


Етап 
приватизації Куди звертатися Документи,  

які треба подати
Строк 

виконання
Документ,  

який отримуєте Корисні поради

Дозвіл на 
розроблення 
проекту 
землеустрою

Міська, селищна, сільська ради, обласні 
управління Держземагентства.

Відповідна районна державна 
адміністрація, якщо бажана земельна 
ділянка знаходиться за межами 
населеного пункту та не відноситься 
до земель сільськогосподарського 
призначення державної власності і 
необхідна для дачного будівництва.

1. Клопотання із 
зазначенням цільового 
призначення земельної 
ділянки та її орієнтовні 
розміри (зразки заяв в 
органі, куди її подаєте).
2. Графічні матеріали, на 
яких зазначене бажане 
місце розташування 
земельної ділянки.
3. Документи, які 
підтверджують статус 
учасника АТО.

1 місяць
(можливо 
продовження)

Дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки.

Якщо протягом 1 місяця дозвіл не 
надано, ви маєте право замовити 
розроблення проекту землеустрою 
без надання такого дозволу. Для 
цього до органу, який повинен 
надати дозвіл, направте письмове 
повідомлення (лист у довільній 
формі) та підписаний договір на 
виконання робіт із землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки.

Розроблення 
проекту земле
устрою щодо 
відве дення 
земельної 
ділянки

Державні інститути землеустрою
http://land.gov.ua/struktura/derzhavni
instutyzemleustroju/104065perelikinsty
tutivzemleustroiu.html
Приватні підприємства, які мають 
ліцензію на розробку проекту.

Дозвіл на розроблення 
проекту.

до 6 місяців Проект землеустрою Вартість від 1500 грн.

Погодження 
проекту 
землеустрою

Міська, селищна, сільська рада, яка 
видала дозвіл на розробку проекту 
землеустрою.
Для проектів житлових будинків  
районний відділ містобудування та 
архітектури при райдержадміністраціях, 
або органу міської ради у сфері 
містобудування та архітектури.
Для земельних ділянок, що межують з 
лісом, водоймами (природнозаповідним 
фондом)  обласні управління з охорони 
довкілля при обласних державних 
адміністраціях.
Для земельних ділянок, що межують з 
об‘єктом історикокультурного значення  
управління охорони культурної спадщини 
при обласних державних адміністраціях.

Копія проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки

10 робочих 
днів

Погоджений проект 
землеустрою

Кожний орган здійснює розгляд та 
погодження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки самостійно та незалежно 
від погодження проекту іншими 
органами. Тому строк погодження 
може бути довшим.

Запровадження 
проекту 
землеустрою

Міська, селищна, сільська рада, яка 
видала дозвіл на розробку проекту 
землеустрою.

Погоджений проект 
землеустрою

10 робочих 
днів

Рішення про затвердження 
проекту землеустрою

Реєстрація в 
кадастрі

Державний кадастровий реєстратор при 
управліннях Держземагентства

Заява.
Проект землеустрою.
Квитанція на оплату 
державної реєстрації.

14 робочих 
днів

Витяг з Державного 
земельного кадастру із 
зазначенням розміру, 
адреси, кадстрового номера 
та інформації про власника 
земельної ділянки.

200 грн.

Реєстрація в 
Укрдерж реєстрі

Державна реєстраційна служба при 
районних управліннях юстиції
http://drsu.gov.ua/show/5990
Нотаріус

Витяг з центрального 
земельного кадастру.

14 робочих 
днів

Свідоцтво про державну 
реєстрацію прав на нерухоме 
майно (земельну ділянку).

119 грн. – державне мито, 
120 грн. – витяг з Державного 
земельного кадастру






