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Події
У селян заберуть землю, як фабрики у робітників
З наступного року українцям до-
зволять продавати землю сіль-
ськогосподарського призначення. 
Принаймні це пообіцяв Президент 
Віктор Янукович. Що дасть про-
стому українському селянинові 
відміна мораторію — аналізують 
«Відомості». 

Формування ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення 
є одним із найбільш дискусійних і 
заполітизованих питань в Україні. 
Скасування мораторію планували 
чотири рази й чотири рази пере-
носили. Ще у 2005-му році визна-
чили чіткий перелік законів, які 
необхідно прийняти, щоб землю 
можна було продавати. Це закони 
«Про кадастр», «Про ринок земель», 
«Про державний іпотечний банк». 
А також 17 законів, які в комплексі 
давали відповідь на врегулювання 
земельних відносин. Як то кажуть, 
говорили-балакали. Жоден із цих 
законів на сьогоднішній день не 
прийнятий. Одначе дату скасування 
мораторію уже назвали. 

Законодавчу базу під цю дату 
«підженуть» швидко. Наразі йде ак-
тивне обговорення законопроекту 
«Про ринок земель», підготовлено-
го Держкомземом. Що ж готує уряд 
українським селянам? Зі слів заступ-
ника начальника головного управ-
ління Держкомзему у Волинській 
області Світлани Богути, цей зако-
нопроект містить низку механізмів, 
які мають протидіяти перетворенню 
земельного ринку України на спеку-
лятивний. Вона зауважила, що за-
конопроектом пропонуються високі 
(від 100% до 60% вартості земельної 
ділянки) ставки мита за реєстрацію 
угод купівлі-продажу земель сіль-
госппризначення в перші п’ять років 
існування земельного ринку. Крім 
цього, Кабінету Міністрів надава-
тиметься право встановлювати (за-
лежно від регіону) граничні розміри 
земельних ділянок, які можуть пере-
бувати у власності однієї юридич-
ної або фізичної особи. Планується 
також заборонити зміну цільового 
призначення земельної ділянки сіль-
ськогосподарського фонду протягом 
10 років із моменту набуття права 
власності на неї. Такими кроками за-
хистять українських селян, а заодно 

зроблять їх реальними власниками 
землі. А то виходить парадокс — лю-
дям дали землю, тобто власність, а 
розпоряджатися нею вони не мають 
права. Цим порушуються конститу-
ційні права громадян вільно розпо-
ряджатися своїм майном. 

Чи виграють від скасування мо-
раторію колишні колгоспники — 
власники земельних паїв? Судячи 
з усього, ні. Як бачимо, землю буде 
не так-то й легко продати, особливо 
у перші роки скасування мораторію 
— високі ставки державного мита 
спонукають потенційних покупців 
зачекати декілька років. З іншої сто-
рони, в пропонованому законопро-
екті немає головного — яким чином 
держава має встановити вартість 
української землі. Визначено лише, 
що вона дорівнюватиме експертній 
нормативно-грошовій оцінці. По-
рядок же проведення оцінки сіль-
госпземель було затверджено ще у 
1995-му році! Згідно з ним, на Воли-
ні в середньому гектар ріллі коштує 
11 тисяч гривень. Якщо така ціна 
збережеться, то українські селяни 
ризикують повторити долю вітчиз-
няних робітників, які у середині 90-х 
за безцінь продали свої ваучери на 
приватизацію крупних підприємств. 

А можливо, приватизація зе-
мель і готується під вітчизняних 
земельних магнатів, які де-факто 
вже володіють мільйонами гектарів 
українських чорноземів? Гадаємо, 
що пропонована норма граничного 
продажу землі в одні руки нікого 
не зупинить. Адже один мільярдер 
може створити сотні таких «рук». 

За повідомленнями сільськогос-
подарських видань, 405 холдингів 
контролюють сьогодні через меха-
нізм оренди 10,5 мільйона гектарів 
землі. Деякі уклали договори оренди 

на 49 років. За останній рік у списку 
«Форбс» з’явилося три українці, які 
на сільському господарстві зароби-
ли мільярди доларів. Це голова прав-
ління компанії з виготовлення куря-
тини «Миронівський хлібопродукт» 
Юрій Косюк, власник найбільшого 
виробництва соняшникової олії 
«Кернел Груп» Андрій Веревський 
та Олег Бахматюк, який очолює най-
крупнішого виробника яєць «Аван-
гард». І вони готові вкласти дещицю 
з цих мільярдів, аби стати власника-
ми земель де-юре. Тобто назавжди. 

