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ВСТУП
Через майже двадцять років земельної реформи в Україні залишаються критичні
неузгодженості між правами, інтересами та очікуваннями щодо її результатів між
власниками земельних часток (паїв), орендарями, індивідуальними сільськими
господарствами, сільськогосподарськими підприємствами, органами місцевого
самоврядування та державними органами, які здійснюють регулюючу функцію у сфері
земельних відносин.
Більш того, реформі вкрай бракує єдиного та несуперечливого підходу до узгодження
регулювання ринку землі зі потребами соціально-економічного розвитку сільських
територій.
Напруженість взаємовідносин між зацікавленими сторонами визрівала тривалий час, як
мінімум, з початком розпаювання земель (з 1996 року) та реорганізації колективних
селянських господарств (з 1999 року).
Протягом цього тривалого періоду структурувались інтереси, виходячи із очкувань від
різних властивостей земельних ресурсів в аграрній сфері:
(1) землі як права власності та джерела орендного доходу дрібних власників земельних
часток (паїв),
(2) землі, як інвестиційного ресурсу сільгоспвиробництва, який дозволяє залучати
сільськогосподарські кредити як для великого, так і дрібного сільгоспвиробництва;
(3) землі, як основного засобу виробництва для фермерських господарств, агрохолдингів;
(4) землі, як джерела податкових надходжень для місцевих бюджетів та держбюджету;
(5) землі, як інвестиційного ресурсу та засобу виробництва для не аграрних сфер
економічної активності (житлове будівництво, містобудування, туризм, промислове
виробництво, добувна промисловість тощо).
На сучасному етапі ці застарілі проблеми потребують негайного вирішення для
ефективного просування земельної реформи та загального розвитку сільських територій
України.
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1. ПРОБЛЕМИ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ
РИНКУ ЗЕМЛІ
Гостра необхідність подолання економічної, соціальної та політичної конфліктності
навколо питання земельної реформи пов’язані із давно назрілою необхідністю її
завершення. Запровадження рику земель покликане вирішити ряд гострих проблем
соціально-економічного розвитку аграрного сектору України.
Серед них ключовими є наступні:
 скорочення виробничого потенціалу земельних ресурсів с/г. За 20 років (1990
по 2010) площа сільськогосподарських угідь підприємств та населення скоротилась
з 41,4 млн. га до 36,5 млн. га або на 12%.
 низька та нестабільна рентабельність сільськогосподарського виробництва.
Вона зумовлена високою вартістю засобів виробництва, постійним зростанням цін
на паливно-мастильні матеріали, дефіцитом і високою вартістю кредитних
ресурсів. Незважаючи на поступове відновлення рентабельності з -1% у 2000 році
до 21% у 2010 році, відставання від рівня 1990 року становить більш 200%
 катастрофічне скорочення показників легальної і соціально захищеної
зайнятості в аграрному секторі. За 10 років затягування земельної реформи з
2000 по 2010 роки кількість найманих працівників сільськогосподарських
підприємств скоротилась з 2 млн. 475 тис. до 595 тис. осіб або у 4 рази. При цьому
фермерські господарства надають робочі місця лишень для 57,7 тис. найманих
працівників. Всього зайняте населення в с/г становить 3,1 млн. осіб, при тому що
населення працездатного віку загалом становить 8,1 млн. осіб.
Таким

