ЗЕМЕЛЬНІ АУКЦІОНИ В УКРАЇНІ
ретій місяць наших спосте
режень за ринком земель —
листопад відзначився най
більшою активністю — 23
області виставили на торги
498 ділянок — це порівняно з ве
реснем та жовтнем відповідно на
196 та 239 ділянок більше. До листо
падових торгів долучилося ще 4 об
ласті — разом вони запропонували
бажаючим 398 ділянок державної
власності та 100 комунальної за
гальною площею 9188,1211 га — це
на 1224,4611 та 4924,5065 га більше
відповідно до вересня та жовтня.
Узагальнену листопадову інфор
мацію щодо площ у розрізі областей
подано у таблиці 1.
Найактивнішими організатора
ми торгів з продажу права оренди
земельних ділянок державної влас
ності були Головні управління Держ
геокадастру в Одеській, Чернігів
ській, Тернопільській, Донецькій,
Львівській, Харківській, Кіровоград
ській, Волинській, Черкаській обла
стях, Вінницька та Харківська обласні
державні адміністрації, а комуналь
ної власності — у Львівській області
— Червоноградська, Черкаській —
Христинівська, Дніпропетровській
— Павлоградська міські ради, а та
кож Печенізька селищна рада, що
на Харківщині. За нею у списку —
сільські ради: Гаврилівська, Дудчан
ська Нововоронцовського, Весело
кутська Тальнівського, Лиманська
друга Дворічанського, Іванівська
Калинівського районів відповідно
Херсонської, Черкаської, Харківсь
кої та Вінницької областей.
Великого суперництва серед учас
ників торгів, як показують резуль
тати попередніх двох місяців, так і
листопада, немає. В оглядовому пе
ріоді майже на 15 відсотків ділянок
не реалізовані права через відсут
ність учасників або наявність одно
го учасника. А якщо врахувати ще й
ділянки, на які інформації про ре
зультати торгів досі немає, то майже
четверта частина земельних ділянок
марно виставлена на торги. Немала
вина у цьому організаторів торгів.
Адже виконавці торгів за їх дору
ченням оголошення про проведен
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Таблиця 1

Площа земельних ділянок,
виставлених на торги
Період — листопад 2016 року
№
п/п

ня земельних торгів публікують
лише на офіційному вебсайті цент
рального органу виконавчої влади,
що реалізовує державну політику у
сфері земельних відносин — це ви
мога статті 137 Земельного кодексу
України. Але у цій же статті зазна
чається, що «за бажанням» органі
затора земельних торгів виконавець
такі оголошення може розміщувати
й у друкованих засобах масової ін
формації. Такого бажання за остан
ніх три місяці ніхто не виявив.
Не з’являються на аукціони гро
шовиті учасники. А ті, що начебто й
викупили лоти — не завжди добро
чесні. Тож і утверджується некорис
не явище — через несплату перемож
цем у визначений строк належної
суми за придбаний лот у вересні
анульовано 23 торги, у жовтні — 13,
у листопаді — аж 46.
Два місяці поспіль Павлоград
ська міська рада Дніпропетровської
області пропонує земельну ділянку
площею 0,86 га для розміщення
адміністративних, офісних споруд,
лікарських закладів і спортивно
розважального центру в закритому
приміщенні. Однак ні у жовтні, ні
у листопаді охочих її придбати за
стартовою ціною 5805522,14 грн не
знайшлося.
Прикладом того, що бажаючих
розщедритися на придбання зе
мельних ділянок навіть неподалік
Києва обмаль, є продаж за стартову
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Назва областей

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

Площа ділянок,
виставлених
на торги (га)
88,2492
334,4291
123,2570
616,1769
133,1744
23,5622
0,0000
0,1017
88,7062
263,3813
69,8732
436,7773
124,8709
3443,1703
320,7945
47,1057
0,0080
553,3983
206,7195
509,6214
26,9036
262,4671
0,2910
1515,0823
0,0000
0,0000
0,0000
9188,1211

