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Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2012 рік

ПОГЛЯД УЧАСНИКІВ РИНКУ 
ЗЕМЛІ НА ЗЕМЕЛЬНУ РЕФОРМУ

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

адвокасі кампанія”

Методологія
Польовий етап опитування було проведено в період з19 червня по 9 липня

Генеральна сукупність опитування:
• 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.
• Польовий етап виконувався маркетинговою компанією InMind

Кількість анкет 
Область Район Власники земельних паїв Фермери

Дніпропетровська область

П'ятихатський 41 7
Синельниківський 28 3
Криничанський 27 6
Верхньодніпровський 42 6
Царичанський 27 5
Софіївський 27 5
Деражнянський 31 2
Віньковечький 45 4

Хмельницька область
Волочиський 29 3
Ізяславський 30 2
Хмельницький 46 3
Чемеровецький 30 3

Автономна Республіка Крим

Бахчисарайський 45 3
Нижньогірський 44 3
Джанкойський 42 2
Сакський 42 3
Феодосія 44 1
Алушта 44 1

Загалом 664 62

Головне коротко
Землевласники
• Не бажають продавати своєї землі, хіба що за умови отримання всієї суми

коштів відразу. Проте це – найбільша перешкода для с/г виробників, які мають
бажання купити землю: вони розраховують на розстрочку і знижену ціну.

• Оцінюють землю вище, ніж с/г виробники.

• Отримали власність на землю як члени колективних с/г підприємств.
Власниками земельного паю в результаті купівлі є лише 1% власників землі.

• Звернення до органів місцевої влади при виникненні питань у сфері
землеволодіння не поширені. Одна з можливих перешкод – наявність
неофіційних платежів, на яку вказує майже половина землевласників. Помітно
більше землевласників, які зустрічалися з корупцією, вказують на існування
складнощів у процедурі оформлення прав власності на землю.д щ у р ц дур ф р р

• Орендарі – одне з основних джерел інформації щодо прав землевласників.

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

Головне коротко

С/г виробники
• Як і землевласники, переважно виступають проти продажу землі. Проте серед

с/г виробників більше тих, хто допускає продаж землі після досягнення
необхідних соціально-економічних та правових умов.д ц р у

• Більшість виплачує оренду в натуральному вигляді: послугами та продукцією.

• Найбільш поширені та важливі проблеми – нестабільність державної аграрної
політики, недостатність державної підтримки та проблеми з реалізацією
виробленої продукції.

• При потребі кредитних коштів звертаються по кредити до банків. Крім
цього, фермери позичають гроші у родичів та знайомих.

• Фермери вирішують правові проблеми самостійно або звертаються по допомогуФермери вирішують правові проблеми самостійно або звертаються по допомогу
до органів влади. С/г підприємствам у вирішенні юридичних питань допомагають
власні юристи та зовнішні консультанти.

• Найчастіше потребують юридичної допомоги з такими питаннями, як
оформлення договорів щодо земельних ділянок, оцінка землі та вирішення
спірних питань з орендодавцями.
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Оцінка земельної реформи: землевласники

• Більшість землевласників (72%) – проти продажу с/г земель. Лише 2% землевласників
виступають за негайний дозвіл продажу с/г земель.

• 61% вважають, що земля має надаватись безкоштовно лише сільським жителям і лише 2%
вважають, що земля має продаватись всім громадянам за власні кошти.

Чи вважаєте Ви, що мораторій на продаж с/г земель має бути знятий і така земля має вільно продаватися і
купуватися (N=616)?

, р р

N=664. Землевласники

Оцінка земельної реформи: с/г виробники (1)
• Більшість с/г виробників виступають проти продажу с/г земель (60% респондентів). При

цьому, третина опитаних не проти можливості продажу землі в недалекому майбутньому, але
за умови наявності необхідних соціально-економічних умов.

• 45% опитаних с/г виробників виступають проти приватизації с/г землі.

Чи вважаєте Ви правильними підходи до земельної реформи в Україні? (N=53) 

N=62. С/г виробники.

Оцінка земельної реформи: с/г виробники (2)
• Значна частина фермерів позитивно оцінюють здійснені зміни, але бачать проблему у тому, що

в результаті земельної реформи так і не був сформований повноцінний ринок землі.

