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Інформація про організацію
Вознесенська міська громадська організація «Агентство
економічного розвитку
м. Вознесенська» була створена 24
листопада 2003 року.
Місія організації Сприяння розвитку територіальної
громади, шляхом створення сприятливих умов для розвитку малого
підприємництва, залучення інвестицій, діяльності третього сектору
та інтеграції м. Вознесенська в Європейський економічний і
культурний простір.
Реалізовані проекти:
1. «Виставка соціальних проектів» при підтримці
Східноєвропейського демократичного центру-2004р..
2 «.Розробка презентаційного диску міста Вознесенська.»
- при підтримці Вознесенської міської ради -2005 р.
3. У 2006 р. прийнята участь у розробці та реалізації
проекту «Впровадження у Вознесенський міській раді
інформаційно-аналітичної системи управління земельними
ресурсами».
4. «Створення громадської ради з питань надання
житлово – комунальних послуг в місті» при фінансовій підтримці
ICAP «Єднання» в 2006 р.
5 «Прозорий бюджет» при фінансовій підтримці проекту
«Мережа громадянської дії в Україні UCAN» -2006 р.
6. «Громадський контроль за якістю комунальних
послуг»
при фінансовій підтримці
Міжнародного фонду
«Відродження» - 2006 р.
7 «Аналіз місцевої політики органів в сфері
використання земельних ресурсів» при фінансовій підтримці
Міжнародного фонду «Відродження» - 2007 р.
8. «Протидія корупції в сфері управління земельними
ресурсами» при фінансовій підтримці проекту«Гідна Україна».2007р.

Контактна інформація
Назва
організації:
Адреса:
Тел.:
Ел. пошта:

Вознесенська громадська організація «Агентство
економічного розвитку м. Вознесенська»
Україна, 56500 Миколаївської обл., м. Вознесенськ,
вул. Леніна 41
8 (05134) 3-22-50
awerkow_s@mail.ru avike@ukr.net
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Здійснення земельної реформи, яка започаткована
постановою Верховної Ради України “Про земельну реформу”
від 18 грудня 1990 року, пов’язане з проведенням комплексу
заходів (економічних, соціальних, правових, екологічних та
ін.) спрямованих на становлення нових за змістом і
характером суспільних відносин, які формуються у сфері
приналежності та використання земель.
При цьому формування нової структури відносин
власності на землю має базуватися на дії об’єктивних
факторів, оскільки це дозволить виробити таку юридичну
модель регулювання земельних відносин, яка б забезпечувала
гарантію прав і законних інтересів громадян та прогресивний
розвиток суспільства.
Приватизація земель, як важлива складова формування
засад ринкової економіки в Україні, спрямована на
розширення сфери застосування інституту приватної
власності на землю. Вона виступає одним з головних
чинників започаткування та розширення приватного сектора.
З метою спрощення процедури та пришвидшення
процесу приватизації землі в м. Вознесенську, громадська
організація
«Агентство
економічного
розвитку
м.
Вознесенська ініціювала проект «Протидія корупції в сфері
управління земельними ресурсами», який виконувався в
рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у
протидії корупції «Гідна Україна». Одним із результатів
реалізації цього проекту стало видання даної брошури.
Автори даного видання зробили спробу систематизувати
основні складові частини процесу безоплатної приватизації
землі та в доступній формі описати дії громадянина на шляху
отримання земельної ділянки у власність. Ми сподіваємось,
що наш посібник допоможе жителям нашого міста більш
ефективно використовувати своє законне право на безоплатну
приватизацію земельної ділянки та допоможе прискорити і
спростити процес приватизації землі в м. Вознесенську.
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Забезпечення прав громадян на землю
Важливим компонентом земельної реформи в України є
забезпечення безперешкодного доступу громадян до земельних
ресурсів та гарантування прав власності на землю. Конституція
України гарантує кожному громадянину України право на землю
(ст.14).
Це право громадяни реалізують в процесі безоплатної
приватизації землі. Крім того, громадяни мають право придбати
земельні ділянки у власність за грошові кошти або орендувати їх.
Слід звернути увагу, що безоплатна передача земельної ділянки у
власність громадян є шляхом реалізації конституційного права
громадян на землю та являє собою доступний та ефективний шлях
набуття громадянами права власності на земельні ділянки з метою
реалізації прав та інтересів, задоволення власних потреб.
Приватизація — найпоширеніший спосіб набуття
громадянами права власності на землю. Вона здійснюється
шляхом передачі їм земельних ділянок із земель державної та
комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації.
Громадяни України приватизують земельні ділянки (ч.1 ст.81 ЗКУ)
на підставі:
1) безоплатної передачі із земель державної і комунальної
власності;
2) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних
і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та
організацій;
3) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у
користування.
Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
(ч.3 ст.116 ЗКУ) провадиться у разі:
а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні
громадян;
б) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної
власності в межах норм безоплатної приватизації.
Згідно Згідно з частиною першою ст. 121 Земельного
кодексу України, кожен громадянин має право отримати
безоплатно 6 ділянок:
 1 ділянку для будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку, господарських будівель і споруд
 у селах - не більше 0,25 га,
 в селищах - не більше 0,15 га,
 в містах - не більше 0,10 га;
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клопотання від _________р. протиправними.
3. Зобов'язати Вознесенську міську раду в місячний термін
розглянути проект рішення про передачу у власність
земельної ділянки з раніше визначеними межами площею
_____ га по вул. _____у м. Вознесенську без зміни її
цільового призначення для обслуговування житлового
будинку.
4. Винести окремі ухвали на неправомірні дії службових осіб
міської ради, винних в порушенні чинного законодавства
щодо розгляду по суті клопотання у місячний термін.
5. Судові витрати покласти на відповідача.