ціну права оренди на ділянку пло
щею 0, 3560 га, що знаходиться по
вулиці Радгоспна у селі Зазим’я Бро
варського району — з столичного
Хрещатика сюди не більше 25 км
Упродовж 25 років за оренду цієї ді
лянки бюджет Зазимівської сільради
щорічно отримуватиме 40185,75 грн.
Іншу ділянку площею 0,2800 га під
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такі ж цілі — для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд під
приємств переробної, машинобу
дівної та іншої промисловості — у
цьому прикиївському селі реалізо
вано трохи успішніше: гонг ліцита
тора річну плату за користування
земельною ділянкою протягом 25
років оренди визначив за два кроки
після старту торгів — сума становить
35399,49 грн лише на 11,99 % вища
за стартову.
Про результативність аукціонів
щодо кількості виставлених на тор
ги земельних ділянок і проданих
прав на них інформація у таблиці 2.

ПІДСУМОК ОБІГУ* ЗЕМЕЛЬ
ЗА ЇХ ЦІЛЬОВИМ
ПРИЗНАЧЕННЯМ
1. Оренда земель державної та ко
мунальної власності для ведення
товарного сільськогосподарського
виробництва
56 відсотків земельних ділянок,
виставлених на торги, призначали
ся для ведення товарного сільсько
господарського виробництва.
Вагомими гравцями ринку орен
ди стали такі області:
– Одеська — 94 ділянки, пропозиції
площ — від 2,1685 до 157,7675 га
– Чернігівська — 52 ділянки, пропози
ції площ — від 1,9892 до 146,9061 га
– Тернопільська — 40 ділянок, пропо
зиції площ — від 1,4980 до 40,9908 га
– Херсонська — 35 ділянок, пропозиції
площ — від 0,4052 до 103,7410 га
– Донецька — 30 ділянок, пропозиції
площ — від 3,6487 до 73,8400 га
– Львівська — 24 ділянки, пропозиції
площ — від 1,3127 до 50,0000 га
– Харківська — 23 ділянки, пропозиції
площ — від 0,0944 до 82,3277 га
– Черкаська — 22 ділянки, пропозиції
площ — від 1,6500 до 32,6209 га
– Кіровоградська — 21 ділянка, пропо
зиції площ — від 1,8456 до 36,3726 га
– Волинська — 18 ділянок, пропозиції
площ — від 0,5916 до 77,9467 га
– Київська — 10 ділянок, пропозиції
площ — від 1,1733 до 21,0325 га
– Полтавська — 9 ділянок, пропозиції
площ — від 8,0000 до 95,1819 га.

Таблиця 2

Результативність торгів. Період — листопад 2016 року
№
п/п

Назва областей

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

Кількість
ділянок,
виставлених
на торги

Кількість
проданих
прав на
корис!
тування
ділянками

Кількість
анульованих
торгів

Кількість
торгів,
що не
відбулися

Кількість
торгів,
інформація
про
результати
яких відсутня

20
23
12
30
8
6
0
1
15
23
5
39
4
95
13
5
1
42
33
36
3
29
3
52
0
0
0
498

4
22
5
29
4
4
0
1
13
19
1
37
2
71
8
4
1
18
15
29
0
3
3
38
0
0
0
331

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
24
4
0
0
12
0
2
0
0
0
2
0
0
0
46

1
0
5
1
4
2
0
0
2
1
4
2
2
0
1
0
0
11
17
5
3
0
0
12
0
0
0
73

15
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
26
0
0
0
0
0
48

За продане право оренди на 279
ділянок у державну та місцеву казну
орендарі щорічно перераховувати
муть більше 18 млн 872 тис. гривень.
Сумарний договірний розмір
плати за оренду порівняно зі стар
товим зріс майже на 57%. Таким цей
показник був і в жовтні. У вересні
він становив лише 41%.
По справжньому конкурентними
виявилися торги на Полтавщині.
Тут хоч реалізували право оренди
лише на 5 ділянок, проте під час
продажу стартові ціни загалом зрос
ли більше ніж у 3,6 раза. Майже на
рівні з полтавцями були дніпро
петровці. Право оренди на три ді
лянки вони вигідно продали на 14
років, збільшивши стартову ціну
втричі. До цієї групи лідерів набли

