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Мораторій на купівлю-про-
даж земель сільськогосподарсь-
кого призначення діє в Україні 
з 2002 року. Парламент кілька 
разів продовжував його. Однак 
земельна реформа є важливою 
умовою співпраці з Міжнародним 
валютним фондом. Тож знят-
тя «земельного мораторію» все 
більше дискутується у Верховній 
Раді та поза нею. 

У державах ЄС, як і в Україні, 
фермерам належать не всі землі, 
задіяні у виробництві. Значні їх об-
сяги знаходяться у короткостро-
ковій, або довгостроковій оренді. І, 
навіть, якщо уявити, що мораторій 
буде знято, оренда довго залишати-
меться основою господарювання в 
аграрній сфері. І тут корисним буде 
застосування практики європейсь-
ких країн. Зокрема, щодо дотацій 
фермерам та взагалі – щодо функ-
цій держави.

На думку народного депутата 
Олега Кришина, ретельне вивчен-
ня випробуваного часом європей-
ського досвіду допоможе Україні 
визначитися з чіткими правилами 
у регулюванні земельних відносин. 
Аби вийти на власне ефективне рі-
шення, він активно обговорює ці 
питання і під час зустрічей в окрузі, 
і з колегами у парламенті, і на рівні 
Уряду.

Відомо, що в Європі значний 
обсяг коштів у вигляді дотацій 
тривалий час виплачують фер-
мерам як бюджет Євросоюзу, так 
і – додатково – бюджети деяких 

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

ПРОБЛЕМА

Ринок землі в Україні: 
НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ

країн ЄС. Розмір дотацій залежить 
від кількості землі, що перебуває 
у власності відповідного ферме-
ра. В різних країнах це від 150 до 
500 євро за гектар. Кошти настіль-
ки значні, що навіть у бюджеті ЄС 
вони є вагомою статтею видатків. 
Тож розмови, чи потрібні такі до-
тації, чи, можливо, їх треба скасо-
вувати, в Європі не втихають.

«Все повинна вирішувати кон-
куренція, – кажуть прихильники 
скасування, – вижити мають най-
більш ефективні сільськогосподар-
ські виробники». 

«Ринок є суттєвим важелем, – 
визнає Олег Кришин, проте наво-

дить інший аргумент: – Дотації не 
тільки і не стільки є методом еко-
номічної підтримки галузі, скільки 
засобом для існування сільської 
місцевості взагалі. Адже з 60,3 
млн. гектарів земельного фонду 
України міста та інші населені 
пункти займають майже 7 млн.

га – це 11,4%, а 70% – це сільського-
сподарські угіддя». 

І враховувати цей фактор при 
обговоренні державної підтримки 
АПК дуже важливо.

Але є слушне «але». Фінансова 
підтримка фермерам в Європі на-
дається лише за виконання цілої 
низки умов. Серед них – обов’яз-
кове застосування ґрунтозахисних 
технологій при здійсненні сільсь-
когосподарської діяльності, напри-
клад, певні види сівозмін, періо-
дичні ґрунтові обстеження... Логіка 
зрозуміла: дотримуєшся обов’язко-
вих умов – отримуєш дотації. 

Саме власник знає, що і як ро-
бити на своїй землі. Держава лише 
стимулює цей процес через дота-
ції. В той же час це суттєвий важіль 
контролю за охороною земель.

Що ж в Україні? Тут охорона 

Саме власник знає, що і як робити на 
своїй землі. Держава лише стимулює 
цей процес через дотації. В той же час 
це суттєвий важіль контролю за охоро-
ною земель.

Сільськ� господарств� - ц� г� овн� галу�ь Україн�. 
А наш� �емл� - ц� на� нескі� енни� потенціа�, 

даровани� само� природо�, на� генет� ни� ко�.

Люд�, як� працюють н� �емл�, всупер�  багать�  �ап�-
р� ення� - ц� сіль української нації, наш� ба�� � основ�.

Я нескі� енн� ціну� � поважа� важк� прац� ро� �-
никі� сільськ� � господарств�.

Вон� вимагає повної самовідд� � - �емл� � природ� н� 
виб� ають фальш� т� лінощі�.

Я ві� щир� � серц� бажа� наши� годувальника� �д�-
ро�’�, сил� тіл� т� ду��, любов�, щаст� � всі� �емни� благ!

комітет України (АМКУ) заблоку-
вав тендер.