Дрібні сільгоспвиробники кате-
горично проти скасування морато-
рію.

— Сьогодні 90% селян ладні за 
будь-яку ціну продати свої паї, — 
сказав «Відомостям» фермер із Ро-
жищенського району Руслан Хомич. 
— Люди у нас дуже бідні, тому за 
невеликі гроші сьогодні не думають 
про наслідки своїх учинків завтра. 
А хто купить цю землю? У простого 
фермера, як я, сьогодні ледве виста-
чає коштів на посівну. Тому реально 
нашу землю куплять не ті, хто хоче 
на ній працювати, а ті, хто хоче на 
ній заробити. Взагалі, вважаю, що 
сільськогосподарські землі держа-
ва не повинна дозволяти продава-

ти. Продавати треба не землю, а те, 
що росте на ній. А земля має бути в 
оренді. От тільки орендна плата має 
бути достойною. Тоді земля справді 
буде годувальницею для селян і їх 
нащадків. 

Під час парламентських слухань 
на тему «Земля в українській долі: 
ситуація в земельній сфері, законо-
давче забезпечення земельних від-
носин і практика його реалізації» 
прозвучало багато пропозицій від 
аграріїв щодо створення ринку зем-
лі, його механізмів. Волинянин, на-
родний депутат Григорій Смітюх за-
пропонував надати право купувати 
землю винятково державі. Для цього 
радить створити Державний земель-
ний банк і за рахунок золотовалют-
них резервів викупляти землю.

— Створіть національний дер-
жавний земельний банк, забезпечте 
викуп землі у тих, хто хоче її про-
дати, — наголосив нардеп. — Вику-
пляйте землю за експертною оцін-
кою. Хай люди скористаються своїм 
правом. Хтось не може обробляти, 
хтось не має здоров’я, хтось не має 
часу, хтось не бажає. Дайте їм гроші, 
хай використають їх на лікування, 
на харчування, на житло, на що за-
вгодно. Земля ж піде в державу. І 

через Державний банк, Державний 
національний земельний фонд дер-
жава зможе контролювати вико-
ристання землі, збільшивши об’єми 
орендної плати, передавши право 
розпоряджатися цими грошима міс-
цевим органам влади. І тоді в селі 
вирішиться питання шкіл, лікарень, 
доріг і так далі. Тоді громада буде по-
вновладним господарем, відчувати-
ме, що ця земля іде їй на користь.

З точки зору держави думка пана 
Смітюха, певно, логічна. Держава 
має забезпечити свою власну продо-
вольчу безпеку. Аби не сталося так, 
що українці, маючи землю, купува-
ли б харчі за кордоном (руйнуван-
ня легкої промисловості і купівля 
китайського та турецького одягу 
— дуже красномовні). З іншої сто-
рони, ми знову впираємось у питан-
ня вартості земель. Якщо держава 
купуватиме її згідно з нормативно-
грошовою оцінкою, то селяни одно-
значно втратять. Приклад уже має-
мо. Для розбудови інфраструктури 
біля Львівського стадіону, у місце-
вих селян, які мешкають у с. Зубра, 
держава хоче викупити земельні паї. 
Кабінет Міністрів видає розпоря-
дження №195-р від 17 березня 2011 
року, в якому йдеться про те, що 
«землю в селян вилучити по 6 грн. 
25 коп. за 1 кв. м». Іншими словами 
— 600 гривень за сотку, або 60 тисяч 
за гектар. Люди вважають, що їх об-
дурюють. Адже ще кілька років тому 
під час «земельного» буму ціна ріллі 
в Зубрі доходила до шести тисяч до-
ларів за сотку. 

Так що питання вартості землі 
при скасуванні мораторію буде сто-
яти першочергово. 

І головне тут — не поспішати 
позбуватися її. Ця теза особливо 
актуальна у світлі останніх заяв із 
Європи: до 2050-го року тут хочуть 
заборонити в’їзд у міста автомобілів, 
які працюють на бензині та дизпали-
ві. Таким чином стимулюватимуть 
розвиток біопалива. А воно, як ві-
домо, прекрасно «росте» в Україні. 
Отже, наша рілля за своєю вартіс-
тю може прирівнятися до нафтових 
свердловин країн Близького Сходу. 
Тому треба тисячу разів подумати: 
продавати чи не продавати та на 
яких умовах це робити. 

