рівень знань
землевласників та землекористувачів
окремих аспектів земельного законодавства

Мета дослідження
Отримати інформацію:
- щодо статусу володіння землею
- щодо ефективності каналів інформування щодо земельного законодавства
- щодо обізнаності населення про існування системи надання БПД

Дослідження проводилося
у межах Програми
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»

Метод дослідження: вуличне опитування віч-на-віч
по всій території Україні
(за винятком тимчасово окупованих територій).
понад 500 інтерв’юерів
46 супервайзерів
(працівники системи надання безоплатної правової допомоги, які пройшли
попереднє навчання)
Цільові групи:
1) повнолітнє населення України (від 18 років), що проживає
у міських та сільських населених пунктах у кожній області
за винятком тимчасово окупованих територій
2) фактичні власники та користувачі землі у населених пунктах
з населенням до 20 тисяч

Вибірка:
понад 10 000 осіб
що є повнолітніми
мешканцями України

Тривалість польового етапу:
21 жовтня - 03 грудня 2021 року.

7 225
землевласників і землекористувачів
3 033
особи, які не мають у власності
або користуванні земельної ділянки
с/г призначення, але репрезентують
населення України
за показниками статі, віку
та регіонами проживання

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ

Характеристики опитаних
землевласників та землекористувачів

Стать, вік та статус зайнятості
62%

(7 225 опитаних)
Місце проживання

58%
45%

38%
29%

7%

8%

42%
26%

Село
Селище міського типу
Місто з населенням
до 20 тисяч осіб

85%

Жінки Чоловіки

18-39 40-59 60+

Працюють Не
працюють

Матеріальне становище
Бракує грошей навіть на їжу

6%

Не завжди у змозі купити одяг

17%

Не завжди в змозі купити електроніку для
дому або інші дорогі товари

33%

Не можуть дозволити собі машину або
квартиру
Можуть дозволити собі
машину або квартиру
Не відповіли

17%
4%
23%

Особливості землеволодіння та землекористування
Земельна реформа актуальна для меншості землевласників та землекористувачів:
три чверті не планують купувати чи продавати землю, кожен восьмий не визначився
Тип земельної ділянки сільгосппризначення
у власності чи користуванні

(є можливість кількох відповідей)

Земельний пай чи рілля (зоране поле)

69%

Город чи сад окремо від присадибної чи
дачної ділянки
Сіножать, пасовище, перелоги

45%
5%

Наміри щодо купівлі чи продажу землі
сільгосппризначення

Спосіб користування землею

Планують продати

89%

7%

Планують купити

67%
51%

Вже купили чи продали

6%
1%

Не планують
11%
Землевласники

Землекористувачі

4%
Самі обробляють Здають землю Орендують
землю
в оренду
землю

Не відповіли

75%
12%

Правова обізнаність землевласників/землекористувачів
Найнижчі показники обізнаності опитані продемонстрували щодо питань, що стосуються
купівлі-продажу землі, оподаткування при спадкуванні та розірвання-продовження договору оренди.
Знання окремих правових та бюрократичних аспектів
земельного законодавства

Відповіли правильно

Відповіли неправильно

Для надання землі в оренду чи спадок потрібен кадастровий номер

64%

Фізичні особи, що не належать до пільгових категорій, повинні сплачувати земельний податок
незалежно від обсягу землі у власності

63%

Право оренди землі має бути зареєстрованим у Державному реєстрі прав на нерухоме майно

34%

12%

28%

28%
37%

23%

40%
32%

27%

16%

44%

Договір оренди землі автоматично не поновлюється на новий термін, якщо не містить відповідних
положень

26%

13%

54%

Орендодавець не може розірвати договір оренди землі в односторонньому порядку, не звертаючись
до суду

24%

13%

57%

Зміни права оренди землі стосовно вартості та строків потрібно реєструвати у Державному реєстрі
прав на нерухоме майно

17%

19%

61%

Реєстрація права оренди землі у Державному реєстрі прав на нерухоме майно є платною

