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Про внесення змін і доповнень до  

Порядку продажу земельних ділянок 

комунальної власності на конкурентних 

засадах (земельних торгах) у місті Чернігові 

 

Керуючись Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, 

законами України "Про Державний земельний кадастр", "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності", "Про оренду землі", "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про землеустрій", "Про державну експертизу 

землевпорядної документації", "Про оцінку земель", "Про регулювання 

містобудівної діяльності" міська рада вирішила: 

1. Внести зміни до Порядку продажу земельних ділянок комунальної 

власності на конкурентних засадах (земельних торгах) у місті Чернігові: 

1.1. Абзац 22 статті 2 Порядку викласти в наступній редакції: 

"Реєстраційний внесок – платіж, що сплачує заявник за реєстрацію його як 

учасника земельних торгів, розмір якого визначається Виконавцем, але не може 

перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого на дату публікації оголошення про проведення земельних 

торгів;". 

1.2. Пункт "а" частини 2 статті 5 Порядку викласти в наступній редакції: 

"розроблення та погодження в установленому законодавством порядку 

документації із землеустрою земельної ділянки за кожним лотом;". 

1.3. Абзац 2 частини 2 статті 6 Порядку викласти в наступній редакції: 

"затверджується документація із землеустрою земельної ділянки, яка (право 

оренди на яку) виставляється на земельні торги;". 

2. Доповнити частину 3 статті 7 Порядку продажу земельних ділянок 

комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах) у місті 

Чернігові абзацами наступного змісту: "умови договору купівлі-продажу, 

оренди, який укладається на земельних торгах; 

текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни 

та зазначення особи покупця (орендаря)." 

3. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити оприлюднення 

цього рішення. 
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4. Рішення набуває чинності з дня його офіційного 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 

 

 