чином,

із

земельною

реформою

пов’язані

питання

ефективності

сільгоспвиробництва для підвищення зайнятості на селі, також забезпечення
доходів від земельної власності як мінімум для 5 млн. незайнятих працездатних
осіб;
 поширення тіньової економіки у сільському господарстві із відповідним
обмеженням податкових надходжень. З 27,5 млн. га розпайованої землі, договори
оренди зареєстровані на 17,4 млн. га, тобто більше 10 млн. га обробляються в тіні і
дозволяють отримати нелегальний чистий дохід у 25 млн. грн.. щорічно.
Необхідні передумови для запровадження ринку земель практично сформовані. В
першу чергу, це практична можливість завершення процесу приватизації розпайованих
земель вже у 2013 році. Станом на 2011 рік було видано 6,5 млн. державних актів на право
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власності на земельну частку (пай) або 96%. Клас дрібних землевласників по-суті
сформований.
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2. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ В УКРАЇНІ
Стан земельних ресурсів, які після прийняття ЗУ «Про ринок земель», стають об’єктом
ринкових відносин на сучасному етапі виглядають наступним чином.
Земельні ресурси України сільськогосподарського призначення (2011 рік)
(за даними Держземагенства)
З точки зору обсягу (в га), правового статусу та вартості (за офіційною
нормативною оцінкою) земельні ресурси с/г України розподіляються наступним чином:
Розпайовані сільгоспугіддя: 27,5 млн. га, вартість – 326,3 млрд. грн.. (40.9 млрд.
дол.. США). У розрізі регіонів найвища сукупна вартість розпайованих земель у
Харківській (21,09 млн. грн..), Запорізькій (21,07 млн. грн..), Дніпропетровській (20,4 млн.
грн..), Донецькій (19,3 млн. грн.), Одеській та Полтавській (18,9 млн. грн..), Херсонській
(18,8 млн. грн..) областях. Найнижча сукупна вартість відзначена в Закарпатській (1,7
млн. грн..), Івано-Франківській (2,4 млн. грн..), Чернівецькій (3,4 млн. грн..), Львівській (6
млн. грн..), Волинській (6,8 млн. грн..). Отже, в інвестиційному потенціалі розпайованих
земель відчутна суттєва регіональна диференціація між східними та західними областями.
Площа орендованих земель паїв 17,4 млн. га (37% від загальної площі) вартістю 209,8
млрд. грн.. (26,3 млрд. дол.. США) або 36% від загальної вартості.
Державні сільгоспугіддя: 10,15 млн. га, вартість – 114,5 млрд. грн.. (14,35 млрд.
дол.. США). Найбільша сукупна вартість державних сільгоспугідь у АРК (8,9 млн. грн..),
Полтавській (8,1 млн. грн..), Дніпропетровській (7,5 млн. грн..), Вінницькій (7,3 млрд.
грн..), Кіровоградській (6,3 млн. грн..). Найнижча сукупна вартість державних
сільгоспугідь в Чернівецькій (1,4 млн. грн..), Закарпатській (1,5 млн. грн..), ІваноФранківській (1,8 млн. грн..) та Рівненській (2,4 млн. грн..). Площа земельних угідь
державної власності, яка не використовується – 4,2 млн. га, вартістю 46,9 млрд. грн..
(5,9 млрд. дол.. США..). Здача в оренду цих угідь на умовах орендної плати 3% від
нормативної грошової оцінки (НГО) дозволяє отримати додатковий прибуток 1,4 млрд.
грн.. Найбільше земель, які не використовуються в Чернігівській області (308,5 тис. га),
АРК (304,4 тис. га), Полтавській (259,9 тис. га), Дніпропетровській (256,1 тис. га),
Кіровоградській (250,7 тис. га), Сумській (220,6 тис. га), Волинській (209,6 тис. га),
Львівській (209,4 тис. га), Київській (205,6 тис. га), Одеській (204 тис. га) областях.
Найменше земель державної форми власності, які не використовуються у Чернівецькій
(23,7 тис. га), Закарпатській (34,7 тис. га), Рівненській (76,2 тис. га) областях.
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Варто відзначити наступні проблеми розвитку різних форм власності та підвищення їх
економічної ефективності:
1) 37 % розпайованих земель вартістю 26,3 млрд. дол.. США знаходяться поза
офіційними

орендними

відносинами

і,

на

переконання

Держземагентсва,

обробляються в тіні. З врахуванням нормативу орендної плати 3% від нормативної
грошової оцінки дохід втрачений легальний дохід від оренди становить 790 млн..
дол.. США, які могли б суттєво покращити становище орендарів. Отже,
законодавство про ринок земель повинно враховувати проблему неефективного
регулювання орендних відносин, включаючи питання протидії корупції та
тіньової оренди;
2) Поза ринковим обігом та аграрним виробництвом знаходиться

4,2 млн. га

вартістю 5,9 млрд. грн. які могли б забезпечити державному бюджету орендний
доходів у сумі 177 млн. дол.. США, або колосального приватизаційного доходу.
Відповідно законодавство про ринок земель повинно чітко врегулювати питання
розмежування земель державної та комунальної власності, їх оренди,
включаючи питання протидії корупції, яка може суттєво мінімізувати
надходження до держбюджету;
3) Функціонування ринку земель буде мати суттєві регіональні особливості з огляду
на колосальні міжрегіональні розриви у інвестиційному потенціалі земель
аграрного фонду окремих регіонів у 10 разів. Вартість розпайованих земель 5
західноукраїнських областей становить 20,3 млн. грн. за НГО що навіть менше за
вартість земель тільки однієї Харківської області (21 млн. грн..). Враховуючи
подані нижче показники експертної ринкової оцінки земель показують, що
інвестиційний потенціал західноукраїнських земель в 5 разів нижче від НГО і може
складати лишень 4 млн. грн.. Це означає, що ринок земель, який не враховує
регіональні аспекти може призвести до деградації АПК на заході країни через брак
інвестиційного ресурсу. Для цієї проблеми принциповим є регулювання
укрупнення сільськогосподарських угідь для рентабельного виробництва та
зміни цільового призначення земель для можливості їх використання в
негарному секторі економіки, наприклад туризмі та рекреації.
Існують розбіжності у цінових очікуваннях дрібних власників землі, які
спираються на нормативну грошову оцінку (НГО) та інвесторів, які оцінюють реальну
ринкову вартість землі з врахуванням не тільки родючості землі, але й стану аграрної
інфраструктури.
6