19%

9%

72%

Виготовлення технічної документації із землеустрою є платним

14%

6%

80%

Після спадкування потрібно пройти процедуру реєстрації права власності на землю

Орендодавець повинен заздалегідь зареєструвати намір продати землю, яку здає в оренду

Не змогли відповісти

21%

47%

Орендар має переважне право на викуп землі в орендодавця

29%

34%

38%

Якщо земля спадкується від найближчих родичів, надавати довідку про нормативну грошову оцінку
землі та сплачувати податок не потрібно

28%

36%

36%

Обізнаність про систему безоплатної правової допомоги
35% опитаних землевласників та землекористувачів НЕ обізнані про те,
що в Україні діє система надання БПД
Більшість землевласників не знають про право на БВПД від держави щодо земельних питань

Досвід взаємодії з системою БПД
серед респондентів

Обізнаність землевласників
про право на безоплатну
вторинну правову допомогу від держави
щодо земельних питань

50%

35%

8%
31%

15%

61%

Не знає про БПД
Знає про БПД, але не клієнт
Клієнт БПД

Знають

Не знають

Не відповіли

Потреба в правовій інформації
У 32% землевласників та землекористувачів є запит на правове інформування з земельних питань,
передусім щодо купівлі-продажу, оформлення документів на землю та приватизації.

Потреба в інформації про
певні аспекти земельного
законодавства

Питання, щодо яких є потреба в інформації
(була можливість обрати декілька відповідей)

10%
32%

Купівля та продаж землі

32%

Оформлення документів на земельну ділянку

30%

Приватизація земельних ділянок

58%

28%

Користування земельною ділянкою (оренда,
сервітут, тощо)
Порушення орендарем договірних умов,
розірвання договору оренди

24%
23%

Набуття чи відчуження земельної ділянки

Є потреба
Немає потреби
Не відповіли

13%

Встановлення меж земельної ділянки
Інше питання

12%
1%

21% опитаних зазнавали проблем чи вирішували питання, пов’язані із володінням чи користуванням землею, протягом останніх 3 років, починаючи з 2019 року.
Найбільш поширені проблеми серед землевласників та землекористувачів –
оформлення документів на землю та приватизація земельних ділянок.
Зміст проблем чи питань, пов’язаних із володінням
чи користуванням землею
(була можливість обрати декілька відповідей)
47%

Оформлення документів на земельну ділянку
32%

Приватизація земельних ділянок
Користування земельною ділянкою (оренда,
сервітут, тощо)

2%

14%
13%

Встановлення меж земельної ділянки
Порушення орендарем договірних умов,
розірвання договору оренди

21%

9%
6%

Набуття чи відчуження земельної ділянки
Купівля та продаж землі

Досвід проблем чи питань,
пов’язаних із володінням
чи користуванням землею,
протягом останніх 3 років

3%

77%

Так
Ні
Не відповіли

62% з тих, хто зазнали проблем, змогли повністю вирішити ці проблеми на сьогодні.

Статус вирішення проблем чи питань,
пов’язаних із володінням
чи користуванням землею
1%
11%

Статус вирішення проблем чи питань,
пов’язаних із володінням
чи користуванням землею,
залежно від знання та досвіду
звернення до БПД
серед землевласників та землекористувачів,
які мали правові проблеми чи питання

Вирішили повністю
Вирішили частково

Вирішили повністю

Вирішили частково

Не вирішили

Не вирішили

26%
62%

Не відповіли

71%

64%
52%
30%
16%

Не знає про БПД

25%

24%
10%

Знає про БПД, але не
клієнт

4%

Клієнт БПД

79% опитаних вважають, що зуміють знайти хорошу пораду щодо правової проблеми:
зокрема, 42% впевнені в цьому.
55% вважають, що зможуть захистити свої права, якщо вони будуть порушені: впевнені
в цьому 23%.
Ті, хто знає про БПД, більш впевнені у своїй спроможності вирішувати правові питання.
Рівень впевненості у власній
правоспроможності залежно від знання
та досвіду звернення до БПД

Рівень впевненості у власній правоспроможності

Так

Скоріше так

Ймовірність знайти, де отримати
хорошу пораду щодо проблеми,
пов’язаної з володінням чи
користуванням землею
Ймовірність захистити
свої права як
власника землі
чи землекористувача,
якщо вони будуть порушені

