Європейські практики
запровадження ринку с/г земель
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Передумови запровадження ринку земель у постсоціалістичних країнах

❖ Реституція

Країни Балтії та
центральної Європи

Естонія

Росія

Латвія

❖ Реституція,
приватизація
через продаж
держ. земель
❖ Безкоштовна
приватизація

Литва

Балканські країни

Країни східної Європи

Східна
Німеччина

Польща

Україна
Чехія

Словакія

Молдова

Угорщина
Словенія
Хорватія
Сербія
Чорногорія
Македонія

Реституція* - повернення земельних ділянок колишнім власникам
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В Україні реституцію не передбачено
Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності
земельні ділянки до 15 травня 1992 року (з дня
набрання чинності Земельним кодексом України),
земельні ділянки не повертаються.

(ч. 4 ст. 78 ЗК)

Реституція* - повернення земельних ділянок колишнім власникам
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Законодавчі принципи ринку викладені у Директиві ЄС 2004/18/ЕС
Принципи відкритого ринку

Однакове
ставлення

➢ Прозорість процедур та
супутньої інформації
Невикривлення
конкуренція

Принципи
відкритого
ринку

Недискримінація

➢ Запобігання дискримінації
іноземних інвестицій
➢ Автоматизація бізнеспроцесів
➢ Незалежний
аудитор/контролер
➢ Антикорупційні директиви

Прпорційність

Прозорість

➢ Заборона заходів, що
призводять до викривлення
ринку
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Модель запровадження ринку земель в різних країнах
Законодавче забезпечення

Естонія

Литва

Словенія

«Акт з питань реформи
принципів прав власності»
«Акт з питань земельної
реформи»

Закон «Про земельну
реформу»
Закон «Про землю»

«Акт з питань національних
фермерських земель та
лісового фонду»
«Акт з питань словенських с/г
земель»

Особливості

Обмеження

Відсутні

С/г землі можуть купувати
тільки громадяни ЄС

Запровадження ринку в два
етапи:
1.Продаж тільки громадянам
та муніципалітетам (20042014рр)
2.До суб’єктів долучаються
іноземці та юр. особи (з
2014р.)

Відсутні

➢ Юр. та фіз. особи мали в
період 10 років, що
передував покупці, три
роки займатися с/г
діяльністю
➢ Максимальна площа в
одні руки - 300 га

Відсутні
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Модель запровадження ринку земель в різних країнах
Законодавче забезпечення

Польща

Нідерланди

Німеччина

«Акт з питань управління с/г
власністю»

Закон «Про транзакції с/г
земель»
Закон «Про оренду земель»
Заокон «Про консолідацію
земель»

Цивільний кодекс Німеччини
Закон «Про операції з
нерухомою власністю»
Закон «Про операції оренди
земель»

Особливості

Продаж не більше 50га 1
лотом (понад 50га тільки зі
спец дозволом )

Ціна договірна, у випадку
недосягнення згоди
проводиться незалежна оцінка
землі

Запровадження ринку в три
етапи
1.Оренда (1992-1996рр)
2.Придбання згідно Закону
«Про компенсацію»
(1996-2010рр)
3.Продаж за ринковою
вартістю (з 2005р)

Обмеження

➢ Максимальна площа в
одні руки - 300га

Відсутні

➢ Покупець має проживати
або переїхати по місцю
покупки земельної
ділянки для фермерства
➢ Максимальна площа в
одні руки - 450га 6

Існуючі обмеження щодо набуття прав на с/г землі іноземцями в Україні
❖ Стаття 22 ЗК. Визначення земель сільськогосподарського
призначення та порядок їх використання
➢ 5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись
у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним
юридичним особам та іноземним державам.
❖ Стаття 81 ЗК. Право власності на землю громадян
➢ 4. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину
іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року
підлягають відчуженню.
❖ Стаття 82 ЗК. Право власності на землю юридичних осіб
➢ 4. Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину
іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом
одного року.
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Існуючі обмеження щодо набуття прав на с/г землі іноземцями в Україні

❖ Стаття 145 ЗК. Припинення права власності на земельну ділянку
особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності
➢ 1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку,
яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка
підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу
такого права.
➢ 2. У випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом
встановленого строку не відчужена, така ділянка підлягає
примусовому відчуженню за рішенням суду.
➢ 3. Особа, до якої переходить право власності на земельну ділянку і
яка не може набути право власності на землю, має право отримати її в
оренду.
8

Існуючі обмеження щодо набуття прав на с/г землі іноземцями

Естонія

❖ Заборона продажу
с/г земель іноземцям

Росія

Латвія
Литва

Данія

❖ Заборона продажу
с/г земель іноземцям
крім громадян ЄС

Білорусь
Польща

Україна
Чехія
Молдова
Австрія

Угорщина

Швейцарія
Хорватія
Сербія
Болгарія

9

Державні оператори на ринку земель в країнах Європи
Нідерланди

Бюро з управління с/г угідь

Угорщина

Угорська державна холдингова компанія

Словаччина

Словацький земельний фонд

Чехія

Земельний фонд Чехії

Німеччина

Товариство з питань управління землями

Литва

Державний земельний фонд

Польща

Агентство з питань с/г власності

Франція

Агентство з питань управління зем.
ділянками та будівництвом в сільській
місцевості

Іспанія

Агентство з питань розвитку
сільських районі Галісії

Наявність державної установи, через яку відбувається
організація земельних торгів
Відсутність державної установи, через яку відбувається
організація земельних торгів
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Середня вартість землі за 1 га, тис. доларів

11

Очікувана ціна 1-го гектара
сільськогосподарських земель в Україні
після скасування мораторію (дол. США)

Дякую за увагу!
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