Вартість землі за різними оцінками у 2011 році
(Держземагентство, Німецько-Український Аграрний Діалог)
Нормативно-грошова оцінка: 11 800 грн./га (1,5 тис. дол..). Найвища вартість
одного га у розрізі регіонів у Черкаській області (15 126 грн./га), АРК (14 тис. грн../га),
Донецькій (13 242 грн./га), Полтавській (13 187 грн./га), Херсонській (13 146 грн./га)
областях. Найнижча вартість у Житомирській (7 821 грн./га), Чернігівській (9 280
грн./га), Закарпатській (9 968 грн. /га). Таким чином, за НГО регіональна розбіжність між
найвищою і найнижчою ціною становить більш ніж 2 рази.
Експертна ринкова оцінка (за умови зняття мораторію на продаж землі): від
190 – 960 дол. США /га. Найвища вартість очікується у Кіровоградській (5 516 грн./га),
Черкаській (5 481 грн./га), Полтавській (5 216 грн./га), Запорізькій (5 146 грн./га),
Харківській (5 095 грн./га). Найнижча ціна відзначена в Житомирській (1 527 грн./га),
Рівненській (1 624 грн./га), Волинській ( 1 633 грн./га), Закарпатській (1 657 грн./га),
Чернігівській (1 980 грн./га). За експертними оцінками регіональна різниця у вартості
складає 3,6 рази.
Відмінність у найвищій вартості землі за НГО та експертною оцінкою складає 2,7
рази, у найнижчій – 5 разів. За середніми показниками вартість за НГО перевищує
вартість за експертними оцінками у 3 рази. Враховуючи середній розмір земельної
ділянки (паю) у 3 га, дрібний власних за ринкових умов може реалізувати свій наділ за 1
725 дол. США, в той час, як спираючись на НГО він розраховує отримати дохід у 4 500
тис. дол.. США.
Представлені цінові аспекти земельних ресурсів визначають декілька проблем,
які серйозно гальмують земельну реформу:
1) Відмінність у грошових оцінках землі породжує конфлікт цінових очікувань між
дрібними власниками землі та аграрним бізнесом. Не отримавши пропозицію
очікуваної ціни, власники можуть зайняти пасивну поведінку, обмежуючи доступ
бізнесу до своїх ділянок, а відтак ускладнюючи процес необхідного бізнесу
укрупнення земель для великого товарного виробництва. Крім того, власники
відмовлятимуться підтримувати заходи земельної реформи передбаченої ЗУ
«Про ринок землі», особливо в частині укрупнення земельних угідь;
2) Низька ринкова вартість землі, не тільки в західних областях, а й в цілому по
Україні, не дозволяє розвивати кредитування дрібнотоварного виробництва.
Відповідно для дрібного виробника його земля не можу бути належним
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інвестиційним ресурсом. Знову ж таки принциповим стає питання механізмів
укрупнення

угідь

та

адекватних

механізмів

кредитування

дрібного

виробництва через аграрний банк.
3) У випадку створення земельного банку, який спирається на НГО, а не на ринкову
вартість, ризики банкрутства та обезземелення дрібних виробників зростають.
Можливість отримати більший кредит на основі НГО призведе до збільшення цін
на основні засоби (техніка, паливно-мастильні матеріали) незалежно від цінової
кон’юнктури на аграрному ринку. Отже, актуальними стають питання
законодавчого регулювання оцінки земель та цінової бази, за якою земельний
банк враховуватиме земельну заставу.
Загалом, слабкість інформаційно-аналітичного забезпечення ринку землі,
зокрема відсутність прогнозування зазначених цінових ризиків, оцінки впливу механізмів
регулювання ринкового обігу землі на їх загострення/пом’якшення посилюватиме
недовіру та конфліктне ставлення дрібних власників до земельної реформи, створить
можливість її чергового згортання з політичних мотивів.
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3. ПОЗИЦІЇ ТА ІНТЕРЕСИ, РІВЕНЬ КОНФЛІКТНОСТІ ВІДНОСИН РІЗНИХ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Дрібні власники земель сільськогосподарського призначення (орендодавці)
Із 6,9 млн. громадян, які мали право на земельну частку (пай), по-суті отримали захищене
право земельної власності, скільки 96% пайовиків отримали державні акти. В ході
земельної реформи більшість цих власників намагались отримати економічну вигоду від
власності переважно через продаж (в тому числі за тіньовими схемами) та оренду
земельної ділянки. Як зазначалось вище, для дрібних власників важливо продавати землю
за НГО, яка в середньому у 3 рази перевищує прогнозну ринкову. Проте навіть висока
НГО не може відповідати інтересам дрібних власників, враховуючи досить низький рівень
їх доходів та соціальної захищеності. Продаж земельної ділянки в 3 га забезпечить
прибуток у 35,4 тис. грн.. (4,5 тис. дол.. США) або двохрічний заробіток (25 середніх
зарплат в с/г), що не достатньо навіть для придбання вітчизняного автомобіля. Отже,
продаж земельних ділянок в цілому не відповідає інтересам більшості дрібних
власників.
Стан орендних відносин станом на 2011 рік виглядає наступним чином.
Доходи власників земельних часток (паїв) від оренди
(за даними Держземагенства)
Станом на 1.01.2011 року було укладено 4,6 млн. договорів оренди, або 68% від
всіх громадян, які отримали сертифікати. Важливо підкреслити, що 32% або близько 2
млн. власників землі знаходяться поза орендними відносинами, можуть самостійно
використовувати землю або можливо є «тіньовими» орендодавцями.
Про соціальне значення оренди говорить той факт, що 2,4 млн. договорів або 52%
укладені пенсіонерами.
Вже зазначалось, що площа орендованих земель (паїв) 17,4 млн. га (37% від
загальної площі) вартістю 209,8 млрд. грн.. (26,3 млрд. дол.. США) і отримана сума
виплат за укладеними договорами оренди становить 5,3 млн. грн.. або 0,2% від
вартості землі за НГО.
Середня виплата за договором оренди становить 303 грн. за 1 га на рік.
Враховуючи середній обсяг ділянки у 3 га середній дохід від оренди становить майже 1
грн. або 6% від річної заробітної плати працівника у с/г. Тобто на даний момент дохід
від оренди по-суті не має соціального значення. Тим не менше, варто врахувати
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регіональні

особливості

розміру

орендної

плати.