зилися кіровоградці та тернопільча
ни. Кожному із них вдалося офор
мити оренду на 17 ділянок: 2 ділян
ки на 15 років, решту — на 7.
Щорічно за них вони виручатимуть
понад 1 млн 825 тис. гривень — це
більше ніж у 2,5 раза за стартову
ціну.
Ледь не вдвічі зросли ціни на
оренду земельних ділянок у Харків
ській та Одеській областях. До речі,
причорноморці віддали в оренду ре
кордну кількість ділянок — аж 70,
харків’яни у десять разів менше — 7.
Місцевий бюджет Одещини відте
пер 7 років поспіль отримуватиме

* Огляд обігу земель підготовлено за інфор*
мацією сайту Держгеокадастру України

Веб*сайт: http://zemvisnuk.com.ua * E*mail: zemvisnuk@ukr.net
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від орендаторів землі понад 10 млн
710 тис. гривень. Сума надходжень
до бюджету Харківщини за резуль
татами листопадових земельних тор
гів буде у 20 разів меншою.
На Черкащині, Херсонщині та
Рівненщині конкуренція між учас
никами торгів збільшила пропоно
вані розміри плати відповідно на
64,0359,2351,20%. За кількісними
показниками херсонці попереду —
оформили оренду на 29 ділянок,
черкащани та рівненці — кожен на 3.
Якщо у жовтні Головне управлін
ня Держгеокадастру у Волинській
області було найневдалішим органі
затором торгів — 61% запланованих

торгів земельну ділянку площею
25,0315 га.
Намарно організовували торги
Головні управління Держгеокадастру
у Житомирській, Хмельницькій об
ластях — тут не реалізовано із оголо
шених жодної ділянки. Три торги із
чотирьох не відбулися на Луганщині
— їх організатором було місцеве Го
ловне управління Держгеокадастру.
Конкретнішу інформацію про
остаточні результати листопадового
аукціону у розрізі областей можете
почерпнути з інфографіки.
Про середню річну плату за орен
ду 1 га землі в районах, що проводи
ли аукціони, у таблиці 3.

торгів не відбулося через відсутність
учасників або наявності тільки од
ного учасника, то всі 18 листопа
дових торгів тут відбулися — стар
тові ціни зросли на 2,13%. Змінили
ситуацію з організацією торгів і у
Львові. У жовтні із 9 торгів тут не
відбулося 8, у листопаді із 24 не від
бувся лише один.
Високих результатів в організа
ції торгів досягло Головне управ
ління Держгеокадастру у Донець
кій області — із 30 оголошених
аукціонів тут не відбувся лише
один — причина: жоден з учасників
не побажав заплатити більше стар
тової ціни лота. Ліцитатор зняв з
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12949,25

12821,01

32,0688

722836,17

649224,69

591,1454

606203,19

380703,26

70
КРИМ

126235,56

30,7001

ЛУГАНСЬКА

29

ЗАПОРІЗЬКА

59266,98

512531,90

124,9282
515897,11

161628,50

92,0378

1

ДОНЕЦЬКА
369,8571

5656650,00

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ОДЕСЬКА

266320,05

630860,28

104,6315

3

29

Стартовий розмір річної плати
за оренду земельними ділянками (грн)

Області, в яких не укладено
жодного договору оренди

ХАРКІВСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

Кількість земельних ділянок
СУМСЬКА в області
Площа земельних ділянок (га)

7

ПОЛТАВСЬКА

2

Договірний розмір річної плати
за оренду земельними ділянками (грн)