• Представники с/г підприємств частіше за фермерів говорять про те, що, на їхню
думку, надавати землю у приватну власність потрібно було не лише сільським жителям, але й
всім громадянам України

Чи вважаєте Ви правильними підходи до земельної реформи в Україні?  

всім громадянам України.

N=53. С/г виробники.

Купівля/продаж землі: готовність продавати/купувати
Попит на землю перевищує пропозицію:

З одного боку, 75,8% землевласників не мають бажання продавати земельну ділянку. 19,1%
готові продати ділянку, але за умови, що вся сума буде видана повністю і без розстрочки, й
лише 1,6% хотіли б терміново продати ділянку.

Чи хотіли б Ви продати свою земельну ділянку для ведення товарного с/г виробництва за певних
умов (N=640)?

З іншого боку, більше 50% с/г купили б орендовану ними землю. 29,3% — готові купити
орендовану ними землю в розстрочку, за умови індексації ціни з врахуванням інфляції та її
ринкової вартості, 14,8% купили б ділянку, якби її вартість не була проіндексована, 13,0% -
купили б в розстрочку, але власники не бажають так продавати.

19%

76%

Хочу, але за умови, що ціна мене задовольнить і отримаю 

Ні,  не хочу, ні за яких умов

N=664. Землевласники.
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4%

19%
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Хочу, терміново

Хочу, навіть за умови продажу в розстрочку, якщо ціна 
мене задовольнить

у, у , щ ц д р
відразу всю належну суму, а не частинами в розстрочку
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Купівля/продаж землі: можливості купувати (1)

Чи хочете Ви викупити орендовану землю чи додатково придбати землі в розстрочку за умови, що ціна
ї б і і ф ії її ї і? (N 54)

60% с/г виробників вказують на те, що у них не достатньо фінансових ресурсів для викупу
землі. Більшість з них розраховує на іпотечну допомогу держави.

на неї буде індексуватися з урахуванням інфляції та її ринкової вартості? (N=54)

N=62. С/г виробники.

Купівля/продаж землі: можливості купувати (2)

Чи передбачають Ваші окремі чинні договори оренди викуп землі?

• Більшість угод, укладених с/г виробниками при оренді землі, не передбачають її подальшого
викупу (маже 67% с/г виробників вказали на це). При цьому, 11% орендаторів взагалі працює
без договору про оренду.

р д р д р р д у

N=59. С/г виробники.

Купівля/продаж землі: ціна на землю
Респондентам було важко оцінити вартість земельної ділянки.

33,7% землевласників та 43,5% с/г виробників не знають скільки могла б коштувати земельна
ділянка

1 га землі дорожче оцінюється землевласниками порівняно до с/г виробників.р р р

Ціна 1 га землі, на думку землевласників а середньому повинна становити 5440 дол. США, с/г
виробники в середньому оцінюють 1 га в 4085 дол. США

Область Землевласники С/г виробники

Дніпропетровська  5837,00 4135,00

Таблиця 1. Бажана ціна 1 га землі , дол. США, середнє

N=664. Землевласники.

Хмельницька 5106,00 3375,00

АР Крим 5298,00 4668,00

Результати опитування землевласників

12
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Користування земельною ділянкою

й б

• Більш ніж 90% опитаних користуються присадибною ділянкою. Разом з тим, лише половина
респондентів мають державний акт на присадибну ділянку і у 7% опитаних акт знаходиться
на процесі виготовлення.

Чи користуєтеся ви присадибною ділянкою? Чи маєте Ви державний акт на присадибну
ділянку?

N=664. Землевласники

Шлях отримання власності на землю
• Більш, ніж половина опитаних землевласників 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 – приблизно кожен п'ятий землевласник.

• При цьому покупцями земельного паю є лише 1% опитаних землевласників.

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

При цьому покупцями земельного паю є лише 1% опитаних землевласників.

N=664. Землевласники.

Проблеми землекористування
• Більше половини землевласників ніколи не звертались до органів влади для вирішення

проблем, пов'язаних з землекористуванням.