Додатки:
5. лист-відмова від ________________;
6. лист від __________________
7. заява позивача від _________ про передачу земельної ділянки
у власність;
8. план земельної ділянки;
9. акт встановлення і узгодження меж;
10. документ підтверджуючий право власності на об’єкт
нерухомості
Позивач:
________________
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Враховуючи вказане вище, та керуючись ч.3 ст.152,
ст.ст.40, 116, 120, 121 Земельного кодексу України, ст.377
Цивільного кодексу України, ст.ст.17, 104-106, 162 Кодексу
адміністративного судочинства України ,- прошу суд:
1. Відкрити провадження у справі.
2. Визнати дії (бездіяльність) відповідача щодо не вирішення

 1 ділянку для ведення особистого селянського господарства до
2 га.
 1 ділянку для ведення фермерського господарства (в розмірі
земельної
частки
(паю)
визначеної
для
членів
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території
сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське
господарство);
 1 ділянку для ведення садівництва до 0,12 га;
 1 ділянку для індивідуального дачного будівництва до 0,10 га.
 1 ділянку для будівництва індивідуальних гаражів не більше
0,01 га.
Слід мати на увазі, що Кодекс визначає максимальні
норми безоплатної приватизації, тобто площа ділянки,
приватизованої громадянином, може бути дещо менше, ніж площа,
визначена Кодексом.
Приватизація земельних ділянок громадянами для
будівництва індивідуального гаража, для індивідуального дачного
будівництва, для ведення садівництва здійснюється в такому ж
порядку і може відбуватися одночасно з приватизацією ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку.
Право на безоплатну приватизацію може бути
використано громадянином лише один раз по кожному з шести
зазначених вище видів використання ділянок. При цьому площа
ділянки, яку приватизував громадянин, не має значення: якщо
громадянин отримав 8 «соток» для будівництва житла у місті, він
не має права вимагати від місцевої ради передати йому ще 2
«сотки» безкоштовно. Закон знає лише одне виключення:
громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну
приватизацію
земельної
ділянки для ведення особистого
підсобного господарства в розмірі менше 2,0 гектара, мають право
на збільшення земельної ділянки в межах норм, установлених
ст.121 Земельного кодексу України для ведення особистого
селянського господарства.
У випадку приватизації ділянки одним з подружжя,
наприклад, чоловіком, жінка не втрачає права на безоплатну
приватизацію, але приватизовані ними ділянки вважатимуться їх
спільною власністю.
Органами, які мають право передавати громадянам землю у
власність, є: у містах, селищах і селах – місцеві ради, а за межами
населених пунктів – державні районні адміністрації. Органи
виконавчої влади безпосередньо приймають рішення про
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випадку купівлі-продажу будівлі). Разом з переходом права
власності на будівлю чи споруду новий власник або
землекористувач набуває прав і обов'язків, визначених статтею 40
Земельного кодексу України. Ця стаття регламентує передачу
безоплатно у власність або надання в оренду земельних ділянок для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель, гаражного будівництва в межах норм, визначених цим
Кодексом, а понад норму безоплатної передачі громадяни можуть
набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за
цивільно-правовими угодами. Згідно п. д) ст.121 ЗКУ норма
безоплатної передачі земельних ділянок громадянам
для
будівництва індивідуальних гаражів становить не більше 0,01
гектара, яка і є складовою частиною предмета даного спору.
У разі ухилення ради від оформлення права на земельну
ділянку заінтересована особа відповідно до статей 74 і 77 Закону
України Про місцеве самоврядування в Україні вправі звернутись
до суду з заявою про спонукання ради видати державний акт чи
укласти відповідну угоду. Виключні права міської ради на
розпорядження землями необхідно тим і відрізняються від її
обов'язку оформити землекористування особи за наявності у неї
відповідних правових підстав.
Статтею 116 ЗКУ, в якості підстав набуття права на землю
визначено, що 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, визначених цим Кодексом. Підпунктом а) ч.3 ст.116
регламентується, що безоплатна передача земельних ділянок у
власність громадян провадиться у разі приватизації земельних
ділянок, які перебувають у користуванні громадян. Отже,
приватизації підлягає земельна ділянка площею _____, що є у
користуванні позивача і яка за цільовим призначенням
використовується для обслуговування індивідуального житлового
будинку.

приватизацію земельних ділянок. Вони є постійно діючими
органами, тому для розгляду заяв громадян та прийняття рішень
щодо приватизації земельних ділянок у місячний строк немає
часових перешкод.
Нагадаємо усім, що відмову місцевої ради або районної
державної адміністрації надати земельну ділянку у власність можна
оскаржити до місцевого суду.
Нині чинним Земельним кодексом України передбачена
можливість приватизувати земельні ділянки на підставі набувальної
давності (ст.119). Закон визначає, що особи, які відкрито,
добросовісно і безперервно використовували ділянку протягом 15
років, можуть звернутися до місцевої ради або державної
адміністрації із клопотанням про її приватизацію.
Розглянемо тепер порядок отримання земельної ділянки
за різних обставин. Закон передбачає дві стандартні ситуації:
1) громадянин приватизує ділянку, якою він вже
користується. В цьому випадку місцева рада дає дозвіл на
приватизацію і виготовлення державного акту на підставі заяви
громадянина та технічних матеріалів і документів, що
підтверджують розмір ділянки;
2) громадянин приватизує ділянку, яка ще не перебуває в
його користуванні. В цьому випадку місцева рада спочатку дає
дозвіл на виготовлення проекту відведення, потім відповідні
служби надають свої висновки щодо проекту, і лише на підставі
проекту та висновків місцева рада дає дозвіл на приватизацію і
виготовлення державного акту.
Тепер давайте розглянемо більш детально ці два випадки.

