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РОЛЬ ЛЕНД-ДЕВЕЛОПМЕНТУ У КОМПЛЕКСНІЙ РОЗБУДОВІТА
ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЙ

Зростання обсягів інвестицій у сфері нерухомості, що відбувалося останніми
роками, призвело до збільшення попиту на земельні ділянки під комерційну забудову і,
як наслідок, до активного розвитку ленд-девелопменту, головною метою якого є
підготовка територій до початку будівельного процесу.

Класичний ленд-девелопмент – це формування середовища проживання,
підвищення ліквідності ділянок та їх інвестиційної привабливості. У широкому
розумінні ленд-девелопмент (land-development) – діяльність з соціально-економічного
розвитку земельних ділянок і територій, що здійснюється шляхом планування,
проектування і будівництва об’єктів промислової, соціальної, інженерної та
комунальної інфраструктури [1]. У вузькому розумінні ленд-девелопмент – діяльність,
направлена на підвищення ліквідності та інвестиційної привабливості земельних
ділянок та збільшення внаслідок цього їх ринкової вартості. Він включає операції від
зміни категорії та цільового призначення землі до забезпечення ділянки інженерною,
транспортною інфраструктурою та комплексного розвитку територій, який передбачає
розробку концепції його забудови, створення варіанту генплану, архітектурної
концепції і т. ін.

Основними складовими ленд-девелопменту є:
- Аналіз ринку і перспектив розвитку території;
- Аналіз і розрахунок ефективної схеми розвитку території, у т.ч. попередній

розрахунок економічної ефективності проекту, який доцільно реалізовувати на обраних
ділянках;

- Обґрунтування інвестицій, у т.ч. розрахунок затрат і фінансовий аналіз проекту,
оцінка його рентабельності;

- Оформлення прав на землю, визначення і зміна видів дозволеного користування,
організація інженерних та інших вишукувань;

- Залучення інвестицій у проект ленд-девелопменту;
- Містобудівне планування земельної ділянки, у т.ч. узгодження з генпланами

розвитку територій, аналіз оточення, оформлення технічних рішень, погодження
обмежень, підготовка проекту генерального плану розвитку;

- Реалізація проекту розвитку території.
Ленд-девелопмент на ринку нерухомості – найдовгостроковіший бізнес. Так,

наприклад, у масштабному ленд-девелопменті від ідеї до її втілення може минути до 50
років. Це ставить на перший план проблеми концепції розвитку території, а також
правові питання.

Інвестування подібних проектів і грошові вкладення в такий бізнес стають все
більш привабливими. У західних країнах ленд-девелопментом займаються як правило,
спеціалізовані компанії, які придбавають перспективні масштабні ділянки, юридично їх
оформлюють, підводять необхідні комунікації, а потім передають їх одній або
декільком будівельним компаніям. При цьому доходи від капітальних вкладень у
котеджні містечка складають в середньому від 40 до 80%. Дуже вигідно інвестувати
капітал у будівництво промислових об’єктів. Торгівельні мережі, які швидко
розвиваються, також потребують впорядкованих ділянок, що мають перспективу
подальшого розвитку. Відповідно, постійно є великий попит на торгівельні і логістичні
проекти.

Загалом, найважливішими завданнями ленд-девелопменту є:



- Розробка стратегії розвитку території;
- Маркетинг території та організація продажу земельних ділянок;
- Мінімізація ризиків реалізації проектів;
- Оформлення дозволеного користування земельною ділянкою.
Зокрема, розробка стратегії розвитку території має включати: визначення

найефективнішого варіанту використання території, розробку проекту розвитку
території, економічний аналіз планувальних рішень та ін. Крім того, у сучасних умовах
ленд-девелопмент має здійснюватися на засадах сталого розвитку (sustainable
development). Тобто реалізація проектів у поточному часі повинна передбачати
можливість задоволення потреб майбутніх поколінь та не приводити до подальшої
деградації природи і природних ресурсів
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