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ЗемельнаЗемельна реформареформа вв УкраїніУкраїні, , якаяка здійснюєтьсяздійснюється зз 1991 1991 рокуроку
спрямованаспрямована, , вв першупершу чергучергу, , нана подоланняподолання монополіїмонополії державидержави нана
земельнуземельну власністьвласність, , створеннястворення умовумов длядля рівноправногорівноправного розвиткурозвитку різнихрізних
формформ господарюваннягосподарювання тата раціональногораціонального використаннявикористання іі охорониохорони
земельземель, , нана створеннястворення тата розвитокрозвиток ефективноефективно діючогодіючого ринкуринку земельземель, , уу
томутому числічислі земельземель несільськогосподарськогонесільськогосподарського призначенняпризначення населенихнаселених
пунктівпунктів..

ОднимОдним зз ефективнихефективних інструментівінструментів забезпеченнязабезпечення державногодержавного
регулюваннярегулювання реалізаціїреалізації земельноїземельної реформиреформи вв УкраїніУкраїні єє земельніземельні
аукціониаукціони..

АлеАле, , нана законодавчомузаконодавчому рівнірівні зберігаєтьсязберігається неврегульованістьневрегульованість щодощодо
проведенняпроведення земельнихземельних аукціоніваукціонів. . ЗастосуванняЗастосування земельнихземельних аукціоніваукціонів
багатобагато вв чомучому стримуєтьсястримується наявністюнаявністю численнихчисленних прогалинпрогалин іі
неузгодженостейнеузгодженостей вв чинномучинному законодавствізаконодавстві УкраїниУкраїни тата відсутністювідсутністю
порядкупорядку проведенняпроведення земельнихземельних аукціоніваукціонів, , встановленомувстановленому закономзаконом..

ТеоретичніТеоретичні тата методичніметодичні засадизасади застосуваннязастосування земельногоземельного аукціонуаукціону
якяк одногоодного зз інструментівінструментів реалізаціїреалізації земельноїземельної реформиреформи вв УкраїніУкраїні, , 
залишаютьсязалишаються порівнянопорівняно малодослідженимималодослідженими, , аа відтаквідтак окресленаокреслена
проблемапроблема єє важливоюважливою йй актуальноюактуальною. . 

НагальноюНагальною єє необхідністьнеобхідність розробкирозробки тата впровадженнявпровадження порядкупорядку
проведенняпроведення земельнихземельних аукціоніваукціонів зз продажупродажу земельнихземельних ділянокділянок абоабо правправ
орендиоренди земельнихземельних ділянокділянок несільськогосподарськогонесільськогосподарського призначенняпризначення
населенихнаселених пунктівпунктів. . 



МетаМета магістерськоїмагістерської роботироботи
дослідженнядослідження актуальнихактуальних теоретичнихтеоретичних тата практичнихпрактичних проблемпроблем державногодержавного
регулюваннярегулювання земельнихземельних аукціоніваукціонів якяк складовоїскладової земельноїземельної реформиреформи вв
сучаснихсучасних умовахумовах тата виробленнявироблення обґрунтованогообґрунтованого порядкупорядку проведенняпроведення
торгівторгів зз продажупродажу земельземель несільськогосподарськогонесільськогосподарського призначенняпризначення
населенихнаселених пунктівпунктів. . 