Приватизації земельних ділянок,
які перебувають у користуванні громадян
І Етап «Отримання рішення ради про передачу
земельної ділянки у власність» (Блок-схема 1)
Громадяни України, зацікавлені у приватизації земельної
ділянки, яка перебуває у їх користуванні, або яка була раніше
надана їм у користування подають заяву до Вознесенської міської
ради. У заяві вказується місце розташування та розмір земельної
ділянки, мета її використання та запевнення заявника про
невикористання свого одноразового права на безоплатне отримання
землі. До заяви про приватизацію додаються технічні матеріали та
документи,
що
підтверджують
(обґрунтовують)
розмір,
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місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, вважаю
дії відповідача стосовно поданий мною заяв та клопотань
незаконними. Відповідач мотивує неможливість вирішення питання
приватизації (відповідь відповідача додається) не представленням
якогось документа (проекту відведення), який не вимагається при
приватизації.
Відповідач ігнорує закони, інші нормативно-правові акти, які
визначають порядок реалізації встановлених Конституцією України
та міжнародними договорами прав і свобод людини і громадянина,
в тому числі порядок набуття права власності на землю. Дії
відповідача не повинні звужувати, заперечувати чи в будь-який
інший спосіб обмежувати ці права і свободи. Порядок, в тому числі
і місцевий, безоплатної передачі у приватну власність земельних
ділянок державної та комунальної власності не повинен
встановлювати обмеження щодо виникнення цього права у
громадян.
Враховуючи норми ст.120 ЗКУ, що при переході права
власності на будівлю і споруду право власності на земельну ділянку
або її частину може переходити на підставі цивільно-правових
угод, а право користування - на підставі договору оренди, позивач є
землекористувачем відповідної ділянки. Саме на підставі ст.120
Позивач є законним землекористувачем земельної ділянки площею
_______ га, який не може із-за незаконних дій відповідача
оформити своє право землевласності.
Стаття 377 Цивільного кодексу України також обумовлює, що
при набутті будівлі або споруди її власнику гарантується право
(власності чи користування) на земельну ділянку, яка зайнята
будівлею, що розташована на ній, та на частину земельної ділянки,
яка є необхідною для її обслуговування.
Відповідачем
повністю
ігнорується
(частина
3)
загальновідомого роз'яснення від 27.06.2001р. N 02-5743 про
обов'язок рад оформити право на земельну ділянку відрізняючи
його від обов'язку відвести земельну ділянку у власність або у
користування, при цьому обов'язок рад оформити право на
земельну ділянку виникає виключно у зв'язку з переходом права
на будівлю і споруду. Саме така норма чинного законодавства не
ставить перехід права користування земельною ділянкою, на якій
знаходяться будівлі та споруди, у залежність від того, передані ці
будівлі та споруди безоплатно чи за відповідну плату (наприклад, у
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(Адміністративний позов)

Додаток 6
Вознесенський міжрайонний суд
м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 18
тел: 4-32-77, 4-25-83
Позивач: ____________________,
м.Вознесенськ, вул.
паспорт ______________,
інд.№_________________
Відповідач:
Вознесенська міська рада
м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1
тел: 4-25-70

ПОЗОВНА ЗАЯВА
Про спонукання до вчинення дій.
Приписи ст.ст. 13 і 41 Конституції України визначають, що
від імені Українського народу права власності здійснюють органи
державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,
визначених Конституцією і усі суб'єкти права власності рівні перед
законом. Кожен має право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю. Стаття 55 Конституції України
визначає, що кожному гарантується право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади чи місцевого
самоврядування.
Я неодноразово зверталася усно і письмово до відповідача з
клопотанням щодо передачі земельної ділянки, межі якої визначено
в натурі (на місцевості), на якій розташоване належне мені на праві
власності нерухоме майно у власність, а мені Листом міська рада від
________№ _______ необґрунтовано відмовила (передала у
користування, або не прийняла жодного рішення). Лист відповідь
додається.. Листом №___ від _____р., (додається) я намагалась
прискорити виконання дій відповідачем та запобігти порушенню
моїх прав виконавчими органами відповідача.
Коротко описати історію питання щодо земельної
ділянки та будинку.
Відповідно до ст.ст. 81 92, 93 Земельного кодексу України,
земельна ділянка, на якій знаходяться належні на праві власності
позивачу будівлі та споруди, може перебувати у його власності чи
орендуватися ним. Враховуючи принцип законності (ст.9 КАС
України), відповідно до якого органи державної влади, органи
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призначення та місце розташування земельної ділянки. У разі, якщо
на земельній ділянці розташовані будівлі і споруди, що
перебувають у спільній власності кількох громадян України, всі
співвласники будівель і споруд подають спільну заяву. До заяви
додається наступний перелік документів:

Копія паспорта громадянина та ідентифікаційного коду.

Документ підтверджуючий право власності на нерухомість,
або документ на підставі якого оформляється право власності
(свідоцтво на право власності, договори купівлі – продажу,
дарування, спадкування, міни, відчуження нерухомого майна,
рішення суду та інші правовстановлюючі документи зареєстровані
в МБТІ ) подається в оригіналі та з ксерокопією, яка завіряється
органом, що приймає документи.

План земельної ділянки – викопіювання з генерального
плану міста – надається безкоштовно управлінням комунальної
власності (відділом архітектури та містобудування).

Кадастровий план земельної ділянки з відображенням
обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних
сервітутів – виготовляється землевпорядною організацією, що має
відповідну ліцензію на замовлення громадянина.

Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі та
передачу і прийом межових знаків під охорону та зберігання виготовляється землевпорядною організацією, що має відповідну
ліцензію на замовлення громадянина.

При наявності рішення або документи підтверджуючі
надання земельної ділянки (рішення правління колглспів та
радгоспів про надання земельних ділянок, рішень виконкому
міської ради про надання земельних ділянок в постійне
користування або постійне спадкове володіння, відводи, витяги із
земельно-шнурових i погосподарських книг місцевих рад та інші)
Управління комунальної власності Вознесенської міської
ради (далі управління) аналізує подану заявником заяву на предмет
законності. У випадку неподання громадянином до заяви
передбаченого переліку документів, управління надає йому
відповідь та строк для усунення недоліків. Якщо у встановлений
строк недоліки не будуть усунуті заявником, управління повертає
йому подані документи з поясненням про можливість повторного
звернення. В разі відсутності зауважень, управління готує проект
рішення Вознесенської міської ради про передачу безоплатно
земельної ділянки громадянину в власність.
Підготовлений проект рішення подається на розгляд
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постійної комісії Вознесенської міської ради з питань житловокомунального господарства, землекористування та екології (далі
комісія).
Комісія опрацьовує поданий проект рішення та виносить
його на пленарне засідання Вознесенської міської ради для
прийняття рішення.
Згідно з частиною одинадцятою ст. 118 Земельного
кодексу у разі відмови органу виконавчої влади чи місцевого
самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або
залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому
порядку.

