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ДОРОГІ ДРУЗІ!ДОРОГІ ДРУЗІ!
Оголошуємо розіграш 

призів для річних перед-
платників газети на 2020 
рік. 
Телевізор рідкокриста-

лічний з діаго наллю екра-
на 32 дюйма та інші необ-
хідні для вашого комфорт-
ного життя речі чекають 
на вас.

Із 26 на 27 жовтня 
стрілки годинників 
потрібно перевести 
на годину назад. 

Тож цієї ночі зможемо 
поспати довше.

ПЕРЕХОДИМО 
НА ЗИМОВИЙ 

ЧАС

Діалог про землю: 
чи почує держава 
селян і фермерів?
Уже кілька років в Україні говорять про зняття мораторію 
на продаж сільськогосподарських земель. Як відкрити 
ринок, щоб захистити інтереси всіх учасників та отримати 
економічну вигоду? Що обіцяє влада та кажуть експерти?

Â²Ä «Ñ²ÐÎÃÎ» ÄÎ «Á²ËÎÃÎ» 
ÐÈÍÊÓ ÇÅÌË²

Á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â ï³äòðèìóþòü 
çàáîðîíó íà ïðîäàæ çåìåëü ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Îñòàííº 
äîñë³äæåííÿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ãðóïè «Ðåé-
òèíã» ñâ³ä÷èòü, ùî 63% ëþäåé ïðîãîëî-
ñóâàëè á çà çáåðåæåííÿ ìîðàòîð³þ íà 
ðåôåðåíäóì³ ç öüîãî ïèòàííÿ. ² ëèøå 
21% óêðà¿íö³â ï³äòðèìóþòü ³äåþ çàïðî-
âàäæåííÿ ðèíêó çåìë³.

Óò³ì, ïîïðè ìîðàòîð³é, ñüîãîäí³ ³ñíóº 
«ñ³ðèé» ðèíîê çåìë³, ÿêèé ñòâîðþº íèçêó 
ïðîáëåì.

Ïî-ïåðøå, äîñòóï äî êóï³âë³ óã³äü 
ìàþòü ëèøå îáðàí³, à ïðîäàâö³ çìóøåí³ 
â³ääàâàòè ¿õ çà áåçö³íü. Çà ñëîâàìè åêñ-
ïåðò³â, â³ä ïî÷àòêó íåçàëåæíîñò³ ìàéæå 
1 ìëí ãà çåìë³ áóëî ñêóïëåíî âåëèêèìè 
õîëäèíãàìè ÷åðåç ò³íüîâ³ ñõåìè.

Ïî-äðóãå, ó ñåëÿí çàðàç íåìàº ³íøîãî 
âàð³àíòó, í³æ çäàòè ñâîþ ä³ëÿíêó â îðåíäó 
çà ö³íó, ÿêó çàïðîïîíóº õîëäèíã. Òàêèì 
÷èíîì âëàñíèê ïàþ ùîðîêó íåäîîòðèìóº 
ìàéæå 18 000 ãðèâåíü. Íàòîì³ñòü ðèíîê 
çåìë³ ñòâîðèòü êîíêóðåíö³þ, ³ òîä³ ëþäè 
çìîæóòü ïðîäàâàòè òà çäàâàòè â îðåíäó 
ä³ëÿíêè çà êðàùèõ óìîâ.

Ïî-òðåòº, çà äàíèìè åêñïåðò³â, ó 

ïåð³îä ä³¿ ìîðàòîð³þ ìàéæå ì³ëüéîí 
óêðà¿íö³â, ÿê³ âîëîä³ëè çåìëåþ, ïîìåð-
ëè. ² ¿õí³ ä³ëÿíêè, à öå ìàéæå 1,5 ìëí 
ãà, â³ä³éøëè äåðæàâ³. ßêáè ðèíîê çåìë³ 
³ñíóâàâ, ö³ ãðîìàäÿíè ìîãëè á ïðîäàòè 
ñâî¿ ä³ëÿíêè ùå çà æèòòÿ.

Ïðàâîçàõèñíèêè âñë³ä çà ªâðîïåé-
ñüêèì ñóäîì ³ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëî-
øóþòü, ùî çàáîðîíà íà ïðîäàæ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü ïîðóøóº ïðàâà 
óêðà¿íö³â. Òîæ íàðàç³ ïèòàííÿ íå â òîìó, 
÷è ñêàñîâóâàòè ìîðàòîð³é, à â òîìó, ÿê 
çàïðîâàäèòè ðèíîê.

Çà îáðàõóíêàìè Ñâ³òîâîãî áàíêó, â³ëü-
íèé îá³ã çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ âæå ÷åðåç ð³ê çá³ëüøèòü ÂÂÏ 
Óêðà¿íè íà 1-2 â³äñîòêè. À öå òðîõè íå 
50 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, 
ùî çàïðîâàäæåííÿ ë³áåðàëüíî¿ ìîäåë³ 
ðèíêó çåìë³ âñòàíîâèòü ö³íó ãåêòàðà íà 
ð³âí³ 5 òèñ. äîë., ùî ïðèíåñå Óêðà¿í³ äî 
100 ìëðä äîëàð³â ïðîòÿãîì 10 ðîê³â.
ÇÅÌËß ÏÅÐÅÄÓÑ²Ì ÄËß ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Çå-
ëåíñüêèé äîðó÷èâ ïàðëàìåíòó äî ïåð-
øîãî ãðóäíÿ 2019 ðîêó óõâàëèòè çàêîí 
ïðî ðèíîê çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Íèí³ â ïàðëàìåíò³ 
çàðåºñòðîâàíî 11 çàêîíîïðîºêò³â.

