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   Міф 1. Про соціаль ну спра вед
ливість і при ват ну власність  
на зем лю.

В Ук раїні близь ко 28 млн га ор них 
зе мель роз пай о вані. Це найцінніше 
над бан ня на ро ду Ук раїни, що діста ло ся 
в спад щи ну нам від на ших пра щурів.

У період із 1998 по 2010 рр. усі ці 
землі одер жа ла в при ват ну власність 
ча с ти на гро ма дян Ук раїни: ко лишні 
пра цівни ки кол госпів і рад госпів, 
пенсіоне ри сільгосппідприємств, служ
бовці соціаль ної сфе ри сільських на се
ле них пунктів — усь о го 7 млн паїв. 

Від ча су про ве ден ня зе мель ної 
ре фор ми хтось із влас ників паїв відій
шов у вічність, і пра во влас ності на 
зе мель ний пай пе рей ш ло до їхніх спад
коємців, які не пра цю ва ли ні за «па лич

ки» в кол госпі, ні за тру додні в рад
госпі, а по ча с ти й уза галі не пра цю ва ли 
на землі. Влас ни ки ор ної землі (пай о
ви ки) са мостійно об роб ля ють не біль
ше як 1% своїх угідь. Зе мельні паї, які 
за ли ши ли ся, пе ре да но в орен ду 
сільсько го с по дарсь ким підприємствам 
різної фор ми влас ності. Тим са мим дер
жа ва ство ри ла се мимільйон ний клас 
рантьє — пай о виків, які одер жу ють 
оренд ну пла ту пев ним відсот ком від 
при бут ку аг ро фор му ван ня, що пра цює 
на землі. 

Так, на мо мент по чат ку ре фор му
ван ня кол госпів і рад госпів не мож ли во 
бу ло наділи ти всіх жи телів Ук раїни 
шма точ ком ро дю чо го чор но зе му, а 
ре фор ма сільгоспви роб ництва бу ла 
потрібна невідклад но, то му й об ра ли це 

«мен ше зло». Але чо му те пер дер жа ва 
хо че да ти мож ливість се ми мільйо нам 
своїх жи телів про да ти бе зо плат но одер
жа ний пай із роз ра хун ку 30–40 тис. грн 
за гек тар ор ної землі, поз ба вив ши та кої 
мож ли вості ре ш ту — 30 мільйонів гро
ма дян Ук раїни? Ад же зем ля, згідно з 
Кон сти туцією Ук раїни (стат тя 13), — це 
об’єкт пра ва влас ності ук раїнсько го 
на ро ду.

   Міф 2. Той, хто пра цює на землі 
— той її і ку пить.

Чи є в сільгосппідприємств, які пра
цю ють нині на ук раїнській землі, за со би 
для купівлі землі, яку во ни орен ду ють?

За да ни ми МінАПК, кож не третє 
аг ро фор му ван ня для своєї діяль ності 
бе ре банківські кре ди ти. Кож не пер ше 

Міфи й ре альність про мо ра торій 
на купівлюпро даж зе мель 
сільгосп приз на чен ня (по гляд 
керівни ка сільгосппідприємства)
Пи тан ня влас ності на зем лю сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня ціка ви ло ме не (на пев но, як і 
будь-яко го іншо го аг рарія) завжди, по чи на ю чи з от ри ман ня Ук раїною не за леж ності. Звідтоді, 
землі бу ло роз пай о ва но, але на купівлю-про даж бу ло про го ло ше но мо ра торій, що три ває й 
до нині. Мож ли во, 2020 ро ку йо го відмінять, та чи бу де це до б ре для Ук раїни?
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сільгосппідприємство ко ри с тується 
по зи ка ми при ват них осіб і ком паній. 
Обо рот них коштів не ви с та чає об ся гом 
близь ко 150 млрд гри вень.

Під час ре фор му ван ня АПК но вим 
сільгосппідприємствам, ство ре ним на 
базі кол госпів і рад госпів, діста ли ся 
май нові паї лю дей (сільгосптехніка, 
тех но логічні приміщен ня, ус тат ку ван
ня), збу до вані й куп лені в 60–80ті 
ро ки ми ну ло го століття. Всі ці ос новні 
фон ди підля га ють спи сан ню або серй
озній ре кон ст рукції. Ви т ра ти на всі ці 
за хо ди об чис лю ють ся сот ня ми мільяр
дів гри вень.

Купівля ор ної землі за її ка да с т ро ву 
вартість — 30 тис. грн/га — не має жод
но го еко номічно го обґрун ту ван ня. 
Річний при бу ток сільгосппідприємства 
ста но вить 500–4000 грн/га. Потрібно 
мінімум 8–12 років для то го, щоб тіль
ки по вер ну ти вкла ден ня. Який вис но
вок: сільгоспви роб ни кам не вигідно 
ку пу ва ти зем лю за її ка да с т ро ву ціну, 
ви ми ва ю чи обо ротні ко ш ти, яких і так 
об маль. Пай о ви кам про по ну ва ти муть 
30–50% від ре аль ної ціни гек та ра 
не чисті на ру ку пе ре куп ни ки й спе ку
лян ти, й зли денні пенсіоне ри та зне до
лені се ля ни на це по го д жу ва ти муть ся.

