
На теперішній час набуття права на землю у місті Києві регулюється 
Земельним кодексом України, Порядком набуття прав на землю із земель 
комунальної власності у місті Києві, затвердженим рішенням Київської 
міської ради від 20.04.2017 № 241/2463 (далі – Порядок), іншими нормативно-
правовими актами.

Відповідно до пункту 4, зазначеного Порядку громадяни, зацікавлені в 
одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах міста Києва для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та 
гаражного будівництва, подають до Київської міської ради клопотання про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки. 

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки, 
орієнтовний розмір і місце розташування земельної ділянки.

До клопотання додаються документи, передбачені додатком 2 до 
рішення Київської міської ради від 20.04.2017 № 241/2463 (додається).

Разом з цим інформуємо, що відповідно до статті 24 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», передача (надання) земельних 
ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи 
користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб 
допускається за умови, що відповідні земельні ділянки розташовані в межах 
території, щодо якої затверджено принаймні один із таких видів містобудівної 
документації на місцевому рівні:

- комплексний план, складовою частиною якого є план зонування 
території;

- генеральний план населеного пункту, складовою якого є план 
зонування території;

- план зонування території як окремий вид містобудівної 
документації на місцевому рівні, затверджений до набрання чинності Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
планування використання земель»;

- детальний план території.
Ознайомитись з графічними матеріалами затверджених детальних 

планів території в межах міста Києва можна на сайті МІАС ЗМД 
містобудівного кадастру Києва за посиланням https://mkk.kga.gov.ua/map/.

При цьому, вибір місця розташування земельної ділянки, збір матеріалів 
покладено на зацікавлену особу, яка виявила бажання отримати земельну 
ділянку (ділянки) для того чи іншого цільового призначення та у розмірах, 
визначених статтею 121 Земельного кодексу України.

Приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у 
їхньому користуванні і на яких розташовані житлові будинки, право власності 
на які зареєстровано, здійснюється відповідно до статті 118 Земельного 
кодексу України після присвоєння таким земельним ділянкам кадастрового 
номера в порядку, встановленому пунктом 3 Прикінцевих та перехідних 



положень Закону України «Про Державний земельний кадастр».
Якщо на підставі технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
передбачається здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташовано 
житловий будинок, право власності на який зареєстровано, така технічна 
документація розробляється на замовлення власника житлового будинку без 
надання дозволу Київської міської ради.

Приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у 
їхньому користуванні на підставі державних актів на право постійного 
користування землею або договорів оренди землі і яким присвоєно 
кадастровий номер земельної ділянки, без зміни її цільового призначення, 
здійснюється без технічної документації із землеустрою на підставі технічних 
матеріалів та документів, що посвідчують право користування земельною 
ділянкою.

Після державної реєстрації земельної ділянки громадянин звертається до 
Київської міської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки через 
приймальню Київради з земельних питань. Заява подається в довільній формі.

До заяви про приватизацію земельної ділянки додаються:
1. У разі приватизації земельної ділянки, на якій розташовано житловий 

будинок, право власності на який зареєстровано, і якій присвоєно кадастровий 
номер на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки:

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки;

- витяг з Державного земельного кадастру;
- електронний файл in4 та файл XML;
- довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її 

копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє уповноважена 
нею особа (у разі якщо заява подається представником).

2. У разі приватизації земельної ділянки без зміни її меж та цільового 
призначення, право громадянина на користування якою посвідчено 
державним актом на право постійного користування землею чи договором 
оренди землі, такі технічні матеріали та документи, що підтверджують 
зокрема розмір земельної ділянки, а також:

- копія державного акта на право постійного користування земельною 
ділянкою або договору оренди землі;

- нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу 
об'єктів нерухомого майна (житлового будинку та інших будівель, споруд) та 
копії матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна у разі 
розташування такого майна на земельній ділянці;

- копія паспорта громадянина України;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім 

громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку 



(ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи 
державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її 
копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представлятиме 
уповноважена нею особа (у разі якщо заява подається представником).

Разом з цим інформуємо, що відповідно до статті 1 Указу Президента 
України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) в 
Україні до 05 години 30 хвилин19 лютого 2023 року триває воєнний стан.

Підпунктом 5 пункту 27 Розділу Х Земельного кодексу України 
встановлено, безоплатна передача земель державної, комунальної власності у 
приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із 
землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої 
документації забороняється. Положення цього підпункту не поширюються на 
безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам 
розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна 
(будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність 
громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до 
набрання чинності цим Кодексом.
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Місце для
реєстраційних

позначок

Київська міська рада
м. Київ, вул. Хрещатик, 36

____________________________________________________
найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи - 

підприємця, громадянина
____________________________________________________

місцезнаходження юридичної особи/адреса місця проживання фізичної особи-підприємця 
або громадянина

____________________________________________________
адреса для листування, телефон

КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ
НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України „Про 
землеустрій” прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

Відомості про земельну ділянку:
місце розташування (адреса): _________________________________________
кадастровий 
номер:_____________________________________________________
орієнтовний розмір:______________________________гектарів (кв. метрів)
цільове призначення: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________
вид права, на якому зацікавлена особа має намір одержати земельну 
ділянку:___________________________________________________________

                      (оренда, постійне користування, власність)

З Порядком набуття прав на землю із земель комунальної власності 
міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 № 
241/2463, ознайомлений. 

 

_____________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи, 
фізичної особи – підприємця (уповноваженої особи) або 
громадянина.
Печатка юридичної особи/фізичної особи – підприємця.

________________________
                  підпис

               



  До клопотання додаються такі документи:

1. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки в масштабі 
не менше 1:2000.

2. Нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки/частини 
земельної ділянки, на припинення права користування земельною ділянкою/частиною земельної ділянки, на 
розірвання договору оренди земельної ділянки, надана у встановленому законом порядку.

3. Посвідчені в установленому порядку копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, 
розташовані на земельній ділянці.

4. Копії матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній 
ділянці, засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи (крім державних та комунальних 
підприємств).

5.  Копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (за наявності).

6. Засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних 
осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім 
громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це 
відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб-
підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера 
облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання 
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного 
номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті 
громадянина України).

7. Довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника 
представлятиме його уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).


