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Чи не заберуть наші паї? Чи вигідно ми здаємо їх в оренду? Як 
зробити все юридично правильно? 

Останнім часом на адресу Української Галицької Партії  
почастішали звернення з приводу проблеми переоформлення 
земельних паїв та укладання договорів оренди земель 
сільськогосподарського призначення. Справа в тому, що прийдешній 
2017 рік можна сміливо назвати рубіжним моментом щодо укладання 
нових угод між власниками землі та їх орендарями. Так склалось, 
що левова частка старих угод добігає свого терміну і перед кожним 
власником постає складне питання – як бути далі? Чи пролонгувати 
діючу угоду, якщо у ній зафіксовано таке право, чи укладати нову і на 
нових умовах, а, головно, - як не потрапити у пастку різного ґатунку 
земельних аферистів, які повилазили з усіх усюд, неначе гриби після 
дощу?

Власне, з таким переліком питань і звертаються до юристів та 
активістів УГП мешканці нашого краю. Тож виникла ідея видати цей 
невеличкий методичний довідник-порадник, на сторінках якого кожен 
зацікавлений читач зможе знайти корисну інформацію не лише про 
процедуру переукладання угод, але й про земельне законодавство 
вцілому, про права, якими наділені власники земельних паїв та багато 
інших і теоретичних, і практичних матеріалів.

Під час підготовки цього збірника було проведено низку 
експертних обговорень проблеми. Ключовий висновок усіх дискусій 
– українська земля надалі залишається найціннішим капіталом, який 
знаходиться в руках простих людей. І розпоряджатись цим скарбом 
потрібно ефективно, з вигодою для власників і, як мовиться на Галичині 
– по-ґаздівськи, власними силами. А якщо вирішили віддати землю в 
оренду, то нові угоди із орендарями слід укладати розважливо, без 
поспіху, уважно перечитуючи кожну сторінку документу, адже від його 
змісту дуже часто залежить добробут цілих родин і один необачний 
підпис може поставити його, як мінімум, під загрозу.

Отож, вчімось бути мудрими, шляхетними та обізнаними 
господарями і будьмо успішними власниками своєї землі!

ВСТУП
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• Цивільний кодекс України (№435-IV від 16 січня 2003р.);

• Земельний кодекс України (№2768-III від 25 жовтня 2002р.);

• Податковий кодекс України (№2755-VI від 02 грудня 2010р.); 

• Закон України «Про оренду землі» (№ 161-XIV від 06 жовтня 1998 
року);

• Закон  України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень » ( № 1952-IV від 01.07.2004 р.); 

• Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) (№ 899-IV 
від 05 червня 2003 р.);

• Закон України «Про особисте селянське господарство» (№742-IV 
від 15 травня 2003р.);

• Закон України «Про оцінку земель» (№1378-IV від 11.12.2003р.);

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Типового договору оренди землі » ( № 220 від 03 березня 2004р.);

• www.land.gov.ua – сайт Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

• www.zem.com.ua – земельний союз України

• www.ligazakon.ua – сайт видання «Юрист & Закон»

• www.landlaw.org.ua – «Центр земельного права»

• www.rada.gov.ua – портал Верховної Ради України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

КОРИСНІ РЕСУРСИ
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КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ

Сільськогосподарського 
призначення

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:
(рілля, сіножаті, пасовища, лісові смуги, землі під господарськими дворами)