ОсновніОсновні завданнязавдання дослідженнядослідження
визначитивизначити сутністьсутність йй характерніхарактерні ознакиознаки аукціоніваукціонів, , необхідністьнеобхідність застосуваннязастосування
земельнихземельних аукціоніваукціонів зз продажупродажу земельземель несільськогосподарськогонесільськогосподарського
призначенняпризначення абоабо правправ їхїх орендиоренди;;
дослідитидослідити характерхарактер іі тенденціїтенденції правовогоправового регулюваннярегулювання земельнихземельних відносинвідносин тата
визначитивизначити прогалинипрогалини іі неузгодженостінеузгодженості чинногочинного законодавствазаконодавства щодощодо
земельнихземельних аукціоніваукціонів;;
узагальнитиузагальнити досвіддосвід вирішеннявирішення проблемипроблеми дослідженнядослідження нана місцевомумісцевому рівнірівні, , 
визначитивизначити проблемипроблеми, , недолікинедоліки тата перспективиперспективи розвиткурозвитку проведенняпроведення
земельнихземельних торгівторгів вв населенихнаселених пунктахпунктах;;
визначитивизначити шляхишляхи врегулюванняврегулювання порядкупорядку проведенняпроведення земельнихземельних аукціоніваукціонів тата
рекомендаціїрекомендації йй пропозиціїпропозиції щодощодо порядкупорядку проведенняпроведення земельнихземельних торгівторгів, , нана
підставіпідставі якихяких розробитирозробити тата запропонуватизапропонувати длядля впровадженнявпровадження нана місцевомумісцевому
рівнірівні модельмодель ««ПорядкуПорядку організаціїорганізації тата проведенняпроведення земельнихземельних аукціоніваукціонів зз
продажупродажу праваправа власностівласності тата праваправа орендиоренди земельнихземельних ділянокділянок
несільськогосподарськогонесільськогосподарського призначенняпризначення нана територіїтериторії населеногонаселеного пунктупункту»». . 



ОбОб’’єктомєктом дослідженнядослідження єє цивільноцивільно--правовіправові відносинивідносини, , щощо
виникаютьвиникають припри проведенніпроведенні земельнихземельних аукціоніваукціонів..

ПредметомПредметом дослідженнядослідження єє положенняположення чинногочинного законодавствазаконодавства
УкраїниУкраїни тата правовіправові документидокументи, , якіякі регулюютьрегулюють діяльністьдіяльність
органіворганів державноїдержавної владивлади тата органіворганів місцевогомісцевого самоврядуваннясамоврядування
щодощодо порядкупорядку проведенняпроведення земельнихземельних аукціоніваукціонів зз продажупродажу
земельнихземельних ділянокділянок несільськогосподарськогонесільськогосподарського призначенняпризначення абоабо
правправ їхїх орендиоренди..

ПрактичнеПрактичне значеннязначення одержаниходержаних результатіврезультатів полягаєполягає уу томутому, , щощо
основніосновні положенняположення роботироботи доведенодоведено додо рівнярівня практичнихпрактичних
рекомендаційрекомендацій тата пропозиційпропозицій, , якіякі дозволяютьдозволяють створитистворити необхіднінеобхідні
умовиумови длядля впровадженнявпровадження земельнихземельних аукціоніваукціонів якяк дієвогодієвого
інструментуінструменту механізмумеханізму державногодержавного регулюваннярегулювання земельноїземельної
реформиреформи вв УкраїніУкраїні. . ЇхЇх практичнапрактична цінністьцінність визначаєтьсявизначається тимтим, , щощо
вонивони зорієнтованізорієнтовані нана удосконаленняудосконалення державноїдержавної земельноїземельної
політикиполітики..



НауковаНаукова новизнановизна одержаниходержаних результатіврезультатів

УдосконаленоУдосконалено визначеннявизначення поняттяпоняття земельногоземельного аукціонуаукціону, , якяк
заснованогозаснованого нана конкуренціїконкуренції способуспособу відчуженнявідчуження речовихречових правправ нана
земельніземельні ділянкиділянки томутому зз учасниківучасників торгівторгів, , якийякий запропонуєзапропонує більшбільш
високувисоку цінуціну, , ніжніж іншіінші учасникиучасники. . 

ОбґрунтованоОбґрунтовано визначеннявизначення предметомпредметом аукціонуаукціону праваправа нана укладенняукладення
договорудоговору купівлікупівлі--продажупродажу абоабо договорудоговору орендиоренди земельноїземельної
ділянкиділянки..

ЗапропонованоЗапропоновано визначеннявизначення ціниціни предметупредмету торгівторгів зз продажупродажу праваправа
орендиоренди земельноїземельної ділянкиділянки вв якостіякості розмірурозміру річноїрічної орендноїорендної платиплати
заза земельнуземельну ділянкуділянку. . 

