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Більшість українців, як і раніше, 
не готові продавати свою зем-
лю. Соціологічне дослідження 
групи «Рейтинг» показало, що 
72% громадян виступають про-
ти продажу земель сільсько-
господарського призначення, 
і лише 13% підтримують від-
криття ринку землі. Серед полі-
тиків та експертів також немає 
одностайної думки. Попри тиск 
Міжнародного валютного фон-
ду, земельна реформа завмерла 
в нерішучості.

ÙÎ ÇÀÐÀÇ?
Ñüîãîäí³ ìàéæå 7 ìëí óêðà¿íö³â 

âîëîä³þòü çåìåëüíèìè ïàÿìè. Àäæå 
ï³ñëÿ âèõîäó Óêðà¿íè ç Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó êîëèøí³ êîëãîñïíèêè îòðèìàëè 
ó âëàñí³ñòü ïî 3-5 ãåêòàð³â ïîë³â. Àáè 
óíèêíóòè ñïåêóëÿö³é òà çàõèñòèòè çå-
ìåëüí³ ðåñóðñè, 2002 ðîêó äåðæàâà çà-
ïðîâàäèëà ìîðàòîð³é íà ïðîäàæ çåìåëü 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. 
Â³äòîä³ â³í íåîäíîðàçîâî ïîäîâæóâàâñÿ.

Òîð³ê Âåðõîâíà Ðàäà ïîíîâèëà çà-
áîðîíó äî 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó. Òàêîæ 
äåïóòàòè çîáîâ’ÿçàëè Êàáì³í äî 1 áå-
ðåçíÿ 2019 ðîêó ðîçðîáèòè ³ âíåñòè íà 
ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó ïðîåêò çàêîíó ïðî 
îá³ã çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ. Ñàìå ï³ñëÿ óõâàëåííÿ 
öüîãî çàêîíó ìîðàòîð³é ïîâèíåí ïðè-
ïèíèòè ä³þ. Âò³ì, Ì³í³ñòåðñòâî àãðàðíî¿ 
ïîë³òèêè äîñ³ íå ïðåäñòàâèëî ïðîåêò 
öüîãî äîêóìåíòà. À áåç íüîãî áóäü-ÿê³ 
ðîçìîâè ïðî â³ëüíèé ïðîäàæ çåìë³ íå 
ìàþòü ñåíñó, ïåðåêîíàí³ ôàõ³âö³.

Âîäíî÷àñ ñêàñóâàííÿ ìîðàòîð³þ íà 
ïðîäàæ çåìë³ º îäí³ºþ ç óìîâ ïîäàëü-
øî¿ ñï³âïðàö³ ç Ì³æíàðîäíèì âàëþòíèì 
ôîíäîì. Òàêîæ íà íåîáõ³äíîñò³ çåìåëü-
íî¿ ðåôîðìè íàãîëîøóº Ñâ³òîâèé áàíê. 
Îäíàê â óêðà¿íñüêèõ ðåàë³ÿõ â³äêðèòòÿ 
ðèíêó çåìë³ ìàº ÷èìàëî ðèçèê³â.
ßÊ² ÐÈÇÈÊÈ Â²ËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÎÄÀÆÓ ÇÅÌË²?

Ñåðåä ãîëîâíèõ ðèçèê³â, ÿê³ íå-
îäíîðàçîâî îçâó÷óâàëè åêñïåðòè, 
— ïðîäàæ çåìë³ çà áåçö³íü âåëèêèì 
àãðîõîëäèíãàì. Çîêðåìà, êîíñóëüòàíò 
Ñâ³òîâîãî áàíêó ³ç çåìåëüíèõ ïèòàíü 
Äåíèñ Í³çàëîâ ïîáîþºòüñÿ, ùî çíÿòòÿ 
ìîðàòîð³þ ìîæå ïðèçâåñòè äî êîíöåíò-
ðàö³¿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â îäíèõ ðóêàõ. 
²íøèìè ñëîâàìè — äî ïîÿâè àãðàðíèõ 
ìîíîïîë³ñò³â íà ðèíêó. 