   Міф 3. Зе мель ний або Іпо теч ний 
банк да дуть ко ш ти сільгоспви роб
ництву.

Влас ни ки зе мель них паїв най
частіше самі зем лю не об роб ля ють, 

то му кре дит на роз ви ток сільгоспви
роб ництва їм не потрібен. Гроші, взяті 
під за ста ву землі, пай о вик мо же ви ко
ри с та ти тільки на власні спо живчі 
по тре би. Як що зе мель ний пай ви ку
пить пе ред ба чу ва ний інве с тор, то він 
теж не за кла да ти ме йо го в банк. Бо для 
чо го ку пу ва ти в пай о ви ка зем лю по 
30–40 тис. грн/га, щоб під її за ста ву в 
бан ку да ли 30% вар тості — 10– 

15 тис. грн, та ще й під відсот ки. Чи не 
простіше вкла с ти ці 30–40 тис. грн у 
сільгоспви  роб ництво на пря му й са мо
му, а не бан кам, от ри му ва ти за це 
дивіден ди?

   Міф 4. Сільгосппідприємства
орен дарі об ду рю ють пай о виків, вип
ла чу ю чи їм мізер ну оренд ну пла ту.

Ка да с т ро ва оцінка од но го гек та ра 
ор ної землі ста но вить від 25 до 35 тис. 
грн. Оренд на пла та — 10% від ка да с т
ро вої оцінки: 2500–3500 грн за гек тар 
ор ної землі на рік.

Сільсько го с по дарсь ке ви роб ництво 
— ве ли кий ри зик, ад же, крім кон’юнк
ту ри рин ку й «про до воль чої без пе ки 
дер жа ви», є ще матінкапри ро да з її 
по су ха ми, зли ва ми, спе кою, мо ро за ми 
та інши ми скла до ви ми ри зи ку. 
Се редній рівень рен та бель ності рос
лин ництва міцно го гос по дар ст ва ста
но вить у різні ро ки від 20 до 40%. Як 
засвідчує прак ти ка, тільки дві 
сільгоспкуль ту ри да ють стабільний 
при бу ток: ози ма пше ни ця й со няш ник, 
а ку ку руд за, соя, ярий ячмінь, овес, 
го рох — то гу с то, то пу с то. То му 
се редній ва ло вий при бу ток ко ли
вається від 2500 до 10 тис. грн з од но го 
гек та ра.

Оренд на пла та за зем лю пай о ви кам 
— від 25 до 100% при бут ку підп риємства 
з од но го гек та ра. Це ба га то чи ма ло? 
Ніяко го ри зи ку для пай о виків, а оренда
реві: є вро жай, не ма вро жаю, а оренд ну 
плат ню — хоч не хоч — віддай.

   Ре альність
Роз ви ток сільсько го с по дарсь ко го 

ви роб ництва в Ук раїні галь мується 
не виз на ченістю з пи тан ням купівлі
про да жу зе мель сільгоспприз на чен ня. 
Жо ден інве с тор не вкла да ти ме гро шей 
у но ву сільгосптехніку й тех но логії або 
в роз бу до ву ви роб ни чої ба зи, зна ю чи 
точ но, що за в т ра без землі всі йо го 

Кожне третє агроформування для своєї діяльності бере банківські кредити

Влас ни ки ор ної землі (пай о ви ки) са мостійно об роб ля ють не більше як 1% своїх угідь

Тож чи є гроші на ви куп зе мель них паїв у тих, хто на цій  
землі пра цює? НЕ МАЄ!
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ма теріальні «інве с тиції» потрібно бу де 
про да ти за безцінь.

Са мо туж ки аг рар ни кам вий ти на 
но вий рівень сільгоспви роб ництва 
важ ко. Дер жа ва не на ма гається серй оз
но до по ма га ти аг раріям. Ук раїна вий ш
ла на ри нок сільгоспви роб ництва 
Євро пи. Ось тільки кон ку ру ва ти за 
ціна ми, з до таціями 300–450 євро/га 
євро пейсь ким фер ме рам, вітчиз ня ним 
аг раріям ду же важ ко. Ціни на зер но в 
Ук раїні дик ту ють п’ять світо вих трей
дерів. Шля хом кор по ра тив ної змо ви 
во ни дик ту ють свої умо ви й ціни, 
да лекі від світо вих. Дер жа ва Ук раїна від 
рин ку сільгосппро дукції са мо усу ну ла ся. 
Ад же мож на бу ло б, як що дер жа ва 
справді піклується про своїх ма ло за без
пе че них гро ма дян, за ку пи ти в травні
червні (під час без грошів’я аг ро фор му
вань) за фор вард ни ми кон трак та ми, з 
ре аль ною по пе ред нь ою оп ла тою, че рез 
Держ ре зерв 3 млн т про до воль чої пше
ниці й за по тре би «ви ки да ти» її на 

ри нок бо рош но ме лам і та ким спо со бом 
кон тро лю ва ти ціну на хліб. Так са мо 
мож на до ту ва ти й ви роб ництво 
круп’яних куль тур (про со, греч ка, рис), 
схиль них до щомісяч них рин ко вих 
ко ли вань цін.