ІІ Етап «Виготовлення державного акту на право
власності на земельну ділянку» (блок-схема 2)
Після прийняття відповідного рішення Вознесенською
міською радою громадянин отримує витягу з рішення міської ради
у загальному відділі апарату міськвиконкому міської ради.
Після отримання витягу громадянин звертається до
землевпорядної організації, яка має відповідну ліцензію та укладає
договір на виготовлення технічної документації зі складання
державного акта на право власності на земельну ділянку.
Землевпорядною організацією – виконавцем робіт, здійснюється
всі необхідні роботи для оформлення та видачі державного акту на
право власності на земельну ділянку.
Після оформлення державного акту на право власності на
земельну ділянку в 2-х примірниках, акт підписується начальником
відділу земельних ресурсів та разом з одним примірником технічної
документації передається на підпис міському голові. Після
підписання, один примірник технічної документації з копією
державного акту залишається на зберіганні в управлінні.
Підписаний державний акт передається в державне підприємство
«Центр державного земельного кадастру при Державному агентстві
земельних ресурсів України».( далі Центр ДЗК) для державної
реєстрації. Після державної реєстрації 1 примірник державного
акту надається громадянину.
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2.

3.

4.
1.
2.

Визнати дії відповідача щодо самовільного трактування
клопотання позивача та земельного законодавства в частині
обмежень прав на приватизацію ділянки протиправними;
Визнати право власності на земельну ділянкою площею ______
га по вул.______, буд. ___(за основним цільовим призначенням як
землі житлової та громадської забудови, за фактичним
використанням - обслуговування житлового будинку) за
гр.________________;
Судові витрати покласти на відповідача.
Додатки (наявні документи, довідки, листи):
рішення Вознесенської міської ради від __________ року № ___
лист - відмова Вознесенської міської ради;
3. план земельної ділянки, кадастровий план;
4. заява позивача від ______р. про _________________;
5. висновки, довідки, інше;
6. документ підтверджуючий право власності на нерухоме майно.
Позивач:

______________
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Заява
Копія паспорта громадянина та ідентифікаційного коду.
Документ підтверджуючий право власності на нерухомість, або документ на підста
ві якого
оформляється право власності (свідоцтво на право власності, договори купівлі
– продажу,
дарування, спадкування, міни, відчуження нерухомого майна,
рішення суду та інші
правовстановлюючі документи зареєстровані в МБТІ ) подається в оригіналі та з
ксерокопією, яка завіряється органом, що приймає документи.
При наявності рішення минулих роківабо документи підтверджуючі надання земельної
ділянки





Кадастровий план
Акт встановлення
меж

Платні послуги

Землевпорядна
організація, що має
відповідну ліцензію

Відділ
архітектури та
містобудування
Надається безкоштовно

План
Земельної
ділянки

Статтею 116 ЗКУ, в якості підстав набуття права на землю
визначено, що 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, визначених цим Кодексом. Підпунктом а) ч.3 ст.116
регламентується, що безоплатна передача земельних ділянок у
власність громадян провадиться у разі приватизації земельних
ділянок, які перебувають у користуванні громадян. Отже,
приватизації підлягає вся земельна ділянка, в тому числі, яка
необхідна для обслуговування житлового будинку.
Наявність містобудівельних (земельних) обмежень в
користуванні земельною ділянкою згідно висновків не ведуть до
позбавлення права набуття права власності, а тим більше, не
дозволяла б відповідачу приймати рішення про приватизацію
земельної ділянки, чим порушувати конституційні права громадян.
Згідно з ч.2 ст.16 Цивільного кодексу України, способами
захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема,
зобов'язання вчинити певні дії. Відповідно до ст.16 ЦК України
одними із способів захисту цивільних прав особи може бути
визнання права та зобов'язання іншої особи вчинити певні дії.
Захист прав громадян на земельні ділянки здійснюється згідно з ч.3
ст. 152 ЗКУ шляхом визнання прав, визнання недійсними рішень
органів місцевого самоврядування.
Враховуючи вищевказане, прошу суд:
1.
Відкрити провадження у справі;

Блок схема 1

Підготовчий етап– збір необхідних документів

порядок реалізації встановлених Конституцією України та
міжнародними договорами прав і свобод людини і громадянина, в
тому числі порядок набуття права власності, не повинні звужувати,
заперечувати чи в будь-який інший спосіб обмежувати ці права і
свободи. Порядок безоплатної передачі у приватну власність
земельних ділянок державної та комунальної власності не
повинен встановлювати обмеження щодо виникнення цього
права у громадян.
Враховуючи норми ст.120 ЗКУ позивач є землекористувачем
земельної ділянки площею _________ га. Стаття 377 Цивільного
кодексу України також обумовлює, що при набутті будівлі або
споруди її власнику гарантується право (власності чи
користування) на земельну ділянку, яка зайнята будівлею, що
розташована на ній, та на частину земельної ділянки, яка є
необхідною для її обслуговування.

Додаток 1
Вознесенська міська рада
Гр.___________________
Місце проживання ______
Тел:___________________

Заява
Прошу передати мені у власність земельну ділянку
житлової та громадської забудови площею _____ м. кв. за адресою
___________________________________,
що
є
у
моєму
користуванні без зміни цільового призначення для обслуговування
житлового будинку. Межі ділянки визначені в натурі, своє право
безоплатної приватизації не використав.
Додатки:

Копія паспорта громадянина та ідентифікаційного коду.