173317,51

107916,13

5

17

ЧЕРНІВЕЦЬКА

279 ділянок
6393,559 га
10750160,67 грн
18872341,63 грн

СУМСЬКА

1143768,13

436264,13

ВІННИЦЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

1162374,01

1061125,50
41,2966

ЧЕРКАСЬКА
207,2762

10710760,00

3

65789,36

202557,30

71,1083
2505,8394

59440,57

25,367

2501,70

4

57357,73

682000,95

268658,95

ХМЕЛЬНИЦЬКА

2

ЧЕРНІГІВСЬКА

8

ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ІВАНО!
ФРАНКІВСЬКА

2514,20

7,4887

УКРАЇНА

38

КИЇВСЬКА

17
2

182717,07

РІВНЕНСЬКА
ЖИТОМИРСЬКА

204,4581

941114,24

425,5866

654128,21

ЛЬВІВСЬКА

174487,51

46,9946

3

18
ВОЛИНСЬКА

23

115401,89

557895,13

333,508

546284,13

1179,2666

Торги, за результатами яких укладено договори оренди земельних ділянок державної та комунальної власності
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Період — листопад 2016 року

Таблиця 3

2. Оренда земель державної власно
сті для ведення фермерського гос
подарства
Два місяці поспіль пропозиції на
ринку оренди цього виду цільового
призначення земель дуже обмеже
ні. У жовтні було представлено три
ділянки, а у листопаді — одна. При
нагідно зауважу, що у вересні на
земельних аукціонах таких ділянок
не було взагалі.
Цього разу організатор торгів —
Головне управління Держгеокадаст
ру у Тернопільській області оголоси
ло продаж права оренди земельної
ділянки, розташованої на території
Завалівської сільської ради Підгає
цького району. В оголошенні зазна
чалося, що стартовий розмір річної
плати за користування земельною
ділянкою площею 22,0640 га стано
вить 24581 грн 2 коп. Учасники тор
гів готові були віддати за цю ділян
ку лише оголошену стартову ціну.
Торги завершилися підписанням
договору оренди на 7 років.
3. Оренда земель державної власно
сті для сінокосіння та випасання
худоби
У листопаді, як і у попередньому
місяці, в оголошеному списку тор
гів ділянка такого цільового при
значення була єдиною. На відміну
від жовтневих торгів, листопадові
— відбулися. Земельну ділянку для
сінокосіння та випасання худоби
площею 17,6608 га, розташовану на
території Листопадівської сільської
ради Новомиргородського району
Кіровоградської області, вдалося
успішно реалізувати, піднявши стар
тову ціну на 1%. Відтепер вона зна
ходитиметься в семирічній оренді,
а в місцеву казну щорічно відрахо
вуватимуть за користування нею
12618,19 грн.
4. Оренда земель для будівництва і
обслуговування житлового будин
ку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)
Одна земельна ділянка площею
0,6725 га, організована для прода
жу права оренди Міжнаціональною

Середня річна плата за оренду 1 га землі для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
за результатами аукціонів, проведених у листопаді 2016 року
Назва областей
та районів

Вінницька:
Тульчинський
Погребищенський
Шаргородський
по області
Волинська:
Луцький
Турійський
по області
Дніпропетровська:
Верхньодніпровський
Донецька:
Мар’їнський
Мангушський
Олександрівський
по області
Закарпатська:
Свалявський
Київська:
Васильківський
Кіровоградська:
Голованівський
Олександрівський
Устинівський
Новоукраїнський
Новомиргородський
по області
Луганська:
Новопсковський
Львівська:
Старосамбірський
Мостиський
Жидачівський
Городоцький
Радехівський
Сокальський
по області
Рівненська:
Гощанський
Рівненський
по області
Тернопільська:
Гусятинський
Козівський
Монастирський
Шумський
по області

Середня річна
плата за оренду
1 га землі для
ведення
товарного с/г
виробництва
(грн)
4291,26
1068,05
2567,06
2642,19
1665,60
1745,72
1705,66
5605,27
1288,60
1349,90
851,56
1163,35
335,73
2848,57
4090,17
9594,73
2122,11
2939,77
2594,19
4268,19
4111,89
3441,39
1419,90
4836,58
1802,57
2232,30
3025,76
2793,08
8817,05
2333,23
5575,14
1383,44
6718,17
2899,56
1116,27
3029,36

