
  

 

Схема – проведення земельних торгів  
 (згідно статей 135 – 139 Земельного кодексу України, закону України “Про здійснення державних закупівель” та Порядку             

закупівель послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних     
засадах (затвердженого наказом Мінагрополітики України від 25.09.2012 № 579)  

Про визначення об’єктів землеустрою                 
для формування земельних ділянок            

Про надання дозволу на розробку        
проектів землеустрою та проведення            
експертної грошової оцінки                  
земельних ділянок 

Про визначення процедури закупівель        
послуг, утворення конкурсної комісії з           
проведення конкурсного відбору виконавців 
робіт із  землеустрою, оцінки земель,        
призначення голови та секретаря  комісії,     
проведення конкурсу 

Відповідно до Закону України  
“Про здійснення державних            
закупівель”; 
(при загальній вартості робіт понад           
100 тис.грн на рік) 

Відповідно до Порядку  затвердженого 
наказом Мінагрополітики України      
від 25.09.2012 №579 
(при загальній вартості робіт                 
до 100 тис.грн на рік) 

Укладання договору з переможцем 
конкурсу на виконання робіт із         
землеустрою та проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок 

Виконання робіт 
із землеустрою      

Погодження проекту             
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

Державна реєстрація земельної 
ділянки та  отримання витягу з                   
Державного земельного кадастру  

Отримання витягу про   
нормативну грошову     
оцінку земельної ділянки 

Проведення експертної           
грошової оцінки            
земельної ділянки 

не пізніше 20 днів після затвердження 
результатів конкурсу 

Організатор земельних 
торгів приймає рішення 

 

Підготовка інформації про                  
державну закупівлю робіт із        
землеустрою та оцінки земель,     
розміщення оголошення у          
Віснику Державних                                     
закупівель, оприлюднення                             
результатів державних               
закупівель 

Підготовка інформації про    
проведення конкурсу,                     
розміщення оголошення на       
веб-сайті  Держземагентства 
України, проведення конкурсу, 
оприлюднення результатів    
конкурсу 

Виконавець робіт  

Конкурсна комісія 
Комітет з конкурсних торгів 

Понад 100 тис. грн на рік 
До 100 тис. грн на рік 

не пізніше ніж 30 днів з дня акцепту 
пропозицій 
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Про затвердження проекту 
землеустрою щодо          
відведення земельної      
ділянки 

Про встановлення стартової 
ціни продажу земельної  
ділянки 

Про затвердження умов 
щодо продажу земельної 
ділянки 

Про призначення та надання              
довіреності довіреній особі  щодо      
організації проведення  державної    
реєстрації прав на земельну ділянку, 
передачу документів та матеріалів на 
лот виконавцю земельних торгів,   
підписання договору купівлі-продажу 
земельної ділянки 

Державна реєстрація прав на              
земельну ділянку 

Відповідно до Закону України  
“Про здійснення державних                 
закупівель”, (при загальній вартості   
робіт понад 100 тис.грн на рік) 

Відповідно до Порядку  затвердженого 
наказом Мінагрополітики України          
від 25.09.2012 №579 
(при загальній вартості робіт                    
до 100 тис.грн на рік) 

Укладання договору з виконавцем 
земельних торгів 

Передача документів та матеріалів 
на лот виконавцю земельних        
торгів 

Організатор земельних 
торгів приймає рішення 

Державний реєстратор 

 

Визначення процедури закупівель 
послуг на  проведення земельних 
торгів 

Підготовка інформації про            
проведення земельних торгів,     
розміщення оголошення у        
Віснику Державних закупівель,              
оприлюднення результатів            
закупівель 

Підготовка інформації про     
проведення конкурсу,             
розміщення оголошення на     
веб-сайті  Держземагентства 
України, проведення конкурсу, 
оприлюднення результатів     
конкурсу 

Довірена особа        
протягом 10 днів після 
укладання договору 

Комітет з конкурсних торгів 

Конкурсна комісія 

Виконавець земельних торгів 

Понад 100 тис. грн на рік 

До 100 тис. грн на рік 

Про затвердження переліку земельних ділянок, які                  
виставляються на земельні торги 
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Формування інформаційної 
картки на лот 

Оголошення щодо проведення  
земельних торгів у друкованих         
засобах інформації та на           
офіційному веб-сайті                 
Держземагентства України    

Прийняття документів від  учасників земельних    
торгів, що сплатили  реєстраційні та гарантійні      
внески. Реєстрація учасників земельних торгів в 
книзі  реєстрації з  зазначенням порядкового     
номера і номера лота, який він виявив бажання 
придбати 

Реєстрація учасників 
земельних  торгів 

Проведення земельних торгів, підписання протоколу 

Передача документів на лот                 
переможцю земельних торгів 

Оголошення про завершення 
земельних торгів 

 подання документів не пізніше ніж за 
3 робочі дні до проведення земельних 
торгів 

Виконавець земельних торгів 

 

 

  

Підписання договору           
купівлі-продажу земельної 
ділянки 

Сплата коштів за придбаний 
лот, відповідно до договору 

Нотаріальне посвідчення     
договору купівлі-продажу 
земельної ділянки 

Повернення гарантійних        
внесків учасникам, які не були 
визнані переможцями  

Перерахування гарантійного 
внеску на рахунки організатора,               
сплаченого переможцем 

Оприлюднення результатів    
земельних торгів 

Організатор земельних 
торгів  

Переможець земельних 
торгів  

Виконавець земельних 
торгів  

не пізніше 5 днів після 
проведення торгів 

 протягом 3 банківських 
днів 

протягом 7                      
банківських днів 

протягом 3         
банківських днів 