Найнижча

орендна

плата

в

Закарпатській (210 грн./га), Сумській (238 грн./га) та Чернігівській (241 грн./га) областях.
Найвища орендна плата у Черкаській (446 грн./га), Полтавській (432 грн./га) областях.
Серед причин низької орендної плати є невиконання нормативно встановленого
розміру орендної плати на рівні 3% НГО. Саме через це селяни отримують майже на
30% менше доходу від оренди. Більше 3% НГО виплачується за 2,2 млн. договорами або
лише 48,6%. Менше 1,5% НГО одержується на 286 тис. договорів (6,2%). Від 1,5 до 3%
НГО – 2 млн. договорів (45%). Тільки в 5 областях (Черкаська, Одеська, Миколаївська,
Кіровоградська, Волинська) відсутні договори оренди менші за 1,5%. Навпаки в АРК
частка таких договорів сягає 65%, і як наслідок орендодавець в АРК недоотримає біля 900
грн. орендної плати на рік. Від 500 до 1000 грн. орендного доходу недоотримають
власники у Херсонській (1071 грн.), Донецькій (948 грн.), Запорізькій (919 грн.), АРК,
Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях. Найкраща ситуація у Львівській
та Житомирській областях (8-10 грн.).
Варто відзначити проблему деградації орендних відносин після реорганізації КСП
у 2000 році. За 10 років кількість договорів оренди зменшилась маже на 1 млн., у 1,2
рази, з 5,5 до 4,6 млн.. Загальна площа орендованих земель скоротилась на 5 млн. га
або 22% з 22,2 млн. га до 17,4 млн. га.
Виявити причини стрімкого скорочення договорів оренди однозначно важко. Тут
варто звернути увагу на орендарів – суб’єктів господарювання. В 2001 році 85% або 4,7
млн. договорів укладались із реорганізованими КСП (підприємствами, які видали пай),
4,3% або 242 тис. – з фермерами, 10,5% або 587 тис.
господарювання.

В

2011

році

найбільшими

орендарями

– з іншими суб’єктами
стали

інші

суб’єкти

господарювання - 46% (2,1 млн.) договорів (зростання за 10 років в 3,6 рази). У 2,7 рази
зросла кількість договорів із фермерами до 14,3% (662 тис.). Кількість договорів із
господарствами, які видали пай навпаки скоротилась у 2,6 рази до 40% (1,8 млн.).
Термін дії договорів оренди мав тенденцію до стрімкого збільшення, що
відповідало інтересам орендарів-сільгоспвиробників. За десять років частка договорів
оренди на строк 1-3 роки скоротилась у 5,6 рази з 46% до 8,5%.

Навпаки, частка

договорів на строк понад 10 років з росла у 6,3 рази з 2% до 11,4%. В три рази, до 34%
зросла частка договорів на строк від 6 до 10 років. Лишень на 5% зросла частка договорів
оренди на 4-5 років, але вона залишається найбільш поширеною – 46,2%.
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За формою орендної плати продовжує панувати натуральна форма – 69% (3,5
млн. договорів), хоча за 10 років вона скоротилась на 8%. Грошова форма оплати зросла у
2 рази з 14% до 28% (1,5 млн. договорів). У 2,6 рази скоротилась частка відробітної
форми з 8,7 до 3,4% (182 тис. договорів). Найбільше частка грошової форми на рівні 50%
зафіксована у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській

областях. Найменша (2-7%) у

Волинській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Щодо інтересів орендарів варто відзначити неймовірно низький рівень доходності оренди,
яка власне як грошовий дохід і не може розглядатись. Тим не менше, натуральна
(продуктова) підтримка орендарів вже стала звичною особливо для пенсіонерів та осіб
похилого віку. Крім того, заходи уряду по нормуванню збільшеної оренди (на рівні 3%
НГО) стимулює очікування більшого доходу в майбутньому. Відповідно, будь-які
тенденції до зменшення орендної плати будуть викликати спротив і негативне ставлення
до земельної реформи. Такий ризик цілком ймовірний з огляду на те, що ринкові ціни на
землю у 3 рази нижче нормативних.

Незареєстровані дрібні сільгоспвиробники (особисті селянські господарства)
Їхня орієнтовна кількість складає 4 млн. Вони мають найбільшу частку валової продукції
серед суб’єктів господарювання – 55,4 млрд. грн.. або 55,1%. У рослинництві, яке
найбільше залежить від земельних ресурсів, валовий обсяг сягає 32,2 млрд. грн.. або 55%;
у тваринництві – 23,2 (55%). 26% домогосподарств володіють земельною ділянкою до 1
га. 72% домогосподарств мають ділянку більш 1 га, з них 30% - від 1 до 5 га, 30% більше 10 га, 12% - від 5 до 10 га. Таким чином, для дрібних виробників, які складають
більшість виробництва можливий інтерес у формуванні ринку землі може бути пов’язаний
із гарантіями рентабельності на основі високої заставної вартості невеликих земельних
наділів, що дозволить залучати кредитні ресурси для забезпечення основних засобів
виробництва.
Якщо гарантії вищої рентабельності виробництва земельна реформа не забезпечить, варто
очікувати пасивне ставлення до неї. Проте таку гіпотезу варто перевіряти в ході
досліджень.

