
Київ -2021

Реалізація права на землю 

учасниками бойових дій АТО/ООС



Кількість бійців АТО/ООС

лютий 2021 р.

405,711-460,079 тис.

Інформація щодо кількості учасників 

бойових дій АТО/ООС



Інформація

щодо стану забезпечення учасників 

АТО/ООС земельними ділянками

Назва регіону
Подано заяв на 

отримання з/д

З них

Надано дозволів 
на розроблення 

проектів 
землеустрою

Відмовлено у 
наданні дозволу 

Київська обл. 42,270 29,395 12.392

Хмельницька обл. 35,095 21,989 12,994

Полтавська обл. 34,262 17,010 17,136

Вінницька обл. 26,328 21,908 3026

Ів.-Франківська обл. 1292 1129 161



Резервний фонд земельних 

ділянок для учасників АТО / ООС

АЛЬБОМ-АТЛАС для учасників 

АТО/ООС 

 вільні земельні ділянки / площа (га) та їх призначення;

 погоджені наданні дозволи на виготовлення Проектів

землеустрою;

 земельні ділянки надані у власніть і внесені до ДЗК;

 назва адмін-терит. один.;

 кількість учасників АТО/ООС;

 розташування земельної ділянки на території ОТГ;



Резервний фонд земельних 

ділянок для учасників АТО / ООС

АЛЬБОМ-АТЛАС для учасників 

АТО/ООС 

Сокальська міська рада 

Сокальського р-ну Львівської обл.
 Площа – 6 га;

 Кадастровий номер – відсутній;

 Агровироб-ча група грунтів - 29 г;

 цільове признач. –

будівн/обслугов житл. будинку,

господ. будівель та споруд;

Умовні позначення: 
 - межі земельних ділянок,які

внесено до ДЗК;

 - межі земельних ділянок щодо

яких надано дозвіл на розробл.

проекту землеустрою;

 - межа зарезервованого масиву

земельних ділянок;

 - межі населених пунктів;



Нормативно-правові акти



Підзаконні 

нормативно-правові акти

 «Про Державну службу України з питань

геодезії, картографії та кадастру»:

ПОСТАНОВА КМ України від 14 січня 2015

року № 15;
 «Про затвердження Порядку ведення

Державного земельного кадастру»:

ПОСТАНОВА КМ України від 17 жовтня 2012

року № 1051;
 «Про затвердження Порядку реєстрації

об’єктів державної експертизи

землевпорядної документації та типової

форми її висновку»: ПОСТАНОВА КМ

України від 12 липня 2006 року № 974;
 «Про державну реєстрацію речових прав

на нерухоме майно та їх обтяжень»:

ПОСТАНОВА КМ України від 25 грудня 2015

року № 1127;
 «Порядок ведення Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно»:

ПОСТАНОВА КМ України від 26 грудня 2011

року № 1148.



Державні гарантії отримання земельної 

ділянки учасниками АТО / ООС

 Ст. 13 Земля, її надра, … є об’єктами права

власності Українського народу; від імені Укр.

народу права власника здійснюють органи

державної влади та органи місцевого

самоврядування в межах, визначених цією
Конституцією; кожний громадянин має право

користуватися природними об’єктами права

власності народу відповідно до закону.

 Ст. 14 Земля є основним національним

багатством, що перебуває під особливою
охороною держави; право власності на землю

гарантується … .

 Ч. 2 ст. 19 Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах

повноважень та у спосіб, що передбачені

Конституцією та законами України.

 Ч. 3 ст. 41 Громадяни для задоволення своїх

потреб можуть користуватися об’єктами

права державної та комунальної власності
відповідно до закону.

 П. 7 ч. 1 ст. 92 Виключно законами України

визначається правовий режим власності.



Державні гарантії отримання земельної 

ділянки учасниками АТО / ООС

Першочергово

ПІДСТАВИ 

отримання земельної ділянки

Пункт 14 статті 12

Пункт 18 статті 13

Пункт 15 статті 15



Державні гарантії отримання земельної 

ділянки учасниками АТО / ООС

Отримання земельної ділянки 

військовими для 

будівництва/обслуговування 

жилого будинку/госп.спор

Пункт 6 стаття 12

ПІДСТАВИ:

 вислуга років не менше 17 років;

 потребують поліпшення житлових умов;



Державні гарантії отримання земельної 

ділянки учасниками АТО / ООС

 Ч. 2 і 3 ст.78 Право власності на землю
набувається та реалізується на підставі

Конституції України, цього ЗК України, інших

законів, що видаються відповідно до них. Земля

в Україні може перебувати у приватній,
комунальній та державній власності.

 Ч. 3, 4, 9, 10 ст.79-1 Земельна ділянка може

бути об'єктом цивільних прав виключно з
моменту її формування (державної реєстрації

в ДЗК) та державної реєстрації права

власності на неї.