Назва областей
та районів

Полтавська:
Полтавський
Миргородський
по області
Одеська:
Біляївський
Великомихайлівський
БілгородДністровський
Ширяївський
Іванівський
Ізмаїльський
Ренійський
Роздільнянський
Саратський
Захарівський
Тарутинський
Савранський
Миколаївський
по області
Харківська:
Коломацький
Дворічанський
Валківський
Богодухівський
по області
Херсонська:
Бериславський
Нововоронцовський
Нижньосірогозький
Цюрупинський
Великоолександрівський
по області
Черкаська:
Жашківський
Чигиринський
по області
Чернігівська:
Срібнянський
Сновський
Прилуцький
НовгородСіверський
Менський
Корюківський
Городнянський
Ніжинський
Варвинський
Семенівський
Коропський
по області

Середня річна
плата за оренду
1 га землі
для ведення
товарного с/г
виробництва
(грн)
8918,02
1902,94
5410,48
2279,37
2084,95
3344,19
3390,03
6415,59
7813,24
3361,57
2285,04
9508,60
3083,86
2036,40
3991,10
2851,79
4034,29
2673,49
1464,47
5059,72
2623,59
2955,32
4844,91
655,14
1586,57
1515,70
86,42
1737,75
3806,85
1663,64
2735,25
246,59
1026,19
3389,78
1749,32
661,75
829,31
2121,46
2844,13
546,49
1372,33
350,63
1376,18
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ЗЕМЕЛЬНІ АУКЦІОНИ В УКРАЇНІ
універсальною товарносировин
ною біржею «ЕПСІЛОН, реалізо
вана надто успішно. Стартовий
розмір річної плати за її користу
вання під час конкурентних торгів
зріс у 3,6 раза і зафіксований у
договорі дворічної оренди сумою,
що становить 132080,48 грн.
5. Оренда земель комунальної влас
ності для будівництва і обслугову
вання багатоквартирного житло
вого будинку
Три ділянки в оренду на п’ять
років пропонували три різних ор
ганізатори земельних торгів.
Покупці знайшлися. Не обійш
лося без справжнього суперництва.
Так, стартовий розмір річної плати
за користування земельною ділян
кою по вул. Андреєва, 2 у м. Мир
город Полтавської області під час
аукціону зріс більше ніж у 12,5 ра
за — з 60000,00 до 750200 грн.
Менш конкурентними були ін
ших два торги — у містах Злочеві
та НовоградВолинському відповід
но Львівської та Житомирської об
ластей.
За злочівських 0,9405 га, що по
вул. Академіка Павлова,21, пере
можцеві слід було зголоситися за
платити на 650,16 грн більше стар
тової ціни і погодитися за корис
тування ділянкою щорічно платити
43994,03 грн.
Через те, що земельна ділянка
менша за площею від попередньої
— становить 0,1207 га і знаходить
ся в іншому місці — по вул. Уша
кова у НовоградВолинському,
переможець щорічно за користу
вання нею сплачуватиме до міс
цевого бюджету 26151,25 грн — на
512,76 грн більше за оголошену
стартову ціну.
6. Оренда земель комунальної влас
ності для будівництва та обслу
говування будівель закладів охо
рони здоров’я та соціальної до
помоги
І у вересні, і в жовтні землі
цього цільового призначення на
торгах не значилися. Поява двох
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ділянок у листопаді знайшла орен
дарів. Липинська сільська рада
Луцького району Волинської об
ласті запропонувала на аукціон
земельну ділянку у селі Липини
зовсім невеличкої площі — 0,0187 га,
за користування якої сподівалася
щорічно отримувати 1874,11 грн.
Під час торгів з’ясувалося, що є
охочі платити за неї дорожче —
