
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 серпня 2009 р. № 844 

 
ПОРЯДОК 
безоплатних оформлення та видачі  
громадянам України у 2009 році державних  
актів на право власності на земельні ділянки 

 

1. Цей Порядок визначає спрощену процедуру безоплатних оформлення та видачі 
громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, 
ведення особистого селянського господарства в межах населених пунктів та 
садівництва у розмірах, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, після 
прийняття рішення про передачу громадянам безоплатно у приватну власність 
земельних ділянок: 

органами місцевого самоврядування — відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України 
від 26 грудня 1992 р. № 15-92 “Про приватизацію земельних ділянок”; 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади — відповідно до 
статті 118 Земельного кодексу України. 

2. Для одержання державного акта на право власності на земельну ділянку громадянин 
або уповноважена ним особа звертається із заявою про видачу такого акта до 
представника територіального органу Держкомзему, який в установленому 
Держкомземом порядку забезпечує організацію прийому таких заяв у кожному 
населеному пункті. 

Заява про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку подається за 
місцем розташування земельної ділянки. 

До заяви додаються: 

копія документа, що посвідчує особу; 

засвідчена в установленому порядку копія довіреності — для уповноваженої особи; 

копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі 
фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів; 

копія рішення органу місцевого самоврядування або районної державної адміністрації 
щодо передачі земельної ділянки у власність. 

Заява про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку приймається 
за актом приймання-передачі. 

3. На підставі заяви про видачу державного акта на право власності на земельну 
ділянку протягом трьох робочих днів з дати її надходження територіальні органи 
Держкомзему (далі — замовники) укладають: 

договори на проведення державної реєстрації державного акта на право власності на 
земельну ділянку — з державним підприємством “Центр державного земельного 
кадастру” (далі — Центр кадастру). 

До договору на проведення державної реєстрації замовник додає технічну документацію 
із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку 
(далі — технічна документація), крім випадків передачі земельних ділянок громадянам у 
приватну власність відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 
р. № 15-92 “Про приватизацію земельних ділянок”; 

договори на розроблення технічної документації — з державними підприємствами, в 
тому числі Центром кадастру, що належать до сфери управління Держкомзему та мають 
ліцензію на проведення робіт із землеустрою (далі — виконавці), при передачі 
земельних ділянок громадянам у приватну власність відповідно до Декрету Кабінету 
Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 15-92 “Про приватизацію земельних ділянок”. 

До договору на розроблення технічної документації замовник додає такі документи: 

заяву про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку; 



довідку про обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки або її 
частини; 

довідку про присвоєння кадастрового номера земельної ділянки; 

наявну інформацію про земельну ділянку, яка може бути використана для виготовлення 
технічної документації. 

У разі укладення договору на розроблення технічної документації з виконавцем, крім 
Центру кадастру, замовник повідомляє регіональний відокремлений структурний 
підрозділ Центру кадастру (далі — регіональна філія Центру кадастру) про укладення 
такого договору для підготовки матеріалів чергового кадастрового плану. 

4. Виконавець протягом 10 робочих днів з дня укладення договору на розроблення 
технічної документації: 

проводить аналіз документів, що надійшли від замовника; 

отримує в регіональній філії Центру кадастру матеріали чергового кадастрового плану в 
електронному вигляді; 

виконує необхідні обстежувальні, польові та камеральні роботи; 

виготовляє технічну документацію у двох примірниках та подає їх на паперовому та 
електронному носіях до регіональної філії Центру кадастру і замовникові для 
погодження. 

У разі виявлення недостовірних відомостей у заяві та визначених у пункті 2 цього 
Порядку документах виконавець повертає замовнику протягом трьох днів з дати їх 
надходження подані документи з обґрунтуванням причини повернення. 

5. Замовник погоджує технічну документацію протягом трьох робочих днів з дати її 
надходження та подає для заповнення до районного (міського) підрозділу регіональної 
філії Центру кадастру бланк державного акта на право власності на земельну ділянку 
або повертає громадянинові подані ним заяву та документи з обґрунтуванням причини 
повернення. 

6. Регіональна філія Центру кадастру протягом трьох робочих днів з дня надходження 
технічної документації на паперовому та електронному носіях перевіряє її зміст, вносить 
відповідні відомості до бази даних державного земельного кадастру та передає до 
районного (міського) підрозділу регіональної філії Центру кадастру. 

7. Районний (міський) підрозділ регіональної філії Центру кадастру протягом трьох 
робочих днів з дня отримання бланку державного акта на право власності на земельну 
ділянку заповнює його та передає замовнику для підписання. 

8. Державний акт на право власності на земельну ділянку, підписаний замовником та 
органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який прийняв 
рішення про безоплатну передачу громадянинові земельної ділянки у власність, 
передається відповідному районному (міському) підрозділу Центру кадастру для 
державної реєстрації такого акта. 

9. Видача державного акта на право власності на земельну ділянку здійснюється 
представником районного (міського) підрозділу Центру кадастру у строк, що не 
перевищує 30 днів з моменту подання заяви про його видачу, за місцем розташування 
земельної ділянки. 

Замовник організовує видачу державних актів на право власності на земельну ділянку в 
кожному населеному пункті. 

10. У разі коли до договору на проведення державної реєстрації додається технічна 
документація, процедура виготовлення та видачі державного акта на право власності 
на земельну ділянку здійснюється відповідно до пунктів 5—9 цього Порядку. 

11. Технічна документація, виготовлена за рахунок коштів державного бюджету, 
надходить до Державного фонду документації із землеустрою. 

12. Оплата робіт і послуг, пов’язаних з оформленням та видачею державних актів на 
право власності на земельну ділянку, здійснюється замовником за рахунок коштів 
державного бюджету. 

 


