
Порівняльна таблиця 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

ефективності використання земель сільськогосподарського призначення суб’єктами державного сектору економіки» 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Господарський кодекс України 

Стаття 74. Державне комерційне підприємство 

… 

7. Державне унітарне комерційне підприємство може бути 

перетворене у державне акціонерне товариство, 100 відсотків 

акцій якого належать державі, у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

відсутній 

 

Стаття 74. Державне комерційне підприємство 

… 

7. Державне унітарне комерційне підприємство може бути 

перетворене у державне акціонерне товариство, 100 відсотків 

акцій якого належать державі, у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

8. Державне унітарне комерційне підприємство, у 

постійному користуванні якого перебувають земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення загальною 

площею не менше 100 га, може бути перетворене у 

державне акціонерне товариство або у державне 

товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків 

часток у статутному капіталі якого належать державі, у 

встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. 

У разі перетворення державного унітарного комерційного 

підприємства, у постійному користуванні якого 

перебувають земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення загальною площею не менше 100 га, у 

державне акціонерне товариство або в державне 

товариство з обмеженою відповідальністю, до нього 

переходить усе майно (за винятком майна, яке відповідно 

до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» не підлягає приватизації), права та 
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обов’язки державного унітарного комерційного 

підприємства, якщо інше не передбачено законом. 

В одне державне акціонерне товариство або державне 

товариство з обмеженою відповідальністю може 

перетворитися одночасно декілька державних 

підприємств, установ або організацій, у постійному 

користуванні яких перебувають земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 

не менше 100 га. 

 

Закон України «Про управління об'єктами державної власності» 

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 

управління об’єктами державної власності 

2. Здійснюючи управління об’єктами державної власності, 

Кабінет Міністрів України: 

18) визначає порядок: 

о) перетворення державних підприємств у державні 

акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать 

державі; 

 

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 

управління об’єктами державної власності 

2. Здійснюючи управління об’єктами державної власності, 

Кабінет Міністрів України: 

18) визначає порядок: 

о) перетворення державних підприємств у державні 

акціонерні товариства та державні товариства з обмеженою 

відповідальністю, 100 відсотків часток у статутному 

капіталі яких належать державі; 

Стаття 6. Повноваження уповноважених органів 

управління 

1. Уповноважені органи управління відповідно до 

покладених на них завдань: 

… 

16) здійснюють управління державним майном, що не 

увійшло до статутних капіталів господарських товариств у 

Стаття 6. Повноваження уповноважених органів 

управління 

1. Уповноважені органи управління відповідно до 

покладених на них завдань: 

… 

16) здійснюють управління державним майном, що не 

увійшло до статутних капіталів господарських товариств у 
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процесі корпоратизації або перетворення державних 

підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків 

акцій яких належать державі, приймають рішення про 

подальше використання цього майна (крім матеріальних 

носіїв секретної інформації), у тому числі об’єктів, що не 

підлягають приватизації; 

 

 

 

161) передають на договірних засадах (у тому числі на умовах 

договору безоплатного зберігання) державне майно, яке у 

процесі корпоратизації або перетворення державних 

підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків 

акцій яких належать державі, не увійшло до статутних 

капіталів господарських товариств та яке не підлягає 

приватизації, іншим суб’єктам господарювання у разі 

ліквідації балансоутримувача цього майна або його 

відсутності; 

 

… 

18) погоджують передачу об'єктів державної власності 

в комунальну власність, до сфери управління інших органів, 

уповноважених управляти об'єктами державної власності, 

господарських структур або в користування Національній 

академії наук України, галузевим академіям наук, а також 

передачу об'єктів комунальної власності в державну 

власність; у випадках, передбачених законодавством, 

приймають рішення про передачу об'єктів державної 

власності в комунальну власність, до сфери управління інших 

органів, уповноважених управляти об'єктами державної 

процесі корпоратизації або перетворення державних 

підприємств у державні акціонерні товариства та у державні  

товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків 

часток у статутному капіталі яких належать державі, 
приймають рішення про подальше використання цього майна 

(крім матеріальних носіїв секретної інформації), у тому числі 

об’єктів, що не підлягають приватизації; 

161) передають на договірних засадах (у тому числі на 

умовах договору безоплатного зберігання) державне майно, 

яке у процесі корпоратизації або перетворення державних 

підприємств у державні акціонерні товариства та у державні 

товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків 

часток у статутному капіталі яких належать державі, не 

увійшло до статутних капіталів господарських товариств та 

яке не підлягає приватизації, іншим суб’єктам 

господарювання у разі ліквідації балансоутримувача цього 

майна або його відсутності; 

… 

18) погоджують передачу об'єктів державної власності 

в комунальну власність, до сфери управління інших органів, 

уповноважених управляти об'єктами державної власності, 

господарських структур або в користування Національній 

академії наук України, галузевим академіям наук, а також 

передачу об'єктів комунальної власності в державну 

власність крім випадків, передбачених статтею 11-5 цього 

Закону; у випадках, передбачених законодавством, 

приймають рішення про передачу об'єктів державної 

власності в комунальну власність, до сфери управління інших 

органів, уповноважених управляти об'єктами державної 
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власності, господарських структур або в користування 

Національній академії наук України, галузевим академіям 

наук, 

власності, господарських структур або в користування 

Національній академії наук України, галузевим академіям 

наук, крім випадків, передбачених статтею 11-5 цього 

Закону. 

Стаття 11. Особливості управління та обмеження щодо 

розпорядження об’єктами державної власності 

1. Корпоративні права держави не можуть передаватися 

господарським товариствам для формування їх статутних 

капіталів, крім передачі до статутних капіталів державних 

акціонерних товариств та державних холдингових компаній. 

Державне акціонерне товариство, утворене у процесі 

перетворення державного підприємства, 100 відсотків акцій 

якого належать державі, не має права безоплатно передавати 

закріплене за ним майно іншим юридичним особам чи 

громадянам, крім випадків, передбачених законом. 

Відчужувати майно, що належить до основних фондів, 

державне акціонерне товариство має право лише за 

попередньою згодою органу, який здійснює управління 

корпоративними правами держави, і лише на конкурентних 

засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися 

в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, 

державне акціонерне товариство має право лише у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені законом. 

 

Стаття 11. Особливості управління та обмеження щодо 

розпорядження об’єктами державної власності 

1. Корпоративні права держави не можуть передаватися 

господарським товариствам для формування їх статутних 

капіталів, крім передачі до статутних капіталів державних 

акціонерних товариств та державних холдингових компаній. 

Державне акціонерне товариство або державне товариство з 

обмеженою відповідальністю, утворене у процесі 

перетворення державного підприємства, 100 відсотків акцій 

якого належать державі, не має права безоплатно передавати 

закріплене за ним майно іншим юридичним особам чи 

громадянам, крім випадків, передбачених законом. 

Відчужувати майно, що належить до основних фондів, 

державне акціонерне товариство або державне товариство з 

обмеженою відповідальністю має право лише за 

попередньою згодою органу, який здійснює управління 

корпоративними правами держави, і лише на конкурентних 

засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися 

в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, 

державне акціонерне товариство, державне товариство з 

обмеженою відповідальністю має право лише у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені законом. 

 

Стаття 112. Особливості управління державними унітарними 

підприємствами та господарськими товариствами, у 

Стаття 112. Особливості управління державними унітарними 

підприємствами та господарськими товариствами, у 
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статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі 

…. 

2. До складу наглядових рад державних унітарних 

підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі 

яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, 

включаються незалежні члени наглядової ради, кількість 

яких повинна становити більшість членів наглядової ради. 

