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Реформування земельних відно-
син в Україні здійснюється з 1991 
року. Основним принципом, який 
визначив напрямки реформ, стало 
подолання монополії держави на 
земельну власність. Але через від-
сутність досконалих інструментів 
регулювання ринку земель залиша-
ється законодавчо заблокованим 
найбільший сегмент ринку — землі 
сільськогосподарського призна-
чення, які становлять 45,7% від 
площі держави.

В Україні тимчасово встанов-
лений мораторій (заборона на від-
чуження ділянок сільськогоспо-
дарського призначення шляхом їх 
продажу), який обмежує консти-
туційні права власників земельних 
ділянок, що закріплені частиною 1 
статті 90 Земельного кодексу Укра-
їни від 25.10.2001 року: «Власники 
земельних ділянок мають право 
продавати або іншим шляхом від-
чужувати земельну ділянку, пере-
давати її в оренду, заставу, спадщи-
ну».

Нещодавно Президент України 
Віктор Янукович наголосив, що Ко-
мітетом економічних реформ одним 
із важливих, досі незадіяних ресур-
сів розвитку визначено землю.

— На сьогодні мораторій на 
купівлю-продаж земель сільськогос-
подарського призначення гальмує 
розвиток вітчизняного сільського 
господарства. Заборона робить не-
можливим створення ефективних 
сільськогосподарських підприємств 
на основі концентрації земельної 
власності, — констатував глава дер-
жави.

Тому, на думку Президента 
України, заходи щодо запроваджен-
ня регульованого ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення 
слід розпочинати першочергово та 
невідкладно. Основне завдання, за-
значив Віктор Янукович, — запуск 
найближчими роками повноцінного 
земельного ринку й одночасне ство-
рення надійних правових гарантій 
використання землі за прямим при-
значенням. 

Водночас Президент наголо-
сив, що всі кроки в цьому напрямку 
будуть здійснюватися в широкому 
діалозі з громадськістю, тому жодна 
фермерська родина, що працює на 
землі, не буде дискримінована. 

Як на те, більшість опитаних Ін-
ститутом політики українців вважа-
ють, що мораторій на продаж землі 
варто продовжити. 

За результатами всеукраїнсько-

го опитування, в усіх регіонах кра-
їни більшість населення підтримує 
проведення референдуму стосовно 
продовження мораторію на продаж 
сільськогосподарських земель. 

У Західному регіоні підтриму-
ють проведення референдуму 71,5% 
(не підтримують 16%, не змогли ви-
значитись 12,5%). У Центральному 
регіоні підтримують «глас наро-
ду» 75,4% (не підтримують 13,7%, 
не змогли визначитись 10,9%). У 
Південному регіоні підтримують 
проведення референдуму 66,6% 
(не підтримують 22,7%, не змогли 
визначитись 10,7%). У Східному 
регіоні «за» референдум 64,5% (не 
підтримують 21,8%, не визначились 
13,7%).

Більшість громадян (77,8%) на 
Всеукраїнському референдумі щодо 
продовження мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського при-
значення проголосувала б за його 
продовження. Дозвіл продажу під-
тримали б 12,6%. 

Скасування мораторію на 
купівлю-продаж земель сільськогос-
подарського призначення багатьма 
політичними силами обґрунтову-
ється потенційною небезпекою ви-
никнення низки негативних явищ 
суспільно-економічного характеру, 
зокрема:

1) скуповування значних площ 
сільськогосподарського призначен-
ня фінансово-промисловими гру-
пами, що матиме своїм наслідком 
«обезземелення» селян; 

2) відчуження селянами земель-
них ділянок за ціною, істотно ниж-
чою за економічно обґрунтовану;

3) концентрація значних площ 
сільськогосподарського призначен-
ня у власності фінансових установ 
(комерційних банків) під час пере-
ходу заставної землі у власність за-
ставоутримувача; 

4) спекуляція земельними ді-
лянками, коли значні площі земель 
сільськогосподарського призначен-
ня скуповуватимуться фінансовими 
спекулянтами з метою подальшого їх 
перепродажу, що призведе до зрос-
тання вартості аграрної продукції та 
спричинить інфляцію; 

5) неконтрольована зміна ці-
льового призначення й урбанізація 
сільськогосподарських земель.
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Події

Китай подарує Україні 
12 мільйонів доларів
Китай надасть Україні 12,3 мільйона доларів допо-
моги, повідомили у прес-службі Президента Віктора 
Януковича. Згідно з повідомленням, у присутності 
глави держави і голови КНР Ху Цзіньтао було під-
писано міжурядову угоду про надання уряду України 
безвідплатної допомоги. Основними напрямами 
співпраці визначені: спільна участь у реалізації про-
ектів у нафтогазовій галузі, обмін інформацією щодо 
енергетичних об’єктів, співпраця у сфері мирного 
використання ядерної енергії.

