
Звіт 
про базове відстеження результативності рішення 

Івано-Франківської обласної ради 
«Про заходи щодо розвитку ринку земель» 

 

1.Назва, вид регуляторного акта.  

Проект рішення Івано-Франківської обласної ради «Про заходи щодо розвитку ринку 
земель» 

2.Виконавець заходів щодо відстеження результативності регуляторного 
акта. 

Заходи щодо відстеження результативності регуляторного акта здійснювало головне 
управління Держкомзему у Івано-Франківській області. 

Регуляторний акт прийнято з метою визначення на території Івано-Франківської 
області єдиного порядку підготовки та проведення земельних аукціонів з продажу 
земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на конкурентних 
засадах (земельних торгах). 

4.Тип відстеження результативності регуляторного акта. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта. 

5.Строк виконання заходів з відстеження.  

Базове відстеження протягом 2008-2010 років. 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
способи одержання даних та результатів відстеження. 

Результативність розпорядження відстежувалася на основі даних про кількість 
проданих земельних ділянок з земельних торгів (аукціонів) та кількість поступлень до 
бюджетів різних рівнів. 

7. Кількісні та якісні значення показників результативності рішення. 

Показниками результативності розпорядження облдержадміністрації є кількість 
проданих земельних ділянок з земельних торгів (аукціонів) та кількість поступлень до 
бюджетів різних рівнів. 

8. Оцінка результатів реалізації рішення десятої сесії Івано-Франківської 
обласної ради від 30.03.2007 р. №264-10/2007 «Про заходи щодо розвитку ринку 
земель» та ступеня досягнення визначених цілей. 

Протягом 2008 року на території області проведено 16 земельних аукціонів, на яких: 
продано 47 земельних ділянок загальною площею 344,4170 га за ціною 22,065 млн.грн. та 
два права оренди земельних ділянок загальною площею 3,6386 га за ціною 38,57 тис.грн. 

Протягом 2009 року на території області проведено 32 земельних аукціони на яких 
продано 40 земельних ділянок загальною площею 246,6 га за ціною 3,198 млн.грн., з яких: 
2 9(двадцять дев’ять) земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
загальною площею 6,4147 га продано у власність за ціною 2,402 млн.грн. та 11 прав 
оренди земельних ділянок загальною площею 240,1809 га за ціною 795,96 тис.грн. 

Протягом 2009 року на території області (Тлумацький район) проведено 3 земельних 
аукціони на яких продано 9 прав оренди земельних ділянок загальною площею 238,14 га 
за ціною 735,5 тис.грн. 

Протягом 2010 року на території області проведено 11 земельних аукціонів на яких 
продано 14 земельних ділянок загальною площею 5,4662 га за ціною 1,153 млн.грн., з 
яких: 12 (дванадцять) земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
загальною площею 1,9055 га продано у власність за ціною 1,124 млн.грн. та 2 права 
оренди земельних ділянок загальною площею 3,5607 га за ціною 29,145 тис.грн. 



На підставі цих даних можна вважати, що цілі, задекларовані при прийнятті 
регуляторного акта, досягнуті. 

 
 
 
 
 

Голова комісії з проведення 
реорганізації територіальних органів 
Держкомзему у Івано-Франківській області Михайло Капусняк 