 Ст.80 Суб'єктами права власності на землю

є: громадяни, юридичні особи, територіальні
громади та держава.

 П. б ч. 1 ст. 81. Громадяни України набувають
права власності на земельні ділянки на підставі

- безоплатної передачі із земель державної і

комунальної власності.

 Ч. 1 ст.116 Громадяни набувають права
власності зем. ділянками із земель державної

або комун. власності за рішенням орг. викон.

влади або ОМС в межах їх повноважень,

визначених ЗКУ або за результатами аукціону.



Державні гарантії отримання земельної 

ділянки учасниками АТО / ООС

Безоплатна передача земельних 

ділянок у власність громадян 

провадиться у разі:

(ч.3 ст.116 ЗК України)

приватизації земельних ділянок, які 
перебувають у користуванні громадян;

одержання земельних ділянок внаслідок 

приватизації державних і комунальних с/г 
підприємств, установ та організацій;

одержання земельних ділянок із земель 

державної і комунальної власності в межах 

норм безоплатної приватизації, визначених 
цим Кодексом.

ПЕРЕЛІК ВИЧЕРПНИЙ



Державні гарантії отримання земельної 

ділянки учасниками АТО / ООС

НОРМИ 

безоплатної передачі з/ділянок гр.

(ч. 1 ст.121 ЗК України)

для особистого селянського 

господарства – не більше 2,0 га;

для будівництва: у селах – 0,25 га; в 

селищах – 0,15 га; в містах – 0,10 га; 

для садівництва - не більше 0,12 га;

для індивід. дачного буд-ва – до 0,10 га;

для буді-ва індивід. гаражів – до 0,01 га.

для ведення фермерського господарства

(розмір паю/частки визначається с/г 

підпри-ми, тов-ми)



 Передача земельних ділянок безоплатно у

власність громадян у межах вище

зазначених норм провадиться один раз по

кожному виду використання (ч. 4 ст. 116 ЗКУ);

 це означає, що ви маєте право отримати у

приватну власність 6 земельних ділянок
різного цільового призначення (згідно з

переліком ст. 121 ЗК України);

 розмір земельних ділянок, що передаються

безоплатно громадянину для ведення

особистого селянського господарства,

може бути збільшено у разі отримання в
натурі (на місцевості) земельної частки

(паю).

Державні гарантії отримання земельної 

ділянки учасниками АТО / ООС



Процедура / порядок безоплатної 

приватизації земельних ділянок 

учасниками АТО / ООС

Статті ЗК України  

118, 121, 122, 186-1

1

2

3

4

5

6

7

8

Отримання інф. про вільні з/ділянки;

Подання заяви/клопотання;

Розроблення проекту землеустрою;

Погодження проекту землеустрою;

Реєстрація в ДЗК (формування з/д);

Затвердження проекту землеустрою;

Прийняття ріш. про безопл. перед. з/д

Реєстрація речового права;



Процедура безоплатної приватизації 

земельних ділянок уч. АТО/ООС

2 Подання заяви/клопотання



Процедура / порядок безоплатної 

приватизації земельних ділянок 

учасниками АТО / ООС

2 Подання заяви/клопотання

РАЙОННОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ

ДМІНІСТРАЦІЇ

МІСЦЕВОЇ РАДИ

ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

щодо земель 

державної власності

поза межами 

населених пунктів

щодо земель 

комунальної

власності, що

розташовані в 

населених пунктах

щодо земель для 

ведення особ. с/г або

садівництва держ. вл. 

поза межами 

населених пунктів



1. Паспорт та код;

2. Посвідчення УБД/довідка/витяг з

наказу;

3. Графічні матеріали, на яких

зазначено бажане місце

розташування земельної ділянки;

4. у випадку вилучення земельної

ділянки, що перебуває у

користуванні інших осіб, —

необхідно отримати погодження

землекористувача;

5. у випадку надання земельної

ділянки для ведення фермер. госп-

ва, - документи, що підтверджують

досвід роботи у с/г або наявність

освіти, здобутої в аграрному

навчальному закладі.

До клопотання подають:

(ч.6 ст.118 ЗК України)

Забороняється вимагати додаткові 

матеріали та документи

ч.6 ст.118 ЗК України

Процедура безоплатної приватизації 

земельних ділянок уч. АТО/ООС

2 Подання заяви/клопотання



Термін розгляду 

КЛОПОТАННЯ

один місяць

Дозвіл на розробл.

Проекту землеустрою 

Відмова

У випадках невідповідності місця 

розташування об’єкта вимогам:
 законів;

 прийнятих відповідно до них НПА;

 ген. планів населених пунктів;

 іншої містобудівної документації;

 схем землеустрою;

 техніко-економ. обґрунт.

використання та охорони земель

адмін.-територ. одиниць;

 проектів землеустрою щодо

впорядкування територій

населених пунктів, затверджених у

встановленому законом порядку.

