ЩО ПРОПОНУЄ
УКРАЇНСЬКА
ГАЛИЦЬКА
ПАРТІЯ?
Крок 1. Завершити процес обліку
землі. 100% власників земельних паїв
мають отримати відповідні документи
про власність.
Крок 2. Створити необхідні умови для
розвитку малих і середніх фермерських господарств. Має бути державна
програма кредитування фермерів
виключно для купівлі землі під низьківідсотки.
Крок 3. Поетапно скасувати мораторій
на продаж земель сільськогосподарського призначення з конкретними
обмеженнями.
ПРАВО НАБУВАТИ ЗЕМЛЮ
ОТРИМУЮТЬ:
І етап:
тільки фізичні особи – громадяни
України; площа до 300 гектарів.
ІІ етап:
юридичні особи – резиденти України;
площа до 10000 гектарів;
не більше 20% у межах одного
адміністративного району України.

КОНТАКТУЙ
З НАМИ:
СЕКРЕТАРІАТ УГП

068-77-11-624
uhp.sekretariat@gmail.com

ГРОМАДСЬКІ ОФІСИ
ЛЬВІВ
проїзд Крива Липа 6, 1 поверх

068-77-11-669
openuhp@gmail.com
КИЇВ

вул.Інститутська 22/7,
офіс 52 (1-ий поверх)
096-23-37-373
uhp.kyiv@gmail.com

ІВАНОФРАНКІВСЬК
пл. Міцкевича, 8,
офіс 11 (4-ий поверх)
098-84-17-728
if.uhp.org@gmail.com
ТЕРНОПІЛЬ
вул. Медова, 18/1
068-96-23-882
ugpternopil@gmail.com

РИНОК ЗЕМЛІ
ЧОМУ ЦЕ ВИГІДНО

РИНОК ЗЕМЛІ. ЧОМУ ЦЕ ВИГІДНО?
ПРИВАБЛИВО
ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ

СПРАВЕДЛИВО

Якщо є мораторій на продаж
землі, власник земельної ділянки
не може продати землю, хіба що
здавати її в оренду.
Запровадження ринку землі - це
можливість вільно
розпоряджатися ВАШИМ
МАЙНОМ.

Запровадження ринку землі стане
дієвим засобом поліпшення інвестиційного клімату в аграрних регіонах і
сприятиме залученню прямих інвестицій в усіх областях.

ПРИБУТКОВО

Більшість українців здають землю в
оренду за безцінь. Середній розмір паю
– 4 га. За нього власник отримує
5000-6000 гривень у рік, хоча
нормативна грошова оцінка 1 гектару
ріллі у середньому – 27,5 тисяч
гривень.

ПЕРСПЕКТИВНО

При запровадженні ринкового
обігу сільськогосподарських
земель кожна ділянка може стати
заставою для отримання
банківських кредитів. Це стане
додатковим стимулом для
розвитку фермерства.

РАЦІОНАЛЬНО

Більшість фермерських господарств та
агрохолдингів нераціонально використовують землі і концентруються на вирощуванні окремих зернових і олійних культур.
Це виснажує землі і знижує їх вартість.

ЗАКОННО

Мораторій сприяв створенню
тіньового ринку землі, через укладання
договорів оренди на 50 років з
одноразовою виплатою орендної
плати за весь період. Відкритий ринок
землі знищить ці тіньові схеми, ціни на
землю зростуть.

Стань справжнім
власником своєї землі!

КОМУ

ВИГІДНА ЗАБОРОНА
НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ?
великому агробізнесу, оскільки
ринок землі зумовить збільшення як вартості землі, так і
орендних ставок на неї

неефективним фермерським
господарствам, які отримують
прибуток виключно за рахунок
низької орендної плати на
землю

політичним силам,
які спекулюють
на цій проблемі

