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х продавці — Андрій Бєлєвцов
та Сергій Бєлоконь, обидва —
громадяни України. Перший мав
намір відчужити через купівлю&
продаж 2&гектарну ділянку сіль&
госппризначення для ведення осо&
бистого селянського господарства,
що розташована за межами насе&
лених пунктів на території Скель&
ківської сільської ради Василів&
ського району Запорізької облас&
ті. Ринкову вартість цієї ділянки
49400 гривень, з розрахунку за м2
— 2 грн 47 коп., визначила мето&
дом зіставлення цін продажу по&
дібних земельних ділянок експерт
Тетяна Лук’яненко, яка, до речі у
своєму висновку зазначила ще од&
ну можливість найбільш ефектив&
ного використання цієї ділянки, зо&
крема, для ведення фермерського
господарства.
А для меншої — 1,5&гектарної
ділянки, яка також знаходиться за
межами населених пунктів на те&
риторії Скельківської сільради, але
є власністю Бєлоконя, ця ж експерт,
врахувавши, що відстань від заліз&
ничного вокзалу — 15 км, від авто&
вокзалу — 14 км, від річкового
порту — 26 км, а від аеропорту —
65 км, визначила й меншу вартість
— 37050 гривень. Господарі цих ді&
лянок вийшли на торги відповід&
но з такими стартовими цінами —
75000 і 55000 гривень. За результа&
тами купівлі&продажу першої ділян&
ки переможець торгів мав сплати&
ти 5000 грн витрат на підготовку
лоту, другої — 7085,3 грн, а також
винагороду виконавцям торгів
розміром 5 відсотків від ціни про&
дажу земельних ділянок, але не біль&
ше 2000 неоподаткованих мініму&
мів доходів громадян. До того ж
бажаючим взяти участь в аукціо&
нах слід було заплатити реєстра&
ційний внесок розміром 960 грн і
гарантійні внески — відповідно за
кожну з ділянок — 3750 та 2750 грн.
Виконавцем з продажу&купівлі
приватних земельних ділянок сіль&
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Таблиця 1. ПЛОЩА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ВИСТАВЛЕНИХ НА ТОРГИ. ВИТОРГ ЗА

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТОРГІВ. Період — серпень 2019 року

Назва областей

ПЛОЩА
ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК,
ВИСТАВЛЕНИХ НА
ТОРГИ,
га

1 Вінницька
2 Волинська
3 Дніпропетровська
4 Донецька
5 Житомирська
6 Закарпатська
7 Запорізька
8 ІваноФранківська
9 Київська
10 Кіровоградська
11 Луганська
12 Львівська
13 Миколаївська
14 Одеська
15 Полтавська
16 Рівненська
17 Сумська
18 Тернопільська
19 Харківська
20 Херсонська
21 Хмельницька
22 Черкаська
23 Чернівецька
24 Чернігівська
25 м. Київ
26 м. Севастополь
27 АР Крим
Загалом по Україні

301,6139
2139,2153
789,1349
550,4875
504,2378
67,7231
23,4381
359,7416
391,5089
1337,3916
217,0640
635,9353
1442,6030
262,3467
745,4246
85,6821
833,8431
575,2200
192,1069
559,2108
431,2475
538,3870
63,1214
829,4032
0,0000
0,0000
0,0000
13876,0883

№
п/п

госппризначення за волею Бєлєв&
цова та Бєлоконя стало державне
підприємство «Запорізький науко&
во&дослідний та проектний інсти&
тут землеустрою». Його багаторазо&
ві спроби упродовж місяця знайти
покупців виявилися марними.
Отож, два аукціони з купівлі&
продажу земель сільгосппризна&
чення приватної власності, вперше
проведені за час наших спостере&
жень, завершилися безрезультат&
но. Чому? З’ясувалося, що для
місцевих хліборобів не по кишені
навіть оренда значно дешевших
земельних ділянок державної та
комунальної власності — упро&
довж серпня в області на торги бу&
ло виставлено 12 ділянок і на жод&

2019

ВИТОРГ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, грн
Запланований
Результат
мінімальний
торгів —
виторг
виторг за
за земельні оренду/продаж
ділянки —
земельних
стартова ціна
ділянок

+/5
до
запланованого
виторгу —
стартової ціни

1792317,19
2150273,86
357956,67
1988026,21
1869378,80
118647,41
972067,30
960197,44
11869,86
1348617,47
1389326,77
40709,30
950035,60
1934404,46
984368,86
2474760,67
5070977,10
2596216,43
407290,52
234893,18
172397,34
3364609,34
2005384,30
1359225,04
107932067,39
7954163,68
99977903,71
3680145,31
2065238,43
1614906,88
381292,93
832194,14
450901,21
16867721,25 10037319,80
6830401,45
2270660,20
1272942,53
997717,67
361260,00
651700,00
290440,00
1679914,92
2058759,87
378844,95
602105,35
1141157,73
539052,38
820192,79
1897132,99
1076940,20
4397743,99
5294117,71
896373,72
429371,67
486075,59
56703,92
1148104,05
1468357,24
320253,19
1567367,50
883154,77
684212,73
738310,06
551041,33
187268,73
248630,39
328244,78
79614,39
1956837,47
1914486,45
42351,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158379449,57 54450922,95 5103928526,62

