
________   сесія Знам’янської міської ради 

Сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ____ червня   2016 року            №_____ 

м. Знам`янка 

 

Про  розгляд заяви гр. ****.  щодо  

передачі у власність земельної ділянки. 

 

На адресу міської ради надійшла зава громадянки ***** з вимогою про передачу у 

власність земельної ділянки, яка розташована за адресою: місто Знам’янка, вул. *****.  

До заяви також додано :  

 копія договору оренди земельної ділянки з попереднім власником житлового 

будинку гр. *****, термін дії договору оренди закінчився 01.10.2012 року; 

 витяг з Державного земельного кадастру від 05.05.2016 року, в якому вказано, 

що інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі 

відсутня;  

 копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ****;  

 копія свідоцтва на право власності на нерухоме майно від 11.03.2015 року,  

відповідно до якого громадянці  ****. належить  житловий будинок з 

господарсько-побутовими будівлями і спорудами  за адресою: місто 

Знам’янка, вул.****.  

 

У заяві зазначено, що відповідно до ч.2 ст.120 Земельного кодексу України  якщо 

жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у 

користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить 

право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах 

і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. 

Заявник вважає, що за змістом наведених у заяві положень законодавства до неї 

перейшло право користування на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель  та споруд площею 0,0255 га з кадастровим 

номером 3510600000:50:081:0006 та вимагає передати у власність земельну ділянку, яка 

розташована за адресою: місто Знам’янка, вул. *****. 

          Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування 

земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших 

видів діяльності. Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом 

України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди 

землі. 

Договір оренди земельної ділянки від 11.02.1012  року за № 351060004000149 між 

Знам’янською міською радою та гр. ****  ( попереднім власником майна по вул. ****)  

закінчився  01.10.2012 року. 

На момент переходу права власності на майно від гр. **** до гр. *****., а саме 

19.12.1012 року, договір оренди земельної ділянки втратив чинність  в зв’язку із 

закінченням терміну дії.  

Гр. ***** звернулася із заявою про передачу у власність земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: місто Знам’янка, вул. *****. 

 

 

 

 

Як зазначено у Постанові Колегії суддів Судової палати в адміністративних 

справах Верховного Суду від 06.11.2012 року по справі № 21-335а12, Земельним 



законодавством України чітко прописана процедура оформлення права власності на 

земельну ділянку. Так відповідно до вимог статі 116 ЗК України, громадяни та юридичні 

особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель 

державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів 

місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за 

результатами аукціону. 

Статтею 118 ЗК України передбачено, що громадянин, зацікавлений у приватизації 

земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідного органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки 

державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених 

статтею 122 цього Кодексу. У разі якщо земельна ділянка державної власності 

розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява 

подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 

 Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 

приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних 

матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. 

Норми статті 123 ЗК України  передбачають, що надання земельних ділянок 

державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. 

Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному 

земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" , 

право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється без складення 

документації із землеустрою. 

Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на 

підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості). У такому разі розроблення такої документації здійснюється на 

підставі дозволу, наданого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом місцевого 

самоврядування, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, крім 

випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування, набуває 

право замовити розроблення такої документації без надання такого дозволу.  

Отже, зважаючи, що право власності  чи користування на земельну ділянку по вул. 

*****,  у м. Знам ҆янка не зареєстровано, то заявниця повинна була отримати дозвіл та 

розробити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки 

на своє ім’я. Дану вимогу містить стаття 22 Закону України «Про землеустрій». 

Враховуючи назване, керуючись ст.26 «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В и р і ш и л а: 

 

1. Відмовити   у   передачі  у  власність  земельної  ділянки гр. ****  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд   за 

адресою: місто Знам’янка, вул. *****. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань    

землекористування та будівництва (гол.О.Кузін). 

 

  

           Міський голова     С.Філіпенко  

 

 


