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ПОГЛЯД УЧАСНИКІВ РИНКУ
ЗЕМЛІ НА ЗЕМЕЛЬНУ РЕФОРМУ

За результатами опитування землевласників та
сільськогосподарських виробників в рамках проекту
“БАРОМЕТР ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ: інформаційна та

адвокасі кампанія”



Методологія
• Опитування проводилося трьома хвилями для порівняння відповідей:

• 1-а хвиля – липень 2012 року
• 2-а хвиля – січень-лютий 2013 року
• 3-я хвиля – травень 2013 року

• Генеральна сукупність:
• Група 1: громадяни України – жителі міст і сіл Хмельницької і
Дніпропетровської областей та Автономної Республіки Крим, які є власниками
земельних паїв (земельних ділянок сільськогосподарського призначення).

• Група 2: фермери, керівники сільськогосподарських підприємств.

• Вибірка:
• По 6 районів у Дніпропетровській і Хмельницькій області
• 2 території міських рад Південного берега Криму та 4 райони на решті
території АР Крим

• Разом 18 районів

• Польовий етап виконувався маркетинговою компанією InMind.

• У 3-й хвилі опитування було опитано 63 с/г виробники (39 фермерських
господарств та 24 сільськогосподарські підприємства) та 679 землевласників
(195 у Дніпропетровській області, 210 в Хмельницькій та 274 в АР Крим). 



Головне коротко
Землевласники
•Зберігається висока підтримка мораторію на продаж с/г землі. Частина допускає
зняття мораторію після досягнення сприятливих соціально-економічних умов. 

•Не бажають продавати своєї землі, хіба що за умови отримання всієї суми коштів
відразу. Це виступає перешкодою для с/г виробників, які мають бажання купити
землю, оскільки вони розраховують на розстрочку і знижену ціну.

•Оцінюють землю вище, ніж с/г виробники. За рік проведення моніторингу
очікувана ціна на землю зросла.

•40% зверталися до органів влади для розв’язання проблемних питань у сфері
землеволодіння. Ці питання стосувались переважно отримання державних актів на
земельні ділянки. 

•Проблеми при оформленні прав власності на землю, ймовірно, пов’язані із
корупцією: землевласники, які зустрічалися з неофіційними платежами, частіше
вказують на складнощі у процедурі оформлення прав власності на землю. 

•Місцева влада та юридичні консультанти – основні джерела інформації щодо прав
землевласників.

•Зацікавленні у отримані юридичних консультацій, але за умови, що вони
безкоштовні та їх можливо отримати безпосередньо в місці проживання. 



Головне коротко
С/г виробники
•Дві третини допускають вільний продаж землі. За останній рік втричі зросла частка
с/г виробників, які згідні на зняття мораторію без будь-яких умов.

•Вартість землі за оцінками с/г виробників зросла у Дніпропетровській та
Хмельницькій областях, але зменшилась в АР Крим. 

•Найбільш поширені та важливі проблеми для с/г виробництва – нестабільність
державної аграрної політики та недостатність державної підтримки.

•Найбільш гострі проблеми у сфері с/г землекористування – несприятливе
законодавство, несприятлива економічна ситуація та ігнорування інтересів
землекористувачів та землевласників при прийнятті законів та рішень. 

•При потребі кредитних коштів звертаються по кредити до банків, а також
позичають гроші у родичів та знайомих. 

•Вирішують правові проблеми самостійно або звертаються по допомогу до
юридичних консультантів. Також у вирішенні юридичних питань допомагають
органи влади. 

•Найчастіше потребують юридичної допомоги з такими питаннями, як оформлення
договорів щодо земельних ділянок та вирішення спірних питань з орендодавцями.