Документ підтверджуючий право власності на нерухомість,
або документ на підставі якого оформляється право власності
(свідоцтво на право власності, договори купівлі – продажу,
дарування, спадкування, міни, відчуження нерухомого майна,
рішення суду та інші правовстановлюючі документи зареєстровані
в МБТІ ) подається в оригіналі та з ксерокопією, яка завіряється
органом, що приймає документи.

План земельної ділянки – викопіювання з генерального
плану міста – надається безкоштовно управлінням комунальної
власності (відділом архітектури та містобудування).

Кадастровий план земельної ділянки з відображенням
обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних
сервітутів – виготовляється землевпорядною організацією, що має
відповідну ліцензію на замовлення громадянина.

Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі та
передачу і прийом межових знаків під охорону та зберігання виготовляється землевпорядною організацією, що має відповідну
ліцензію на замовлення громадянина.

При наявності рішення або документи підтверджуючі
надання земельної ділянки (рішення правління колгоспів та
радгоспів про надання земельних ділянок, рішень виконкому
міської ради про надання земельних ділянок в постійне
користування або постійне спадкове володіння, відводи, витяги із
земельно-шнурових i погосподарських книг місцевих рад та інші)
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Додаток 5

(Цивільний позов)

Вознесенський міжрайонний суд
м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 18
тел: 4-32-77, 4-25-83
Позивач: ______________,
м. Вознесенськ, вул.
паспорт ______________,
інд.№___________________
Відповідач: Вознесенська міська
рада
м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1
тел: 4-25-70
ПОЗОВНА ЗАЯВА
Я звернулась з заявою від ________ про передачу земельної
ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості), на якій
розташоване належне мені на праві власності нерухоме майно у
власність, а мені Листом міська рада від ________№ _______
необґрунтовано відмовила (передала у користування; не прийняла
жодного рішення). Лист відповідь додається.
Коротко описати історію питання щодо земельної
ділянки та будинку.
З прийнятим (неприйняттям) рішенням Вознесенської міської
ради від _____________ № ______ не погоджуюсь, воно суперечить
волевиявленню позивача, прийняте без погоджень з позивачем,
порушує законне право позивача в межах норми безоплатної
приватизації, встановленої ст.121 ЗКУ, на передачу земельної
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку.
Приписи ст.ст. 13 і 41 Конституції України визначають, що
від імені Українського народу права власності здійснюють органи
державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,
визначених Конституцією і усі суб'єкти права власності рівні перед
законом. Кожен має право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю.
Стаття 55 Конституції України визначає, що кожному
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності
органів
державної
влади
чи
місцевого
самоврядування.
Закони, інші нормативно-правові акти, які визначають
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4 Технічна документація
з видачі державного акта
на право приватної
власності на землю
5 Державний акт на
право приватної
власності на землю

3 Укладання договору з
виготовлення технічної
документації – визначення
строків та вартості робіт
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Центр
державного
земельного
кадастру

1 місяць
2 Рішення ради про передачу
земельної ділянки у власність

ГРОМАДЯНИНН

1 Заява з
необхідними
документам
и

Міська
рада

Землевпорядна
організація, що
має відповідну
ліцензію

Блок схема 2

Безоплатна приватизація громадянами земельних
ділянок, які перебувають у їх користуванні

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Цей Договір може бути змінено або розірвано за рішенням
суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення цього
Договору другою із Сторін.
4.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із
ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
4.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом
переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в
Україні законодавства.
5. ДІЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з
моменту його підписання Сторонами і його скріплення печаткою
Замовника.
5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент,
визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується після повного
виконання сторонами.
6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
6.1. Технічна документація зі складання державних актів на
право власності на земельну ділянку розробляється у трьох
примірниках. Перший (з матеріалами польових вимірювань і
обчислень) зберігається в у відділі земельних ресурсів у місті
Вознесенськ Миколаївської області Державного агентства
земельних ресурсів України, другий - у виконавця робіт, третій
видається Замовнику.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
замовник
виконавець
________________________
________________________
________________________
________________________
ЗАМОВНИК
ВИКОНАВЕЦЬ
_________/___________/
___________/____________/

Одержання земельних ділянок, які не перебували у
користуванні
І Етап «Отримання рішення ради про надання
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки» (блок-схема 3)
На відміну від приватизації, одержання земельної ділянки із
земель державної і комунальної власності в межах норм
безоплатної
приватизації,
не
передбачає
попереднього
користування земельною ділянкою громадянином.
Громадянин, що виявив бажання одержати земельну ділянку в
межах міста для будівництва та обслуговування житлового будинку
і господарських будівель і споруд, індивідуального гаражного та
дачного будівництва чи ведення садівництва, подає заяву до
Вознесенської міської ради. У заяві зазначаються бажані розмір і
місце розташування земельної ділянки, мета її використання та
запевнення заявника про невикористання свого одноразового права
на безоплатне отримання землі.
До заяви додаються:
 Копія паспорта громадянина та ідентифікаційного коду.
 Проектні пропозиції під нове будівництво по місцю
розташування ділянки(схематичне місце розташування ділянки).
 Письмову згоду землекористувача на вилучення земельної
ділянки або її частини (у разі якщо намічувана для відведення
ділянка потребує такого вилучення).
 Висновки щодо відведення земельної ділянки від відділу
архітектури та містобудування, відділу земельних ресурсів м.
Вознесенська у Миколаївській області та районної санітарноепідеміологічної станції із зазначенням умов та обмежень
використання земельної ділянки.
Подана заява з візуванням міського голови направляється до
управління для опрацювання у встановленому порядку.
Управління узагальнює подані матеріали та аналізує їх на предмет
законності. У випадку неподання громадянином до заяви
передбаченого переліку документів, управління
надає йому
відповідь та строк для усунення недоліків. Якщо у встановлений
строк недоліки не будуть усунуті заявником, управління повертає
йому подані документи з поясненням про можливість повторного
звернення. В разі відсутності зауважень і на основі висновків,
управління готує проект рішення ради про надання дозволу на
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність (у випадку, якщо рада раніше не приймала такого
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Договір
м. ______________
"___" __________ 200_ р.
______________________(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Виконавець") в особі ________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі
_____________, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з одного боку, та ________________ (вказати прізвище, ім'я та по
батькові) що проживає за адресою: ___________________,
(вказати місце проживання ) (надалі іменується "Замовник"), з
другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна
окремо – "Сторона") уклали цей Договір про виконання роботи
(надалі іменується "Договір") про таке.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується здійснити
розробку технічної документації зі складання державного акта
на право власності на земельну ділянку (надалі іменується
"робота") в строк з _________________ до ________________ 200_
р.
1.2. Замовник забезпечує Виконавця всім необхідним для
виконання роботи, а саме: ____________ шляхом __________ в
строк ______________.
1.3. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти й оплатити
виконану Виконавцем роботу.
1.4. Прийняття роботи здійснюється шляхом підписання Акту
приймання передачі виконаних робіт.
2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві її ціну в
розмірі ______ грн.
2.2. Оплата роботи здійснюється у два етапи:

