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Шановний Володимире Борисовичу! 

     Під враженням Ваших конструктивних тверджень на засіданні 
Кабінету Міністрів України 07.06.2017р. щодо розвитку сільських 
територій та причин руйнації соціально-економічної сфери села, 
дозволю собі висловити деякі власні пропозиції вирішення цієї 
проблеми, яка є основною у проведенні земельної реформи. 
      В сільській місцевості виробляється основна частина абсолютного 
доданого продукту кожної країни, який розподіляється таким чином: 
вирощування сировини і торгівля нею – 12-15%; зберігання і переробка 
сировини – 25-30%; торгівля готовими продуктами для використання – 
48-50%; інші користувачі (3-7%). Якщо агрохолдинги продають зерно 
та іншу сировину за кордон, то не менше 85% абсолютної доданої 
вартості, одержаної в Україні, вони безповоротно дарують іноземним 
державам, одночасно вивозяться поживні речовини. В Україну ж 
завозять із-за кордону харчові продукти, занадто дорогі і не завжди 
якісні.  
       Щоб вирішити одну із важливих національних проблем– 
саморозвиток та структурний самозахист вітчизняної аграрної сфери, 
слід створити базу життєдіяльності у сільській місцевості на основі 
виробничої кооперації та інтеграції, об'єднавши в селах і селищах три 
сфери виробництва: а/ виробництво сировини; б/ її зберігання і 
переробка; в/ реалізація готових виробів для використання. Центром 
організаційної структури економічного кооперування та інтеграції 
мають стати сільські і селищні ради, а також нові формування 
територіальних громад. 

    Кооперування у володінні і використанні землі, як організаційна основа 
територіальних сільських громад, потребує узаконення економічних, юридичних і 
соціальних нормативів, найважливіші серед яких наступні: колективне 
користування землею з урахуванням індивідуальних, колективних та державних 

інтересів; черговість набуття права користування землею: особливі 
умови продажу чи оренди земельних ділянок; селянські садиби та їхні 
землі; встановлення величини придбання земельних ділянок у власність 
до 100 га, інші. 
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      Інтеграція з виробництва сировини, її переробки і реалізації продукції 
кінцевого споживання на основі затверджених  економічних, юридичних і 

соціальних нормативів дозволить: а/ спрямувати значні фінансові ресурси, 
створені в аграрній сфері, на її ж розвиток і соціальну інфраструктуру 
сільської місцевості; б/ створити велику кількість робочих місць у 
сфері переробки сільськогосподарської сировини та реалізації готових 
виробів в сільській місцевості; в/ перетворити агросферу з споживача 
бюджетних коштів на прибуткову структуру, яка вноситиме кошти до 
бюджетів; г/ місцевим органам і сільським громадам самостійно 
вирішувати проблеми соціально-виробничої інфраструктури.  
      З метою вирішення вище названих проблем, які викладені в руслі 
Ваших висловлювань на засіданні Кабінету Міністрів України, 
доцільно було б прийняти відповідний Закон України. Одначе, 
складність полягає у тому, що комплексне вирішення вище викладеної 
проблеми в аграрній сфері зустрічає перепони, так як значна частина 
пропонованих законодавчих нормативів уже передбачена поодинці в 
декількох десятках Законів України, хоча вони будь-якого позитивного 
впливу на сільську місцевість, особливо село, не мають. Можливо 
Кабінет Міністрів України допоможе прийняти Закон України, де буде 
комплексно вирішено ряд проблем в сільській місцевості. 

      Додаток: Проект Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» та пояснювальна записка на 15с. 
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      доктор економічних наук, 
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