Зареєстровані сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства
В 2010 році кількість сільгосппідприємств всіх форм власності становила 56,5 тис.
одиниць. Варто відзначити, що з 2008 року їх скоротилась на 4%. Найбільше підприємств
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у Одеській (майже 7 тис.), Миколаївській (5,3 тис.), Дніпропетровській (4 тис.),
Кіровоградській (3,2 тис.), Запорізькій (3 тис.). Менше тисячі підприємств у ІваноФранківській та Рівненській областях.
За формою господарювання вони розподіляються: фермерські господарства – 74%,
господарські товариства – 14% (7,7 тис.), приватні підприємства - 7,5% (4,2 тис.),
виробничі кооперативи – 1,7% (952), державні підприємства – 0,6% (322), інші форми –
2,6%.
Кількість фермерських господарств становить 41,5 тис. одиниць. Найбільше їх у
Одеській (5,7 тис.), Миколаївській (4,5 тис.), Дніпропетровській (3,3 тис.) областях.
Найменше – Чернігівській (481), Рівненській (550), Івано-Франківській (561), Волинській
(706).
Рентабельність

сільгосппідприємств

становить

21%.

Найвищі

показники

рентабельності у Кіровоградській (41%), Миколаївській (36%), Київській (31%),
Запорізькій

(30%),

Дніпропетровській

(28%).

Нерентабельні

підприємства

у

Закарпатській (-13,3), Сумській (-0,6%), Чернівецькій (-1,2). Найнижчі показники
рентабельності у Чернігівській (2,8%), Рівненській (5,9%), Житомирській (7,3%),
Волинській (9%).
На підприємствах зайнято 595 тис. працівників або в середньому (в середньому 10
працівників на підприємство). Найбільша кількість працівників у Полтавській (45 тис.),
Вінницькій (43 тис.), Київській (42 тис.), Донецькій (39 тис.), Черкаській (37 тис.),
Одеській та Дніпропетровській (34 тис.). Найменша кількість працівників у Закарпатській
(3 тис.), Івано-Франківській (4 тис.), Чернівецькій (5 тис.), Львівській (8 тис.),
Тернопільській (12 тис.).
За показником валової продукції підприємства, включаючи фермерські господарства,
складають 45,1 млрд. грн.. або 45%. З них державні – 1,1 млрд. або 1,1%, недержавні –
44,1 млрд. грн.. або 44%, фермерські господарства 5 млрд. грн.. або 5%. Нагадаємо, що за
цим показником всі підприємства поступаються господарствам населення.
Всі підприємства мали у використанні 21,6 млн. га сільськогосподарських угідь.
Принциповим є розмежування підприємств за розмірами сільськогосподарських угідь.
В 2010 році за розмірами сільськогосподарських угідь підприємства розподілялись
наступним чином:


24,3% (13,7 тис.) підприємств володіли від 20 до 50 га угідь на кожне, загалом
маючи 520 тис. га або 2,4% від всіх угідь підприємств;
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13,6% (7,6 тис.) підприємств взагалі не мали сільськогосподарських угідь;



12,7% (7,2 тис.) підприємств володіли від 100 до 500 га угідь на кожне, загалом 1,7 млн. га або 8,1% всіх угідь підприємств;



10% (5,8 тис.) підприємств мали до 5 га угідь, загалом - 18 тис. га або 0,1% від всіх
угідь підприємств;



8,7% (4,9 тис.) підприємств мали від 10 до 20 га угідь, загалом маючи 76 тис. га
(0,4%);



8,6% (4,8 тис.) підприємств мали від 50 до 100 га угідь, загалом – 345 тис. га
(1,6%);



7,1% (4 тис.) підприємств мали від 5 до 10 га угідь, загалом - 32 тис. га (0,1);



4,7% (2,7 тис.) підприємств мали від 500 до 1000 га угідь, загалом – 1,9 млн. га
(9%);



4,7% (2,7 тис.) підприємств мали від 1000 до 20000 га угідь, загалом – 3,8 млн. га
(17,7%);



2,4% (1,3 тис.) підприємств мали від 2000 до 3000 га угідь, загалом – 3,3 млн. га
(15,3%);



1,2% (0,7 тис.) підприємств мали від 3000 до 4000 га угідь, загалом – 2,3 млн. га
(10,6%);



0,7% (0,4 тис.) підприємств мали від 4000 до 5000 га угідь, загалом – 1,7 млн. га
(7,6%);



0,6% (0,3 тис.) підприємств мали від 5000 до 7000 га угідь, загалом – 1,9 млн. га
(9%);



0,3% (0,2 тис.) підприємств мали від 7000 до 10000 га угідь, загалом – 1,5 млн. га
(7%);



0,2% (0,1 тис.) підприємств мали більше 10 000 га угідь, загалом - 2,5 млн. га
(11,4%).

Отже, можна виділи 4 характерні великі групи підприємств, відповідно до обсягу
землеволодіння:
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1) 59% (29 тис.) підприємств володіють угіддями до 100 га і такі володіння
охоплюють лишень 3,6% угідь всіх підприємств. В цій групі найтиповішим є володіння
від 20 до 50 га для 24% підприємств.
2) Ішим поширеним володінням є від 100 до 500 га, яке охоплює 13% (7,2 тис.)
підприємств.
3) Наступна - 12% (5,86 тис.) підприємств формують характерну групу, яка має у
волінні ділянки від 500 до 3000 га. Серед них підгрупа від 1000 до 2000 га 4,7%, 2,7 тис.
підприємств охоплюють найбільшу частку угідь у майже 18% всіх угідь підприємств.
4) 3% (1,5 тис.) підприємств володіє ділянками від 3000 до 10 000 і більше га,
використовує 45,4% всіх угідь підприємств. 11,4% всіх земель сконцентровані на 131
підприємстві із угіддями більше 10 000 га.
Отже, спільними інтересами підприємств та фермерських господарств щодо
земельної реформи є забезпечення збереження низьких ціни на оренду земельних ділянок,
можливості їх укрупнення та приватизації, можливість використання земель як
інвестиційного ресурсу.

