
ДОРОЖНЯ КАРТА ІНВЕСТОРА 

 
ЗАПОЧАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

- Затвердження статуту та засвідчення підписів засновників у нотаріуса. 

- Реєстрація у державного реєстратора, постановка на облік у відповідні органи державної 

статистики, податкової служби, пенсійного фонду, фондів соціального страхування. 

- Відкриття рахунку в установі банку. 

- Виготовлення печатки. 

ВИБІР ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОЦЕДУРА ВІДВОДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЩО 

ПЕРЕБУВАЄ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ  

У ВЛАСНІСТЬ, ОРЕНДУ 

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ 

НА БУДІВНИЦТВО 

ОБ'ЄКТУ 

МІСТОБУДУВАННЯ 

 Формування нової 

земельної ділянки. 

Надання земельної ділянки 

вже з зареєстрованими 

відомостями в Державному 

земельному кадастрі. 

Отримання дозволу на 

розроблення проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки. 

(20 днів відповідно до частоти 

проведення засідань ради) 

 
Розробка проєкту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки сертифікованим 

інженером 

землевпорядником. 

(згідно договору від 30 днів) 

Підготовка документів до 

проведення земельних 

торгів: 
- Отримання витягу з 

Державного земельного 
кадастру. 

- Отримання витягу про 

нормативну грошову 
оцінку. 

- Реєстрація права 
комунальної  власності. 

- Розроблення експертної 
оцінки ( в суб’єкта який 
отримав ліцензію на 
виконання даного виду 

робіт. 

Подання сертифікованим 

інженером на державну 

реєстрацію земельної 

ділянки у Державному 

земельному кадастрі до 

державного реєстратора. 

(14 робочих днів в разі 
позитивного прийняття 

рішення) 

Збір вихідних даних на 

проєктування об'єкта 

будівництва: отримання 
містобудівних умов та 

обмежень для проєктування 

об'єкта будівництва, 

технічних умов.  

Складання завдання на 

проєктування. 

 

Подання проекту 

землеустрою на 

затвердження до 

Ковельської територіальної 

громади та у разі 

необхідності надання 
дозволу на розробку 

експертної оцінки. 

(20 днів відповідно до частоти 
проведення засідань ради) 

 

Розміщення на 

платформі U-BIS  

оголошення про продаж 

земельної ділянки на 

торгах. 
 

(30 днів з моменту 

оголошення) 

Реєстрація на участь в 

земельному аукціоні. 

 
ПРОВЕДЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО АУКЦІОНУ 

 

Оформлення в нотаріуса 

договору купівлі продажу 

земельної ділянки або 

права оренди землі. 

 
Реєстрація права власності 

або права оренди землі. 

 

Розроблення проєктно-

кошторисної документації. 

Проведення експертизи 

проєкту (при потребі). 

 

Оформлення документу, що 

дає право на початок 

виконання будівельних робіт. 

Ліцензування господарської 

діяльності на виконання робіт 

визначених законодавством. 

Будівництво об'єкта. 

 

Прийняття в експлуатацію 

закінченого будівництво 

об'єкта. 

Реєстрація права власності на 

об'єкт. 


