Учасник АТО або член його сім’ї
здійснює підготовку графічних матеріалів із зазначенням конкретного бажаного місця розташування та розміру
земельної ділянки – звертається для їх отримання до відповідної місцевої ради чи до територіального відділу
(управління) Держгеокадастру у Дніпропетровській області за місцем розташування бажаної земельної ділянки,
де запропонують варіанти ділянок

Учасник АТО або член його сім’ї
подає (направляє) клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам встановлені
статтею 121 Земельного кодексу України)
До клопотання додає:
1) копію паспорту, ідентифікаційного номеру
2) згоду на збір та обробку персональних даних
3) графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування та розміру земельної ділянки
4) документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в
аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства)
5) документ, що посвідчує заявника як учасника АТО або члена його сім’ї (довідка, посвідчення)

До Головного управління
Держгеокадастру у
Дніпропетровській області
якщо земельна ділянка відноситься до
земель сільськогосподарського
призначення державної власності, для
всіх потреб
(м. Дніпропетровськ, вул. Набережна
В.І.Леніна, 29а, кім. 804) або подає їх
через відповідне територіальне
управління (відділ)

До відповідної
сільської,
селищної,
міської ради
якщо земельна
ділянка знаходиться
в межах населеного
пункту,
для всіх потреб

До відповідної
райдержадміністрації
якщо земельна ділянка знаходиться
за межами населеного пункту,
не відноситься до земель
сільськогосподарського
призначення, лише для
індивідуального дачного
будівництва

до 30 днів
Учасник АТО або член його сім’ї



отримує рішення (розпорядження/наказ) відповідного органу про надання дозволу розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
звертається до землевпорядної організації для розробки проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, який забезпечує розробку, погодження проекту землеустрою, державну реєстрацію
зем. ділянки

обирає сертифікованого
розробника і заключає
договір про розробку проекту
(вартість робіт визначається
умовами договору)

звертається до землевпорядної організації-виконавця в рамках дії
Програми, який за рахунок бюджетних коштів (за наявності саме
посвідчення
учасника
бойових дій або члена сім’ї загиблого учасника)
не більше
6 місяців
розробляє землевпорядну документацію

Учасник АТО або член його сім’ї
до органу, що надав дозвіл на розробку проекту землеустрою,
направляє клопотання про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки у власність
До клопотання додає:
 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку

до 14 днів

Учасник АТО або член його сім’ї
 отримує рішення (розпорядження/наказ) відповідного органу про надання земельної ділянки у
власність
 направляє заяву та пакет документів до реєстраційної служби районного (міського) управління
юстиції Дніпропетровської області за місцем розташування земельної ділянки (сплачується вартість
витягу із Державного реєстру прав та державне мито),
 отримує правовстановлюючий документа на земельну ділянку – до 14 роб.днів