Органи місцевого самоврядування
Вони складаються із сільських (10,276 тис.) та селищних рад 783).
Органи сільського місцевого самоврядування зацікавлені у у збільшенні надходжень до
місцевих бюджетів від оподаткування підприємницької діяльності, тобто ефективного
економічного використання землі, та продажу земель комунальної власності.
Ставлення до земельної реформи різних груп сільрад не однозначне і потребує вивчення.
Типовим є негативне ставлення до заходів обмеження повноважень ОМС щодо
відчуження земель, в тому числі, шляхом проведення аукціонів.

Державні органи
Вони заінтересовані у збільшенні контролю за обігом земельних ресурсів. Керівництво
Держземагенства концентрується на питаннях реформування кадастру та упорядкування
інформації про земельні ресурси, посиленні контролю державних органів за рішеннями
ОМС у сфері земельних ресурсів, контролю у сфері орендних відносин, сприяння
укрупненню земельних угідь. Держземагенство було розробником першої редакції ЗУ
«Про ринок земель» і послідовно відстоює його прийняття, здійснює основні
пропагандистські заходи щодо земельної реформи.
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4. ПРОБЛЕМНІ АБО КОНФЛІКТНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ ЗУ «ПРО РИНОК
ЗЕМЕЛЬ»
Законопроект №9001д «Про ринок земель» був прийнятий за основу. Він базується на
редакції, яка суттєво змінювала найбільш конфлікті положення, тим не менше, зменшити
вплив таких норм на конфліктність інтересів різних зацікавлених груп навряд чи вдасться.
Звернемо увагу на найбільш принципові та суперечливі положення законопроекту в
контексті інтересів зацікавлених сторін.
Стаття 10. Обмеження щодо набуття у власність земель сільськогосподарського
призначення: (1) Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи не можуть
набувати у власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими
договорами.
Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, які після набрання чинності цим
Законом набуватимуть право власності на земельні ділянки сільськогосподарського
призначення зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набуття. У разі, які
такі ділянки не були відчужені, вони підлягають примусовому відчуженню за рішенням
суду; (2) За цивільно-правовими договорами земельні ділянки сільськогосподарського
призначення можуть набувати лише громадяни України, держава в особі державного
земельного банку, територіальні громади в особі сільських, селищних, міських рад; (3)
Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи не мають права обтяжувати
належні їм земельні ділянки сільськогосподарського призначення правами третіх осіб, в
тому числі передавати їх у користування, заставу, іпотеку, крім передачі в оренду на
строк, що не перевищує строку, за який вони зобов’язані відчужити ці земельні ділянки.
Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних (складених)
капіталів

господарських

товариств

(4)

Покупець

земельної

ділянки

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва зобов’язаний подати декларацію про джерела надходження коштів за
формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Зазначені обмеження не сприятливі для всіх сільськогосподарських підприємств, оскільки
право на землю с/г, як основний засіб виробництва та інвестиційний ресурс вони
максимально обмежене. Найменше від цієї норми постраждають підприємства із
невеликими земельними ресурсами, власники яких використовуватимуть власні
земельні ділянки до 5 га – 5,8 тис. підприємств. Відповідно, більші підприємства (майже
38 тис.) вимушені розраховувати на орендні відносини і нести відповідні адміністративні
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видатки на обслуговування договорів оренди. Враховуючи, той факт, що майже 30%
підприємств використовують 96% земельних угідь підприємств розміром більше 100 га,
для мінімізації адміністративних та трансакційних витрат підприємства можуть шукати
корупційні чи «тіньові» шляхи набуття землі у власність чи «тіньову» оренду.
Враховуючи вимоги щодо декларування покупцем джерел надходжень коштів вартість
«тіньових» схем може виявитись досить високою. Є ризики, норми щодо обов’язкового
відчуження земель юридичних осіб можуть використовуватись для відчуження таких
земель на користь засновників, власників підприємств та їх родичів. Крім того, можна
очікувати процес формального подрібнення підприємств, створення сотень приватних
підприємств, що може призвести до падіння податкових надходжень.

Найбільше

виграють від зазначених положень 4,6 млн. орендодавців, оскільки заборона продажу
земель юридичним особам дозволяє очікувати збільшення орендної плати. Цілком
можливо, що обсяги оренди швидко відновляться до рівня 2001 року (5,5 млн. договорів).
Ці припущення потребують аналізу та підтвердження в ході додаткових досліджень.
Стаття 11. Продаж

земельних ділянок сільськогосподарського призначення

державної або комунальної власності (права оренди) не наданих у користування: (1)
Продаж

земельних

ділянок

сільськогосподарського

призначення

державної

або

комунальної власності (права оренди), не наданих у користування, на яких відсутні
господарські будівлі і споруди та інші об’єкти нерухомого майна, здійснюється на
конкурентних засадах (аукціонах), крім випадків, визначених Земельним кодексом
України; (2) Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського
призначення державної або комунальної власності (права оренди) не може бути
нижчою за її вартість, визначену на підставі експертної грошової оцінки, яка
проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Йдеться про ресурс, в першу чергу, державної власності 10,15 млн. га, вартістю
114,5 млрд. грн.. (14,35 млрд. дол.. США). Державні органи та органи місцевого
самоврядування можуть суттєво збільшити бюджетні надходження за рахунок
приватизації. Уряд може забезпечити сприятливі умови визначення ціни земельних
ділянок, обмежуючи вплив ринкових цін, хоча це може мати наслідком падіння попиту на
земельні ділянки та поширення корупції, зокрема «тіньових» схем зміни цільового
призначення земельних ділянок для отримання максимальної вартості ділянок. Для
фізичних та юридичних осіб, які набуватимуть земельну ділянку у власність можуть бути
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не сприятливими норми щодо стартової ціни, оскільки наразі невідомо чи буде експертна
оцінка спиратись на ринкові ціни.