     Кандидати на посаду члена наглядової ради державного 

унітарного підприємства відбираються та призначаються в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

      Кандидатури осіб, які пропонуються суб’єктом 

управління об’єктами державної власності, що здійснює 

управління корпоративними правами держави в 

господарському товаристві, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, до 

обрання членами наглядової ради господарського товариства, 

відбираються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, а самі члени наглядової ради обираються згідно із 

Законом України «Про акціонерні товариства», іншими 

законами, що регулюють діяльність таких господарських 

товариств. 

 

 

відсутня 

 

 

 

….. 

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі 

…. 

2. До складу наглядових рад державних унітарних 

підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі 

яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, 

включаються незалежні члени наглядової ради, кількість 

яких повинна становити більшість членів наглядової ради. 

     Кандидати на посаду члена наглядової ради державного 

унітарного підприємства відбираються та призначаються в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

    Кандидатури осіб, які пропонуються суб’єктом управління 

об’єктами державної власності, що здійснює управління 

корпоративними правами держави в господарському 

товаристві, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків 

акцій (часток) належать державі, до обрання членами 

наглядової ради господарського товариства, відбираються в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а самі 

члени наглядової ради обираються згідно із Законом України 

«Про акціонерні товариства», іншими законами, що 

регулюють діяльність таких господарських товариств. 

     

Положення абзацу першого цієї частини не поширюється 

на державні акціонерні товариства та державні 

товариства з обмеженою відповідальністю, утворені у 

процесі перетворення державних підприємств, у 

постійному користуванні яких перебувають земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення загальною 

площею не менше 100 га. 

….. 
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Стаття відсутня Стаття 11-5. Особливості передачі цілісних 

майнових комплексів державних підприємств, установ, 

організацій, яким належить право постійного 

користування земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення до сфери 

управління інших органів 

1. Кабінет Міністрів України приймає рішення про 

передачу до сфери управління центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну аграрну політику, цілісних майнових 

комплексів державних підприємств, установ, організацій, 

яким належить право постійного користування 

земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення.  

Передачі підлягають цілісні майнові комплекси 

державних підприємств, установ, організацій, у 

постійному користуванні яких перебувають земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення загальною 

площею не менше 100 га. 

Не підлягають передачі: цілісні майнові комплекси 

військових частин, установ, військово-навчальних 

закладів, підприємств та організацій Збройних Сил 

України, Міністерства оборони України, інших 

військових формувань, утворених відповідно до 

законодавства України, а також навчальних закладів та 

підприємств, установ та організацій залізничного 

транспорту. 

Передача здійснюється без погодження із 

державним підприємством, установою організацією, 
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цілісний майновий комплекс якої передається, а також із 

органом, уповноваженим управляти державним майном, 

або Національної академії наук, галузевих академій наук, 

інших установ та організацій, яким державне майно 

передано у безоплатне користування. 

 

Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” 

Стаття 20. Переважне право учасника товариства 

... 

відсутня 

Стаття 20. Переважне право учасника товариства 

… 

9. У випадку продажу часток (частини частки), що 

належать державі або територіальній громаді у статутних 

капіталах товариств з обмеженою відповідальністю, 

положення цієї статті застосовуються із урахуванням 

особливостей, визначених Законом України «Про 

приватизацію державного та комунального майна». 

Стаття 34. Прийняття рішень загальними зборами учасників з 

питань порядку денного 

… 

відсутня 

 

Стаття 34. Прийняття рішень загальними зборами учасників з 

питань порядку денного 

… 

6. Незалежно від положень установчих документів, 

рішення загальних зборів учасників товариств з 

обмеженою відповідальністю, у статутному капіталі яких 

частка держави становить більше 50 відсотків, щодо 

якого прийнято рішення про приватизацію або частки у 

статутному капіталі якого не були продані в процесі 

приватизації, з питань, передбачених пунктом 13 частини 

другої статті 30 цього Закону, приймаються простою 

більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають 

право голосу з відповідних питань. 
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Земельний кодекс України 

Стаття 92. Право постійного користування земельною 

ділянкою 

1. Право постійного користування земельною ділянкою - 

це право володіння і користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у державній або комунальній власності, без 

встановлення строку. 

… 

частина відсутня 

 

Стаття 92. Право постійного користування земельною 

ділянкою 

1. Право постійного користування земельною ділянкою - 

це право володіння і користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у державній або комунальній власності, без 

встановлення строку. 

… 

4. Земельні ділянки, що перебували у постійному 

користуванні державного підприємства, установи, 

організації, перетвореної у державне акціонерне 

товариство, державне товариство з обмеженою 

відповідальністю, передаються в оренду зазначеному 

господарському товариству строком на 50 років. 

Правонаступник державного підприємства, установи 

чи організації зобов’язаний звернутись до органу 

виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених 

статтею 122 цього Кодексу, із заявою про вилучення 

земельної ділянки із постійного користування та передачу 

її в оренду. 

Орган виконавчої влади відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу у двотижневий 

строк приймає рішення про: 

надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою (у разі якщо відомості про ці земельні 

ділянки відсутні у Державному земельного кадастрі), або  
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затвердження документації із землеустрою (у разі її  

подання) та/або вилучення земельної ділянки та передачу 

її в оренду (у разі якщо відомості про ці земельні ділянки 

внесені до Державного земельного кадастру, а  право 

власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно); 

У разі, якщо відомості про земельну ділянку не внесені 

до Державного земельного кадастру, правонаступник 

державного підприємства, установи, організації 

зобов’язаний замовити розроблення документації із 

землеустрою, яка є необхідною для внесення зазначених 

відомостей, і у двотижневий строк з дня внесення 

відомостей про земельну ділянку до Державного 

земельного кадастру подати органу виконавчої влади, що 

здійснює розпорядження земельною ділянкою, заяву про 

її вилучення із постійного користування та передачу її в 

оренду. До заяви додається розроблена документація із 

землеустрою. 

 

У разі, якщо протягом 3 місяців правонаступник 

державного підприємства, установи, організації з його 

моменту державної реєстрації не подав заяви про 

вилучення земельної ділянки із постійного користування 

(а у випадку, коли відомості про земельну ділянку не 

внесені до Державного земельного кадастру – не замовив 

документацію із землеустрою, яка є необхідною для 

внесення таких відомостей) право постійного 

користування земельною ділянкою державного 

підприємства, установи або організації, що 

перетворюються, припиняється на підставі рішення 
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органу виконавчої влади відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу. 

У випадку, визначеному абзацом третім цієї частини, 

після припинення права постійного користування 

земельною ділянкою юридичної особи, утвореної в 

процесі перетворення державного підприємства, установи 

або організації, право оренди таких земельних ділянок 

виставляється на земельні торги органами виконавчої 

влади відповідно до повноважень, визначених статтею 

122 цього Кодексу,. 

 

 

5. Забороняється передача земельних ділянок 

комунальної власності у постійне користування для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(крім передачі у постійне користування земельних 

ділянок для обслуговування, будівництва, капітального 

ремонту, реконструкції, сільськогосподарських будівель, 

споруд). 

  

Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи 

комунальної власності та набуття прав користування ними 

… 

2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної 

власності та набуття прав користування ними (оренди, 

суперфіцію, емфітевзису) здійснюються на конкурентних 

засадах (на земельних торгах) у формі електронного аукціону 

Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи 

комунальної власності та набуття прав користування ними 

… 

2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної 

власності та набуття прав користування ними (оренди, 

суперфіцію, емфітевзису), а також передача в суборенду 

земельних ділянок, які орендуються державними 

акціонерними товариствами, державними товариствами 
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у випадках та порядку, встановлених главою 21 цього 

Кодексу. 

… 

з обмеженою відповідальністю, утвореними шляхом 

перетворення державних підприємств, установ та 

організацій  , здійснюються на конкурентних засадах (на 

земельних торгах) у формі електронного аукціону у випадках 

та порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.  

