Робимо інвесторів своїми
на ринку землі

Відкриття ринку землі

Відкриття
ринку землі

ч

01.07.21
Лише громадяни України
в обсязі до 100 га

Відкриття ринку
для юридичних осіб

01.01.24
Громадяни України або юридичні особи —
з кінцевим бенефіціаром — громадянином
України. Обсяг до 10 000 га

Переважне право на придбання землі мають її орендарі. Вони можуть скористатися
таким правом самостійно, передати його іншій особі або ж відмовитися від нього.
Це право зберігається за орендарем при кожному черговому перепродажу активу

Відкриття ринку землі

Відкриття ринку - ключові факти

1

4

28 млн га с/г угідь
звільняються
від мораторію
та можуть бути продані
і придбані

Досвід інших країн
показує стрімке
зростання вартості
землі за перші 10 років
після відкриття ринку

2

5

93% с/г землі
обробляються,
попит постійно зростає

120 дол/га
середній рівень
орендної плати в Україні
в 2021р.

3

6

Земля вже працює
і приносить пасивний
дохід від оренди
від 5% річних

2100 дол/га
середня вартість ріллі
в Україні за 2021

Чому варто інвестувати в землю?

Інвестиційна привабливість

від

до

70%

8%

25%

Прогнозоване зростання
ціни на землю
за найближчі 3 роки

Пасивний гарантований
щорічний дохід у вигляді
орендної плати
(від вартості землі)

Загальна річна
прибутковість у $
на вкладений капітал

Відкриття ринку землі

Динаміка зростання цін на землю
в перші 10 років після відкриття ринку землі

Чому варто інвестувати в землю?

Як інвестувати в землю?

Чому варто інвестувати в землю?

Самостійно
1.

Знайти землю, пересвідчитися, що з нею все ок,
домовитися з власником землі

2.

Знайти спеціаліста, який оцінить її родючість,
перспективність та інвестиційну привабливість,
щоб було вигідно її продати з часом

З Твоїм Колом
1.

Ми відповідаємо на ваші запитання, обговорюємо
суму інвестиції та задачі

2.

Під ваш запит формуємо рекомендований
інвестиційний портфель

3.

Далі ще раз перевіряємо вас і продавця, щоб
мінімізувати юридичні ризики.
Передаємо право власності протягом 5-7 днів

3.

Зробити запит на покупку через нотаріуса.
Тут пам'ятаємо, що перший в черзі на викуп орендар
і він може захотіти викупити землю сам

4.

Найняти юриста для перевірки документів і вирішення
усіх документальних питань

5.

Оформити придбання ділянки у нотаріуса,
подбати про підтвердження доходів для перевірки

4.

Ви заробляєте, а ми управляємо активом:
домовляємося з орендарями, все адмініструємо

6.

Переукласти договір оренди й домовитися
з агрокомпанією про розмір оренди

5.

Гарантуємо виплату оренди, поступово підвищуємо
її ціну, менеджимо податки й всю паперову роботу

7.

Далі потрібно постійно контролювати виплату оренди,
використання землі за призначенням, стежити, щоб
вона не втрачала цінність

6.

Весь час стежимо за ринком і порадимо,
коли краще вийти

7.

Знайдемо покупця, коли ви захочете продати актив

8.

Тримати руку на пульсі ринку, щоб не пропустити
момент, коли потрібно продати землю.
А потім знайти покупця та оформити угоду.

9.

Пройти це все для кожної ділянки окремо.

Про нас

Останні 14 років ми формували
земельні банки для найбільших
агрохолдингів України,
знаємо всю специфіку
сільськогосподарської землі
зсередини

Маємо власну методику оцінки
інвестиційної привабливості
землі. За нею ми проаналізували
усі с/г угіддя України та відібрали
лише 600 тис. га з 28 млн га
до фонду Твого Кола

Наші регіональні представництва
є в 51 районі 7 областей.
Це забезпечує придбання ділянок,
відібраних для нашого фонду.
Безпосередньо перед викупом
кожна ділянка проходить
додаткову 3-рівневу аграрну,
юридичну та фінансову перевірки.

Земля, яку ми пропонуємо
нашим інвесторам, - доступна
до оформлення протягом 7-10
днів.
Ми впевнені в її якості
та інвестиційній привабливості,
адже вже інвестували в неї
свої кошти

Про нас

Фонд Твого Кола — 600 тис. га

До 600 тис. га фонду Твого Кола
увійшли лише найперспективніші
угіддя, що вирізняються високою
якістю землі та інвестиційною
привабливістю.

Про нас

Умови співпраці

Мінімальна
інвестиція

від

10 000 $

Гарантована річна
прибутковість

8%

Прогнозована річна
прибутковість

до

25 %

Мінімальний
період інвестиції

від

3 років

Як почати інвестувати?

Хто може інвестувати — законодавчі вимоги:

1

2

3

Придбати землю можуть
виключно громадяни
України

Максимальний розмір
інвестиції: 100 га

Обов'язкове нотаріальне
оформлення угоди

4
Оплата відбувається
винятково у безготівковій
формі

5
Обов’язкова нотаріальна перевірка
джерела походження коштів

Про компанію

Переваги співпраці з нами
● Понад 14 років
працюємо на ринку
землі
● Створили власну
методику оцінювання
інвестиційної
привабливості землі

● Вже відібрали
найперспективніші
земельні ділянки
● Спочатку викуповуємо
самі, потім пропонуємо
вам

● Забираємо на себе всю
паперову роботу
та комунікацію
з орендарями
● Контролюємо
використання с/г
ділянки

● Гарантуємо виплату
фактичного рівня
орендної плати,
адмініструємо податки
● Моніторимо фактичний
рівень оренди в регіоні,
переукладаємо
договори

● Моніторимо ринок, ціни
● Повідомимо, коли ціна
досягне бажаного рівня
● Знайдемо покупця,
допоможемо продати

Приєднуйся до кола своїх

+38 (097) 767 97 67

tvoekolo.com.ua

info@tvoekolo.com.ua

Київ, вул. Льва Толстого, 57
БЦ 101 Tower