Óðÿäîâèé äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº, ùî ç 
1 æîâòíÿ 2020-ãî êóïóâàòè  óã³ääÿ çìîæóòü 
óêðà¿íñüê³ ãðîìàäÿíè òà þðèäè÷í³ îñîáè, 
òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè ³ äåðæàâà. Îäíà 
îñîáà áóäå âîëîä³òè íå á³ëüøå, í³æ 8% 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü ó ìåæàõ 
îäí³º¿ îáëàñò³ òà 35% — ó ìåæàõ ÎÒÃ.

Ùîäî êóï³âë³ çåìë³ ³íîçåìöÿìè âëà-
äà çàéìàº îäíîñòàéíó ïîçèö³þ: ¿õí³é 
äîñòóï äî ðèíêó çåìë³ ñë³ä â³äñòðî÷èòè. 
Çîêðåìà, ãëàâà äåðæàâè ïðîïîíóº, ùîá 
êîìïàí³¿, ÿê³ ìàþòü ó çàñíîâíèêàõ ãðî-
ìàäÿí ³íøèõ äåðæàâ, çìîãëè êóïóâàòè 
çåìëþ ëèøå ç 2024-ãî.

Ïðåçèäåíò äîäàâ, ùî äåðæàâà ïî-
äáàº ïðî òå, àáè íàäàòè ìîæëèâ³ñòü 
óêðà¿íöÿì ñòàòè âëàñíèêàìè óã³äü. Àäæå 
ñüîãîäí³ ìàë³ ôåðìåðè íå ìàþòü êîøò³â 
íà ïðèäáàííÿ ä³ëÿíîê, ÿê³ âîíè îáðîáëÿ-
þòü. Âëàäà îá³öÿº, ùî íàñòóïíîãî ðîêó 
äëÿ íèõ çàïðàöþº â³äïîâ³äíà Ïðîãðàìà 
ï³äòðèìêè äåøåâèõ êðåäèò³â. 

Ïðè öüîìó â óðÿäîâîìó çàêîíîïðî-
ºêò³ çàçíà÷åíî, ùî «ïåðåâàæíå ïðàâî 
êóï³âë³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ìàº ¿¿ îðåíäàð 
çà óìîâè ñïëàòè íèì ö³íè, çà ÿêîþ âîíà 
ïðîäàºòüñÿ».
ÇÀÕÈÙÅÍÈÉ ² ÏÐÎÇÎÐÈÉ ÐÈÍÎÊ

«Êóïèòè äåðæàâíó ³ êîìóíàëüíó çåì-
ëþ ëþäè çìîæóòü íà ïóáë³÷íèõ ³ ïðîçîðèõ 
òîðãàõ, ùîá ó áóäü-êîãî ç íèõ áóâ ð³âíèé 
äîñòóï äî ìîæëèâîñò³ ïðèäáàòè çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó», — çàçíà÷èâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
Îëåêñ³é Ãîí÷àðóê íà çóñòð³÷³ ç àãðàð³ÿìè.

Äî òîãî æ, Êàáì³í ïëàíóº çàïðîâà-
äèòè ñèñòåìó ìîí³òîðèíãó îá³ãó çåìåëü. 
Óêðà¿íö³ çìîæóòü â³ëüíî îòðèìóâàòè ³í-
ôîðìàö³þ ïðî îïåðàö³¿ ç êóï³âë³-ïðîäà-
æó. Ïðè öüîìó ïîäàòêè â³ä îðåíäè ïëà-
íóºòüñÿ çàëèøàòè â áþäæåòàõ ãðîìàä.

Åêñïåðòè çâåðòàþòü óâàãó, ùî ñüîãîäí³ 
óêðà¿íñüê³ ïîëÿ îðåíäóþòü ìàéæå 1300 
³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â. ¯õí³ ³íòåðåñè òàêîæ 
ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè, â³äêðèâàþ÷è â³ëü-
íèé îá³ã çåìåëü. Êð³ì òîãî, îáìåæåííÿ 
íà âîëîä³ííÿ óã³ääÿìè äëÿ äåÿêèõ ôàõ³âö³â 
âèäàºòüñÿ íåäîñòàòí³ìè. Òîæ ñë³ä ïîñèëè-
òè àíòèìîíîïîëüí³ çàïîá³æíèêè.

Äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷èòü: ñóñï³ëüñòâî 
çàãàëîì äîïóñêàº ïðîäàæ çåìë³ ôåð-
ìåðàì òà ãðîìàäÿíàì íàøî¿ äåðæàâè ó 
ìàéáóòíüîìó.

Íàðàç³ äèñêóñ³ÿ ïðî îïòèìàëüíèé âà-
ð³àíò çåìåëüíîãî ðèíêó ùå òðèâàº. Àëå 
ïðåçèäåíò Çåëåíñüêèé óæå íàãîëîñèâ, 
ùî ï³äïèøå ëèøå òîé çàêîí, ÿêèé áóäå 
êîìïðîì³ñíèì äëÿ âëàñíèê³â çåìåëü, 
ôåðìåð³â òà àãðàð³¿â.

Öåíòð ãðîìàäñüêîãî 
ìîí³òîðèíãó òà êîíòðîëþ

3 с.

Застуда та грип: Застуда та грип: 
як від них як від них 
уберегтисяуберегтися
Поради фахівцяПоради фахівця

У М.-КомишуватійУ М.-Комишуватій  
заклали садзаклали сад

4 с.

6 с.

Зворотний Зворотний 
зв’язокзв’язок
ППроблеми роблеми 
порушують читачі газетипорушують читачі газети

10 с.

Перемога Перемога 
ФК «Укрбургаз»ФК «Укрбургаз»
Кубок Героя України Кубок Героя України 
Івана Гулого дістався Івана Гулого дістався 
найсильнішимнайсильнішим