… 

Стаття 134. Обов’язковість продажу земельних ділянок 

державної чи комунальної власності або передачі їх у 

користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) 

1. Земельні ділянки державної чи комунальної власності 

продаються або передаються в користування (оренду, 

суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних 

засадах (на земельних торгах), крім випадків, встановлених 

частиною другою цієї статті. 

2. Не підлягають продажу, передачі в користування на 

конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки 

державної чи комунальної власності у разі: 

… 

абзац відсутній 

… 

 

 

частина відсутня 

Стаття 134. Обов’язковість продажу земельних ділянок 

державної чи комунальної власності або передачі їх у 

користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) 

1. Земельні ділянки державної чи комунальної власності 

продаються або передаються в користування (оренду, 

суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних 

засадах (на земельних торгах), крім випадків, встановлених 

частиною другою цієї статті. 

2. Не підлягають продажу, передачі в користування на 

конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки 

державної чи комунальної власності у разі: 

передачі в оренду державним акціонерним 

товариствам, державним товариствам з обмеженою 

відповідальністю, земельних ділянок, що перебували у 

постійному користуванні державних підприємств, 

установ, організацій, правонаступниками яких є 

зазначені господарські товариства; 

передачі в оренду або викупу земельної ділянки 

відповідно до пунктів 6-1, 6-2 Розділу Х «Перехідні 

положення» цього Кодексу. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2768-14#n1208
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2768-14#n1208
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… 

4. Передача в суборенду земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності, які орендуються державними акціонерними 

товариствами або державними товариствами з 

обмеженою відповідальністю, утвореними внаслідок 

перетворення державних підприємств, установ, 

організацій, здійснюється виключно на земельних торгах 

Стаття 135. Земельні торги 

1. Порядок проведення земельних торгів, визначений цим 

Кодексом, є обов’язковим у разі, якщо на земельних торгах 

здійснюються: 

а) продаж земельних ділянок державної та комунальної 

власності, передача їх у користування за рішенням Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, відповідних органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 

б) продаж земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення всіх форм власності; 

в) продаж земельних ділянок, прав емфітевзису, 

суперфіцію на них державним виконавцем, приватним 

виконавцем під час виконання рішень, що підлягають 

примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом 

України «Про виконавче провадження» 

пункт відсутній. 

 

Стаття 135. Земельні торги 

1. Порядок проведення земельних торгів, визначений цим 

Кодексом, є обов’язковим у разі, якщо на земельних торгах 

здійснюються: 

а) продаж земельних ділянок державної та комунальної 

власності, передача їх у користування за рішенням Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, відповідних органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 

б) продаж земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення всіх форм власності; 

в) продаж земельних ділянок, прав емфітевзису, 

суперфіцію на них державним виконавцем, приватним 

виконавцем під час виконання рішень, що підлягають 

примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом 

України «Про виконавче провадження». 

г) передача в суборенду земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1404-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1404-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1404-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1404-19
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Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній 

власності, передача їх у користування, продаж прав 

емфітевзису, суперфіцію на них, крім випадку, визначеного 

пунктом «в» цієї частини, можуть здійснюватися на 

земельних торгах виключно з ініціативи власників земельних 

ділянок. 

2. Земельні торги проводяться у формі електронного 

аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за 

результатами проведення якого укладається договір купівлі-

продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки 

з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу 

ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу ціну за 

придбання прав емфітевзису, суперфіцію, або найвищий 

розмір орендної плати, зафіксовані під час проведення 

земельних торгів (далі - цінова пропозиція). 

 

Земельні торги проводяться в електронній торговій 

системі, що перебуває у державній власності. 

Порядок функціонування та адміністрування електронної 

торгової системи затверджує Кабінет Міністрів України. 

Для цілей цього Кодексу терміни "»адміністратор 

електронної торгової системи» «електронний майданчик», 

«електронна торгова система», «оператор електронного 

майданчика», «центральна база даних» вживаються у 

значеннях, наведених у Законі України «Про приватизацію 

власності  державними акціонерними товариствами або 

державними товариствами з обмеженою 

відповідальністю, утвореними внаслідок перетворення 

державних підприємств, установ, організацій; 

Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній 

власності, передача їх у користування, продаж прав 

емфітевзису, суперфіцію на них, крім випадку, визначеного 

пунктом «в» цієї частини, можуть здійснюватися на 

земельних торгах виключно з ініціативи власників земельних 

ділянок. 

2. Земельні торги проводяться у формі електронного 

аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за 

результатами проведення якого укладається договір купівлі-

продажу, оренди, суборенди, суперфіцію, емфітевзису 

земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який 

запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що 

продається, або найвищу ціну за придбання прав емфітевзису, 

суперфіцію, або найвищий розмір орендної, суборендної 

плати, зафіксовані під час проведення земельних торгів (далі 

- цінова пропозиція). 

Земельні торги проводяться в електронній торговій 

системі, що перебуває у державній власності. 

Порядок функціонування та адміністрування електронної 

торгової системи затверджує Кабінет Міністрів України. 

Для цілей цього Кодексу терміни «адміністратор 

електронної торгової системи», «електронний майданчик», 

«електронна торгова система», «оператор електронного 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2269-19


14 
 

державного і комунального майна» з урахуванням 

особливостей, визначених цим Кодексом. 

Протокол про результати земельних торгів та договір, що 

укладається за результатами проведення земельних торгів 

(крім договору купівлі-продажу земельної ділянки), 

підписуються за допомогою кваліфікованого електронного 

підпису з урахуванням вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги». 

Учасник земельних торгів - це фізична або юридична 

особа, яка розмістила в електронній торговій системі 

документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього 

Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, 

зробила закриту цінову пропозицію і відповідно до закону 

може набувати право власності чи користування земельною 

ділянкою, виставленою на земельних торгах. 

Переможець земельних торгів - це учасник, який подав 

найвищу цінову пропозицію за лот, у разі якщо ним зроблено 

щонайменше один крок торгів (крім випадку, встановленого 

абзацом третім частини п’ятої статті 138 цього Кодексу), у 

випадках, встановлених частиною сімнадцятою статті 137 

цього Кодексу, - учасник з наступною за величиною ціновою 

пропозицією за умови, що ним зроблено щонайменше один 

крок торгів, а в разі однакових цінових пропозицій - учасник, 

який подав раніше цінову пропозицію, за умови відсутності 

його відмови від очікування. 

Закрита цінова пропозиція - це сума коштів, про намір та 

можливість сплати якої учасник земельних торгів повідомляє 

у своєму особистому кабінеті через оператора електронного 

майданчика», «центральна база даних» вживаються у 

значеннях, наведених у Законі України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» з урахуванням 

особливостей, визначених цим Кодексом. 

Протокол про результати земельних торгів та договір, що 

укладається за результатами проведення земельних торгів 

(крім договору купівлі-продажу земельної ділянки), 

підписуються за допомогою кваліфікованого електронного 

підпису з урахуванням вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги». 

Учасник земельних торгів - це фізична або юридична 

особа, яка розмістила в електронній торговій системі 

документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього 

Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, 

зробила закриту цінову пропозицію і відповідно до закону 

може набувати право власності чи користування земельною 

ділянкою, виставленою на земельних торгах. 

Переможець земельних торгів - це учасник, який подав 

найвищу цінову пропозицію за лот, у разі якщо ним зроблено 

щонайменше один крок торгів (крім випадку, встановленого 

абзацом третім частини п’ятої статті 138 цього Кодексу), у 

випадках, встановлених частиною сімнадцятою статті 137 

цього Кодексу, - учасник з наступною за величиною ціновою 

пропозицією за умови, що ним зроблено щонайменше один 

крок торгів, а в разі однакових цінових пропозицій - учасник, 

який подав раніше цінову пропозицію, за умови відсутності 

його відмови від очікування. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2269-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2155-19
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майданчика в електронній торговій системі до закінчення 

кінцевого строку прийняття заяв про участь у земельних 

торгах. Закрита цінова пропозиція не може бути меншою, ніж 

розмір стартової ціни продажу лота. 