Аванс у розмірі ___ грн. сплачується Замовником при
укладенні договору.

Остаточні розрахунки здійснюються у момент
прийняття Замовником роботи.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього
Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе
відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в
Україні законодавством.

4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА
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Додаток 3
Землевпорядні організації м. Вознесенська
Адреса

Контактний
телефон

Контактна
особа

Синякова 8

4-24-12

Гуров Юрій
Григорович

Леніна 26

4-14-61

Шестакова
Галина
Василівна

Урсулова 2

4-55-41

Ревенко Ольга
Станіславівна

Приватне підприємство
«Інфрозем»

Кирова 31

5-52-08 –
ввечері
моб:
80953057436

Бичкалюк
Сергій
Миколайович

Приватне підприємство
«Земля»

Синякова,
13

3-23-76

Шадловський
Олександр
Олександрович

Назва організації
Комунальне
підприємство
«Земельно-кадастрове
бюро м. Вознесенська»
Приватне підприємство
«Агентство
нерухомості «Оцінщик
майна»
Приватне підприємство
«ГЕО»

рішення). Підготовлений проект рішення подається на розгляд
депутатської комісії. Комісія опрацьовує поданий проект рішення
та виносить його на пленарне засідання Вознесенської міської ради
для прийняття рішення.

ІІ Етап «Виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та його затвердження»
(блок-схема3)
Після прийняття рішення про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянин звертається до відповідної землевпорядної організації,
яка має відповідні ліцензії за розробкою проекту відведення
земельної ділянки.
Складений проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність подається до управління, яке розглядає подані
матеріали і готує проект рішення Вознесенської міської ради про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки (у разі необхідності) та передачу у власність земельної
ділянки. Один примірник проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність залишається на зберіганні в
управлінні.

ІІІ Етап «Виготовлення державного акту на право
власності на земельну ділянку» (блок-схема 4)
Після прийняття рішення Вознесенської міської ради про
передачу земельної ділянки у власність здійснюється оформлення
державного акту на право власності на земельну ділянку на основі
затвердженого проекту відведення.
Після оформлення державного акту на право власності на
земельну ділянку в 2-х примірниках, акт підписується начальником
відділу земельних ресурсів та передається на підпис міському
голові. Після підписання, копія державного акту залишається на
зберіганні в управлінні. Підписаний державний акт передається в
Центр ДЗК для державної реєстрації. Після державної реєстрації 1
примірник державного акту надається громадянину.
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Додаток 2
Вознесенська міська рада
Гр.___________________
Місце проживання ______
Тел:____________________

Заява
Прошу надати мені у власність земельну ділянку площею
______м.кв., розташованою за адресою (кварталі, районі, якщо
важко визначити адресу)____________, для будівництва та
обслуговування житлового будинку (садиби). Своє право
безоплатної приватизації не використав.
Підстава надання земельної ділянки (або):
- потреба покращення житлових умов
- інше _________________________
Додатки:
 Копія паспорта громадянина та ідентифікаційного коду.
 Проектні пропозиції під нове будівництво по місцю
розташування
ділянки(схематичне
місце
розташування
ділянки).
 Письмову згоду землекористувача на вилучення земельної
ділянки або її частини (у разі якщо намічувана для відведення
ділянка потребує такого вилучення).
 Висновки щодо відведення земельної ділянки від відділу
архітектури та містобудування, відділу земельних ресурсів м.
Вознесенська у Миколаївській області та районної санітарноепідеміологічної станції із зазначенням умов та обмежень
використання земельної ділянки.
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повноваженнями вирішувати їх. У частині другій ст. 158
Земельного кодексу наведено перелік спорів, які розглядаються
виключно судом. До цього переліку не включено земельні спори
про відмову в передачі земельної ділянки у власність або
залишення заяви громадянина органами виконавчої влади чи
місцевого самоврядування без розгляду. Тому зазначені спори
можна вважати особливими. Адже при цьому в юридичному
розумінні земельну ділянку ще не передано у власність, а тому й
немає права на конкретний об’єкт. У такому разі немає i самого
земельного спору з його земельно-правовим змістом. Виникає спір
про підстави залишення заяви без розгляду або ухвалення рішення
про відмову в передачі земельної ділянки у власність, пов’язаний з
діяльністю або рішеннями органів виконавчої влади чи місцевого
самоврядування щодо забезпечення прав громадян.
Характер діяльності або бездіяльності органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування щодо розгляду заяв громадян та
порядок прийняття рішень про відмову в передачі земельних
ділянок у власність мало відрізняється від розгляду та ухвалення
рішень з інших питань, тому такі питання підлягають судовому
розгляду в порядку провадження у справах, що виникають з
адміністративно-правових відносин, зокрема розгляду скарг
громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів,
юридичних чи посадових осіб у сфері управлінської діяльності.
Умови i порядок розгляду таких справ, а також процесуальні права
та обов’язки сторін передбачені у відповідних розділах, главах та
нормах Цивільного процесуального кодексу.
Тому, якщо Вам відмовили у передачі земельної ділянки у
власність або залишили заяву без розгляду – Ви маєте право
звернутися до Вознесенського міжрайонного суду з цивільним
(Додаток 5) або адміністративним позовом (Додаток 6).
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В середньому вартість робіт з виготовлення технічної
документації по м. Вознесенську коливається від 500-600 грн.