2207, 00 грн.
НовоградВолинська міська ра
да торги провела теж успішно.
Міська ділянка, що по вул. Мар
шала Рокосовського, 2Б, була за
требувана одним із учасників тор
гів навіть після того, як ліцита
тор підняв на неї ціну. Остаточно
за 0,0150 га переможець щорічно
вноситиме до місцевого бюджету
по 3088,14 грн.
7. Купівляпродаж, оренда земель
комунальної власності для будів
ництва та обслуговування буді
вель торгівлі
У листопаді за цим видом ці
льового призначення земель на
ринок було виставлено 40 ділянок
— загальною площею 2,2632 га зі
стартовим розміром плати за орен
ду та купівлю 1771284,49 грн. Вда
лося реалізувати на 17 ділянок
менше — 23 і виручити за них
2373778,48 грн.
Найвигіднішими склалися тор
ги для Червоноградської міської
ради, що на Львівщині. На усі 11
земельних ділянок були продані
права оренди строком на 10 років.
Річна плата за користування цими
земельними ділянками порівняно
зі стартовою в середньому зросла
більше ніж в 11 разів.
Успішними були торги організо
вані НовоградВолинською місь
кою радою, що на Житомирщині.
Із 3 ділянок 2 продано за більшу
суму, ніж передбачалося оголошен
ням. Наприклад, орендар земель
ної ділянки, на якій розміщувати
меться тимчасовий торговельний
павільйон, за площу 0,0022 га по
годився щорічно платити майже у
7 разів більше за своїх конкурен
тів по торгах. Тож протягом п’яти
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років щорічна орендна плата ста
новитиме 17450,98 грн замість
стартових 2519,98 грн.
Про свою активну підготовку до
торгів заявила Христинівська місь
ка рада Черкаської області — вона
виставила на торги 6 земельних
ділянок. Від її імені виконавцем
торгів назване приватне підпри
ємство «Земекспертцентр». Торги
призначалися на 15 листопада.
Однак станом на 15 грудня інфор
мація про результати торгів на веб
сайті Держгеокадастру відсутня,
що є порушенням ст. 139 Земель
ного кодексу України.
Повніша інформація про купів
люпродаж та оренду земельних ді
лянок для будівництва та обслуго
вування будівель торгівлі у таблиці 3.
8. Купівляпродаж, оренда земель
комунальної власності для будів
ництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови
Із п’яти ділянок, що пройшли
через аукціон, дві продано, дві зда
но в оренду, доля ще однієї невідо
ма, оскільки відсутня інформація
про торги, які за оголошенням ма
ли відбутися 11 листопада. Поруш
ником Земельного кодексу в цьому
випадну є Зачепилівська селищна
рада Харківської області — орга
нізатор торгів.
Ділянка площею 0,1722 га для
будівництва літнього театру та
влаштування зони відпочинку для
курортного готелю, що по вул.
Вокзальна у Моршині Львівської
області, знайшла бажаючого при
дбати її після другого оголошення
ліцитатором стартової ціни лота —
480000 грн. У результаті аукціону
ділянку було продано на 48 тис. грн
дорожче — більше ніж за півміль
йона.
Не задешево куплено земельну
ділянку площею 0,1500 га в уро
чищі Промзона села Рокосово
Хустського району Закарпатської
області. До бюджету Рокосівської
сільської ради — організатора тор
гів за успішно реалізований лот за
мість очікуваних 111330 грн посту
пило на 44453,2 грн більше.