Організатором земельних торгів є: 

у разі продажу земельної ділянки - власник земельної 

ділянки, 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 відповідно до повноважень, визначених 

статтею 122 цього Кодексу; 

у разі укладення договору оренди земельної ділянки - 

особа, яка відповідно до закону може виступати 

орендодавцем такої земельної ділянки; 

абзац відсутній 

 

 

у разі укладення договору суперфіцію або емфітевзису - 

власник земельної ділянки, 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 відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, або 

особа, якій належить право емфітевзису, суперфіцію; 

Закрита цінова пропозиція - це сума коштів, про намір та 

можливість сплати якої учасник земельних торгів повідомляє 

у своєму особистому кабінеті через оператора електронного 

майданчика в електронній торговій системі до закінчення 

кінцевого строку прийняття заяв про участь у земельних 

торгах. Закрита цінова пропозиція не може бути меншою, ніж 

розмір стартової ціни продажу лота. 

Організатором земельних торгів є: 

у разі продажу земельної ділянки - власник земельної 

ділянки, 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 відповідно до повноважень, визначених 

статтею 122 цього Кодексу; 

у разі укладення договору оренди земельної ділянки - 

особа, яка відповідно до закону може виступати 

орендодавцем такої земельної ділянки; 

у разі укладення договору суборенди земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності – державне акціонерне товариство або державне 

товариство з обмеженою відповідальністю, утворене 

внаслідок перетворення державного підприємства, 

установи, організації, що орендує таку земельну ділянку; 

у разі укладення договору суперфіцію або емфітевзису - 

власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 
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у разі виконання рішень, що підлягають примусовому 

виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про 

виконавче провадження", - державний, приватний 

виконавець. 

Для проведення земельних торгів організатор земельних 

торгів укладає з оператором електронного майданчика, 

підключеного до електронної торгової системи, договір про 

організацію та проведення земельних торгів. 

… 

 

 

7. Реєстраційний внесок за лотом встановлюється у 

розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, визначеної законом 

про Державний бюджет України на 1 січня року, в якому 

оприлюднюється оголошення про проведення земельних 

торгів. Гарантійний внесок становить 30 відсотків стартової 

ціни продажу земельної ділянки чи прав емфітевзису, 

суперфіцію або 30 відсотків стартового розміру річної 

орендної плати, але не може бути більше 2500 прожиткового 

мінімуму, встановленого для працездатних осіб законом про 

Державний бюджет України на 1 січня року, в якому 

проводяться земельні торги. 

… 

11. Умови, оголошені перед проведенням земельних 

торгів, не підлягають зміні під час укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки, прав суперфіцію, 

Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи 

комунальної власності на земельні ділянки відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, або 

особа, якій належить право емфітевзису, суперфіцію; 

у разі виконання рішень, що підлягають примусовому 

виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про 

виконавче провадження", - державний, приватний 

виконавець. 

Для проведення земельних торгів організатор земельних 

торгів укладає з оператором електронного майданчика, 

підключеного до електронної торгової системи, договір про 

організацію та проведення земельних торгів. 

… 

7. Реєстраційний внесок за лотом встановлюється у 

розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, визначеної законом 

про Державний бюджет України на 1 січня року, в якому 

оприлюднюється оголошення про проведення земельних 

торгів. Гарантійний внесок становить 30 відсотків стартової 

ціни продажу земельної ділянки чи прав емфітевзису, 

суперфіцію або 30 відсотків стартового розміру річної 

орендної (суборендної) плати, але не може бути більше 2500 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних 

осіб законом про Державний бюджет України на 1 січня року, 

в якому проводяться земельні торги. 

… 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1404-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1404-19
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емфітевзису, договорів оренди землі, суперфіцію, 

емфітевзису. 

11. Умови, оголошені перед проведенням земельних 

торгів, не підлягають зміні під час укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки, прав суперфіцію, 

емфітевзису, договорів оренди, суборенди землі, суперфіцію, 

емфітевзису. 

Стаття 136. Підготовка лотів для продажу на земельних 

торгах 

1. Підготовку лотів до проведення земельних торгів 

забезпечує організатор земельних торгів. Підготовка лотів до 

проведення земельних торгів включає: 

… 

е) встановлення стартового розміру річної орендної 

плати, який щодо земель державної та комунальної власності 

не може бути меншим, ніж розмір орендної плати, 

визначений Податковим кодексом України, а щодо 

земельних ділянок державної та комунальної власності 

сільськогосподарського призначення сільськогосподарських 

угідь - не може бути меншим 7 відсотків їх нормативної 

грошової оцінки; 

… 

 

 

 

3. Площа земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної або комунальної власності, права 

Стаття 136. Підготовка лотів для продажу на земельних 

торгах 

1. Підготовку лотів до проведення земельних торгів 

забезпечує організатор земельних торгів. Підготовка лотів до 

проведення земельних торгів включає: 

… 

е) встановлення стартового розміру річної орендної 

плати, який щодо земель державної та комунальної власності 

не може бути меншим, ніж розмір орендної плати, 

визначений Податковим кодексом України, а щодо 

земельних ділянок державної та комунальної власності 

сільськогосподарського призначення сільськогосподарських 

угідь - не може бути меншим 7 відсотків їх нормативної 

грошової оцінки; 

е-1) встановлення стартового розміру плати за 

користування земельною ділянкою на умовах суборенди, 

який не може бути меншим, ніж розмір орендної плати, 

визначений договором оренди землі 

… 

3. Площа земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної або комунальної власності, права 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2755-17
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оренди, емфітевзису якої виставляються на земельні торги, не 

може перевищувати 20 гектарів. 

 

 

 

 

Ціною лота на земельних торгах є ціна продажу земельної 

ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію та розмір орендної 

плати за користування земельною ділянкою. 

4. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок 

або прав на них здійснюється за рішенням організатора 

земельних торгів, у якому зазначаються: 

а) виготовлення та затвердження у встановленому 

законодавством порядку документації із землеустрою (у разі 

формування земельної ділянки, зміни цільового призначення 

земельної ділянки та в разі, якщо відомості про земельну 

ділянку не внесені до Державного земельного кадастру); 

б) стартова ціна лота; 

в) строк, інші умови користування земельною ділянкою у 

разі набуття права користування нею на земельних торгах, 

обмеження у використанні земельної ділянки; 

г) відомості про особу, уповноважену організатором 

земельних торгів на укладення (підписання) договору 

купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної 

оренди, емфітевзису якої виставляються на земельні торги, не 

може перевищувати 20 гектарів  

Земельна ділянка, право суборенди якої 

виставляється на земельні торги державним акціонерним 

товариством, державним товариством з обмеженою 

відповідальністю, утвореним внаслідок перетворення 

державного підприємства, установи, організації, має бути 

розташована на території однієї територіальної громади. 

Ціною лота на земельних торгах є ціна продажу земельної 

ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію та розмір орендної 

(суборендної) плати за користування земельною ділянкою. 

4. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок 

або прав на них здійснюється за рішенням організатора 

земельних торгів, у якому зазначаються: 

 

а) перелік земельних ділянок або прав на них (із 

зазначенням кадастрових номерів, площі та їх цільового 

призначення), які виставляються на земельні торги 

окремими лотами; 

 

б) стартова ціна лота; 

в) строк, інші умови користування земельною ділянкою у 

разі набуття права користування нею на земельних торгах, 

обмеження у використанні земельної ділянки; 

г) відомості про особу, уповноважену організатором 

земельних торгів на укладення (підписання) договору 
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ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні 

торги; 

ґ) проект договору купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, 

суперфіцію земельної ділянки. 