В Україні з’явилося перше 
ісламське інформагентство 
В Україні почало роботу перше мусульманське інформа-
ційне агентство УММА. Його матеріали будуть розмі-
щатися на сайті umma.org.ua. УММА позиціонує себе як 
джерело інформації про події в країнах ісламу, а також 
про мусульман в Україні й у світі. Агентство планує 
перекладати новини ЗМІ арабських країн. Також УММА 
уклало договір про співробітництво з позаштатними 
кореспондентами в Туреччині, Ірані й мусульманських 
регіонах Росії. У цей момент УММА створює власну 
кореспондентську мережу на території України.

43,7
стільки мільйонів біженців у світі 
налічувалося у 2010 році, йдеться 
в доповіді верховної комісії ООН у 
справах біженців (UNHCR). Як пові-
домили в ООН, кількість біженців у 
світі сягнула 15-річного максимуму.

ТОЧКА ЗОРУ  

40% коштів держбюджету 
на медицину десь зникають 

СПОЖИВЧИЙ ЕКСПОРТ 

У СУСІДІВ 

Лукашенко відбере у заробітчан 
усі пільги

Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко вимагає карати 

громадян, які виїжджають за кор-
дон на заробітки. Він вважає, що 
білоруських гастарбайтерів у пер-
шу чергу слід позбавити соціаль-
них пільг.

Так, приміром, якщо будівель-
ник виїжджає на роботу за кордон, 
його родину зобов’яжуть платити 
за комунальні послуги за найви-
щими тарифами.

«Ми в цьому не зацікавлені, 
тож маємо цим літунам сказати: ти 
поїхав заробляти в іншу державу, 
а в свою країну грошей не прино-
сиш, тому твоя сім’я мусить сто-
відсотково оплачувати комунальні 
послуги», — заявив Лукашенко.

Трудових мігрантів Бацька 
пропонує також позбавляти пра-
ва на безкоштовне медичне об-
слуговування. «Зламав ногу, голо-

ву йому там відвернули, а ми тут 
його безкоштовно лікуємо. Заро-
бив гроші — плати», — підкреслив 
глава Білорусі.

Нагадаємо, що, за даними бі-
лоруського статистичного коміте-
ту, після фінансової кризи без ро-
боти залишилися більше шестисот 
тисяч громадян. Із них принаймні 
двісті тисяч уже виїхали за кордон 
на заробітки.

НЕВТІШНА СТАТИСТИКА 

Фонд Миру оприлюднив щоріч-
ний рейтинг неблагополучних 

країн, що відображає економічне, 
соціальне та глобальне становище 
в них. 

Україна в рейтингу посіла 110 
місце, обійшовши Росію — 82, Бі-
лорусь — 83 і Казахстан — 107, 
йдеться в повідомленні фонду, 
яке розміщене на його сайті, пише 
«Економічна правда».

Загалом у списку 177 країн, які 
оцінюються за 12 критеріями соці-
ального, економічного та політич-

ного напруження. Зокрема, перше 
місце в рейтингу неблагополучних 
країн уже четвертий рік поспіль 
очолює Сомалі. Причини — слабке 
законодавство, неефективна полі-
тика управління, тероризм і висо-
ка активність піратів, які регуляр-
но нападають на іноземні судна. 
Друге та третє місця займають Чад 
і Судан.

Натомість уперше за всю істо-
рію рейтингу перше місце в списку 
найблагополучніших країн посіла 
Фінляндія.

Україна на 110 місці серед 
неблагополучних країн 

80% українців проти, щоб земля 
стала товаром

ІНВЕСТИЦІЇ 

Китайці будуватимуть шахти 
на Львівщині

Китайські бізнесмени мають на-
мір вкласти гроші у розбудову 

вугільної галузі Львівської області. 
Про це йшлося на зустрічі голови 
Львівської облдержадміністрації 
Михайла Цимбалюка з китайською 
делегацією на чолі з президентом 
ПП «Китпред» Деном Сяосю та 
президентом корпорації «Tiandi 
Science & Technology Co. Ltd» У 
Дечженом. «Ми можемо побуду-
вати на Львівщині декілька шахт 
і ладні вкласти у це 400 мільйонів 
доларів США. Маємо дуже серйоз-
ні наміри будувати шахти в облас-
ті, позаяк уже реалізовуємо кілька 
подібних проектів», — сказав пре-
зидент ПП «Китпред» Ден Сяосю, 
інформує прес-служба ЛОДА.

