
Найважливіші питання про 
найочікуванішу реформу 
незалежної України
ДАЙДЖЕСТ
Матеріали з цього документу розроблені за участю експертів земельної 
реформи та повністю готові для використання у публікаціях.  Дайджест 
підготовлено комунікаційною агенцією PLEON Talan за підтримки Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, Міністерства розвитку  економіки, 
торгівлі та сільського господарства України та Держгеокадастру.

З питаннями звертайтеся: zemelna.reforma@gmail.com

mailto:zemelna.reforma@gmail.com


Розвиток села, подолання корупції, 
поштовх для економіки

1 липня 2021 року в Україні має запрацювати ринок 
сільськогосподарських земель, який забезпечить додаткові кошти 
в економіку України і українського села зокрема, допоможе 
збільшити доходи селян, сприятиме розвитку фермерства та 
дрібного агровиробництва.

Земельна реформа — як низка нових інструментів прозорого та 
ефективного управління земельними ресурсами, покликана забезпечити 
громадянам право на вільне розпорядження своєю  земельною 
власністю, а також сприяти формуванню спроможних територіальних 
громад шляхом передачі в їх розпорядження сільськогосподарських 
земель державної власності.

В України є неоціненний природний потенціал для того, щоб стати 
країною з багатими селами. З 60 млн га землі України більш як 70% є 
землею сільськогосподарського призначення з дуже родючими ґрунтами. 
Близько 40% сільгосп земель в Україні складають чорноземи.

Між тим, поки за кордоном часто вважається престижним мати 
будиночок в невеличкому населеному пункті (навіть поодаль столиць та 
мегаполісів), в українських селах, навпаки, спостерігається бідність, 
розруха та масова міграція у міста.

Щоб покласти край такій несправедливості, потрібен рушій, який виведе 
український ринок землі з тіні, унеможливить корупційні схеми у 
земельних відносинах та, як результат, зробить села привабливими для 
життя. Таким рушієм має стати земельна реформа. Низка законопроєктів 
у межах земреформи покликана зробити ринок землі відкритим, а 
відносини у сфері землеустрою — зрозумілими й прозорими.



Запровадження ринку земель 
сільськогосподарського призначення

● Наповнення Державного земельного кадастру 
повноцінною та достовірною інформацією про земельні 
ділянки.

● Ринок с/г земель має керуватися конкурентними 
правилами гри та за умов, які сприятимуть 
економічному розвитку громад та розвитку аграрного 
виробництва. При цьому для всіх учасників мають бути 
забезпечені рівні права та обов’язки.

Дерегуляція землеустрою

● Спрощення процедур оформлення земельних 
ділянок та скасування зайвого погодження 
документації із землеустрою та землевпорядної 
експертизи.

● Діджиталізація державних послуг — адміністративні 
послуги Державного земельного кадастру будуть 
переведені в електронний формат.

● Перехід на публічне управління землями завдяки 
відкритій і прозорій системі Державного земельного 
кадастру та Національної інфраструктури 
геопросторових даних. 

Просторове планування

● Розробка та затвердження комплексного 
плану просторового розвитку території 
громад.

● Оприлюднення геопросторових даних та 
функціонування геопорталів.

● Врахування державних, громадських та 
приватних інтересів.





№ 
з/п

Область Кількість 
територіальних 

громад, шт

Площа переданих земельних ділянок, га

1 Вінницька 62 169352,2900

2 Волинська 49 72644,4198

3 Дніпропетровська 73 100623,5440

4 Донецька 29 39377,7087

5 Житомирська 64 46367,8501

6 Закарпатська 48 16962,3510

7 Запорізька 60 54749,3906

8 Івано-Франківська 51 45932,6878

9 Київська 53 30984,8332

10 Кіровоградська 45 138771,8623

11 Луганська 25 53840,8779

12 Львівська 67 92792,6942

13 Миколаївська 49 87194,4908

14 Одеська 81 170423,2856

15 Полтавська 54 145222,1634

16 Рівненська 56 78811,0403

17 Сумська 47 113175,3267

18 Тернопільська 55 52446,6687

19 Харківська 49 129940,4104

20 Херсонська 48 142876,2528

21 Хмельницька 55 40421,9174

22 Черкаська 61 120920,0678

23 Чернівецька 47 8282,8712

24 Чернігівська 54 124021,0007

Всього 1282 2076136,0054



Прийняті закони

№552-ІХ — щодо умов обігу земель с/г призначення

     №985-ІХ — щодо Державного аграрного реєстру та удосконалення   
державної підтримки

№340-ІХ — щодо протидії рейдерству

№554-ІХ — Про НІГД

№2498-VIII — щодо питань колективної власності, удосконалення 
землекористування

№711-IX — щодо планування використання земель

На розгляді

№2194 — щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у 
сфері землеустрою

№2195 — щодо продажу земельних ділянок на електронних земельних 
торгах

№3205-2 — Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському 
господарстві

№3012-2 — щодо забезпечення права працівників державних с/г 
підприємств на земельну частку (пай).

В розробці

Щодо трансформації інституту постійного користування землею

Щодо консолідації земель

Про організації водокористувачів — розвиток систем меліорації



ПОТРІБНО         
УХВАЛИТИ

4   законопроєкти 

ПОТРІБНО РОЗРОБИТИ 
ТА  УХВАЛИТИ

3   законопроєкти                    

39   постанов Кабінету 
міністрів України                 
(17 для вже ухвалених, 22 для 
тих, які ще потрібно ухвалити)









Недивно, що такі нововведення сподобалися не всім. Посадовці, 
зрозумівши, що втратять корупційні доходи, почали писати народним 
обранцям «скарги» на законопроєкт. Деякі депутати пішли назустріч 
«побратимам» за джерелами заробітку та внесли до Верховної Ради 
України пропозиції щодо відхилення змін, підкріпивши свої подання 
публікаціями в пресі, покликаними дискредитувати законопроєкт № 2194.

Зрештою дехто з журналістів, перейнявшись проблемами земельних 
корупціонерів, взявся тиражувати міфи, які лише перекручують зміст 
нововведень.

Поширені міфи про законопроєкт № 2194

 Реальність. Місцеві державні адміністрації наразі таких повноважень не 
мають. Їх має Держгеокадастр, і ці повноваження частково передаються 
громадам. Вони забезпечать кращий контроль за використанням земель 
відповідно до їхнього цільового призначення, ніж посадовці в столиці та 
областях, адже більш мотивовані до раціонального землекористування.



https://youtu.be/L3jKaE7fiu8
https://youtu.be/gOWpZudwxiQ
https://youtu.be/gOWpZudwxiQ


https://zemreforma.gov.ua/ — офіційний сайт про земельну 
реформу в Україні

https://land.gov.ua/ — офіційний сайт Держегокадастру

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrosta
nnya/zemelna-reforma — розділ про земельну реформу на 
Урядовому порталі

https://www.facebook.com/zemreforma1/ — офіційна 
Facebook-сторінка земельної реформи в Україні

https://zemreforma.gov.ua/
https://land.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/zemelna-reforma
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/zemelna-reforma
https://www.facebook.com/zemreforma1/