5. Земельні ділянки, включені до переліку земельних 

ділянок державної чи комунальної власності, або права на 

них, виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, 

передаватися в заставу, надаватися в користування до 

завершення торгів. 

6. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, 

оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу 

земельних ділянок державної чи комунальної власності або 

прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних 

торгах здійснюється в порядку, визначеному законодавством 

про здійснення державних закупівель. 

купівлі-продажу, оренди, суборенди, суперфіцію, 

емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку 

виставляється на земельні торги; 

ґ) проект договору купівлі-продажу, оренди, суборенди, 

емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки. 

5. Земельні ділянки, включені до переліку земельних 

ділянок державної чи комунальної власності, або права на 

них, виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, 

передаватися в заставу, надаватися в користування до 

завершення торгів. 

6. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, 

оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу 

земельних ділянок державної чи комунальної власності або 

прав на них (оренди, суборенди, суперфіцію, емфітевзису) на 

земельних торгах здійснюється в порядку, визначеному 

законодавством про здійснення державних закупівель. 

Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок 

проведення земельних торгів 

… 

4. В оголошенні про проведення земельних торгів щодо 

кожного лота зазначаються: 

а) найменування організатора земельних торгів; 

б) місце розташування, площа земельної ділянки та її 

кадастровий номер; 

в) цільове призначення земельної ділянки; 

Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок 

проведення земельних торгів 

… 

4. В оголошенні про проведення земельних торгів щодо 

кожного лота зазначаються: 

а) найменування організатора земельних торгів; 

б) місце розташування, площа земельної ділянки та її 

кадастровий номер; 

в) цільове призначення земельної ділянки; 
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г) умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, 

прав емфітевзису, суперфіцію, договору оренди землі, 

суперфіцію, емфітевзису, що укладається на земельних 

торгах; 

ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий 

розмір ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію, або 

стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою; 

д) містобудівні умови та обмеження забудови земельної 

ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, 

пов’язаних із забудовою; 

е) час проведення земельних торгів з урахуванням вимог, 

встановлених Кабінетом Міністрів України; 

є) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, що 

сплачують учасники, порядок їх сплати; 

ж) найменування, веб-сайти та номери рахунків 

операторів електронних майданчиків, відкритих у банку для 

сплати реєстраційного та гарантійного внесків, що 

зазначаються шляхом посилання на веб-сайт адміністратора 

електронної торгової системи; 

з) прізвище, власне ім’я та по батькові, посада, номер 

телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами та 

матеріалами щодо лота; 

и) проект договору, що пропонується укласти на торгах, 

без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря, 

емфітевта, суперфіціарія), а в разі продажу на земельних 

г) умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, 

прав емфітевзису, суперфіцію, договору оренди, суборенди 

землі, суперфіцію, емфітевзису, що укладається на земельних 

торгах; 

ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий 

розмір ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію, або 

стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою; 

д) містобудівні умови та обмеження забудови земельної 

ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, 

пов’язаних із забудовою; 

е) час проведення земельних торгів з урахуванням вимог, 

встановлених Кабінетом Міністрів України; 

є) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, що 

сплачують учасники, порядок їх сплати; 

ж) найменування, веб-сайти та номери рахунків 

операторів електронних майданчиків, відкритих у банку для 

сплати реєстраційного та гарантійного внесків, що 

зазначаються шляхом посилання на веб-сайт адміністратора 

електронної торгової системи; 

з) прізвище, власне ім’я та по батькові, посада, номер 

телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами та 

матеріалами щодо лота; 

и) проект договору, що пропонується укласти на торгах, 

без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря, 

суборендаря, емфітевта, суперфіціарія), а в разі продажу на 
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торгах прав емфітевзису, суперфіцію за рішенням емфітевта, 

суперфіціарія - також копія договору емфітевзису, 

суперфіцію; 

і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота 

до продажу, що підлягає відшкодуванню переможцем 

земельних торгів; 

ї) фотографічні зображення земельної ділянки, копії 

документів та матеріалів на лот; 

й) особа, яка має переважне право на купівлю земельної 

ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої 

земельної ділянки); 

к) номери банківських рахунків для внесення плати за 

придбаний лот; 

л) інші відомості про лот, які організатор торгів вважає за 

потрібне розмістити в оголошенні про проведення земельних 

торгів. 

Внесення організатором змін в оголошення стосовно 

особи, яка має переважне право на купівлю земельної 

ділянки, можливе не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня 

проведення земельних торгів. 

… 

15. Протокол про результати земельних торгів 

формується та оприлюднюється електронною торговою 

системою автоматично в день завершення торгів в 

електронній формі. У протоколі про результати земельних 

торгів обов’язково зазначаються: 

земельних торгах прав емфітевзису, суперфіцію за рішенням 

емфітевта, суперфіціарія - також копія договору емфітевзису, 

суперфіцію; 

і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота 

до продажу, що підлягає відшкодуванню переможцем 

земельних торгів; 

ї) фотографічні зображення земельної ділянки, копії 

документів та матеріалів на лот; 

й) особа, яка має переважне право на купівлю земельної 

ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої 

земельної ділянки); 

к) номери банківських рахунків для внесення плати за 

придбаний лот; 

л) інші відомості про лот, які організатор торгів вважає за 

потрібне розмістити в оголошенні про проведення земельних 

торгів. 

Внесення організатором змін в оголошення стосовно 

особи, яка має переважне право на купівлю земельної 

ділянки, можливе не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня 

проведення земельних торгів. 

… 

15. Протокол про результати земельних торгів 

формується та оприлюднюється електронною торговою 

системою автоматично в день завершення торгів в 

електронній формі. У протоколі про результати земельних 

торгів обов’язково зазначаються: 
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а) відомості про земельну ділянку; 

б) кількість та відомості про учасників земельних торгів; 

в) стартова ціна продажу земельної ділянки, права 

емфітевзису, суперфіцію або стартовий розмір орендної 

плати за користування земельною ділянкою; 

г) ціна за земельну ділянку, прав емфітевзису, суперфіцію 

або розмір орендної плати за користування земельною 

ділянкою, запропоновані переможцем земельних торгів та 

іншими учасниками, або інформація про те, що земельні 

торги закінчилися без визначення переможця; 

ґ) найменування (для юридичної особи), прізвище, власне 

ім’я, по батькові (для фізичної особи) переможця земельних 

торгів; 

д) інформація про авторизований електронний 

майданчик, через який переможцем земельних торгів 

придбано земельну ділянку або право на неї. 

16. Протокол про результати земельних торгів та договір 

за результатами проведення земельних торгів (крім договору 

купівлі-продажу земельної ділянки) підписуються 

організатором та переможцем торгів шляхом накладення 

кваліфікованих електронних підписів у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Переможець земельних торгів підписує протокол про 

результати земельних торгів протягом трьох робочих днів з 

дня, наступного за днем його формування електронною 

торговою системою. Організатор земельних торгів підписує 

а) відомості про земельну ділянку; 

б) кількість та відомості про учасників земельних торгів; 

в) стартова ціна продажу земельної ділянки, права 

емфітевзису, суперфіцію або стартовий розмір орендної 

(суборендної) плати за користування земельною ділянкою; 

г) ціна за земельну ділянку, прав емфітевзису, суперфіцію 

або розмір орендної (суборендної) плати за користування 

земельною ділянкою, запропоновані переможцем земельних 

торгів та іншими учасниками, або інформація про те, що 

земельні торги закінчилися без визначення переможця; 

ґ) найменування (для юридичної особи), прізвище, власне 

ім’я, по батькові (для фізичної особи) переможця земельних 

торгів; 

д) інформація про авторизований електронний 

майданчик, через який переможцем земельних торгів 

придбано земельну ділянку або право на неї. 