ЗЕМЕЛЬНІ АУКЦІОНИ В УКРАЇНІ
Таблиця 4

Інформація про купівлю%продаж та оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі. Період — листопад 2016 року

Організатор торгів

Кольчинська селищна рада
Мукачівський район
Закарпатська область
Чернівецька міська рада
Чернівецька міська рада
Чернівецька міська рада
Павлоградська міська рада
Дніпропетровська область
НовоградВолинська міська рада
Житомирська область
НовоградВолинська міська рада
Житомирська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Червоноградська міська рада
Львівська область
Миколаївська міська рада
Миколаївська область
Роменська міська рада
Сумська область
Печенізька селищна рада
Харківська область
Печенізька селищна рада
Харківська область
Печенізька селищна рада
Харківська область

Місце розташування ділянки,
кадастровий номер
смт Кольчино,
вулиця Латорична
2122755300:10:103:0230
м. Чернівці, вулиця Миколаївська, 51Е
7310136600:39:002:0024
м. Чернівці, вулиця Хотинська, 39П
7310136900:41:004:0168
м. Чернівці, вулиця Я.Мудрого, 37А
7310136900:41:002:0014
м. Павлоград, вулиця Малиновського, 1
1212400000:03:017:0117
м. НовоградВолинський,
вулиця Житомирська, 79В
1811000000:00:040:0388
м. НовоградВолинський,
вулиця Леваневського, 4А/3
1811000000:00:036:0596
м. Червоноград, вулиця Корольова, 38Б
4611800000:02:002:0056
м. Червоноград, вулиця Львівська, 13А
4611800000:03:010:0047
м. Червоноград, вулиця В. Стуса, 21Г
4611800000:02:006:0051
м. Червоноград, вулиця Шептицького, 33Г
4611800000:02:001:0023
м. Червоноград, вулиця Івасюка, 2П
4611800000:03:005:0069
м. Червоноград, вулиця Героїв Майдану, 23Г
4611800000:02:012:0081
м. Червоноград, вулиця Будівельна, 7А
4611800000:02:011:0114
м. Червоноград, вулиця Ст. Бандери, 24Г
4611800000:02:002:0055
м. Червоноград, вулиця Корольова, 17А
4611800000:02:003:0064
м. Червоноград, вулиця Миру, 5В
4611800000:02:009:0084
м. Червоноград, вулиця Ст. Бандери, 23 Б
4611800000:02:006:0050
м. Миколаїв, вулиця Скороходова,
ріг вул. 4 Слобідської
4810136300:03:017:0049
м. Ромни, бульвар Свободи, 20А
5910700000:05:010:0330
смт Печеніги, вулиця Харківська, 100Б
6324655100:10:003:0398
смт Печеніги, вулиця Харківська, 105Г
6324655100:10:003:0399
смт Печеніги, вулиця Харківська, 100В
6324655100:10:003:0402

Щороку упродовж 49 років
Чорноморська міська рада Одесь
кої області від орендаря земельної
ділянки площею 0,2493 га отри
муватиме 72547 грн — аукціон
збільшив стартову ціну на 2760 грн.

Площа
(га)
0.1560

Стартовий Стартовий
Договірний
розмір
розмір
розмір плати
Строк
плати
плати за
за ділянку/
оренди
за ділянку
оренду
оренду
(грн)
ділянки (грн) ділянки (грн)
123099.60
–
125561.59
–

0.0289

87946.00

–

168145.00

–

0.1034

334602.00

–

1169774.00

–

0.1587

484590.00

–

531110.00

–

0.1655

–

72507.37

73232.45

5 років

0.0049

–

4167.63

4250.99

5 років

0.0022

–

2519.98

17450.98

5 років

0.0031

–

2786.12

17510.13

10 років

0.0015

–

999.96

18000.89

10 років

0.0025

–

3316.35

20625.87

10 років

0.0019

–

2181.06

25757.76

10 років

0.0020

–

2059.44

27012.69

10 років

0.0015

–

1753.78

27411.82

10 років

0.0024

–

2806.05

27021.83

10 років

0.0013

–

1126.72

27300.59

10 років

0.0018

–

1956.49

27032.41

10 років

0.0022

–

2469.32

28013.12

10 років

0.0022

–

2918.38

28129.90

10 років

0.0064

–

2885.28

3479.65

10 років

0.0080

–

5568.16

5623.84

5 років

0.0030

–

545.62

556.54

10 років

0.0020

–

381.08

400.13

10 років

0.0020

–

342.10

376.30

10 років

Устилузька міська рада, що на
Волині, за результатами торгів
підписала договір на 20 років
оренди земельної ділянки пло
щею 0,1050 га для будівництва та
обслуговування автомийки. За

користування ділянкою орендар
кожного року перераховувати до
місцевої казни 15803, 00 грн.
Олесь ПРУТЕНКО
м. Київ
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