РозробленоРозроблено практичніпрактичні рекомендаціїрекомендації, , якіякі дозволяютьдозволяють створитистворити
необхіднінеобхідні умовиумови длядля впровадженнявпровадження органамиорганами виконавчоївиконавчої владивлади
тата органамиорганами місцевогомісцевого самоврядуваннясамоврядування порядкупорядку проведенняпроведення
земельнихземельних торгівторгів зз продажупродажу праваправа власностівласності тата праваправа орендиоренди
земельнихземельних ділянокділянок несільськогосподарськогонесільськогосподарського призначенняпризначення нана
територіїтериторії населеногонаселеного пунктупункту..



ВисновкиВисновки::

1. 1. ВиявилиВиявили, , щощо уу дослідженихдосліджених джерелахджерелах відсутнєвідсутнє визначеннявизначення
термінатерміна ««земельнийземельний аукціонаукціон»», , якеяке повноюповною міроюмірою відображаєвідображає
сутьсуть аукціонуаукціону тата міститьмістить йогойого характерніхарактерні ознакиознаки.  .  
УдосконаленоУдосконалено визначеннявизначення поняттяпоняття земельногоземельного аукціонуаукціону, , якяк
заснованийзаснований нана конкуренціїконкуренції спосібспосіб відчуженнявідчуження речовихречових правправ
нана земельніземельні ділянкиділянки томутому зз учасниківучасників торгівторгів, , якийякий запропонуєзапропонує
більшбільш високувисоку цінуціну, , ніжніж іншіінші учасникиучасники..

2. 2. ОбґрунтувалиОбґрунтували, , щощо предметомпредметом земельногоземельного аукціонуаукціону вартоварто
визнативизнати правоправо нана укладанняукладання договорудоговору купівлікупівлі--продажупродажу абоабо
договорудоговору орендиоренди земельноїземельної ділянкиділянки. . 

3. 3. ВстановилиВстановили, , щощо земельнеземельне законодавствозаконодавство УкраїниУкраїни нене повноюповною
міроюмірою вирішуєвирішує питанняпитання регулюваннярегулювання земельнихземельних торгівторгів іі
формуванняформування земельногоземельного ринкуринку, , припри цьомуцьому нерідконерідко одніодні
нормативнінормативні актиакти суперечатьсуперечать іншиміншим. . 



4. 4. ВстановилиВстановили, , щощо нана сьогоднісьогодні зробленозроблено майжемайже всівсі необхіднінеобхідні
діїдії длядля впровадженнявпровадження земельнихземельних аукціоніваукціонів, , алеале немаєнемає
законузакону пропро порядокпорядок проведенняпроведення торгівторгів..

5. 5. ДовелиДовели, , щощо запровадженнязапровадження конкурентнихконкурентних способівспособів продажупродажу
земельнихземельних ділянокділянок маємає безперечнібезперечні перевагипереваги длядля
територіальноїтериторіальної громадигромади, , алеале успіхуспіх проведенняпроведення аукціонуаукціону
залежитьзалежить відвід якісноїякісної підготовкипідготовки лотівлотів, , якуяку необхіднонеобхідно
проводитипроводити ретельноретельно тата зз урахуваннямурахуванням специфікиспецифіки обоб’’єктівєктів
продажупродажу..

6. 6. ВизначилиВизначили, , щощо шляхишляхи врегулюванняврегулювання порядкупорядку проведенняпроведення
земельнихземельних аукціоніваукціонів ґрунтуютьсяґрунтуються нана вдосконаленнівдосконаленні
комплексукомплексу юридичноюридично значимихзначимих дійдій ((стадійстадій):):

ПідготовкаПідготовка обоб’’єктуєкту торгівторгів→→ повідомленняповідомлення
пропро аукціонаукціон→→ заявочнийзаявочний періодперіод→→ безпосередньобезпосередньо
торгиторги тата визначеннявизначення переможцяпереможця→→ реалізаціяреалізація

результатіврезультатів аукціонуаукціону



ПропозиціїПропозиції::

1. 1. ВнестиВнести вв ЗемельнийЗемельний кодекскодекс УкраїниУкраїни змінизміни стосовностосовно тоготого, , щощо::
-- уу разіразі наданнянадання земельноїземельної ділянкиділянки вв орендуоренду заза результатамирезультатами земельнихземельних