16. Протокол про результати земельних торгів та договір 

за результатами проведення земельних торгів (крім договору 

купівлі-продажу земельної ділянки) підписуються 

організатором та переможцем торгів шляхом накладення 

кваліфікованих електронних підписів у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Переможець земельних торгів підписує протокол про 

результати земельних торгів протягом трьох робочих днів з 

дня, наступного за днем його формування електронною 

торговою системою. Організатор земельних торгів підписує 
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протокол про результати земельних торгів протягом шести 

робочих днів з дня, наступного за днем його формування 

електронною торговою системою. 

На вимогу переможця торгів протокол про результати 

земельних торгів та/або договір за результатами проведення 

земельних торгів, укладені шляхом накладення 

кваліфікованих електронних підписів організатором та 

переможцем торгів, можуть бути підписані також у паперовій 

формі. 

Протокол про результати земельних торгів є підставою 

для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, 

прав емфітевзису, суперфіцію, договорів оренди землі, 

емфітевзису, суперфіцію. 

Договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається в 

паперовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. 

Договір за результатами проведення земельних торгів 

укладається між організатором та переможцем земельних 

торгів протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем 

формування протоколу про результати земельних торгів. 

… 

22. У разі продажу земельної ділянки державної чи 

комунальної власності, прав суперфіцію, емфітевзису на неї, 

проведення земельних торгів з набуття права оренди такою 

земельною ділянкою оператор електронного майданчика у 

строк, встановлений Кабінетом Міністрів України, 

перераховує суму гарантійного внеску (за вирахуванням 

винагороди оператора електронного майданчика, через який 

протокол про результати земельних торгів протягом шести 

робочих днів з дня, наступного за днем його формування 

електронною торговою системою. 

На вимогу переможця торгів протокол про результати 

земельних торгів та/або договір за результатами проведення 

земельних торгів, укладені шляхом накладення 

кваліфікованих електронних підписів організатором та 

переможцем торгів, можуть бути підписані також у паперовій 

формі. 

Протокол про результати земельних торгів є підставою 

для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, 

прав емфітевзису, суперфіцію, договорів оренди, суборенди 

землі, емфітевзису, суперфіцію. 

Договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається в 

паперовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. 

Договір за результатами проведення земельних торгів 

укладається між організатором та переможцем земельних 

торгів протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем 

формування протоколу про результати земельних торгів. 

… 

22. У разі продажу земельної ділянки державної чи 

комунальної власності, прав суперфіцію, емфітевзису на неї, 

проведення земельних торгів з набуття права оренди, 

суборенди такою земельною ділянкою оператор 

електронного майданчика у строк, встановлений Кабінетом 

Міністрів України, перераховує суму гарантійного внеску (за 

вирахуванням винагороди оператора електронного 
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учасник став переможцем електронних земельних торгів), 

сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні 

бюджетні рахунки. 

… 

майданчика, через який учасник став переможцем 

електронних земельних торгів), сплаченого на його рахунок 

переможцем, на відповідні бюджетні рахунки. 

… 

Стаття 138. Встановлення результатів земельних торгів 

… 

5. У разі якщо земельні торги були визнані такими, що не 

відбулися, повторні земельні торги можуть бути проведені не 

раніше ніж через один місяць і не пізніше ніж через шість 

місяців з дня проведення попередніх земельних торгів. 

Повторні земельні торги проводяться в порядку, 

встановленому цим Кодексом для проведення земельних 

торгів з урахуванням технічних вимог, визначених Кабінетом 

Міністрів України. До участі в повторних земельних торгах 

не допускаються переможці попередніх торгів, які в 

установлений строк не підписали протокол про результати 

земельних торгів, договір за результатами проведення 

земельних торгів, не сплатили належну суму за придбаний 

лот та суму витрат на підготовку лота до продажу. 

Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави 

наявності лише одного учасника, а також якщо для участі у 

повторних торгах щодо цього самого лота подав заяву лише 

цей учасник, він має право придбати земельну ділянку або 

набути право користування (оренди, суперфіцію, 

емфітевзису) нею за запропонованою ним ціною, але не 

Стаття 138. Встановлення результатів земельних торгів 

… 

5. У разі якщо земельні торги були визнані такими, що не 

відбулися, повторні земельні торги можуть бути проведені не 

раніше ніж через один місяць і не пізніше ніж через шість 

місяців з дня проведення попередніх земельних торгів. 

Повторні земельні торги проводяться в порядку, 

встановленому цим Кодексом для проведення земельних 

торгів з урахуванням технічних вимог, визначених Кабінетом 

Міністрів України. До участі в повторних земельних торгах 

не допускаються переможці попередніх торгів, які в 

установлений строк не підписали протокол про результати 

земельних торгів, договір за результатами проведення 

земельних торгів, не сплатили належну суму за придбаний 

лот та суму витрат на підготовку лота до продажу. 

Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави 

наявності лише одного учасника, а також якщо для участі у 

повторних торгах щодо цього самого лота подав заяву лише 

цей учасник, він має право придбати земельну ділянку або 

набути право користування (оренди, суборенди, суперфіцію, 

емфітевзису) нею за запропонованою ним ціною, але не 
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менше стартової ціни, визначеної відповідно до частини 

першої статті 136 цього Кодексу. 

У разі якщо земельні торги скасовані організатором 

земельних торгів або їх результати визнані судом недійсними, 

проводяться нові земельні торги. 

менше стартової ціни, визначеної відповідно до частини 

першої статті 136 цього Кодексу. 

У разі якщо земельні торги скасовані організатором 

земельних торгів або їх результати визнані судом недійсними, 

проводяться нові земельні торги. 

Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів 

… 

2. За рішенням організатора земельних торгів результати 

таких торгів можуть також оприлюднюватися в інших 

електронних та друкованих засобах масової інформації із 

зазначенням: 

а) місця розташування, площі земельної ділянки та її 

кадастрового номера; 

б) ціни продажу земельної ділянки, ціни продажу права 

емфітевзису, суперфіцію, розміру річної орендної плати за 

користування земельною ділянкою, визначених за 

результатами земельних торгів; 

в) строку користування земельною ділянкою (у разі 

набуття на земельних торгах права оренди, суперфіцію, 

емфітевзису); 

г) цільового призначення земельної ділянки. 

Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів 

… 

2. За рішенням організатора земельних торгів результати 

таких торгів можуть також оприлюднюватися в інших 

електронних та друкованих засобах масової інформації із 

зазначенням: 

а) місця розташування, площі земельної ділянки та її 

кадастрового номера; 

б) ціни продажу земельної ділянки, ціни продажу права 

емфітевзису, суперфіцію, розміру річної орендної 

(суборендної) плати за користування земельною ділянкою, 

визначених за результатами земельних торгів; 

в) строку користування земельною ділянкою (у разі 

набуття на земельних торгах права оренди, суборенди, 

суперфіцію, емфітевзису); 

г) цільового призначення земельної ділянки. 

Стаття 141. Підстави припинення права користування 

земельною ділянкою 

Підставами припинення права користування земельною 

ділянкою є: 

Стаття 141. Підстави припинення права користування 

земельною ділянкою 

Підставами припинення права користування земельною 

ділянкою є: 
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а) добровільна відмова від права користування земельною 

ділянкою; 

б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених 

цим Кодексом; 

в) припинення діяльності релігійних організацій, 

державних чи комунальних підприємств, установ та 

організацій; 

 

г) використання земельної ділянки способами, які 

суперечать екологічним вимогам; 

ґ) використання земельної ділянки не за цільовим 

призначенням; 

д) систематична несплата земельного податку або 

орендної плати; 

е) набуття іншою особою права власності на жилий 

будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній 

ділянці; 

є) використання земельної ділянки у спосіб, що 

суперечить вимогам охорони культурної спадщини; 

ж) передача приватному партнеру, концесіонеру 

нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці, що 

перебуває в користуванні державного або комунального 

підприємства та є об’єктом державно-приватного 

партнерства або об’єктом концесії. 