Президент корпорації «Tiandi 
Science & Technology Co. Ltd» У Деч-
жен додав, що науково-технічна 
компанія, яку він представляє, го-
това взяти на себе розробку всієї 

необхідної технічної документації 
з будівництва шахт на Львівщині, 
адже 70% китайських шахт спро-
ектовані саме цією компанією.КА

В Україні зникає близько 40% ко-
штів, що виділяються з держав-

ного бюджету на охорону здоров’я, 
вважає відомий кардіолог Катери-
на Амосова. Про це вона заявила в 
інтерв’ю радіо «Свобода». Крім того, 
лікарка не бачить перспективи для 
програми реформ нового міністра 
охорони здоров’я Олександра Ані-
щенка.

«Бачила я ту програму. То самогу-
бець, хто буде її втілювати, як на мене, 
— висловила свою думку Амосова, 
додавши: — Мій прогноз щодо май-
бутнього на наступні декілька років 
дуже песимістичний. Усе це страшен-

но запущене».
За її словами, українські можно-

владці не лікуються навіть у «Феофа-
нії». «З серйозними проблемами всі, 
хто має гроші, лікуються десь за кор-
доном, і навіть не в тій «Феофанії», 
тому що не довірять тут абсолютно 
нічому. Дивно, проте ті, що мають 
перейматися проблемами своїх ви-
борців, жодного уявлення не мають, 
як ті виборці живуть, як вони ліку-
ються», — переконана Амосова.

«Почуття лікаря, який не знає, 
чим лікувати та не може цього зро-
бити, бо бідні люди через брак гро-
шей не в змозі купити необхідного, 
— це страшні почуття! Оця безпо-
радність убиває. Передусім — при-
ниження від розуміння того, що 
коїться. Якби була на років 15 мо-
лодшою, то виїхала б звідсіля», — 
каже відомий кардіолог.

Катерина Амосова — член-
кореспондент Академії медичних 
наук України, керівник Київського 
міського центру кардіології та рев-
матології, доктор медичних наук, 
професор, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, за-
служений лікар України. Її батько — 
Микола Михайлович Aмосов, академік 
НАН і АМН України.

Росія хоче заборонити 
український і білоруський сири 

У Росії пропонують заборонити 
або обмежити імпорт сиру, у 

тому числі й українського. Осно-
вні претензії росіяни пред’являють 
до якості імпортного продукту. 
«В Україні обсяги виробництва 
молока не ростуть, зате виробни-
цтво сирів, як не дивно, зростає 
гігантськими темпами. При цьо-
му Україна є одним із найбільших 
споживачів тропічних олій у сві-
ті», — заявив керівник російської 
Національної спілки виробників 
молока Андрій Даниленко.

Обмеження також можуть 
торкнутися продукції з Білорусі й 

Німеччини. В обох випадках росі-
ян турбує цінова політика — вар-
тість імпортного сиру часом ниж-
ча, ніж місцевого. «Якщо Білорусь 
завозить сири за цінами, нижчими 
від тих, про які ми домовлялися, 
ми будемо використовувати відпо-
відні заходи, щоб вони не влашто-
вували демпінг», — заявив глава 
російської спілки молочарів.

Частка імпортних молочних 
продуктів у загальному споживан-
ні в Росії в 2010 році склала майже 
20%. При цьому продукція укра-
їнського виробництва становить 
близько 17%.

ДОВІДКА  

Підприємство з іноземними інвес-
тиціями «Китпред» працює з 2000 
року. Метою його створення був 
практичний та інтелектуальний 
вклад у співпрацю між китайськи-
ми й українськими великими ком-
паніями у галузях промисловості, 
фінансів і торгівлі, реалізація 
інвестиційних проектів між двома 
державами. Останні три роки 
пріоритетним напрямом роботи 
ПІІ є гірничодобувна промисло-
вість, у розвиток якої компанія 
готова притягати прямі інвестиції 
з Китаю, а також позикові кошти 
китайських державних банків на 
вигідних умовах.

СЕКРЕТНЕ ДОНОРСТВО? 