торгівторгів цінаціна предметупредмету торгівторгів встановлюєтьсявстановлюється уу якостіякості розмірурозміру річноїрічної
орендноїорендної платиплати заза земельнуземельну ділянкуділянку. . СтартоваСтартова цінаціна такоготакого лотулоту
визначаєтьсявизначається нана підставіпідставі розрахункурозрахунку базовоїбазової річноїрічної орендноїорендної платиплати;;

-- вартістьвартість земельноїземельної ділянкиділянки тата встановленнявстановлення стартовоїстартової ціниціни продажупродажу
земельноїземельної ділянкиділянки визначаєтьсявизначається заза результатамирезультатами проведенняпроведення
експертноїекспертної грошовоїгрошової оцінкиоцінки земельноїземельної ділянкиділянки..

2. 2. ОголошенняОголошення пропро проведенняпроведення земельнихземельних торгівторгів тата пропро результатирезультати
земельнихземельних торгівторгів повинніповинні розміщатисярозміщатися уу законодавчозаконодавчо встановленихвстановлених
засобахзасобах масовоїмасової інформаціїінформації, , аа такожтакож вв мережімережі ««ІнтернетІнтернет»», , тата міститимістити
вичерпанийвичерпаний обсягобсяг відомостейвідомостей пропро обоб’’єктєкт продажупродажу..

3. 3. ВстановитиВстановити конкретніконкретні строкистроки початкупочатку ((зз моментумоменту опублікуванняопублікування
повідомленняповідомлення пропро аукціонаукціон) ) тата закінченнязакінчення прийомуприйому заявокзаявок ((заза тритри
робочихробочих днідні додо йогойого проведенняпроведення), ), тата визначитивизначити способиспособи наданнянадання заявизаяви
((особистоособисто, , черезчерез уповноваженууповноважену особуособу абоабо заза допомогоюдопомогою послугпослуг
поштовогопоштового звзв''язкуязку).).



4. 4. РозмірРозмір внескувнеску повиненповинен бутибути достатнімдостатнім длядля відшкодуваннявідшкодування збитківзбитків, , 
томутому доцільнимдоцільним єє йогойого збільшеннязбільшення додо 20 % 20 % відвід стартовоїстартової ціниціни лоталота..

5. 5. ЗаборонитиЗаборонити припри повторномуповторному аукціоніаукціоні зниженнязниження стартовоїстартової ціниціни лотулоту.  .  

6. 6. ВстановитиВстановити нормативнимнормативним актомактом правилаправила поведінкиповедінки, , якіякі повинніповинні
дотримуватисядотримуватися учасникиучасники аукціонуаукціону йй присутніприсутні особиособи, , тата
відповідальністьвідповідальність уу разіразі їхїх порушенняпорушення..

7. 7. ЗаконодавчоЗаконодавчо упорядкуватиупорядкувати підставипідстави длядля визнаннявизнання аукціонуаукціону
недійснимнедійсним, , такимтаким, , щощо нене відбувсявідбувся, , іі длядля анулюванняанулювання результатіврезультатів
аукціонуаукціону. . 

8. 8. ЗапропонуватиЗапропонувати місцевіймісцевій владівладі якяк модельмодель тимчасовоготимчасового порядкупорядку
проведенняпроведення земельнихземельних аукціоніваукціонів зз продажупродажу земельнихземельних ділянокділянок
несільськогосподарськогонесільськогосподарського призначенняпризначення абоабо правправ нана нихних вв межахмежах
населеногонаселеного пунктупункту розробленийрозроблений наминами ««ТимчасовийТимчасовий порядокпорядок
організаціїорганізації тата проведенняпроведення земельнихземельних аукціоніваукціонів зз продажупродажу праваправа
власностівласності тата праваправа орендиоренди земельнихземельних ділянокділянок
несільськогосподарськогонесільськогосподарського призначенняпризначення нана територіїтериторії населеногонаселеного
пунктупункту містаміста ЯлтаЯлта»». . 



ДякуюДякую
заза увагуувагу!!
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