Пункт відсутній 

а) добровільна відмова від права користування земельною 

ділянкою; 

б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених 

цим Кодексом; 

в) припинення діяльності релігійних організацій, 

державних чи комунальних підприємств, установ та 

організацій, крім випадків, визначених частиною четвертою 

статті 92 цього Кодексу, у разі перетворення державних 

підприємств, установ або організацій; 

г) використання земельної ділянки способами, які 

суперечать екологічним вимогам; 

ґ) використання земельної ділянки не за цільовим 

призначенням; 

д) систематична несплата земельного податку або 

орендної плати; 

е) набуття іншою особою права власності на жилий 

будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній 

ділянці; 

є) використання земельної ділянки у спосіб, що 

суперечить вимогам охорони культурної спадщини; 

ж) передача приватному партнеру, концесіонеру 

нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці, що 

перебуває в користуванні державного або комунального 

підприємства та є об’єктом державно-приватного 

партнерства або об’єктом концесії. 
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з)невиконання правонаступником державного 

підприємства, установи, організації обов’язків, 

визначених частиною четвертою статті 92 цього Кодексу. 

Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок із 

постійного користування 

1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із 

земель державної та комунальної власності, можуть 

вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, що здійснюють 

розпорядження земельними ділянками відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу з 

урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу. 

2. Вилучення земельних ділянок здійснюється за 

письмовою згодою землекористувачів, а в разі незгоди 

землекористувачів - у судовому порядку. Справжність 

підпису на документі, що підтверджує згоду 

землекористувача на вилучення земельної ділянки, 

засвідчується нотаріально. 

абзац відсутній 

Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок із 

постійного користування 

1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із 

земель державної та комунальної власності, можуть 

вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, що здійснюють 

розпорядження земельними ділянками відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу з 

урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу. 

2. Вилучення земельних ділянок здійснюється за 

письмовою згодою землекористувачів, а в разі незгоди 

землекористувачів - у судовому порядку. Справжність 

підпису на документі, що підтверджує згоду 

землекористувача на вилучення земельної ділянки, 

засвідчується нотаріально. 

Вилучення земельних ділянок державної власності 

сільськогосподарського призначення (крім земельних 

ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна 

(будівлі, споруди) із постійного користування державних 

підприємств, установ, організацій у разі незгоди 

землекористувача здійснюється за згодою органу 

виконавчої влади, до сфери управління якого належить 

державне підприємство, установа, організація.3. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2768-14#n1042
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2768-14#n1501
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2768-14#n1042
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2768-14#n1501
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Вилучення земельної ділянки із постійного користування 

державного підприємства, установи, організації, а також 

передача вилученої земельної ділянки у власність, 

користування інших осіб здійснюється за погодженням із 

органом виконавчої влади, до сфери управління якого 

належить зазначена юридична особа. 

4. Земельні ділянки, вилучені із постійного 

користування державного підприємства, установи, 

організації не припиняє права власності держави на 

земельну ділянку. 

Розділ Х 

«Перехідні положення» 

… 

пункт відсутній 

… 

 

Розділ Х 

«Перехідні положення» 

… 

6-2. Фізичні особи, яким належить право 

успадковуваного володіння земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення, фізичні особи, а 

також юридичні особи, яким на момент набрання 

чинності набрання чинності Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення ефективності використання земель 

сільськогосподарського призначення суб’єктами 

державного сектору економіки» належало право 

постійного користування земельними ділянками 

несільськогосподарського призначення державної, 

комунальної власності, і які відповідно до статті 92 цього 

Кодексу не можуть набувати земельні ділянки на праві 

постійного користування, мають право на викуп таких 

земельних ділянок. Викуп земельних ділянок 

здійснюється без проведення земельних торгів. Викуп 
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земельних ділянок відповідно до цього пункту 

здійснюється за ціною, яка дорівнює нормативній 

грошовій оцінці таких земельних ділянок. 

 

У разі викупу земельної ділянки її покупець має 

право на розстрочення платежу з виплати ціни земельної 

ділянки за умови: 

обов’язкової сплати покупцем протягом 30 

календарних днів після нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу не менш як 25 відсотків суми 

договору купівлі-продажу; 

встановлення заборони на продаж або інше 

відчуження та надання у користування покупцем 

земельної ділянки до повного розрахунку за договором 

купівлі-продажу. 

У разі, якщо у складі земель, що перебувають у 

постійному користуванні, є землі, які не можуть 

знаходитися у приватній власності, постійний 

користувач, володілець земельної ділянки на праві 

довічного успадковуваного володіння нею здійснює поділ 

земельної ділянки із виділенням частини, на якій 

розміщені такі землі, в окрему земельну ділянку з 

наступною передачею її в оренду на умовах, визначених 

цим пунктом. В такому випадку землекористувач 

протягом одного місяця з дня внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, 

утворену внаслідок поділу, зобов’язаний подати органу, 

що здійснює розпорядження такою земельною ділянкою, 

клопотання про вилучення земельної ділянки із 

користування та передачу її в оренду. Умови оренди в 



30 
 

такому випадку визначаються з урахуванням наступних 

особливостей: 

строк оренди встановлюється у 50 років з дня 

державної реєстрації права оренди, якщо орендар не 

ініціює встановлення меншого строку; 

розірвання договору оренди та зміна його умов в 

односторонньому порядку орендодавцем не допускається. 

Розрахунок за придбану земельну ділянку 

здійснюється щорічно, рівними частинами, у місяць, що 

настає за звітним роком. Покупець має право на 

дострокове погашення всієї або частини суми ціни 

продажу земельної ділянки з розстроченням платежу з 

урахуванням індексу інфляції. Строк розстрочення 

платежу встановлюється у 30 років, крім випадків, коли 

покупець ініціює встановлення меншого терміну. 

Державна реєстрація права власності на земельну 

ділянку, придбану з розстроченням платежу, може бути 

здійснена не раніше сплати першого платежу. 

 

… 

 

… 

27. Під час дії воєнного стану земельні відносини 

регулюються з урахуванням таких особливостей: 

… 

4) земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної, комунальної власності можуть надаватися у 

користування лише для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва; 

 

 

… 

27. Під час дії воєнного стану земельні відносини 

регулюються з урахуванням таких особливостей: 

… 

4) земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної, комунальної власності можуть надаватися у 

користування лише для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Ці положення не 
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5) безоплатна передача земель державної, комунальної 

власності у приватну власність, надання дозволів на 

розроблення документації із землеустрою з метою такої 

безоплатної передачі, розроблення такої документації 

забороняється; 

 

 

 

 

 

 

6) формування земельних ділянок, зазначених у підпункті 

"а" підпункту 1 цього пункту, крім тих, що передаються в 

оренду відповідно до підпункту 2 цього пункту, 

забороняється; 

 

 

розповсюджуються на передачу в оренду земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності державним акціонерним товариствам, 

державним товариствам з обмеженою відповідальністю, 

які утворені шляхом перетворення державних 

підприємств, установ, організацій, передачі в оренду 

земельних ділянок державної, комунальної власності, 

особам, які використовували земельні ділянки на правах 

постійного користування, довічного успадковуваного 

користування земельними ділянками; 

5) безоплатна передача земель державної, комунальної 

власності у приватну власність, надання дозволів на 

розроблення документації із землеустрою з метою такої 

безоплатної передачі, розроблення такої документації 

забороняється. Ці положення не розповсюджуються на 

безоплатну передачу у приватну власність земельних 

ділянок власникам розташованих на земельних ділянках 

об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на 

безоплатну передачу у приватну власність земельних 

ділянок, переданих в користування до набрання чинності 

цим Кодексом; 

