
Продаж та оренда земельних ділянок через електронні 
земельні аукціони. Основні положення ПЗУ 2195



● Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, 
суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на конкурентних засадах через 
електронний аукціон;

● З метою обмеження зриву аукціонів збільшується розмір гарантійного внеску, який не може 
становити менше:

○  30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки;
○  30 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною 

ділянкою.
● Підписання договору здійснюється автоматично за допомогою електронних цифрових 

підписів;
● Орендар має переважне право на викуп за максимальною ціною торгів; Організатор торгів 

письмово повідомляє орендаря про проведення таких торгів не пізніше, ніж за 30 
календарних днів. Порядок - визначається КМУ.

● Стартова ціна для державних та комунальних земель не може становити менше НГО;
● Максимальний розмір лоту для державних та комунальних с/г земель не повинен 

перевищувати 20 га - це дасть можливість малим та середнім фермерам купувати лоти

Зміст законопроекту 2195 про електронні земельні аукціони (1) 



Організація та переваги електронної торгова система Прозорро.Продажі

Прозорро.Продажі: 
Адміністратор / Центральна база даних

Єдиний державний портал земельних торгів

Майданчик nМайданчик 2 Майданчик 1

Організатор 1 Учасники Організатор 2 Учасники Учасники

API

API

Виконавець

- Торги відбуваються в державній 
електронній торговій системі, який 
адмініструється централізовано 
Прозорро.Продажі

- Нульовий ризик корупції: Технічно 
не можна впливати на хід торгів

- Абсолютна прозорість:  
Інформація в режимі онлайн 
доступна всім майданчикам, 
учасникам і спостерігачам



1 32 4 5 6

Оголошення 
про проведення 
відкритих торгів 

Цінова 
пропозиція 

Гарантії

Прийом 
пропозицій

Запитання -
Відповіді

Торги
• 3 етапи
• 3 хв етап
• 3 хв на хід
Останній ходить той 
хто дав вищу ціну

Переможець
протокол торгів 

відкриття інформації 
про торги

Продано!
Підписано договір
Проведено оплату

Договір 
публікується в 

системі

Процедура організації та проведення аукціону



досягла ціна за гектар

зросла фінальна ціна лотів, 
порівняно зі стартовою

в середньому на аукціоні

Результати земельних аукціонів у Прозорро.Продажі

За результатами пілотних аукціонів щодо оренди 
земельних ділянок, проведених через Прозорро.
Продажі 