КОРИСТУВАННЯ (ОРЕНДА) / ВЛАСНІСТЬ

ЗЕМЛІ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ 
ЗАБОРОНЕНО

ПРОДАВАТИ
ПЕРЕДАВАТИ У ВЛАСНІСТЬ 
ІНОЗЕМНИМ ДЕРЖАВАМ ТА  
ІНОЗЕМНИМ ЮРИДИЧНИМ 

ОСОБАМ

ПЕРЕДАВАТИ У ВЛАСНІСТЬ 
ІНОЗЕМЦЯМ ТА ОСОБАМ БЕЗ 

ГРОМАДЯНСТВА

Житлової забудови Водного фонду Історико-культурного 
значення

Оздоровчого та 
рекреаційного призначення

Лісгосподарського 
призначення

Промисловості, оборони 
тощо

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК

ГРОМАДЯНАМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ 
ПІДПРИЄМСТВАМ

ГУРТОВИМ РИНКАМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИМ ТА НАВЧАЛЬНИМ УСТАНОВАМ

ІНШИМ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ДЛЯ 
ВЕДЕННЯ ПІДСОБНОГО ГОСПОДАРСТВА
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Подання заяви в РДА про 
отримання дозволу на 
виготовлення технічної 
документації. Отримання 
розпорядження голови 
РДА (макс. термін 
розгляду заяви 1 міс.).

Виготовлення технічної 
документації на 
відведення земельної 
ділянки спеціалізованим 
підприємством (термін 
виготовлення - згідно з 
договором).

Заява в місцевий центр 
надання адміністративних 
послуг про присвоєння 
земельній ділянці кадастрового 
номеру та внесення відомостей 
до держгеокадастру. Отримання 
витягу (макс. термін 14 роб. 
днів).

Заява в РДА про 
затвердження 
технічної 
документації 
про відведення 
земельної ділянки  
у власність (макс. 
термін розгляду 
заяви 1 міс.).

Заява в реєстраційну 
службу для 
реєстрації речових 
прав на земельну 
ділянку. Отримання,  
за бажанням, 
інформаційної довідки 
(паперова форма - 
34 грн., електронна 
- 17 грн.) про наявність 
приватизованої ділянки 
(термін та вартість 
розгляду заяви: 140 
грн.  - 5 днів; 6800 грн. 
- 2 год.)

Можливість 
розпоряджатися 
приватизованою 
земельною 
ділянкою на 
власний розсуд.

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ)

Згідно з чинним законодавством власник може розпоряджатися 
своєю землею (в тому числі і здавати в оренду) лише за умови 
присвоєного їй кадастрового номеру, наявності  відомостей про неї 
у державному земельному кадастрі та державному реєстрі прав на 
нерухоме майно.
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Якщо у Вас в наявності є державний акт на право власності 
на земельну ділянку без присвоєного кадастрового номеру 
(акти видавались 1998-2006рр), необхідно звернутися 
до спеціалізованого підприємства щодо виготовлення 

технічної документації  із землеустрою, після чого пройти реєстрацію 
в регіональному підрозділі Держгеокадастру та реєстраційної 
служби. Звертатись за дозволом до місцевої державної адміністрації 
не потрібно.

Якщо від Вашого імені реєстрацію буде проводити 
представник, то необхідно додати такі документи: 
нотаріально завірену довіреність на цю особу, оригінал та 
копію паспорта та ідентифікаційний код представника.

За держвну реєстрацію прав на нерухоме майно (земельна 
ділянка) стягується адміністративний збір в розмірі - 0,1 мінімальної 
заробітної плати (станом на 2016 рік - 140 грн.).

Звільняються від сплати адміністративного збору: 

- громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 - постраждалі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до категорії 3 - постраждалі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення 
чи самостійного переселення або постійно працюють на території 
зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого 
добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 
року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) 
відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного 
відселення - не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до категорії 4 - потерпілі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або 
постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного 
контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили 
або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників 
антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або 
учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи 
пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- інваліди I та II груп;
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- інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, 
виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації 
прав.

Державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно 
(землю) проводять:

1.  Органи державної реєстрації прав, створені Мін’юстом.

2. Виконавчі органи місцевих рад, Київської, Севастопольської 
міськдержадміністрацій.

3.  Акредитовані суб’єкти юридичні особи, що перебувають 
у трудових відносинах не менш ніж із трьома державними 
реєстраторами (нотаріуси, комунальні та державні підприємства, їх 
філії акредитовані Міністерством юстиції України).