Згідно з частиною одинадцятою ст. 118 Земельного кодексу
- у разі відмови органу виконавчої влади чи місцевого
самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або
залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому
порядку.
У главі 25 Земельного кодексу України, присвяченій
вирішенню земельних спорів, суд визначено як орган, наділений
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4 Розробка та погодження
проекту відведення земельної
ділянки
1 місяць

Міська рада

Землевпорядна
організація, що
має відповідну
ліцензію
3 Укладання договору на розробку
проекту відведення – визначення
строків та вартості робіт

1 місяць

Міська рада
1 Заява з
необхідними
документами

2 Рішення сесії про
надання дозволу на розробку
проекту відведення
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5 Рішення ради про
затвердження проекту
відведення та передачу
земельної ділянки у власність

Що робити, якщо Вам не вдається отримати земельну
ділянку у власність?

ГРОМАДЯНИНН

В разі, якщо площа земельної ділянки перевищує
встановлені
норми безоплатної приватизації, на етапі
виготовлення
кадастрового
плану,
рекомендується
землевпорядній організації проінформувати громадянина про
можливість безоплатної приватизації земельної ділянки
площею не більше гранично встановлених норм. В такому
випадку, громадянин повинен визначитися з подальшим
використанням частини земельної ділянки, що перевищує
гранично встановлені норми (безоплатно приватизувати її в
межах інших видів норм безоплатної приватизації, отримати в
оренду або викупити у власність) та звернутися до управління
(відділ архітектури та містобудування) за отриманням
висновку на відповідність подальшого використання
земельної ділянки за даним видом містобудівній
документації. В разі отримання позитивного вискову,
громадянин замовляє кадастрові плани ділянок у
відповідності до можливих умов подальшого використання та
оформлення відповідних документів (актів на власність,
договорів оренди).

Одержання громадянами безоплатно у власність
вільної земельної ділянки

Що робити, якщо площа ділянки перевищує гранично
встановлені норми?
В межах встановлених норм - приватизація земельних
ділянок здійснюється безоплатно, а частина земельної ділянки, яка
перевищує встановлені норми безоплатної приватизації, може
передаватися у власність громадянину на підставі цивільно –
правових угод та в користування - на підставі договору оренди.

Блок-схема 3

Одержання громадянами безоплатно у власність
вільної земельної ділянки

Землевпорядна
організація, що має
відповідну ліцензію

7 Технічна документація
з видачі державного акта
на право приватної
власності на землю

Блок-схема 4

підтверджуючих бухгалтерських документів (чеків, корінців
прибуткових касових ордерів та інших) від землевпорядної
організації виконавця робіт, які б підтверджували факт оплати
Вами наданих послуг (виконаних робіт) згідно договору. Сума
сплачених Вами коштів згідно бухгалтерських документів повинна
співпадати з вартістю робіт вказаною в договорі. Це дозволить
Вам уникнути зловживань з боку виконавців робіт та
дозволить відстояти свої права в суді у разі їх порушення! У
Додатку 4 ви зможете знайти зразок договору із землевпорядною
організацією.

ГРОМАДЯНИНН

8 Державний акт на
право приватної
власності на землю

6 Укладання договору з
виготовлення технічної
документації – визначення
строків та вартості робіт

Центр
державного
земельного
кадастру

Скільки коштує виготовлення технічної документації
зі складання державного акту на право власності на
землю?
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При розробці технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку
проводиться комплекс топографо-геодезичних робіт з прив'язкою
меж земельних ділянок до державної геодезичної мережі та
оформлення бланків державних актів на право власності на
земельні ділянки. Виконання вказаних робіт проводиться за
кошти громадян на підставі укладеного договору із
землевпорядною організацією
з визначенням терміну та
вартості зазначених робіт.
Вартість робіт з виготовлення державних актів на право
власності на земельні ділянки обумовлюється договором на
підставі кошторису, укладеним між громадянином і виконавцем
робіт.
З метою впорядкування та зменшення розмірів плати, яка
стягується за виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право на земельні
ділянки, відповідно до закону України «Про захист
конституційних прав громадян на землю» від 20.01.05 № 2375 у
відповідності з наказом Держкомзему України
«Про
затвердження граничних розмірів плати з виконання
землевпорядних робіт» № 264 від 12.08.04 р., - установлено, що
вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документа,
який посвідчує право власності на земельну ділянку, при передачі
безоплатно земельних ділянок у власність громадянам України
відповідно до статті 121 Земельного кодексу України не може
перевищувати дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян – тобто 153 грн.
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земельну ділянку і право постійного користування земельною
ділянкою та договорів оренди землі» - розробку технічної
документації зі складання державного акта на право власності на
земельну ділянку здійснюють суб'єкти господарювання, які
отримали ліцензії на провадження господарської діяльності щодо
проведення землевпорядних робіт, або територіальні органи
земельних ресурсів.
На сьогоднішній день мешканці міста Вознесенська мають право
звернутися до будь-якої організації, установи або особи на
території України, яка має відповідну ліцензію та замовити у неї
необхідну документацію із землеустрою.
На території міста Вознесенська послуги в сфері виготовлення
документації із землеустрою надають наступні землевпорядні
організації, що мають відповідні ліцензії (Додаток, 3).

Як
правильно
оформляти
громадянину
правовідносини із землевпорядною організацією?