• Більша кількість звернень (73%) були пов'язані з питанням отримання державного акту на
присадибну ділянку.

Чи доводилося Вам звертатися до місцевої чи
іншого рівня влади щодо проблемних питань
Вашого землекористування ? Щодо яких питань було це звернення:

присадибну ділянку.

N=230

N=664. Землевласники.

Проблеми землекористування (за областями)

• У Дніпропетровській області таких звернень було значно менше, ніж в Хмельницькій області
та в АР Крим

• В Автономній Республіці Крим землевласники частіше звертались до органів влади для
отримання державного акту на присадибну земельну ділянку, у Хмельницькій області дещоотримання державного акту на присадибну земельну ділянку, у Хмельницькій області дещо
більше звернень було з приводу отримання державного акту на земельну ділянку для
ведення товарного с/г виробництва. У Дніпропетровській області частки звернень з обох
питань однакові.

Чи доводилося Вам звертатися до місцевої 
чи іншого рівня влади щодо проблемних 
питань Вашого землекористування ?

Щодо яких питань було це звернення (N=230):

N=664. Землевласники.
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Поінформованість щодо прав

Чи інформували Вас про Ваші права як 
землевласника ? Хто головним чином надав Вам інформацію?

• Більше половини землевласників були поінформовані про свої права. При цьому, основним
джерелом інформації виступали орендарі (для 58%) та представники місцевої влади (для 41%).

N=448

N=664. Землевласники

Поінформованість щодо прав (за областями)
• Найкраще поінформовані про свої права землевласники Дніпропетровської області.

• У Хмельницькій області частки тих, хто надає інформацію землевласникам, рівні: половина
землевласників дізнаються про свої права від представників місцевої влади, а друга половина –
від орендарів.

Чи інформували Вас про Ваші права як
землевласника ?

Хто головним чином надав Вам інформацію
(N=448)?

• Землевласники АР Крим та Дніпропетровської області дізнаються про свої права від орендарів
частіше, ніж від місцевої влади.

N=664. Землевласники

Оформлення прав власності
• Більше половини землевласників (66%) не мали проблем при оформлені прав власності на

присадибну земельну ділянку.

• Основні проблемами, які все-таки виникали у приблизно 30% землевласників, стосувались
відсутності коштів для виготовлення державного акту та процедури звернення до районного
органу земельних ресурсів

Що для Вас виявилося найскладнішим при оформленні прав власності на присадибну земельну
ділянку чи земельну ділянку для ведення товарного с/г виробництва? 

органу земельних ресурсів.

N=609. Землевласники

Оформлення прав власності (за областями)
• Для Хмельницької області та АР Крим актуальні проблеми браку коштів на виготовлення

документів на право власності на землю .

• Найменше проблем у процесі оформлення документів виникало в землевласників
Дніпропетровської області.

Що для Вас виявилося найскладнішим при оформленні прав власності на присадибну земельну
ділянку чи земельну ділянку для ведення товарного с/г виробництва? 

N=609. Землевласники
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Наявність неофіційних платежів

Ч В фі ій і і ф і і і В

• 42% землевласників чули про неофіційні платежі та інші корупційні умови для оформлення
власності на земельну ділянку. 58% землевласників повідомляють, що не чули про такі
платежі.

Чи чули Ви про неофіційні платежі при оформленні права власності на земельну ділянку в Вашому
районі або про товари або послуги для того, щоб оформити та отримати документи?

N=643. Землевласники. 

Наявність неофіційних платежів (за областями)

Чи чули Ви про неофіційні платежі при оформленні права власності на земельну ділянку у Вашому
районі або про товари або послуги для того щоб оформити та отримати документи?

• Найбільше землевласники зіштовхувалися з корупцією при оформленні прав власності на
землю в Криму, найменше – в Дніпропетровській області.

районі або про товари або послуги для того, щоб оформити та отримати документи?

N=643. Землевласники. 

Зв’язок корупції та проблем з оформленням документів

Що для Вас виявилося найскладнішим при оформленні прав власності на присадибну земельну
ділянку чи земельну ділянку для ведення товарного с/г виробництва?