Законодавчі суперечності
Відповідно до розділу X Перехідних положень 

“Земельного кодексу України” сертифікати на право на 
земельну частку (пай) є дійсними до виділення власникам земельних 
часток (паїв) у натурі (на місцевості) земельних ділянок та видачі їм 
державних актів на право власності на землю. Громадяни можуть 
укласти договір на оренду земельної ділянки та зареєструвати цей 
договір в органі місцевого самоврядування. 

Корисна інформація: На практиці майбутні орендарі  беруть 
на себе зобов’язання щодо допомоги у виготовленні всіх 
необхідних документів на право власності земельної 

ділянки за власні кошти. Це пов’язано, насамперед, із зростанням 
конкуренції  в аграрному бізнесі та зацікавленістю у співпраці із 
власниками земельних наділів. Тому Ви сміливо можете звернутися 
до них, оскільки це зекономить Ваш час і Ваші гроші. Проте, даючи 
орендарям право на виготовлення документів на право власності на 
Вашу земельну ділянку обов’язково вимагайте повернення оригіналів 
готових документів. Ця порада стосується і осіб, що здійснюють 
процедуру  спадкування землі .
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ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРИ 
УКЛАДАННІ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ. 
( ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ)

1. Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення укладається у письмовій формі у відповідності до 
«Типовової форми договору оренди землі», затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України № 220 від 03.03.2004р. та підлягає 
державній реєстрації, яку мають право і можуть здійснювати державні 
реєстратори,  державні і приватні нотаріуси.

Для реєстрації необхідно  подати: 
• заяву (її форма затверджена наказом Мінюсту України «Про 

впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 17.04.12 р. 
№595/5);

• документ, що посвідчує особу заявника (для представника 
заявника, також, довіреність чи інший документ, який підтверджує 
його повноваження);

• копію реєстраційного номера облікової картки платника 
податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників 
податків (ідентифікаційний код);

• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з 
Державного реєстру прав (квитанція) ;

• документ про сплату державного мита (квитанція);
• документи, що підтверджують виникнення права оренди 

земельної ділянки (договір оренди);
• витяг з державного земельного кадастру (на підтвердження 

факту реєстрації земельної ділянки як об’єкта права).
У результаті прийняття заяви про державну реєстрацію заявнику 

видається карта прийому відповідної заяви, в якій містяться відомості 
про дату і час подачі заяви, її реєстраційний номер, а також перелік 
документів, які подавалися заявником.

За результатами розгляду заяви про державну реєстрацію та 
документів, необхідних для її проведення, державний реєстратор 
приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або 
рішення про відмову в такій реєстрації. Якщо підстави для відмови 
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відсутні, держреєстратор, на підставі прийнятого рішення про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень, внесе відповідні записи 
до Державного реєстру прав та сформує витяг з Державного реєстру 
прав, який видасть або надішле заявникові. На проведення цієї 
процедуру законодавство відводить держреєстратору 14 днів.

Альтернативним варіантом є нотаріальне посвідчення договору 
оренди. В цьому випадку всі функції держреєстратора виконає 
нотаріус.

2. При укладанні договору оренди  слід звернути увагу на 
наявність 3-х основних умов:

2.1. Об’єкт оренди.
Зазначається розмір ділянки, місце  її розташування, вказується 

чи розміщуються на земельній ділянці об’єкти нерухомості, інші 
особливості ділянки. Невід’ємною частиною в предметі договору є 
наявний кадастровий номер земельної ділянки

Важливо! В пункті договору, де вказана нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки, обов’язково необхідно зазначати 
про необхідність щорічної індексації.  

Важливо! Земельна ділянка, обтяжена заставою,може 
бути передана в оренду в разі згоди заставодержателя.       

2.2. Строк дії договору оренди
Мінімальний строк дії договору оренди 7 років, максимальний - 

50 років.
Найбільш оптимальний  в сьогоднішніх реаліях строк - 7 років 

(так як в Україні переважає семипільна система сівозмін).
Корисна інформація: Якщо Ви укладаєте договір оренди із 
новим орендарем, рекомендуємо укладати його на короткий 
термін, оскільки Ви не знаєте наскільки добросовісно  та 
чітко він буде виконувати всі умови договору.