Öüîìó ìîæíà çàïîá³ãòè, ÿêùî îáìå-
æèòè ê³ëüê³ñòü çåìë³, ÿêó ìîæå ïðèäáàòè 
îäíà þðèäè÷íà îñîáà, é íå äîçâîëèòè 
êóïóâàòè çåìëþ ³íîçåìöÿìè. Òàêîæ 

äåðæàâà ïîâèííà âñòàíîâèòè ì³í³ìàëüí³ 
ö³íè, íà ÿêèõ ðèíîê ïî÷àâ áè ïðàöþâàòè.

Âëàñíå, åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî 
ðåôîðìóâàòè àãðàðíó ñôåðó ïîòð³áíî 
ïîñòóïîâî. Ïåðåõ³äíèé ïåð³îä ìîæå òðè-
âàòè 5-7 ðîê³â, ³ ïðàâî êóïóâàòè çåìëþ 
ïîâèííî áóòè â îáìåæåíî¿ ê³ëüêîñò³ îñ³á. 
«Öå ïîòð³áíî çðîáèòè äëÿ òîãî, ùîá íå 
âèíèêëà áîæåâ³ëüíà õâèëÿ íåêîíòðîëüî-
âàíèõ ïðîäàæ³â çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íàñòóïíîãî äíÿ 
ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ìîðàòîð³þ. À òàêà íå-
áåçïåêà ³ñíóº», — êîìåíòóº ðàäíèê ïðî-
åêòó USAID «Àãðî³íâåñò» Ïàâëî Êóëèíè÷.

Çà ñëîâàìè àãðîåêñïåðò³â, íàéãîëîâí³-
øà ïåðåïîíà äëÿ â³äêðèòòÿ â³ëüíîãî ðèíêó 
çåìë³ â Óêðà¿í³ — öå â³äñóòí³ñòü çàêîíîäàâ-
ñòâà, ÿêå á ðåãóëþâàëî öå ïèòàííÿ.
ÄÎ ×ÎÃÎ ÃÎÒÓÂÀÒÈÑÜ?

ßê ïîêàçóþòü ïîïåðåäí³ ï’ÿòü ðîê³â, 
óêðà¿íñüêà âëàäà âèñòóïàº çà â³ëüíèé 
ïðîäàæ çåìë³ ëèøå íà ñëîâàõ. Ïîïðè 
çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä ì³æíàðîäíèìè ïàðò-
íåðàìè, ñåðéîçíèõ ïîñòóïîê ó öüîìó íà-
ïðÿìêó çðîáëåíî íå áóëî. Àíàë³òèêè ïî-
ÿñíþþòü öå òèì, ùî í³õòî ç ïîë³òèê³â íå 
õî÷å áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ðèçèêè. Òàê, ìèíóëî¿ îñåí³ ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí âèñòóïèâ 
ïðîòè ïîâíî¿ ë³áåðàë³çàö³¿ ðèíêó çåìë³, 
çàÿâèâøè, ùî çàêîí ïîâèíåí óñòàíîâèòè 
ê³ëüê³ñíå îáìåæåííÿ íà ïðîäàæ ³ êóï³âëþ.

Á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â ââàæàþòü, ùî 
çåìëþ ìîæíà áóäå ïðîäàâàòè ëèøå òîä³, 
êîëè áóäå âïåâíåí³ñòü, ùî æîäí³ òðàíñíà-
ö³îíàëüí³ ëàòèôóíäèñòñüê³ êîðïîðàö³¿ íå 
çìîæóòü ¿¿ ïðèâëàñíèòè, êîëè áàíê³âñüêà 

ñèñòåìà ñòàíå ñòàá³ëüíîþ. ² ïåðøèìè 
êàíäèäàòàìè íà îòðèìàííÿ çåìë³ ìàþòü 
áóòè ôåðìåðè, ÿê³ íà í³é ïðàöþþòü. 
Âîäíî÷àñ äåðæàâ³ ñë³ä ïîäáàòè ïðî òå, 
ùîá àãðàð³¿ ìàëè çìîãó êóïèòè çåìëþ çà 
ðîçóìíîþ ô³êñîâàíîþ ö³íîþ ³ â êðåäèò.

