
Відповідно до статті 134 Земельного кодексу 
України земельні ділянки державної чи комунальної 
власності або права на них (оренда, суперфіцій, 
емфітевзис), у тому числі з розташованими на них 

об'єктами нерухомого майна державної або комунальної 
власності, підлягають продажу окремими лотами на 
конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, 

встановлених частиною другою цієї статті. 
Земельні торги не проводяться при наданні 

(передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, 
передбачених статтями 34 (надання в оренду земельних 

ділянок для сінокосіння і випасання худоби), 36 (надання 
в оренду земельних ділянок для городництва) та 121 
(визначає випадки і норми безоплатної передачі 
земельних ділянок громадянам) Земельного кодексу 

України, а також передачі земель загального 
користування садівницькому товариству та дачному 
кооперативу. Земельні торги не проводяться при 
безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус 

учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 
19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Організатором земельних торгів щодо земельних 

ділянок державної чи комунальної власності або прав на 
них є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої 
влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює 

реалізацію права державної чи комунальної власності на 
земельні ділянки, які уклали з виконавцем земельних 
торгів договір про проведення земельних торгів. 

Учасником земельних торгів є фізична або 
юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів 
документи, зазначені в частині сьомій статті 137 
Земельного кодексу України, сплатила реєстраційний та 

гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації 
учасників земельних торгів і відповідно до закону може 
набувати право власності чи користування земельною 
ділянкою, яка виставляється на земельні торги. 

 
ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ 
 

Добір земельних ділянок державної чи 
комунальної власності, у тому числі разом з 
розташованими на них об'єктами нерухомого майна 
(будівлями, спорудами) державної чи комунальної 

власності, які або права на які виставляються на земельні 

торги, здійснюється з урахуванням затверджених 
містобудівної документації та документації із 
землеустрою, а також маркетингових досліджень, 
інвестиційної привабливості, звернень громадян та 

юридичних осіб щодо намірів забудови. 
Про проведення земельних торгів організатор 

приймає рішення, у якому зазначаються: 

а) перелік земельних ділянок або прав на них, які 
виставляються на земельні торги окремими лотами. 

При цьому, забороняється вносити до зазначеного 
переліку призначені під забудову земельні ділянки без 

урахування у випадках, передбачених законом, 
результатів громадського обговорення. 

У переліку зазначаються місце розташування 
(адреса) земельної ділянки, її цільове призначення 

(функціональне використання), площа, кадастровий 
номер, умови продажу. 

б)  стартова ціна лота; 
в) строк та інші умови користування земельною 

ділянкою у разі набуття права користування земельною 
ділянкою на земельних торгах; 

г) особа, уповноважена організатором земельних 
торгів на укладення договору купівлі-продажу, оренди, 

суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право 
на яку виставляється на земельні торги. 

Після того, як виконавцем земельних торгів буде 
підготовлено лот, на офіційному веб-сайті центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері земельних відносин, а також, за бажанням 
організатора земельних торгів, у друкованих засобах 

масової інформації публікується оголошення про 
проведення земельних торгів. 

 

 
 
Особа, яка бажає взяти участь у земельних 

торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення 
подає виконавцю земельних торгів: 

а)  заяву про участь у земельних торгах; 
б) інформацію про найменування, місце-

знаходження та ідентифікаційний код юридичної особи 
згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та 

організацій України, інформацію про державу, в якій 
зареєстровані або мають постійне місце проживання 
засновники (учасники) юридичної особи, у статутному 

(складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; 
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер 
облікової картки платника податків або номер та серію 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і 
мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. 

Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію 
довідки про присвоєння їм реєстраційного номера 
облікової картки платника податків (ідентифікаційного 
номера фізичної особи - платника податків) або копію 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і 

мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та 
осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові, 
громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце 
проживання в країні, громадянином (підданим) якої є 

особа; для іноземних юридичних осіб - найменування, 
місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована 
юридична особа. 

Копії засвідчуються підписом особи, яка бажає 
взяти участь у торгах; 

в) документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків (копії 

розрахункових документів, виписки з рахунків). 
Розмір реєстраційного внеску визначається 

виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату 

публікації оголошення про проведення земельних торгів. 
Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 

відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або 
стартового розміру річної плати за користування 

земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну 
ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису). 

Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються 
учасниками земельних торгів на окремі рахунки 

виконавця земельних торгів, відкриті в банку. 
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Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню 
не підлягають, крім випадку скасування організатором 
земельних торгів. 

Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, 

визначених частиною п'ятою статті 138 Земельного 
кодексу України) повертаються виконавцем земельних 
торгів усім учасникам земельних торгів, які не були 

визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з 
дня проведення земельних торгів; 

Представник фізичної чи юридичної особи подає 
також документи, що підтверджують право діяти від імені 

учасника торгів. 
 

Земельні торги проводяться не раніше 30 днів 
та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ТОРГІВ 

 
У день проведення торгів виконавець реєструє 

присутніх учасників. Учасник (його представник) 
зобов'язаний пред'явити паспорт (довіреність на вчинення 

дій під час торгів, зокрема на участь у торгах та 
підписання протоколу про результати торгів, і паспорт). 

Після цього виконавець видає учаснику табличку з 
номером. 

Реєстрація починається за три години та 
закінчується за 20 хвилин до початку торгів. 

Незареєстровані особи до участі у торгах не 
допускаються. 

Земельні торги починаються з оголошення 
ліцитатором порядку їх проведення. 

Лот виставляється на торги за наявності не менш 
як двох зареєстрованих учасників. 

Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в 
інформаційній картці, місце розташування, розмір, 
цільове призначення земельної ділянки та можливі види 

використання земельної ділянки в межах певної категорії 
земель, а також стартову ціну лота. 

Торги починаються з оголошення ліцитатором 
стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка 

(гонга), якщо один або більше учасників сповістили про 
готовність придбати лот. 

Якщо протягом трьох хвилин після триразового 

оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив 
бажання придбати лот за ціною, оголошеною 
ліцитатором, лот знімається з продажу на цих торгах. 

У разі якщо про готовність придбати лот за 

стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, 
ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з 
подальшим послідовним збільшенням ціни. 

Значення кроку торгів встановлюється 

організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни 
земельної ділянки, або до 0,5 відсотка стартової плати за 
користування земельною ділянкою (оренди, суперфіцію, 
емфітевзису) у разі продажу права на неї. 

У разі якщо протягом трьох хвилин після 
триразового повторення останньої ціни не запропонована 
вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з 
ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням 

слова «Продано», називає ціну продажу лота за 
останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір 
придбати лот, номер переможця і викликає його для 
підписання протоколу, який ведеться під час торгів. 

Ліцитатор оголошує про завершення земельних 
торгів після підписання протоколу торгів. 

Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, 

емфітевзису земельної ділянки між організатором 
земельних торгів і переможцем торгів укладається 
безпосередньо в день проведення торгів, крім випадків, 
передбачених частиною двадцять дев'ятою цієї статті. 

У разі придбання переможцем кількох лотів 
договір укладається окремо на кожний з них. 

Укладений договір купівлі-продажу земельної 
ділянки нотаріально посвідчується. 

Для посвідчення договору купівлі-продажу 
земельної ділянки нотаріусу подається протокол торгів з 
інформацією про земельну ділянку, відповідальність за 
достовірність якої покладається на організатора 

земельних торгів. 
Право на земельну ділянку, набуте за результатами 

проведення торгів, підлягає державній реєстрації в 
порядку, визначеному законом. 
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