Рекомендуємо виключити із договору пункт про надання 
переважного права орендарю про укладання з Вами  нового договору 
оренди після закінчення терміну дії старого. Враховуючи зростаючий 
попит на землі сільськогосподарського призначення, така позиція 
надасть Вам змогу в майбутньому періоді  без юридичних наслідків, 
вибрати оптимального орендаря, який зможе запропонувати вищу 
орендну плату. Крім того, варто передбачити в договорі заборону 
вносити вашу земельну частку (пай) до статутного фонду орендаря чи 
іншого суборендаря.
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2.3. Орендна плата.
Зазначається  розмір орендної плати,  розмір індексації, форми  

платежу, строки виплат, порядок її внесення і відповідальність 
за несплату. Мінімальна орендна плата згідно з законодавством 
становить 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Важливо: В сьогоднішніх реаліях  відсоткова ставка по оренді 
землі сільськогосподарського призначення стартує від 5% і щороку 
спостерігається тенденція до її підвищення. Тому рекомендуємо 
переглядати розмір орендної плати щороку.

Рекомендуємо щорічні  розрахунки по оренді проводити до 
1-го грудня поточного року . У випадку виникнення заборгованості, 
максимальний термін її погашення -1-ий квартал наступного року. 
Розмір і форма оплати (грошова або натуральна) встановлюються за 
згодою сторін.

Корисна інформація: Як правило, орендар бере на 
себе витрати, пов’язані із оплатою земельного податку 
орендованої земельної ділянки. Але цей пункт обов’язково 
повинен бути прописаним у договорі для виключення в 
подальшому непорозумінь.

3. При укладанні договору оренди зміна цільового призначення 
земельної ділянки забороняється.

Орендована ділянка або її частина може передаватися в 
суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено 
в договорі або орендодавець надасть на це письмову  згоду. Умови 
договору суборенди повинні обмежуватися умовами договору 
оренди, не суперечити йому та не перевищувати строку, визначеного 
ним. Договір суборенди підлягає державній реєстрації.

Корисна інформація!  Надання дозволу на передачу землі 
в суборенду несе небезпеку, насамперед, для власника 
земельної ділянки, оскільки він не може бути впевненим в 
добросовісності суборендаря та в повній мірі контролювати 

виконання умов договору.

Важливо! Для орендодавця рекомендуємо внести в договір пункт,що 
в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди чи 
його частини, відповідальність несе орендар.  

За бажанням сторін об’єкт оренди також може бути застрахований.
Важливо! Орендодавець, у разі погіршення корисних 

властивостей орендованої землі, пов’язаних із зміною 
її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, 
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визначеному сторонами. Це повинно бути обумовлено договором.

У разі припинення або розірвання договору, орендар зобов’язаний 
повернути власнику земельну ділянку на умовах, визначених у 
договорі. 

Розірвання договору оренди землі в односторонньому 
порядку не допускається, якщо інше не передбачено 
законом або цим договором.

 Нормами чинного законодавства України визначено два шляхи 
дострокового розірвання договору оренди землі:

• за згодою сторін;
• за рішенням суду.

 Так, підставами для дострокового розірвання договору оренди 
землі можуть бути: якщо ініціатором витупає власник земельної 
ділянки (орендодавець) - нецільове використання земельної ділянки, 
несплата орендної плати, екологічна шкода ділянці від діяльності 
орендаря, її забруднення та забур’янення тощо, якщо ініціатором 
виступає орендар - створення перешкод орендареві у користуванні 
земельною ділянкою тощо.

Важливо! Факт розірвання договору оренди землі 
необхідно зареєструвати. Порядок реєстрації такий же, як і 
для реєстрації самого договору оренди землі.

Важливо! Договір оренди землі набирає чинності після його 
державної реєстрації. Договір укладається в 3-х примірниках, які мають 
однакову юридичну силу: 1-орендодавець; 2-орендар; 3-орган, що 
проводив реєстрацію. Рекомендуємо орендодавцю підтверджувати 
факт отримання свого примірника угоди власноручним підписом із 
зазначенням дати одержання на кожному примірнику. Наголошуємо, 
що один примірник договору повинен зберігатися у Вас.