Не надання відповіді взагалі

Вичерпний перелік відмов

ч.7 ст.118 ЗК України

Процедура безоплатної приватизації 

земельних ділянок уч. АТО/ООС

2 Подання заяви/клопотання



Процедура безоплатної приватизації 

земельних ділянок уч. АТО/ООС

2 Подання заяви/клопотання

Особливості розгляду 

клопотань/заяви ОМС

 Заява (додатки) передаються на розгляд
постійних комісій Ради;

 за рішенням комісій розгляд Заяви

включають до порядку денного сесії Ради;

 інф. про дату / порядок денний проведення

сесії Ради оприлюднюється на веб-сайті;

 особа яка подала клопотання має право

бути присутньою на сесії Ради»;

 протоколи сесії Ради є відкритими та
оприлюднюються і надаються на запит;

 відмова про надання дозволу на
розроблен. докум. із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки, повинна бути

вмотивована та прийнята виключно на

пленарних засіданнях відповідної Ради у

вигляді рішення сесії .



Процедура безоплатної приватизації 

земельних ділянок уч. АТО/ООС

2 Подання заяви/клопотання

Автоматичне погодження

надання дозволу на розробку

Проекту землеустрою (ПЗ)

 після спливу одного місяця з дня

реєстрації клопотання у місячний

термін можна скористатися
правом замовлення розроблення

ПЗ і без надання такого Дозволу;

 про що письмово необхідно

повідомити відповідний орган
виконавчої влади / ОМС;

 до письмового повідомлення

додається договір на виконання

робіт із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки;

 труднощі із погодженням суб.

господар, на виконання таких робіт

без відповідного рішення про

надання дозволу на розробку ПЗ;

 труднощі з реєстрацією ділянки,

оскільки державна реєстрація

земельних ділянок здійснюється за

заявою особи, якій за рішенням

органу виконавчої влади / ОМС

надано дозвіл на розроблення

документації із землеустрою (ч.3 ст.

24 З.У «Про Державний земельний

кадастр»)

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ



Процедура безоплатної приватизації 

земельних ділянок уч. АТО/ООС

3 Розроблення проекту землеустрою

Укладається договір із Землеупорядною

організацією (Типовий / Затв. Постановою КМ 

України від 04.04.2004 р. № 266)

Сертифікація діяльності щодо розроблення 

проекту землеустрою

Перелік сертифікованих організацій 

розміщений на Веб-сайті Держгеокадастру

Середня вартість робіт від 4 тис грн.



Процедура безоплатної приватизації 

земельних ділянок уч. АТО/ООС

4 Погодження проекту землеустрою

З територіальним органом 

Держгеокадастру

З стр.підрозділом

містобудування 

та архітектури місцевої

державної адміністрації 

та

ТЕРМІН

10 днів

ДОЗВІЛ ВІДМОВА

 Підставою для відмови у

погодженні ПЗ може бути лише

невідповідність положень Проекту

вимогам законів та НПА,

документації із землеустрою або

містобудівн. докум. (ч. 5–7 ст.186–1

ЗК України )

 При погодженні ПЗ заборонено

вимагати додаткові матер. / док., а

також проведення будь-яких

обстежень, експертиз та робіт;

 вичерпний перелік док. до ПЗ

визначений ст. 50 Закону України

«Про землеустрій».



Процедура безоплатної приватизації 

земельних ділянок уч. АТО/ООС

5 Реєстрація в ДЗК (формування з/д);

Державний кадастровий 

реєстратор

Хто реєструє ?

ЦНАП

Землеупорядні організації

(якщо прописали у 

Договорі)

Підстава - ЗАЯВА

Термін 

реєстрації 

14 днів

 копія паспорту;

 ідентифікаційного коду;

 договору та довіреності

діяти від Вашого імені;

 погоджений ПЗ (за потреби,

позитивний висновок

експертизи);

 документ, що підтверджує

оплату за послуги з

державної реєстрації

земельної ділянки



Процедура безоплатної приватизації 

земельних ділянок уч. АТО/ООС

6-7

Затвердження проекту землеустрою 

та прийняття ріш. про безопл. перед. 

з/д у власність

Заява / Клопотання
подається до

Місцевої ради

Місцевої 

державної 

адміністарації

або

СТРОК

два тижні

Рішення про затвердження проекту 

землеустрою та надання земельної 

ділянки у ВЛАСНІСТЬ



Процедура безоплатної приватизації 

земельних ділянок уч. АТО/ООС

8 Реєстрація речового права

Заява / Клопотання
подається до

Державна 

реєстраційн

а служба

Кадастровий 

єстратор

СТРОК

5 робочих днів

ЦНАП

 Виключний перелік підстав відмови у

реєстрації зазначений у ст. 24 Закону

України «Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх

обтяжень». Відмова в державній реєстрації
прав з підстав, не передбачених згаданим

Законом, заборонена.



Дякую за увагу!