• У Хмельницькій області землевласники, які зустрічалися з корупцією, помітно частіше говорять
про складнощі при оформленні прав власності на земельну ділянку.

ділянку чи земельну ділянку для ведення товарного с/г виробництва? 

65%

24%
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29% 34%
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21%
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Дніпропетровська Хмельницька АР Крим

а) знайомі з корупцією

Складнощів не було

N=590. Землевласники. 

Відсутність коштів, щоб заплатити за виготовлення 
державного акту
Процедура звернення до районного органу 
земельних ресурсів
Необхідність звернення до обласного органу 
земельних ресурсів
Інше

Спільне володіння землею
• Більшість (92%) опитаних землевласників не мають бажання володіти земельними ділянками

на кооперативній основі. Землевласники також не виявляють бажання реєструвати фермерське
господарство на базі своєї земельної ділянки.

Чи хотіли б Ви зареєструвати фермерське
господарство на базі своєї земельної ділянки для 
ведення товарного с/г виробництва та орендувати
інші земельні ділянки?

Чи хотіли б Ви спільно з 
сусідами, родичами, іншими людьми обробляти
декілька земельних ділянок на кооперативній
основі?

N=644. Землевласники. N=642. Землевласники.
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Зміна цільового призначення землі

Чи хотіли б Ви змінити цільове призначення Вашої земельної ділянки, що зараз 
використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва?

• 93% опитаних землевласників не хотіли б змінювати цільове призначення власної земельної
ділянки. Лише 7% опитаних заявили про таке бажання.

N=617. Землевласники.

Сплата оренди
• У більшості землевласників (88%) земельна ділянка для ведення товарного с/г виробництва

знаходиться в оренді. При цьому, більше половини землевласників (70%), що здають ділянку в
оренду, отримують орендну плату у вигляді послуг та сільськогосподарською продукцією.

• За 2011 рік більше половини землевласників, що здають земельну ділянку в оренду, отримують
( і )

N 587

Чи знаходиться Ваша земельна
ділянка для ведення товарного 
с/г виробництва в оренді?

Ви отримуєте орендну плату (N=579):

Яким чином Ви отримали орендну плату за 2011 рік? (N=572)

орендну плату впродовж року (продукцією та послугами).

N=587

N=664. Землевласники.

Попит на оренду земельної ділянки
• 40% землевласників вказують на те, що в місцевості, де знаходиться їх земельна ділянка

немає орендарів, які бажають її орендувати.

• При цьому, 24% респондентів не змогли точно відповісти на запитання щодо наявності
орендаторів, які бажають орендувати земельну ділянку.

Чи є у місцевості, де знаходиться Ваша земельна ділянка для ведення товарного с/г 
виробництва, орендарі, які бажають її орендувати?

N=587. Землевласники. Власники орендованої землі

Потреба в юридичних консультаціях
• Більшість землевласників (67%) бажають отримувати юридичні консультації з питань

землекористування, але за умов, якщо консультація буде безкоштовна і безпосередньо в
місцевості проживання землевласника.

• Для 10% землевласників основною перешкодою для отримання такої консультації є

Чи хотіли б Ви мати можливість отримувати юридичні консультації з питань землекористування?

відсутність коштів для сплати за послугу.

• 21% землевласників повідомили, що не потребують юридичної консультації з питань
землекористування.

N=647. Землевласники.
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Потреба в юридичних консультаціях за фінансовим станом

Чи хотіли б Ви мати можливість отримувати юридичні консультації з питань землекористування?

• У Хмельницькій області та в Автономній Республіці Крим збільшення рівня доходів
землевласників сприяє більшому зацікавленню в юридичних консультаціях.
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N=637. Землевласники.
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ні

Ні, не хочу

Хочу, але безкоштовно і безпосередньо в тій місцевості, де проживаю

Хочу, за місцем проживання або в районному центрі, але не маю коштів на такі консультації

Хочу і можу оплатити такі консультації за місцем проживання, або в районному центрі

Земельний податок
• В тій чи іншій формі, податок сплачують майже половина землевласників (58%). При

цьому, третина землевласників сплачують податок лише за присадибну ділянку, у 21% податок
сплачує орендатор. Особисто земельний податок сплачує лише 6% землевласників.