4. Важливо! Всі зміни до умов договору рекомендуємо 
здійснювати виключно у письмовій формі за  взаємною згодою 
сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору, спір 
вирішується у судовому порядку. Як правило, вирішення спорів у 
судових інстанціях  є досить затратним і довготривалим.

Тому, якщо у Вас виникають будь які сумніви з того чи 
іншого питання, що стосуються договору оренди землі – краще 
проконсультуватися із фахівцем у сфері земельного законодавства.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОРЕНДОДАВЦІВ ЗЕМЛІ

ОБЕРЕЖНО – ШАХРАЇ!

Хто лише не намагається ошукати наших людей останнім часом: 
аферисти різних мастей роз’їжджають по країні, проповідуючи 
«безкоштовний сир». Чимало таких шахраїв розвелося і у святій для 
кожного українця сфері – земельній. Дуже вже кортить багатьом, як в 
Україні, так і за її межами, якнайшвидше вирвати з рук українського 
господаря право на володіння землею.

Спритники вдаються до найвитонченіших прийомів: замовляють 
публікації у впливових газетах, відсилають у громади «агентів» із 
пачками купюр у валізах. А все з однією метою – укласти договори 
оренди землі на максимальний термін – 50 років, а, часто, з подальшим 
правом викупу!

Зважаючи на тотальне зубожіння та безробіття, для багатьох 
мешканців наших сіл можливість отримати 16 тисяч гривень за один 
гектар землі одразу (а саме стільки пропонують «агенти-агітатори») 
здається просто фантастичною пропозицією. Однак не все так 
просто… Адже сама арифметика доводить, що за такого підходу за 
один рік оренди власник паю може отримати лише… 320 грн. за 1 га., 
що у 5 разів менше, чим виплачують йому на сьогоднішній день.

Важливо чітко зрозуміти, що розмір орендної плати за 
довгострокову оренду є значно меншим, чим може отримати власник 
землі при періодичному перегляді розміру орендної плати, за умови 
укладення договорів оренди на 7-10 років.     

Максимальний термін оренди  додатково обмежує право 
розпоряджатися своєю власністю.  Прямим наслідком цього стане 
зменшення вигоди для мільйонів землевласників. Якщо у вашого 
родича, або у Вас особисто виникне бажання самому працювати на 
землі, то цей намір не  можна буде реалізувати. 

 При довгостроковій оренді земля стає невигідним об’єктом 
для спадкування, оскільки не приноситиме доходу для майбутнього 
спадкоємця. Який зиск матиме людина, що доглядає за престарілими 
родичами, коли їхня головна власність вже обтяжена? 
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ЕМФІТЕВЗИС – ТЕРМІН З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ

Ще одне наше застереження стосується довгострокової 
(вічної) успадкованої оренди землі – емфітевзису.  Емфітевзис – 
це довгострокове, відчужуване й таке, що успадковується, право 
користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб. Право це встановлюється договором між власником 
земельної ділянки й особою, яка виявила бажання користуватися 
цією земельною ділянкою для сільськогосподарського виробництва 
(в тому числі будівництва). 

Зазвичай оплата по договору емфітевзису нижча від оренди, проте 
це лише  за умови отримання коштів за весь період користування. 
Законом не передбачено жодних обмежень по строку дії договору 
емфітевзису земельної ділянки приватної власності, договір може 
бути безстроковим. Такі договори зараз почали активно лобіюватись 
великими аграрними корпораціями, оскільки вони є найбільш 
вигідними для них.   На практиці ж частіше «грошовиті добродії» 
пропонують селянам додатково укладати заповіт та  різного роду 
боргові розписки. Укладення договору емфітевзису є прихованою 
формою купівлі-продажу землі і допомагає спритникам обійти 
мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.  
Існує основний значний ризик для власників землі: договір 
емфітевзису відповідно до судової практики, може бути визнаний 
недійсним, оскільки був укладений удаваний правочин, який 
приховував договір купівлі-продажу під час мораторію. 

