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«Поетапне відкриття українського ринку землі сільськогосподарського 

призначення: можливості та ризики – актуальна оцінка»   
 
 
У зв’язку з ухваленням нового закону щодо відкриття ринку землі в Україні 
Комітет із питань харчової промисловості та сільського господарства Німецько-
Української промислово-торговельної палати організував 07.05.2020 року 
вебінар на тему «Поетапне відкриття українського ринку землі 
сільськогосподарського призначення: можливості та ризики».     
 
Модератором заходу виступив Андре Піллінг (Агроторгівля України). Герман 
Інтеман, аташе Посольства Німеччини в Україні з аграрних питань, звернувся до 
учасників на початку вебінару з офіційним вітальним словом. Після цього чотири 
основних доповідача – Алекс Ліссітса (УКАБ), Тімур Бондарєв (Арцінгер), Катя 
Деллс (Аграрно-політичний діалог) і Дітріх Трайс (УІФК-Агро), які представляють 
різні аспекти аграрного сектора – висловилися стосовно нещодавно ухваленого 
закону. До дискусії долучилися понад 50 інших учасників із України та 
Німеччини, які ставили експертам запитання й отримували відповіді на них.    
 
Комітет із питань харчової промисловості та сільського господарства Німецько-
Української промислово-торговельної палати вбачає в ухваленому законі такі 
ризики для подальшого розвитку країни:  
- виключення міжнародних інвесторів на підставі наявної редакції закону може 

призвести до скорочення міжнародного фінансового потоку (прямих 
іноземних інвестицій) в сільське господарство України;  

- передбачений законом всеукраїнський референдум із 2024 року може з 
різних причин не відбутися, що знову-таки обумовить виключення 
міжнародних учасників з ринку;     

- невідкриття внутрішнього ринку землі може призвести до скорочення 
конкуренції та негативно позначитися на цінах на землі 
сільськогосподарського призначення;  

- низька готовність державних інституцій до ефективного регулювання ринку 
землі може призвести до інших ускладнень.    

 
Можна очікувати: 
- невеликої кількості транзакцій із землею;  
- зменшення продовжених орендних угод; 
- можливого відчуження землі сільськогосподарського призначення за цінами 

нижче ринкових, оскільки загальна економічна ситуація, особливо в регіонах, 
примусить деяких землевласників до цього;   

- подальших змін закону та підвищеної потреби в обговоренні цього питання в 
майбутньому.  

 
Експерти прийшли до думки про необхідність здійснення таких змін і 
удосконалень:  
- необхідно розробити новий закон щодо придбання земельних ділянок 

державної власності (держава/громади) та щодо земельних аукціонів для 
посилення вільної конкуренції та унеможливлення здійснення нелегальних 
транзакцій;  
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- необхідно удосконалити єдину комплексну стратегію щодо подальшого 
розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення, зокрема, щодо 
подальшої розбудови інфраструктури та використання нових аграрних 
технологій;   

- чинною залишається пропозиція щодо входження на ринок іноземних 
інвесторів і щодо підвищення загальної привабливості ринку.  

 