6) формування земельних ділянок, зазначених у підпункті 

"а" підпункту 1 цього пункту, крім тих, що передаються в 

оренду відповідно до підпункту 2 цього пункту, 

забороняється. Ці положення не поширюються на 

випадки формування земельних ділянок шляхом поділу, 

об’єднання земельних ділянок, формування земельних 

ділянок з метою передачі їх в оренду державним 

акціонерним товариствам, державним товариствам з 
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… 

обмеженою відповідальністю, які утворені шляхом 

перетворення державних підприємств, установ, 

організацій;   

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

Стаття 2. Визначення термінів 

… 

3) заявник: 

власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких 

виникло, перейшло чи припинилося речове право, або 

уповноважені ними особи - у разі подання документів для 

проведення державної реєстрації набуття, зміни або 

припинення права власності та інших речових прав; 

орган державної влади, його посадова особа, якими 

встановлено, змінено або припинено обтяження, особа, в 

інтересах якої встановлено, змінено або припинено 

обтяження, або уповноважені ними особи - у разі подання 

документів для проведення державної реєстрації набуття, 

зміни або припинення обтяження речових прав; 

іпотекодержатель, особа, в інтересах якої встановлено, 

змінено або припинено іпотеку, або уповноважені ними 

особи - у разі подання документів для проведення державної 

реєстрації набуття, зміни або припинення іпотеки; 

орган місцевого самоврядування - у разі взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна; 

особа, за якою закріплений особовий рахунок в 

погосподарській книзі відповідної сільської, селищної, 

Стаття 2. Визначення термінів 

… 

3) заявник: 

власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких 

виникло, перейшло чи припинилося речове право, або 

уповноважені ними особи - у разі подання документів для 

проведення державної реєстрації набуття, зміни або 

припинення права власності та інших речових прав; 

орган державної влади, його посадова особа, якими 

встановлено, змінено або припинено обтяження, особа, в 

інтересах якої встановлено, змінено або припинено 

обтяження, або уповноважені ними особи - у разі подання 

документів для проведення державної реєстрації набуття, 

зміни або припинення обтяження речових прав; 

іпотекодержатель, особа, в інтересах якої встановлено, 

змінено або припинено іпотеку, або уповноважені ними 

особи - у разі подання документів для проведення державної 

реєстрації набуття, зміни або припинення іпотеки; 

орган місцевого самоврядування - у разі взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна; 

особа, за якою закріплений особовий рахунок в 

погосподарській книзі відповідної сільської, селищної, 
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міської ради, або уповноважена нею особа - у разі проведення 

державної реєстрації права власності на індивідуальні 

(садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, 

господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до 

них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року 

та розташовані на територіях сільських, селищних, міських 

рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося 

ведення погосподарського обліку; 

приватний партнер (концесіонер) - у разі проведення 

державної реєстрації права державної або комунальної 

власності на нерухоме майно, речові права на яке виникли в 

результаті створення, та/або будівництва (нового 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту та технічного переоснащення), та/або управління 

(користування, експлуатація, технічне обслуговування) за 

договором, укладеним в рамках здійснення державно-

приватного партнерства, у тому числі концесійним 

договором; 

державний партнер (концесієдавець) або за його 

дорученням державне або комунальне підприємство, 

установа, організація чи господарське товариство, 100 

відсотків акцій (часток) яких належить державі, Автономній 

Республіці Крим, територіальній громаді або іншому 

господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) 

якого належить державі, - у разі подання документів для 

проведення державної реєстрації набуття права державної 

або комунальної власності на земельну ділянку, необхідну 

для здійснення державно-приватного партнерства (реалізації 

проекту, що здійснюється на умовах концесії), для 

міської ради, або уповноважена нею особа - у разі проведення 

державної реєстрації права власності на індивідуальні 

(садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, 

господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до 

них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року 

та розташовані на територіях сільських, селищних, міських 

рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося 

ведення погосподарського обліку; 

приватний партнер (концесіонер) - у разі проведення 

державної реєстрації права державної або комунальної 

власності на нерухоме майно, речові права на яке виникли в 

результаті створення, та/або будівництва (нового 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту та технічного переоснащення), та/або управління 

(користування, експлуатація, технічне обслуговування) за 

договором, укладеним в рамках здійснення державно-

приватного партнерства, у тому числі концесійним 

договором; 

державний партнер (концесієдавець) або за його 

дорученням державне або комунальне підприємство, 

установа, організація чи господарське товариство, 100 

відсотків акцій (часток) яких належить державі, Автономній 

Республіці Крим, територіальній громаді або іншому 

господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) 

якого належить державі, - у разі подання документів для 

проведення державної реєстрації набуття права державної 

або комунальної власності на земельну ділянку, необхідну 

для здійснення державно-приватного партнерства (реалізації 

проекту, що здійснюється на умовах концесії), для 
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проведення державної реєстрації набуття, зміни або 

припинення обтяження речових прав на таку земельну 

ділянку; 

суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, який передав таке 

право іншій особі, - у разі державної реєстрації переходу 

переважного права на купівлю земельної ділянки; 

… 

проведення державної реєстрації набуття, зміни або 

припинення обтяження речових прав на таку земельну 

ділянку; 

суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, який передав таке 

право іншій особі, - у разі державної реєстрації переходу 

переважного права на купівлю земельної ділянки; 

орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування – у разі державної реєстрації припинення 

права постійного користування земельною ділянкою на 

підставі рішення зазначеного органу про вилучення 

земельної ділянки; 

… 

Закон України «Про оренду землі» 

Стаття 8. Суборенда земельних ділянок 

… 

Передача в суборенду земельної ділянки в комплексі з 

розташованим на ній водним об’єктом, земельних ділянок, на 

яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, 

установ і організацій державної або комунальної власності, а 

також заснованих на майні, що належить Автономній 

Республіці Крим, та їх структурних підрозділів, 

забороняється. 

… 

частина відсутня 

Стаття 8. Суборенда земельних ділянок 

… 

Передача в суборенду земельної ділянки в комплексі з 

розташованим на ній водним об’єктом, земельних ділянок 

(крім земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення сільськогосподарських угідь), на яких 

розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ 

і організацій державної або комунальної власності, а також 

заснованих на майні, що належить Автономній Республіці 

Крим, та їх структурних підрозділів, забороняється. 

… 

У випадку передачі земельної ділянки в суборенду 

на земельних торгах, суборендна плата визначається за 

результатами таких торгів. 
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Стаття 19. Строк дії договору оренди землі 

… 

частина відсутня 

Стаття 19. Строк дії договору оренди землі 

… 

Строк оренди земельної ділянки, переданої в оренду 

шляхом переоформлення права постійного користування 

земельною ділянкою, права довічного успадковуваного 

володіння земельною ділянкою, визначається Земельним 

кодексом України. 

Стаття 21. Орендна плата за землю 

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить 

орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з 

договором оренди землі. 

………. 

Норма відсутня 

Стаття 21. Орендна плата за землю 

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить 

орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з 

договором оренди землі. 

…………. 

У випадку передачі державним акціонерним 

товариством, державним товариством з обмеженою 

відповідальністю земельної ділянки державної власності 

сільськогосподарського призначення в суборенду на 

земельних торгах, орендар на період дії договору 

суборенди звільняється від сплати орендної плати, а 

суборендна плата сплачується до відповідного бюджету. 

 

Про приватизацію державного і комунального майна 

Розділ V 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Норма відсутня 

Розділ V 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

73 Установити, що положення статті 17 цього Закону 

не застосовується у випадку перетворення  державного 

унітарного комерційного підприємства, у постійному 

користуванні якого перебувають земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 
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не менше 100 га, у державне акціонерне товариство або у 

державне товариство з обмеженою відповідальністю, 100 

відсотків часток у статутному капіталі якого належать 

державі. 

 

 

Директор Департаменту землеустрою, 

 використання та охорони земель                                                                                                                        Ольга ГАВЛЮК 

 

_____  ______________2022 р. 

 


