
Земля народу! 

  Ціль:  

    Допомогти звичайним громадянам отримати безкоштовну земельну ділянку.  

    В Україні кожен повнолітній громадянин має право безкоштовно отримати у 

власність декілька земельних ділянок на різні цілі. Таке право громадян 

закріплено в Земельному кодексі України та передбачає можливість отримати 

землю для: 

 

- ведення фермерського господарства; 

- ведення сільського господарства (2,0 га); 

- садівництва (0.12 га); 

- спорудження гаражу (0,01 га); 

- спорудження будинку (від 0,10 до 0,25 га); 

- спорудження дачного будиночка (0,10 га). 

 

Проблема:  

Формально земельну ділянку можна отримати в будь-якій точці України 

незалежно від місця реєстрації. 

Багато громадян не знають про своє право та можливість отримати безкоштовні 

земельні ділянки. Вони бояться діяти не маючи юридичної та психологічної 

підтримки. 

Бояться зіткнутися з процвітаючими багато років, які стали глухою стіною 

корупцією та бюрократією. 

(Але на ділі, успіх даного заходу не в останню чергу буде залежати від вибору 

місця розташування земельної ділянки. У Київській області, зі зрозумілих 

причин, а також в Одеській та Херсонській областях, особливо біля моря, 

отримати землю практично неможливо. При цьому, не дивлячись на високі 

корупційні ризики і забюрократизованість самої процедури, при наявності 

запасу терпіння і раціонального підходу отримати свій шматочок безкоштовної 

землі цілком реально.) 

Рішення:  

 Створення громадської організації,  яка буде допомагати отримувати 

землю громадянам України (особливо звертаючи увагу на громадян 

літнього та старшого віку). 



 Створення в медіа просторі простих для сприйняття продуктів,  котрі 

будуть спонукати отриманню потрібної інформації для досягнення мети 

отримання земельної ділянки.  

Як це працюватиме: 

- Створення організації по юридичній та психологічній допомозі 

громадянам в отриманні законних земельних ділянок; 

- Громадянин,  який бажає отримати ділянку звертається в офіс організації 

до консультанта;  

- Вони разом обирають вільну земельну ділянку під потреби громадянина 

(цільове призначення); 

- Заповнюють документи для оформлення земельної ділянки; 

- Консультант надсилає документи або направляє громадянина до 

потрібного органу виконавчої влади; 

- Консультант або уповноважена особа на кожному етапі слідкує за ходом 

справи та сповіщає громадянина про деталі в ході оформлення 

документів. Якщо виникає корупційна або бюрократична тяганина, то 

консультант сповіщає про такі дії уповноважені або правоохоронні органи 

та проводить юридичні дії у викритті таких ситуацій; 

- Після отримання документів на власність консультант нагадує 

громадянину про правила користування земельною ділянкою щоб її не 

втратити. 

Медіапростір: 

 Створення на медіа платформах інформаційних продуктів направлених на 

інформування громадян що до цього питання. 

 Головне завдання: створення впевненості громадянина у отриманні 

потрібного результату. 

РЕЗУЛЬТАТ 

1. Розвиток фермерського сектору в селі та обізнаність місцевого населення 

про свої права; 

2. Досягнення зайнятості населення в межах міст та відстоювання прав 

громадян на частину своєї країни. Таким чином громадяни будуть менш 

зацікавлені у виїзді за кордон на заробітки, а матимуть змогу власною 



працею підіймати економіку власної держави, маючи впевненість у 

гарному майбутньому для себе та своїх нащадків; 

3. Впевненість громадян у можливості справедливого відстоюванні своїх 

прав перед органами державної влади;  

4. Доступність в боротьбі та виявленні корупційних, бюрократичних 

складових в системах управління державними органами;  

5. Покращення демографічної ситуації в країні, шляхом надання можливості 

молодим батькам народжувати та виховувати своїх дітей на власній землі; 

6. Можливість ознайомити звичайного громадянина зі своїми правами та 

можливістю отримати власну ділянку землі. 

 

 

 

 

 

 