Замість кла су рантьє, не бу де ство
ре но ще більш па ра зи ту ю чий клас — 
ла ти фун дистів. Більшість ук раїнських 
сільгоспто ва ро ви роб ників в умо вах 
стабільності зе мель них відно син знай
дуть до дат кові фінан си в інве с торів — 
як в ук раїнських, так і в за кор дон них, а 
орні землі за ли шать ся в уп равлінні 
Ук раїни.

Інфра с т рук ту ра сільських на се ле них 
пунктів ба га то в чо му ут ри мується 
за вдя ки по дат кам сільгосппідприємств, 
розміще них на їхній те ри торії, а та кож 
бла годійній до по мозі гро мадсь кості 
(тих са мих сільгоспбізне с менів). Роз вал 
на яв них гос по дарств при зве де до 
погіршен ня фінан су ван ня сільських 
гро мад. Кон цен т рація зе мель них 
ма сивів у ру ках ве ли ких ла ти фун дистів 
спри чи нить за крит тя на яв них сільгосп
підприємств та збільшен ня без робіття 
на селі.

   Що да дуть сільсько му гос по дар
ст ву Ук раїни зміни в Кон сти туції 
про за бо ро ну про да жу зе мель 
сільгоспприз на чен ня? 

�   Фінан си, при го то вані для ви ку пу 
ор них зе мель, бу де вкла де но в роз ви ток 
сільгоспви роб ництва. Ті, хто те пер сто
ять у черзі (з мішка ми гро шей), щоб 
ку пи ти орні землі, зму шені бу дуть зна
хо ди ти спільну мо ву із сільгосп
підприємства ми. Це оз на чає, що ті 
«сільгоспго с по дарі», які вміють і люб
лять пра цю ва ти на землі, поділять ся 

ча с ти ною «акцій» своїх підприємств і 
одер жать за це гроші на но ву техніку й 
тех но логії, а ті, ко му це не вдасть ся, 
про да дуть свої гос по дар ст ва сильнішим. 
Ці про це си в сільсько му гос по дарстві 
Ук раїни три ва ють дав но, але йдуть ду же 
повільно че рез не виз на ченість із пи тан
ням купівліпро да жу землі.

�   Не бу де вит ка інфляції, бо гроші, 
які одер жа ли пай о ви ки за свої про дані 
зе мельні паї і які нічим не за без пе чені, 
не по трап лять на фінан со вий ри нок. Ці 
за со би бу де ви т ра че но на спо живчі 
то ва ри здебільшо го імпорт но го по хо д
жен ня, тож інве с тиції підуть в еко
номіку країн, які ви ро би ли цю по бу то
ву про дукцію.

�   Не бу де зе мель но го ха о су че рез 
пе ре роз поділ зе мель між влас ни ка ми й 
орен да ря ми. По ля, які те пер об роб ля
ють сільгосппідприємства, скла да ють ся 
з де сятків і со тень сму жок зе мель, які 
на ле жать пай о ви кам. Купівля зе мель
них паїв ла ти фун ди с та ми ство рить 
«сму гастість» на по лях, що змен шить 
про дук тивність праці, об ме жив ши 
ви ко ри с тан ня ши ро ко за хват них аг ре
гатів для об робітку ґрун ту.

   Ук раїна не втра тить ти сячі гек тарів 
сільго с пугідь. На сам пе ред, бу де ви куп ле
но орні землі вздовж трас, не да ле ко від 
міст і ко мунікацій у надії на зміну цільо
во го при зна чен ня зе мель: із сільгос по  
бробітку на капіталь не будівництво.

   Дер жа ва Ук раїна не втра тить кон
тро лю над мільйо на ми гек тарів ор ної 
землі — однієї з найцінніших у світі. 

І. Шаб ли ко, ко лишнії ди рек тор  
ТОВ «Аг рофірма “ВІНД”»,  

на уко вий співробітник з аг ро номії  
ком панії «Аг ро сфе ра»

Концентрація земельних масивів у руках великих латифундистів спричинить закриття наявних сільгосппідприємств та збільшення безробіття на селі

Інве С ТоР лю биТь 
СТабІльнІСТь, га Ран То ва нУ 
хо ча б на де СяТь РоКІв 
УПе Ред. Та Кої СТабІльноСТІ 
Мож на до Сяг нУ Ти не 
ТІльКи СКа СУ ван няМ 
Мо Ра ТоРІю, а й Уне Сен няМ 
ЗМІн У Кон СТи ТУцІю Що до 
По вної За бо Ро ни КУПІвлІ
ПРо да жУ Зе Мель 
СІльгоСППРиЗ на чен ня.  
У цьо МУ РаЗІ УК Раїна  
й на далІ во лодІТи Ме 
найцІннІшиМ За Со боМ 
ви Роб ницТва — ЗеМ лею.