Стаття

14.

Обмеження

щодо

граничних

площ

земельних

ділянок

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва: (1) У власності однієї особи гранична максимальна площа земельних
ділянок

для

ведення

товарного

сільськогосподарського

виробництва

не

може

перевищувати 100 гектарів; (2) Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може
перебувати в оренді однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею
відносинами контролю, не може перевищувати 6000 гектарів сільськогосподарських
угідь на території одного району та не більше 5 відсотків площі сільськогосподарських
угідь на території області.

Зазначені норми щодо обмежень розмірів орендованих угідь створюють суттєві
обмеження для надмірної концентрації землі і негативно впливатимуть на існуючі
підприємства із різними розмірами орендованих земельних угідь. Постраждає біля 1 тис.
підприємств (переважно агрохолдингів), які мають у своєму розпорядженні угіддя
більше 6 тис. Вони вимушені будуть «розпорошувати» свої угіддя між декілька ми
районами, що призведе до значних інфраструктурних та матеріальних втрат (перевезення,
збільшення кількості техніки тощо). Норма щодо граничного розміру приватної власності
на землю у 100 га найкраще позначиться на становищі 59% (29 тис.) підприємств, які
володіють угіддями до 100 га. Керівники таких підприємств зможуть легко
приватизувати орендовані ділянки за ці вільно-правовими угодами і забезпечити собі
доступ

до

кредитних

ресурсів

через

державний

земельний

банк.

Вони

не

зіштовхуватимуться із ризиками зростання орендної плати та ринкової вартості землі.
Інші 14,5 тис. підприємств, які потребують більше 100 га опиняться в гіршому
становищі і можуть мінімізувати свої витрати на оренду штучним подрібненням
земельних угідь на масиви по 100 га. Дрібні власники землі отримують можливість
вільно продати свої наділи у випадку зростання вартості землі. Враховуючи на
можливості продажу землі орендарі можуть вимагати більшої орендної плати, що не
вигідно більшості підприємствам, зокрема 14,5 тис., які володіють угіддями більше 100 га.
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Стаття 23. Способи консолідації земель сільськогосподарського призначення:
Консолідація земель сільськогосподарського призначення

здійснюється добровільно

суб’єктами консолідації шляхом: обміну земельної ділянки, розташованої у земельному
масиві, на іншу рівноцінну земельну ділянку, розташовану у цьому ж або іншому масиві,
згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України “Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”; об’єднання
суміжних земельних ділянок їх власником за технічною документацією із землеустрою
відповідно до закону; обміну, зміни меж, впорядкування угідь земельних ділянок за
проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
в порядку, визначеному цим Законом; іншими шляхами, які не суперечать законодавству.
Шляхи консолідації обираються суб’єктами консолідації самостійно.

Норма щодо добровільної консолідації земель максимально відповідає інтересам
6,9 млн.

власників земельних ділянок (паїв), проте вона не відповідає інтересам

підприємств (56,5 тис.) та фермерських господарств (41,5 тис.), яким доведеться
докладати значних зусиль, а можливо і витрат для переконання власників паїв у
необхідності консолідації. З іншого боку, власників паїв можуть зазнавати незаконного
тиску з використання корумпованих органів місцевого самоврядування, державної влади
та правоохоронних органів. Отже, процес консолідації потребує особливої уваги в рамках
моніторингу, оскільки може призвести до масових порушень земельних прав. Процедура
консолідації є достатньо складною і тривалою, що посилює ризики корупції.

Глави 6-7 Порядок продажу земельних ділянок та прав на них на аукціоні та на
конкурсних засадах – вимагає аналізу та моделювання можливих порушень та
корупційних зловживань в частині обмеженого доступу учасників, заниження вартості,
зміни цільового призначення ділянок перед приватизацією тощо.
Стаття 63-64 Мета та принципи діяльності Державного земельного банку, Функції
Державного земельного банку: Метою діяльності Державного земельного банку
України є залучення фінансових ресурсів та надання кредитів зі ставкою не більше 3
відсотків ставки НБУ в агропромисловий комплекс для розвитку сільськогосподарського
виробництва та створення ефективного механізму ринкового регулювання у сфері
обороту

земельних

кредитування

ділянок

безпосереднє,

сільськогосподарського
або

опосередковане
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призначення.
через

Функції:

механізм

(1)

гарантій,

сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі, іншої нерухомості та майна;
(2) кредитування громадян під заставу нерухомості для розвитку особистого селянського
господарства; (3) контроль за цільовим використанням наданих кредитів; (4) купівля,
продаж, передача в оренду земельних ділянок; (5) участь в реалізації державних цільових
програм, спрямованих на підтримку та розвиток агропромислового комплексу; (6) іншу
банківську діяльність відповідно до чинного законодавства.