Разом з тим, треба врахувати й те, що на селян чекають ще й інші 
неприємні сюрпризи.  Власник землі, який укладе  договір емфітевзису 
або його спадкоємець тепер  сам сплачуватиме земельний податок. 
Зараз,як показує практика, цю функцію своїм коштом беруть на себе 
діючі орендарі.  

Крім цього однією із умов емфітевзису є та, що без  згоди власника  
право оренди землі може переходити через заставу іншим людям, і  
невідомо, чи будуть вони надалі  виконувати свої зобов’язання перед 
власниками.

Сталий розвиток сільського господарства, серед іншого, 
передбачає справедливість і врахування інтересів усіх сторін. 
Ніхто ж нині не заважає домовлятися про середньострокову чи 
короткострокову оренду землі і, таким чином, отримувати зазначені 
переваги, поважаючи і враховуючи інтереси дрібних землевласників 
— другої сторони орендних правовідносин. Довгострокова оренда 
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землі робить цей механізм менш гнучким, як  для орендарів, так і для 
орендодавців. А це, в свою чергу, зменшує цінність землі та негативно 
впливає на інноваційну спроможність тих, хто обробляє землю, 
знижує конкуренцію на ринку землі.

Отже, пропозиції щодо укладення договору продажу права 
довгострокової оренди на 50 років і більше несуть в собі більше 
ризиків, ніж користі.

Саме тому, потрібно надавати перевагу прозорим формам 
взаємодії між між власниками та орендарями, ефективно управляючи 
власними земельними ресурсами.

ПОІНФОРМОВАНИЙ – ЗНАЧИТЬ ОЗБРОЄНИЙ!

Однією із найважливіших умов договору оренди землі є її 
збереження та використання  за цільовим призначенням. Адже 
не секрет, що в гонитві за прибутками часто-густо недобросовісні 
орендарі просто знищують надра,  застосовуючи  при цьому шкідливі 
та неякісні хімікати,  в недостатній мірі використовуючи мінеральні 
та особливо органічні добрива, допускають забруднення грунтів. 
В кінцевому випадку це призводить до виснаження та зниження 
родючості землі, погіршення екологічного стану довкілля.

  Не секрет, що потужними аграрними монополіями  активно 
лобіюється відкриття ринку продажу земель сільськогосподарського 
призначення, на який існує мораторій. Його запровадження  несе з 
собою величезні ризики, адже це може призвести до : 

• продажі землі зубожілими власниками – мешканцями сіл за 
цінами нижче економічно обґрунтованих; 

• скупки значних площ землі фінансово-промисловими 
групами, що призведе до обезземелення селян; 

• скупки землі іноземними державами та іноземними 
юридичними особами, а це удар по незалежності держави; 

• концентрації значних площ земель с/г призначення у 
власності фінансових підприємств (банків) під час переходу 
заставної землі у власність кредитодавця; 

• спекуляцій із землею;  
• зникнення села.

Тому всім нам необхідно пам`ятати, що земля – найцінніше 
багатство нашої країни і від його раціонального та ефективного  
використання залежить добробут кожного.



ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА

Якщо у Вас виникли будь-які уточнення щодо інформації 
викладеної у довіднику, звертайтеся за  безкоштовною 
консультацією фахівців та юристів:

1. Громадський офіс Української Галицької Партії
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 10, кв. 12а (вхід з двору) , 
тел. 068-77-11-669, ,e-mail: openuhp@gmail.com

2. Тернопільська обласна організація Української Галицької 
Партії
м. Тернопіль, вул. Медова 18, оф.1, 
тел. 0686996032, 0673504744; ugpternopil@gmail.com

3. Івано-Франківська обласна організація Української 
Галицької Партії
м. Івано-Франківськ, площа Міцкевича 8, офіс 17, 
тел. 066 715 45 18, 098 367 58 43, uhp.frankivsk@gmail.com