• Майже 40% землевласників не сплачують земельний податок.

Чи сплачуєте Ви земельний податок?

N=664. Землевласники.

Джерела інформації
• Половина землевласників (51%) отримують необхідну їм інформацію від родичів, знайомих та

сусідів. Центральне телебачення використовуються як джерело інформації 25%
землевласників.

• При цьому, лише близько третини землевласників для отримання необхідної інформації
використовують ЗМІ (пресу різних рівнів радіо Інтернет)

Звідки зазвичай Ви дізнаєтеся про актуальні новини, які стосуються Вас безпосередньо або жителів
населеного пункту, у якому Ви проживаєте?

використовують ЗМІ (пресу різних рівнів, радіо, Інтернет).

N=664. Землевласники.

Результати опитування с/г виробниківРезультати опитування с/г виробників
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Професійний профіль вибірки

• 57% опитаних – фермери.

• Решта – представники с/г підприємств, в тому числі 18% – керівники підприємств, 7%
респондентів – заступники керівників та 18% – головні бухгалтери.

Яку посаду Ви займаєте?

N=62. С/г виробники. 

Оренда ділянок та правові питання

Хто головним чином Вам допомагає у вирішенні

• Більшість с/г виробників (71%) вирішують правові питання щодо землекористування самостійно.
14% звертається за допомогою до місцевих органах влади, а 12% респондентів – до власного
юриста.

Скільки земельних ділянок Ви орендуєте і де? Хто, головним чином, Вам допомагає у вирішенні
правових питань щодо землекористування?

N=52. С/г виробники.

Правові питання: фермери та с/г підприємства
• Більшість фермерських господарств самостійно вирішують правові питання, пов’язані із

землекористуванням. Також деякі з них звертаються за юридичною допомогою до місцевих
органів влади.

• С/г підприємства для цього користуються послугами власних або зовнішніх юристів.

Хто, головним чином, Вам допомагає у вирішенні правових питань щодо землекористування?

N=52. С/г виробники.

Перешкоди для розвитку бізнесу

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

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

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

N=62. С/г виробники.
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Джерела кредитних коштів

Куди звертаються с/г виробники по кредитні кошти

• Фермери частіше від с/г підприємств звертаються до неформальних джерел, а с/г
підприємства більше схильні позичати кошти у банків.

N=62. С/г виробники.

Хмельницька область: взаємини 
іземлевласників з органами влади 

Інформування про права землевласників
• Найкраще проінформовані про свої права як землевласників мешканці Деражнянського та

Волочиського районів.

• Землевласникам Деражнянського та Віньковецького районів інформацію про їхні права
надавали орендарі, а у Волочиському та Хмельницькому районах землевласники отримували
таку інформацію від місцевої влади

Частка тих, кого інформували про їхні права як 
землевласників

таку інформацію від місцевої влади.

Хто головним чином надав Вам інформацію?

Складнощі при оформленні документів на землю
• У мешканців Волочиського та Хмельницького районів виникали проблеми із зверненнями до

районних органів земельних ресурсів та із браком коштів, щоб заплатити за виготовлення
державного акту.

• Респонденти Деражнянського, Віньковецького та Чемеровецького районів не відчули складнощів
при оформленні прав власності на землю

Що для Вас виявилося найскладнішим при оформленні прав власності на присадибну земельну 
ділянку чи земельну ділянку для ведення товарного с/г виробництва?

при оформленні прав власності на землю.
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Знайомство з корупцією при оформленні документів на землю 

• Більшість землевласників Волочиського та Хмельницького районів повідомили, що чули про
неофіційні платежі для того, щоб оформити та отримати документи на землю.

• Більшість опитаних Деражнянського, Віньковецького, Ізяславського та Чемеровецького районів
не чули про такі платежі.

Чи чули Ви про неофіційні платежі при оформленні права власності на земельну ділянку у Вашому 
районі або про товари або послуги  для того, щоб оформити та отримати документи?

Дякуємо за увагу! 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

вул. Рейтарська 8/5 A, 01034 Київ

тел. (+38044) 235-6485, 278-6360

institute@ier.kiev.ua 

www.ier.com.ua


