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ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Запорізької міської ради до Кабінету Міністрів України щодо 
прискорення прийняття постанови «Про затвердження порядку безоплатної 
передачі земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а 
також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що 
перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових 
приміщень у будинку, у власність або постійне користування співвласниками 
багатоквартирного будинку» 
 

 

14.05.2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон 

України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку». 

Зазначеним Законом були внесені зміни, зокрема, до Земельного кодексу 

України, а саме, до ч. 2 ст. 42 та викладено її у наступній редакції: «Земельні 

ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до 

них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній 

сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, 

можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися у постійне 

користування співвласникам багатоквартирного будинку, в порядку 

встановленому Кабінетом Міністрів України». 

Пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» 

Кабінет Міністрів України зобов’язано протягом шести місяців з дня набрання 

чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність 

із цим Законом. 

На адресу Запорізької міської ради надходять численні звернення від 

співвласників багатоквартирних будинків, щодо передачі земельних ділянок, 

безоплатно у власність або у постійне користування. 

У зв’язку з відсутністю порядку (механізму) оформлення земельних 

ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, міська рада не має 

можливості сприяти реалізації прав мешканців ОСББ на отримання у власність 

або постійне користування земельних ділянок. 

Прийняття вищезазначеної постанови має велике значення, адже без її 

прийняття співвласникам багатоквартирних будинків неможливо реалізувати 

право, визначене в ч.2 ст. 42 Земельного кодексу України. 

На підставі вищевикладеного, а також з метою сприяння реалізації 

співвласниками багатоквартирних будинків своїх прав, звертаємось до Вас з 

проханням розглянути та посприяти у прискоренні прийняття постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку безоплатної передачі 

земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також 
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належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають 

у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у 

будинку, у власність або постійне користування співвласниками 

багатоквартирного будинку». 
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