
Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради        
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі        
земельних ділянок у власність або у користування 

1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність          
або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних         
громад для всіх потреб. 

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради         
передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних          
земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб. 

3. Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні         
ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами         
четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах сіл,             
селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених           
пунктів для: 

а) ведення водного господарства; 

б) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів       
територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств        
торгівлі тощо), з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті; 

в) індивідуального дачного будівництва. 

4. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у          
галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні         
ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім      
випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у          
користування для всіх потреб. 

5. Обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні         
ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами         
третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у            
межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також           
земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках,            
коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб. 

6. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у межах         
їхніх територій передають земельні ділянки із земель державної        
власності, крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї         
статті, у власність або у користування для всіх потреб. 

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної         
Республіки Крим передає земельні ділянки із земель державної власності, крім          
випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у          



власність або у користування у межах сіл, селищ, міст, що не входять до складу              
певного району, та за межами населених пунктів для всіх потреб, а також            
погоджує передачу таких земель у власність або у користування районними          
державними адміністраціями на їхній території для будівництва об'єктів,        
пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл,        
закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо). 

8. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної          
власності у власність або у користування у випадках, визначених статтею 149           
цього Кодексу, та земельні ділянки дна територіального моря, а також у           
користування земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного        
(обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення       
внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

{Частина восьма статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законами №           
1507-VII від 17.06.2014, № 1472-VIII від 14.07.2016} 

{Частину дев'яту статті 122 виключено на підставі Закону № 2269-VIII          
від 18.01.2018} 

10. Земельні ділянки, що вилучаються, викуповуються або примусово        
відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності,         
надаються у користування для таких потреб органами виконавчої влади та          
органами місцевого самоврядування, які прийняли рішення про їх вилучення,         
викуп або примусове відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної           
необхідності. 

{Статтю 122 доповнено частиною десятою згідно із Законами №         
862-VIII від 08.12.2015} 

{Стаття 122 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3404-IV від           
08.02.2006, № 509-VI від 16.09.2008, № 3123-VI від 03.03.2011, № 4539-VI від            
15.03.2012, № 5070-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 5245-VI від           
06.09.2012} 
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