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ЗАЯВА 
 

Прошу надати дозвіл на розробку землевпорядної документації для 

оформлення права власності на земельну ділянку для будівництва житлового 

садибного будинку площею 0,1 гектар, що знаходиться за адресою 

РОЗТАШУВАННЯ ВІЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ – точніше розташування на 

графічних матеріалах(графічні матеріали, що підтверджують розмір, а також 

те, що земельна ділянка вільна та її розташування додаються). 

Згідно зі ст.121 Земельного кодексу України передбачені розміри 

земельних ділянок, які можуть бути надані громадянам України для реалізації 

права на безоплатну приватизацію земельних ділянок, зокрема, для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в містах - не більше 0,10 гектара. 

Статтею 122 Земельного кодексу України визначено повноваження 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі 

земельних ділянок у власність: сільські, селищні, міські ради передають 

земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної 

власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 

Відповідно до ч.1 ст.118 ЗК України, громадянин, зацікавлений у 

приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає 

заяву до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної 

власності у власність відповідно до повноважень, визначених ст.122. 

У ст.118 ЗК України зазначено, що рішення органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок 

приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, 

що підтверджують розмір земельної ділянки. 

Згідно зі ст.116 ЗК України громадяни та юридичні особи набувають 

права власності та права користування земельними ділянками із земель 

державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади 

або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень. 

Частиною 3 статті 116 ЗК України визначено порядок безоплатної 

передачі земельних ділянок у власність. Безоплатна передача земельних 

ділянок у власність громадян провадиться у разі: 

а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

громадян; 



б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 

в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної 

власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Кодексом. 

Цією заявою засвідчую, що я не використав раніше своє право на 

безоплатну приватизацію земельної ділянки за вищезазначеним цільовим 

призначенням. 

Я ознайомлений з приписами ЗУ «Про захист персональних даних» та 

добровільно даю дозвіл на обробку та використання своїх персональних 

даних. 

 

Додатки:  

1. Копія паспорту; 

2. Копія РНОКПП; 

3. Графічні матеріали щодо місцезнаходження та розмірів земельної 

ділянки. 

 

 

ПІДПИС 

 

ДАТА                                                                             