Наталка СЛЮСАР

САНКЦІЇ 

В Україні хочуть 
легалізувати казино 
У квітні у Верховній Раді буде зареєстрований 
законопроект, який легалізує казино в Україні. 
Про це заявив на прес-конференції віце-прем’єр 
Борис Колесніков. За його словами, законопроект 
буде передбачати роботу казино в п’ятизіркових 
готелях, із кількістю номерів не менше шістдесяти, 
і в цих казино повинні бути винятково класичні 
види гри, тобто без ігрових автоматів.

2,56
стільки мільярдів гривень заборгу-
вали своїм вкладникам вісімнадцять 
українських банків, які перебувають у 
стадії ліквідації. Про це йдеться в ста-
тистичних матеріалах Національного 
банку України.

Декларувати спадщину та 
подарунки більше не треба 
Уряд прийняв пропозицію Державної податкової 
служби звільнити від подання річної декларації про 
майновий стан і доходи фізичних осіб, які одержали 
дохід у вигляді спадщини (подарунка), що оподат-
ковується за нульовою ставкою. Прийняття цього 
розпорядження, як зазначив голова ДПС України 
Віталій Захарченко, зніме певну напругу в суспільстві, 
пов’язану з процедурою «зайвого» декларування 
громадянами доходів у вигляді успадкованого майна 
(подарунка), з яких не передбачено сплати податку.

ОФІЦІЙНО 

ВАТ «Хліб» антимонопольники 
оштрафували на 17 тисяч гривень

Волинське відділення Антимо-
нопольного комітету України 

оштрафувало луцьке ВАТ «Хліб» 
на 17 тисяч гривень. При підви-
щенні оптово-відпускних цін на 
хліб «Січовий» із 11 лютого на 10 
копійок (із 2,5 гривні до 2,6 гривні 
за буханець) працівники відділен-
ня АМКУ виявили порушення з 
боку ВАТ «Хліб» у вигляді зловжи-
вання монопольним становищем 
на ринку хліба — завищення ви-
трат на борошно пшеничне пер-

шого ґатунку без економічно об-
ґрунтованих причин.

ВАТ «Хліб» зазначив добову 
потребу в двадцяти тоннах бо-
рошна, проте антимонопольники 
з’ясували, що цих обсягів виста-
чило б товариству на сім днів ви-
пікання всіх сортів хліба. 

За результатами розгляду 
справи 31 березня на засіданні 
адміністративної колегії терито-
ріального відділення наклало на 
товариство штраф. 

Автоматично ПДВ відшкодують 
тільки реальним виробникам

Перспективи відшкодування 
ПДВ в автоматичному режимі 

волинські податківці обговорили 
з платниками податків на засідан-
ні «круглого столу». Для розмови 
податківці запросили представни-
ків фінансових служб провідних 
підприємств-експортерів Волині.

Як відомо, декларування не 
менше половини експортних опе-
рацій — одна з необхідних умов, 
які дозволяють експортерам отри-
мати ПДВ автоматично. 

«Підстави, за яких підпри-
ємство може претендувати на ав-
томатичне відшкодування ПДВ, 
чітко викладено у Податковому 
кодексі. Спроба потрапити до пе-
реліку тих, хто першим отримає 
відшкодування ПДВ автоматично, 
для більшості волинських пре-
тендентів виявилася невдалою 
через наявність розбіжностей і 
недостатній рівень оплати праці», 
— підкреслила заступник голови 
ДПА у Волинській області Інна 
Степанюк. 

Алгоритм, затверджений за-
конодавством, виключає з числа 
претендентів на відшкодування в 
автоматичному режимі «мініміза-
торів» і фірми, що мають бізнес-
стосунки з фіктивними підприєм-
ствами.

Потенційним «відшкодуван-
цям» варто подбати не лише про 

середню зарплату на підприємстві 
не нижчу за 2,5 законодавчо ви-
значеного мінімального рівня, а й 
про податкову віддачу з податку на 
прибуток на рівні середньогалузе-
вого показника в Україні та відсут-
ність податкового боргу.

«Ліквідувати формальні пере-
пони для того, щоб уже незаба-
ром потрапити до переліку тих, 
хто отримуватиме відшкодування 
ПДВ без зволікань із боку подат-
ківців винятково за рішенням ав-
томатики, під силу тільки реаль-
ним виробникам», — запевнила 
Інна Степанюк. 

ДОВІДКА  

Ціни на землі, що використову-
ються у сільськогосподарському 
виробництві у Європі коливаються 
від 800 до 35, в окремих випадках 
— 50 тисяч євро за один гектар. У 
Польщі ринок землі стартував із пів-
тори тисячі доларів за гектар, через 
п’ять-сім років цей самий гектар по-
чав коштувати 17-20 тисяч доларів.

ПЛАТА ЗА ЗНАННЯ 


