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Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності
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( найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру 
в якому здійснюється 

обслуговування суб'єктів 
господарювання

Єдиний дозвільний центр м. Конотоп

2. Місцезнаходження 
дозвільного центру

41600, Сумська область, 
м. Конотоп, пр. Миру,8, кім. № 113

3. Інформація щодо графіку роботи 
дозвільного центру

Прийом документів та надання консультацій
понеділок -  п'ятниця : з 10-00 до 12-00
перерва на обід: з 12-00 до 13-00
видача дозволів (відмов)
понеділок -  п'ятниця : з 14-00 до 16-00

4.

Реквізити: 
адміністратора, представників 
місцевого дозвільного органу, 

відповідальних за видачу 
документа дозвільного характеру

Марищенко Тетяна Олександрівна, 
тел./факс (05447) 6-80-19

5.
Нормативно-правові ак ти , якими 

регламентується видача 
документа дозвільного характеру

- Земельний кодекс України;
- Закон України "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" від 06.09.2005 № 2806-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.05.2009 № 526 "Про заходи щодо упорядкування 
видачі документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності";
- Постанова КМУ від 03 вересня 2008 № 778 "Про 
внесення зміни до постанови КМУ від 07.12.2005 № 
1176".

5.1. Закони України
(назва, частина, стаття)

- Земельний кодекс України, ст. 12, 126, 127, 128, 
134, п. 12 Перехідних положень цього Кодексу;
- Закон України "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" від 06.09.2005 № 2806-IV;
- Конституція України, ст. 13;
- Закон України “Про місцеве самоврядування в 
України”, п. 34 ч.І ст. 26.

5.2. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

- Постанова КМУ від 21.05.2009 № 526 "Про заходи 
щодо упорядкування видачі документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності" п. 9;
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- Постанова КМУ від 03.09.2008 № 778 "Про 
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів 
України від 07 грудня 2005 № 1176";
- Постанова КМУ від 22.04.2009 № 381 “Про 
затвердження Порядку здійснення розрахунків з 
розстроченням платежу за придбання земельної 
ділянки державної та комунальної власності”.

5.3.
Акти центральних органів 

виконавчої влади
(назва, дата та номер, пункт)

-

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 

самоврядування
(назва, дата та номер, пункт)

-

6.
Вичерпний перелік документів 

необхідних для отримання 
документа дозвільного характеру

1. Заява, встановленого зразка (в заяві необхідно 
зазначити згоду про укладання договору про сплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки);
2. копія свідоцтва про державну реєстрацію ;
3. копію документа, що посвідчує право 
користування земельною ділянкою ( у разі його 
наявності);
4. копії документів, що посвідчують право власності 
на нерухоме майно ( будівлі та споруди ), 
розташоване на цій земельній ділянці;
5. копія установчих документів для юридичної 
особи.
( Земельний Кодекс України ст. 128 п.2 )

7. Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру Безкоштовно

7.1

У разі платності: 
Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно- 
правового акту)

-

7.2 Розмір плати -

7.3 Розрахунковий рахунок для 
внесення плати -

8.

Строк, протягом якого видається 
документ дозвільного характеру

Заява розглядається у місячний строк і 
приймається рішення про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ( якщо такий проект відсутній ) та 
про проведення експерної грошової оцінки земельної 
ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням 
обгрунтованих причин відмови.

( Земельний Кодекс України ст. 128 п. 3 )

9.
Вичерпний перелік підстав для 
відмови у надання документа 
дозвільного характеру

а) неподання документів, необхідних для прийняття 
рішення щодо продажу такої земельної ділянки;
б) виявлення недостовірних відомостей у поданих 
документах;
в) якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності 
порушена справа про банкрутство або припинення
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його діяльності;
г) встановлена цим Кодексом заборона на передачу 
земельної ділянки у приватну власність;
д) відмова від укладання договору про оплату 
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки
( Земельний Кодекс України ст. 128 п.5)

10. Строк дії документа дозвільного 
характеру (необмеженість строку)

-

11.

Необхідність проведення 
експертизи (обстеження) об'єкта, 
на який видається документ 
дозвільного характеру

-

12.
Платність (безоплатність) 
проведення експертизи 
(обстеження )

-

13. У разі платності:

13.1.

Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно- 
правового акту)

-

13.2. Розмір плати проведення 
експертизи (обстеження)

-

13.3. Розрахункові рахунки для 
внесення плати

-

14. Примітки

Ціна земельної ділянки визначається за експертною 
грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, 
які мають відповідну ліцензію на виконання цього 
виду робіт, на замовлення органів державної влади 
або органів місцевого самоврядування.
( Земельний Кодекс України ст. 128 п. 8 )