Оцінка земельної реформи: землевласники

Частка землевласників, яка підтримує мораторій на купівлю та продаж с/г землі у
трьох хвилях моніторингу, %

• У 3-й хвилі опитування більшість землевласників (71%) виступає проти продажу с/г земель. 
16% допускають продаж, коли будуть сприятливі соціально-економічні передумови, 7% – коли
буде прийнятий відповідний закон. 6% виступають за негайний дозвіл продажу с/г земель.

• За рік проведення моніторингу рівень підтримки мораторію серед землевласників практично не
змінився (72% у 1-й хвилі, 67% у 2-й хвилі). 



Оцінка земельної реформи: с/г виробники

Частка с/г виробників, яка підтримує мораторій на купівлю та продаж с/г землі у
трьох хвилях моніторингу, %

• У 3-й хвилі опитування дві третіх с/г виробників (67%) згідні на зняття мораторію на купівлю-
продаж с/г землі (12% – негайно, 23% – після прийняття закону, 32% – після досягнення
сприятливих соціально-економічні передумов). 33% підтримують мораторій. 

• Порівняно із початком моніторингу збільшилась підтримка вільного продажу землі, особливо в
Дніпропетровській області.  



Купівля/продаж землі: готовність продавати

• У 3-й хвилі опитування дві третіх землевласників (65%) повідомили, що не бажають продавати
землю. Ця частка зменшилась з липня 2012 року, коли вона становила 75%.

• 28% готові продати ділянку, але за умови, що вся сума буде видана повністю і без розстрочки. 
На початку опитування такі землевласники становили 19%. 

Частка землевласників, які хочуть продати землю, у трьох хвилях моніторингу, %



Купівля/продаж землі: готовність купувати

• У 3-й хвилі опитування 55% с/г виробників бажають купити землю. Ця частка практично не
змінилася від початку проведення моніторингу (57% у 1-й хвилі, 58% у 2-й хвилі). 

• Зокрема, 25% повідомили, що хочуть купити землю, але її власники бажають отримати відразу
всю суму за землю. 12% купили б ділянку, якби її вартість не була проіндексована відповідно
до інфляції таї ринкової вартості землі.

Частка с/г виробників, які хочуть купити землю, у трьох хвилях моніторингу, %



Купівля/продаж землі: ціна землевласників
• Не всі землевласники, опитані у 3-й хвилі моніторингу, можуть оцінити вартість земельної

ділянки: 211 або 31,1% із 679 опитаних землевласників не змогли назвати бажаної ціни на
землю. 

• За останній рік земельні ділянки подорожчали в середньому на 600 дол. США/га у кожній
області. 

Очікувана ціна на землю за оцінками землевласників у трьох хвилях моніторингу, 
дол. США/га



Купівля/продаж землі: ціна с/г виробників
• Не всі с/г виробники, опитані у 3-й хвилі моніторингу, змогли назвати очікувати ціну земельної

ділянки: 14 із 63 с/г виробників (22,2%) не вказали бажаної ціни на землю. 

• За останній рік земельні ділянки, за оцінками с/г виробників, подорожчали в Дніпропетровській
та Хмельницькій областях, але подешевшали в АР Крим. 

Очікувана ціна на землю за оцінками с/г виробників у трьох хвилях моніторингу, дол. 
США/га



Землевласники: отримання власності на землю

Власність на земельний пай (земельну ділянку) Ви отримали як:

• 58% землевласників, опитаних у 3-й хвилі моніторингу, мають державний акт на присадибну
ділянку. У 9,5% на час проведення опитування він знаходився у процесі виготовлення. 

• Більш, ніж половина опитаних землевласників (52%) отримали власність на земельний пай як
члени колективних с/г підприємств. Другим найбільш поширеним способом отримання
власності на земельну ділянку є отримання її в спадщину. 



Землевласники: звернення до органів влади

• 42% землевласників, опитаних у 3-й хвилі моніторингу, звертались до органів влади із
певними проблемними питаннями щодо землекористування (70% у Дніпропетровській
області, 32% у Хмельницькій та 31% у АР Крим). 