Раніше ми писали, що Олег Кри-
шин активно долучився до справи і 
зміг добитися виділення з Дорож-
нього фонду України грошей на 
кап ремонт практично вже відсут-
нього автошляху.

Фінансування надали, об’яви-
ли тендер. Але напередодні торгів, 
призначених на 12 жовтня, стало 
відомо, що тендер з невідомої при-
чини заблоковано АМКУ.

Таким чином тендер на ка-
пітальний ремонт автомобільної 
дороги Верхньодніпровськ – Бо-
ровківка – Доброгірське на суму 
387,377 млн гривень не відбувся.

За нашими джерелами, зі скар-
гою на буцімто порушення тендер-
ної процедури до АМКУ звернулося 

Тендер не відбувся, не буде і дороги?
ПП «ПОЛТАВАБУДЦЕНТР». Як кажуть 
експерти, ця фірма з Полтави з усіх 
чотирьох учасників тендеру мала 
найменше шансів на перемогу, бо 
не має на Дніпропетровщині жод-
ного асфальтового заводу і не в 
змозі виконати такий обсяг робіт.

За оцінками юристів, ця ком-
панія створена спеціально для того, 
щоб зірвати торги і за відпрацьова-
ною схемою штучно блокувати тен-
дер. 

Але найгірше те, що через дії 
ПП «ПОЛТАВАБУДЦЕНТР» мешкан-
ці Верхньодніпровського району в 
цьому році скоріш за все залишать-
ся без дороги.

Перифразуючи відоме при-
слів’я, можна сказати, що підрядни-
ки б’ються – а народ страждає. Тим 
більше, що вплинути на ситуацію не 

може ні місцева влада, ні інші учас-
ники процесу.

Зараз вирішення цього питання 
знаходиться в компетенції Кабінету 
міністрів та Адміністрації Прези-
дента України. Якщо воно не буде 
вирішено, народному депутату не 
залишається нічого іншого, як внес-
ти до Верховної Ради законопроект, 
який би унеможливив створення 
таких схем. Бо вони руйнують життя 
людей та життя країни.

но. Саме він має бути зацікавлений 
в її ефективності. Проте, в умовах, 
коли землі сільгосппризначення, 
здебільшого, здаються в оренду, їх 
власники навряд чи слідкують, що 
посіяно на тій чи іншій земельній 
ділянці, які добрива внесено, не ка-
жучи вже про проведення за влас-
ний рахунок ґрунтових обстежень.

На початку року, коли тема мо-
раторію на продаж землі почала 
серйозно обговорюватися, з’явило-
ся багато інформації щодо зростан-
ня вартості одного гектара ріллі. 

Експерти вважають, що для 
того, щоб ринок запустився, серед-
ня ціна одного гектара повинна ко-
ливатися від 50 до 60 тис. грн. (тоб-
то 1,5–2 тис. євро) при сьогоднішніх 
27,5 тис. грн. (близько 840 євро). Як 
приклад, наводилися ціни 1 гектара 
в Європі. Розбіжності в них у межах 
країн − членів ЄС сягають 32 разів. 
Найнижчий рівень середньої вар-
тості – у Румунії (близько 2 тис. 
євро/га), найвищий – у Нідерлан-
дах, де гектар коштує майже 63 тис. 
євро.

Яку ж форму застосувати 
при регулюванні земельних від-
носин в Україні? «Відповідь має 
грунтуватися на ретельному 
аналізі всіх недоліків та пере-
ваг», – вважає Олег Кришин. І 
чітким є головний аргумент: на 
момент запровадження ринку 
сільськогосподарських земель 
в Україні має бути сформована 
така законодавча база, яка за-
безпечуватиме в нашій державі 
збереження та відтворення зе-
мельних ресурсів.

А як вважаєте Ви? Поділіться 
своєю думкою щодо зняття чи про-
довження мораторію на продаж 
сільгоспугідь, звернувшись до пред-
ставників народного депутата в 
окрузі.

Через корпоративні війни 
люди можуть залишилися без 
життєво важливої магістралі!

Як же чекали жителі Віль-

ногірська, Верхньодніпровська 
та Боровківки ремонту дороги, 
який мав початися вже наприкін-
ці жовт ня. Але Антимонопольний 

земель – функція держави. Вона 
має право адміністративними ме-
тодами зобов’язати робити це зем-
левласників та землекористувачів. 
Тож постає питання: чи є підтримка 
родючості ґрунтів справою дер-
жави, чи це є проблема власника? 
Адже земельна ділянка – його май-