ну з них не знайшлося орендаря.
Загалом на 450 серпневих аукці&
онів було виставлено 1052 ділянки:
660 ділянок державної власності,
390 — комунальної і 2 — приват&
ної, про торги якими йшлося ви&
ще. Цього разу на ринку були
представлені ділянки за 29 видами
цільового призначення. Успішно
продано права лише на 59,6 від&
сотків ділянок. Виторг становить
54 млн 450 тис. грн. Тому навіть за
зростання стартових цін продано&
го, організаторам торгів не вдало&
ся досягти мінімально очікувано&
го показника — 158 млн 379 тис.
Інформація про результати аукці&
онів у розрізі областей у підготов&
леній нами таблиці.
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262,3467
361260,00
651700,00

Кількість земельних ділянок
в області
Площа земельних ділянок (га)

23
ЛЬВІВСЬКА

Стартовий розмір річної плати
за оренду земельних ділянок (грн)
Розмір річної плати за оренду земельних
ділянок (грн) згідно з договорами
Області, в яких не укладено
жодного договору оренди

12
ОДЕСЬКА

1872181,64
611,7119
734450,46

6
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

18
ХЕРСОНСЬКА

КРИМ

205,0348
373070,66
767054,26

7
ХАРКІВСЬКА

199,7905
454268,51
475738,75

76,0216
131896,62
150726,23

1589257,03

451,8946
826051,97

19
ПОЛТАВСЬКА

21
МИКОЛАЇВСЬКА
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226,3004
134293,06
556121,14

364,4855
670012,93

30
КІРОВОГРАДСЬКА

8
ЧЕРНІВЕЦЬКА

1775517,41

613,0037
876125,90
1308314,88

18
ВІННИЦЬКА

32
ЧЕРКАСЬКА

Інформація про торги, за резуль5
татами яких укладено договори
оренди земельних ділянок дер5
жавної та комунальної власності
для ведення товарного сільсько5
господарського виробництва.

48
СУМСЬКА

187,6353
326342,29
507187,27

7
ХМЕЛЬНИЦЬКА

1148141,11

15
ЖИТОМИРСЬКА

23
КИЇВСЬКА

153,3706
235644,89

16
ІВАНО5
ФРАНКІВСЬКА
2
ЗАКАРПАТСЬКА

105,5994
66262,15

56
ТЕРНО5
ПІЛЬСЬКА

255,7005
328778,73
529637,79

1896252,86
376,0768
418640,75

317515,09

77,5641
135008,06
135937,72
491,5443
548309,49
2132741,21

178,3415
232419,79
462334,17

31,5869
23954,16
109089,58

14
ЛЬВІВСЬКА

32
ЧЕРНІГІВСЬКА
302,1743
277668,35
464473,16

1183,9865
923546,91
1549020,90
57
ВОЛИНСЬКА

51,3178
67528,13
201972,43

190,6671
186297,35
546451,34

4
РІВНЕНСЬКА

району цієї ж області, результати
відсутні, незважаючи на те, що
вже давно минули всі строки їх
оприлюднення.
Загалом по Україні цього разу
оформлено в оренду переважно
на 7 років 6975 гектарів земель&
них ділянок для ведення товар&
ного сільськогосподарського ви&
робництва. Орендарі за користу&
вання ними щорічно перерахо&
вуватимуть місцевим бюджетам
20 млн 400 тис. гривень — старто&
вий розмір річної плати зріс за
результатами успішно проведених
аукціонів на 134,29 відсотка. Під&
сумки тих торгів, що завершили&
ся результативно, у розрізі облас&
тей викладені в інфографіці.

На ці торги було виставлено 617
ділянок — 74,5 відсотка від загаль&
ної кількості. Решту 211 ділянок
цього виду цільового призначен&
ня належали до комунальної влас&
ності і всі вони продавалися на
звичайних аукціонах.
З оголошених 828 лотів&ділянок
за результатами аукціонів продано
470, або 56,76 відсотка. З 24 облас&
тей у таблиці з підсумками тор&
гів нулі лише проти Запорізької
області — там місцеве Головне
управління Держгеокадастру не
змогло оформити в оренду через
відсутність покупців жодної з 8
ділянок, а по інших 4 аукціонах,
організатором яких була Юр’їв&
ська сільська рада Приморського

379,1397
375562,74
1253320,64

оки владні мужі вирішува&
ли за якими правилами ор&
ганізувати продаж&купівлю земель
сільськогосподарського призна&
чення, цей сегмент ринку жив у
серпні за прописаними і, на жаль,
не прописаними нормами Зе&
мельного кодексу. Так, проведен&
ня електронних земельних торгів,
яке Конституційний Суд визнав
незаконним, анітрохи не збавило
темпів — усі Головні управління
Держгеокадастру в областях про&
довжували торгувати сільгоспзем&
лями державної власності лише на
електронному майданчику СЕТАМ.
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13
ЛУГАНСЬКА

12
ДОНЕЦЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

УКРАЇНА

470 ділянок
6975,2945 га
8707393,90 грн
20400686,61 грн