Ùîäî ñàìèõ ôåðìåð³â, òî öüîãîð³÷íå 
îïèòóâàííÿ ó÷àñíèê³â Âñåóêðà¿íñüêîãî 
çåìåëüíîãî ôîðóìó ïîêàçàëî, ùî ìàé-
æå 67% ìàëèõ òà ñåðåäí³õ àãðàð³¿â íå 
ñòàíóòü àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè ðèíêó 
çåìëþ ó ðàç³ éîãî â³äêðèòòÿ. Àäæå âîíè 
ââàæàþòü, ùî íå âèòðèìàþòü êîíêóðåíö³¿ 
ç âåëèêèìè õîëäèíãàìè òà îë³ãàðõàìè.

Çà îö³íêàìè ôàõ³âö³â, îäðàçó ï³ñëÿ 
ñêàñóâàííÿ ìîðàòîð³þ ïðîäàâàòè çåìëþ 
áóäóòü ãîòîâ³ ìàéæå 10% âëàñíèê³â. Ó 
ãðîøîâîìó âèì³ð³ — öå áëèçüêî 6 ìëðä 
äîëàð³â. Â Óêðà¿íñüê³é àãðàðí³é êîíôå-
äåðàö³¿ çàÿâëÿþòü, ùî ìàë³ ôåðìåðè íå 
ìàþòü òàêèõ ãðîøåé, à îòæå, çåìëÿ äî 
íèõ íå ïîòðàïèòü. 

Íà äóìêó ãîëîâè Óêðà¿íñüêî¿ àãðàð-
íî¿ êîíôåäåðàö³¿ Ëåîí³äà Êîçà÷åíêà, 
ïåðåä â³äêðèòòÿì ðèíêó çåìë³ ñïî÷àòêó 
ïîòð³áíî ñòâîðèòè ³ïîòå÷íèé áàíê äëÿ 
ôåðìåð³â, çàëó÷èâøè äî öüîãî ïðîåêòó 
ì³æíàðîäíèõ ïàðòíåð³â. Ëèøå òîä³ òîé, 
õòî ñïðàâä³ ïðàöþº íà çåìë³, çìîæå 
¿¿ êóïèòè. Çà öèõ óìîâ ³ çà íàä³éíîãî 
çàêîíîäàâ÷îãî çàõèñòó âëàñíèê³â çåìë³ 
ïîòðåáà ó ïðîäîâæåíí³ ìîðàòîð³þ íà 
ïðîäàæ çåìë³ íàðåøò³ çíèêíå. Òîæ ñåëÿ-
íàì ³ àãðàð³ÿì çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè î÷³êó-
âàòè íà ïîÿâó óðÿäîâîãî çàêîíîïðîåêòó.

Öåíòð ãðîìàäñüêîãî ìîí³òîðèíãó 
òà êîíòðîëþ

Торгівля землею: 
чи готова Україна 
до відкритого ринку?

Виграли Виграли 
медичний грантмедичний грант
Незабаром Незабаром 
в амбулаторії, в амбулаторії, 
розташованій розташованій 
на мікрорайоні 3, на мікрорайоні 3, 
з’явиться нове з’явиться нове 
обладнання обладнання 
для лабораторних для лабораторних 
дослідженьдосліджень 3 с.

У літа немає У літа немає 
вихіднихвихідних
Зелені жнива, догляд Зелені жнива, догляд 
за посівами, боротьба за посівами, боротьба 
зі шкідниками... зі шкідниками... 
У аграріїв напружена У аграріїв напружена 
порапора 2 с.

Краще слів Краще слів 
розкажуть віршірозкажуть вірші
Красноградському Красноградському 
поетові поетові 
Юрію Касілову — 80Юрію Касілову — 80

6 с.

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРЕДПЛАТА 
РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ 
НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 
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