• У Хмельницькій області землевласники найрідше звертались до органів влади для отримання
державного акту на присадибну земельну ділянку. В АР Крим зафіксована найбільша частка
звернень із спірними питаннями щодо власності на землю. 

Питання, щодо яких були звернення до органів влади, %



Землевласники: інформування щодо прав

Джерела інформації про права землевласників, %

• У 3-й хвилі опитування 69% землевласників (93% землевласників Дніпропетровської області, 
84% – Хмельницької області та 58% – АР Крим) повідомили, що отримували інформацію про
свої права.

• У Дніпропетровській області представники місцевої влади та юристи відіграють рівнозначну
роль в інформуванні землевласників. Також тут землевласники більше отримують інформацію
про свої права зі ЗМІ.



Землевласники: труднощі та корупція при оформленні прав
власності на землю

Труднощі із оформленням прав власності на землю та досвід корупції, %

• 50% землевласників, опитаних у 3-й хвилі моніторингу, зустрічалися із певними складнощами
при оформленні прав власності на землю: 23% забракло коштів на виготовлення державних
актів, 8% мали проблеми із зверненням до районних, а 10% – до обласних органів земельних
ресурсів, у 9% були інші проблеми. 

• 35% землевласників чули про корупцію при реєстрації прав власності на землю. У
Хмельницькій області та АР Крим повідомлення про труднощі прямо пов’язані із рівнем корупції. 



Землевласники: зацікавленість в юридичних консультаціях

Зацікавленість у юридичних консультаціях залежно від фінансового стану, %

• 75% землевласників, опитаних в 3-й хвилі моніторингу, хотіли б мати можливість отримати
юридичні консультації з питань землекористування. Більшість з них (54% від загальної
кількості) – якщо ці консультації будуть надаватися безкоштовно за місцем проживання. 

• У кожній області спостерігається різниця у зацікавленості в юридичних консультаціях серед
землевласників із різних категорій за фінансовим станом. 



С/г виробники: потреба в юридичній допомозі

Питання, з яких потрібна правова допомога, %

• С/г виробники, опитані у 3-й хвилі моніторингу, найчастіше потребують юридичної
допомоги з таких питань, як оформлення договорів щодо земельних ділянок (40%) та
вирішення спірних питань з орендодавцями (21). 

• 22% с/г виробників не потребують правової допомоги.  



С/г виробники: правові питання

Хто допомагає с/г виробникам у вирішенні правових питань щодо
землекористування, %

• Більшість фермерських господарств, опитаних у 3-й хвилі моніторингу, самостійно
вирішують правові питання, пов’язані із землекористуванням. 

• Інші с/г виробники чатсіше за фермерів звертаються за юридичною допомогою до
власних та зовнішніх юристів, а також до місцевих органів влади. 



С/г виробники: перешкоди для розвитку бізнесу

Рейтинг перешкод за поширеністю (%) та актуальністю (1 – найважливіша
проблема)

• Нестабільність державної аграрної політики та брак державної підтримки – найбільш
поширені та актуальні перешкоди для розвитку бізнесу с/г виробників.



С/г виробники: проблеми у сфері с/г
землекористування

Основні проблеми у сфері с/г землекористування, %

• С/г виробники, опитані у 3-й хвилі моніторингу, відносять несприятливе законодавство, 
несприятливу економічну ситуацію в державі та ігнорування інтересів землекористувачів та
землевласників до найбільших проблем у сфері с/г землекористування. 

• Важливими проблемами також є непрофесіоналізм та корупція в місцевих органах влади. 



С/г виробники: джерела кредитних коштів

Куди звертаються с/г виробники по кредитні кошти, %

• С/г підприємства частіше від фермерів говорять, що не мають потреби у кредитних коштах. 

• Фермери частіше, ніж с/г підприємства, звертаються по кошти до родичів і знайомих.



Дякуємо за увагу! 
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