Положення

є

занадто

загальними

і

потребують

прояснення

механізму

кредитування, оцінки заставленої землі. Незрозуміло головне, чи зможуть 4 млн.
незареєстрованих особистих сільських господарств, які забезпечують 55% випуску
сільськогосподарської продукції, отримувати кредити із державного земельного банку.
Відповідно необхідним є моніторинг та оцінка підзаконних актів, які визначатимуть
зазначені положення.

Стаття 58. Особливості укладення договору дарування земельних ділянок
сільськогосподарського

призначення:

Земельні

ділянки

сільськогосподарського

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого
селянського господарства, які перебувають у приватній власності, можуть бути
відчужені шляхом укладення договору дарування лише: (1) на користь іншому члену
подружжя, родичам (дітям, батькам, рідним та двоюрідним братам, сестрам, діду,
бабі, рідним дядьку, тітці, племінникам); (2) на користь держави або територіальної
громади.

Дане положення суттєво обмежує можливості використання договору дарування
для незаконної приватизації ділянок, шахрайства з боку корумпованих чиновників та
«спекулянтів» щодо осіб похилого віку та не дієздатних осіб. Разом із тим, обмежується
право вільного відчуження за цивільно-правовими угодами у випадку на користь осіб, які
здійснюють догляд за власником землі. Застосування цієї норми потребує також
антикорупційного моніторингу.
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5. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
До обговорення пропонуються наступні проблемі питання. Деякі із них характеризувалися
вище.
Проблеми економіки сільського господарства
 скорочення виробничого потенціалу земельних ресурсів с/г.
 низька та нестабільна рентабельність сільськогосподарського виробництва
 катастрофічне скорочення показників легальної і відповідно соціально захищеної
зайнятості в аграрному секторі
 поширення тіньової економіки в с/г з відповідним обмеженням податкових
надходжень.
Проблеми розвитку різних форм

власності та підвищення їх економічної

ефективності
 37 % розпайованих земель вартістю 26,3 млрд. дол.. США знаходяться поза
офіційними орендними відносинами і обробляються в тіні.
 Поза ринковим обігом та аграрним виробництвом знаходиться

4,2 млн. га

вартістю 5,9 млрд. грн. які могли б забезпечити державному бюджету орендний
доходів у сумі 177 млн. дол.. США
 Функціонування ринку земель буде мати суттєві регіональні особливості з огляду
на колосальні міжрегіональні розриви у інвестиційному потенціалі земель
аграрного фонду окремих регіонів у 10 разів.
 Розбіжності у цінових очікуваннях дрібних власників землі, які спираються на
нормативну грошову оцінку (НГО) та інвесторів, які оцінюють реальну ринкову
вартість землі з врахуванням не тільки родючості землі, але й стану аграрної
інфраструктури.
Гармонізація інтересів зацікавлених сторін може здійснюватися навколо наступних
проблемних положень проекту ЗУ «Про ринок землі»:


обмеження права іноземців та юридичних осіб набувати земельні ділянки за
цивільно-правовими угодами не відповідає інтересам більшості підприємств,
особливо 38 тис. підприємств, які використовують угіддя більше 5 га. Можливість
використання інвестиційного потенціалу землі для підприємств практично зникає,
оскільки вони не можуть її обтяжувати кредитами та вносити до статутного фонду.
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Найбільше виграють від зазначених положень 4,6 млн. орендодавців, оскільки
заборона продажу земель юридичним особам дозволяє очікувати збільшення
орендної плати;


продаж та застава землі на основі експертної грошової оцінки, яка здійснюється
у визначеному КМУ порядку у випадку подібності такого порядку НГО вартість
землі може бути завищена, що не відповідатиме інтересам підприємств, впливаючи
на підвищення орендної плати. Напроти, така ситуація максимально сприятлива
для орендарів;



регулювання продажу землі державної та комунальної власності дозволяє ОМС та
державним органам отримати розраховувати на 15 млрд. дол.. США бюджетних
надходжень, проте стартова ціна на основі НГО може призвести до переоцінки
земельних ресурсів та відповідного обмеження доступу підприємств та господарств
до державних земельних ресурсів;



обмеження можливої приватизованої площі 100 га та орендної площі 6 тис. га на
район погіршує становище 1 тис. підприємств (переважно агрохолдингів), які
мають у своєму розпорядженні угіддя більше 6 тис. га, 14,5 тис. підприємств, які
використовують більше 100 га. При цьому у найкращому становищі можуть
опинитись 29 тис. підприємств, які володіють угіддями до 100 га і оформлять
приватну власність на своїх засновників та керівників;



консолідація угідь виключно на засадах добровільності максимально відповідає
інтересам 6,9 млн. власників земельних ділянок (паїв), проте вона не відповідає
інтересам підприємств (56,5 тис.) та фермерських господарств (41,5 тис.), яким
доведеться докладати значних зусиль, а можливо і витрат для переконання
власників паїв у необхідності консолідації. ОМС та державні органи навряд чи
зможуть підвищити надходження на основі розвитку великотоварного виробництва
для якого і здійснюється консолідація;



створення

державного

земельного

банку

сприятливе

для

фермерських,

зареєстрованих підприємств, проте ставить під питання спроможність отримувати
кредити 2,5 млн. незареєстрованими індивідуальними сільськими господарствами;


розширення повноважень Держземагенства у контролі за земельними ресурсами
може не відповідати інтересам ОМС.
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