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Про забезпечення конкурентного 

підходу до передачі в оренду 

вільних від забудови земельних 

ділянок комунальної власності 

 

 З метою забезпечення продажу права оренди на вільні від забудови 

земельні ділянки комунальної форми власності на конкурентних засадах 

(земельних торгах), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 134 – 139 Земельного кодексу України, 

враховуючи рішення Чернігівської міської ради від 28 квітня 2016 року № 

7/VII-22 «Про порядок продажу земельних ділянок  комунальної власності на 

конкурентних засадах (земельних торгах) у місті Чернігові», міська рада 

вирішила:   

1. Продаж права оренди вільних від забудови земельних ділянок 

здійснювати виключно на конкурентних засадах (земельних торгах), крім 

випадків передбачених Земельним кодексом України або іншими законами 

України. 

 2. Зобов’язати комунальні підприємства Чернігівської міської ради, 

управління капітального будівництва Чернігівської міської ради отримувати 

в постійне користування земельні ділянки для здійснення діяльності спільно 

з суб’єктами господарювання в наступному порядку: 

 2.1. Невідкладно інформувати управління земельних ресурсів 

Чернігівської міської ради  про надходження від суб’єктів господарювання 

(інвесторів) звернень з приводу здійснення діяльності пов’язаної з 

відведенням вільних від забудови земельних ділянок в постійне 

користування. 

 2.2. Звертатися за одержанням в постійне користування вільних від 

забудови земельних ділянок комунальної форми власності необхідних для 

здійснення діяльності спільно з суб’єктами господарювання (інвесторами), у 

разі якщо земельні торги відносно таких земельних ділянок не відбулися або 

їх результати були анульовані, про що отримано повідомлення від 

управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради. 

 3. Управлінню земельних ресурсів Чернігівської міської ради: 

 3.1. Після одержання передбаченого пунктом 2.1. цього рішення  

повідомлення, забезпечувати продаж права оренди таких земельних ділянок 



відповідно до Порядку продажу земельних ділянок комунальної власності на 

конкурентних засадах (земельних торгах) у місті Чернігові, затвердженого 

рішенням міської ради від 28 квітня 2016 року № 7/VII-22. 

 3.2. Інформувати комунальні підприємства Чернігівської міської ради, 

управління капітального будівництва Чернігівської міської ради про 

можливість отримання у постійне користування земельних ділянок  відносно 

яких земельні торги не відбулися або їх результати були анульовані. 

 4. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Атрощенка О. А., постійну комісію Чернігівської міської 

ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин 

(Бакшун І. М.). 

 

 

 

Міський голова                                                                            В. АТРОШЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