свої

Взаємовідносини замовників і розробників документації із
землеустрою регулюються законодавством України і договором.
Чинний Земельний кодекс передбачає підготовку землевпорядної
документації за рахунок замовників, але не передбачає строків та
вартості робіт з її розробки . Вони визначаються договором між
громадянином замовником та землевпорядною організацією, що
має відповідну ліцензію - виконавцем.
При укладанні договору варто пам’ятати:
- договір укладається в двох екземплярах (один залишається у
громадянина, один надається виконавцю);
- договір укладається на всю вартість виконання робіт, в
кошторисі бажано зазначати, що саме буди входити до робіт із
землеустрою;
- в договорі необхідно чітко прописувати, що буде являтися
кінцевим продуктом, за що сплачуються кошти ( це кадастровий
план або технічна документація або проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки);
- в договорі варто чітко зазначати строки виконання робіт та
відповідальність сторін за їх недотримання;
- в договорі варто зазначати, що один примірник документації із
землеустрою (кадастровий план, технічна документація або проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки) надається
громадянину;
Також, варто пам’ятати про необхідність отримання
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Пам’ятка громадянина
Що таке кадастровий план?
Кадастровий план - затверджені в установленому порядку
текстові та графічні матеріали, якими регулюється використання та
охорона земель державної, комунальної та приватної власності.
Кадастровий план земельної ділянки складається в масштабі, який
забезпечує чітке зображення всіх елементів і написів. На план
наносяться:
-межі земельної ділянки з описом суміжних
землевласників і землекористувачів;
- поворотні точки меж земельної ділянки;
- лінійні проміри між точками по межах земельної
ділянки;
- річки, озера, канали, шляхи, лісосмуги, інші елементи
ситуації;
- межі будинків і споруд, розташованих на земельній
ділянці;
-межі вкраплених земельних ділянок сторонніх
землевласників і землекористувачів (додається їх список);
- межі угідь та зон обмежень щодо використання
земельної ділянки.
Кадастровий план є частиною технічної документації ! В
разі, якщо ви замовляли у землевпорядної організації
кадастровий план на етапі подання заяви до міської ради,
вартість виготовлення технічної документації
має бути
зменшена на суму вже сплачену за виготовлення кадастрового
плану.

Що таке технічна документація?
Технічна документація зі складання державного акта на
право власності на земельну ділянку включає:
- виписку з рішення Вознесенської міської ради про
передачу у власність;
- заяву власника землі про складання державного акта;
- технічне завдання на розробку технічної документації зі
складання державного акта;
висновок державного органу земельних ресурсів
Держкомзему України про наявні обмеження на використання
земельної ділянки (крім випадків відчуження земельної ділянки із
земель приватної власності);
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- висновок органу у справах будівництва і архітектури
про наявні обмеження на використання земельної ділянки (крім
випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної
власності);
- журнал
польових
вимірювань
(крім
випадків
відчуження земельної ділянки із земель приватної власності);
- кадастровий план земельної ділянки, складений за
результатами зйомки;
- збірний кадастровий план суміжних землевласників і
землекористувачів;
- відомість обчислення площі земельної ділянки;
- відомість обробки теодолітного ходу та вирахування
координат поворотних точок меж земельної ділянки;
- акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
- акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних
зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон
особливого режиму використання земель за їх наявності;
- експлікація земельних угідь згідно з формою 6-зем.
Виготовлення технічної документації включає в себе
наступні послуги за:
- державну реєстрацію державних актів на право
власності на земельну ділянку;
- транспортування до об'єкта роботи і у зворотному
напрямку спеціального обладнання та інструментів;
- вартість отримання координат вихідних державної
геодезичної мережі;
- витрати на проведення необов'язкової державної
експертизи.

Що таке проект
земельної ділянки?

землеустрою

щодо

відведення

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
– сукупність нормативно-правових, економічних, технічних
документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони
земель, які передбачається здійснити протягом 5-10 і більше років;
Проект землеустрою погоджується з органом по земельних
ресурсах, природоохоронними i санітарно-епідеміологічними
органами, органом архітектури та Державної інспекції охорони
пам’яток культури в Миколаївській області. Таке погодження є
обов’язковим. Наведений перелік державних органів, які в
обов’язковому порядку погоджують проект відведення землі, є
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вичерпним.
Однак у деяких випадках виникає необхідність у погодженні
проекту з іншими державними органами, а також суміжними
підприємствами, установами та організаціями. Залежно від
категоріальної належності та основного цільового призначення
земельної ділянки, яка відводиться, такими органами виконавчої
влади можуть бути, наприклад, органи управління водним або
лісовим
господарством.
Особливою формою погодження проекту відведення земельної
ділянки є підготовка висновків. Такі висновки передують
розробці проекту відведення землі, оскільки без них немає сенсу
замовляти та розробляти його.

Скільки коштує проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки і в яких випадках він виготовляється?
Земельний Кодекс України передбачає два випадки
необхідності розробки проекту відведення:
перший – при зміні цільового призначення земельної
ділянки (ст.118)
другий – в разі здійснення нового будівництва.
Для виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки необхідно укласти договір з відповідною
землевпорядною організацією, що має ліцензію. Середня вартість
виготовлення проекту землеустрою в м. Вознесенську коливається
від 1500 до 2500 грн.

Який документ підтверджує право власності на
земельну ділянку?
Державний акт на право власності на земельну ділянку є
документом, що підтверджує право власності. Так, Закон України
«Про землеустрій» визначає, що державний акт на право власності
на землю складається на підставі технічної документації.

Де можна замовити кадастровий план, технічну
документацію або проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки?
Відповідно до ч. 2 та 3 ст. 26 Закону України № 858-ІУ від
22.05.03 р. «Про землеустрій» - розробниками документації із
землеустрою є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії
на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.
Відповідно до п.1.15 «Інструкції про порядок складання, видачі,
реєстрації і зберігання державних актів на право власності на
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