Скоріше ні

42%

Ні

Не відповіли

37%

9%

5% 7%

87%

94%

Не знає про БПД
Знає про БПД, але не клієнт
Клієнт БПД

62%

61%

73%

39%

23%

32%

23%

12%

10%

Вважають, що знайдуть,
де отримати хорошу пораду
щодо проблеми, пов’язаної
з володінням чи
користуванням землею

Вважають, що захистять
свої права як власника
землі чи землекористувача, якщо вони будуть
порушені

36% стали би відвідувати публічні заходи, де надавались би роз’яснення щодо земельних
питань та останніх змін у земельному законодавстві
27% декларують готовність приєднатись до онлайн-заходів.

Готовність відвідувати правопросвітницькі офлайн- та онлайн-заходи
Мають потребу в інформації
Не мають потреби в інформації
Всі землевласники та землекористувачі

62%

36%

41%
27%

23%

21%

Стали би Ви відвідувати публічні заходи, де
надавались би роз’яснення щодо земельних
питань

Приєднувались би Ви до онлайн-заходів, де
надавались би роз’яснення щодо земельних
питань

ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН, ЩО НЕ Є
ЗЕМЛЕВЛАСНИКАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ

Характеристики опитаних громадян України,
що не є землевласниками або землекористувачами
Стать, вік та статус зайнятості респондентів

Місце проживання респондентів

55%

54%
46%

45%
36%

34%

(3 033
опитаних)

33%

38%

30%

Село
Селище міського типу
Місто з населенням до 20 тисяч осіб
Місто з населенням 20-99 тисяч осіб
Місто з населенням 100 тисяч осіб
та більше

8%

Жінки Чоловіки

18-39

Матеріальне
становище
респондентів

40-59

60+

13%

Працюють Не
працюють

8%

Бракує грошей навіть на їжу

7%

Не завжди у змозі купити одяг
Не завжди в змозі купити електроніку для дому або
інші дорогі товари

18%
28%

Не можуть дозволити собі машину або квартиру
Можуть дозволити собі машину або квартиру
Не відповіли

16%
5%
26%

Відкриття ринку сільгоспземлі на даний момент актуальне для меншості громадян:
лише 6% мають плани на купівлю землі.

Наміри щодо купівлі землі сільгосппризначення
Планують купити
Вже продали

6%
2%

Не планують
Не відповіли

77%
16%

77% опитаних вважають, що зуміють знайти хорошу пораду щодо правової проблеми: зокрема, 40% впевнені в цьому.
58% вважають, що зможуть захистити свої права, якщо вони будуть порушені: впевнені в
цьому 24%.
Рівень впевненості у власній правоспроможності серед тих, хто має сільгоспземлю та не має
її, суттєво не відрізняється

Рівень впевненості у власній правоспроможності
Так

Скоріше так

Скоріше ні

Ні

Ймовірність знайти, де отримати хорошу пораду щодо правової
проблеми

Ймовірність захистити свої права, якщо вони будуть порушені

Не відповіли

40%

24%

37%

34%

10%

21%

12%

7%

6%

9%

Обізнаність про систему безоплатної правової допомоги
Серед людей, котрі не знають про систему БПД, рівень впевненості у власній правоспроможності помітно нижчий, ніж серед тих, хто чув про систему.
Рівень впевненості у власній правоспроможності
залежно від знання та досвіду звернення до БПД
87%

93%
67%

59%

71%

41%

Ймовірність знайти, де отримати хорошу пораду
щодо правової проблеми

Не знає про БПД

Ймовірність захистити свої права, якщо вони
будуть порушені

Знає про БПД, але не клієнт

Клієнт БПД

23% громадян наразі мають запит на правове інформування. Інтернет, соціальні мережі та
національне телебачення для цих людей є серед трьох найбільш зручних способів дізнаватися
правову інформацію.
Крім того, 46% з них декларують готовність відвідувати правопросвітницькі офлайн-заходи, а
41% - онлайн-заходи, присвячені тим питанням, що їх цікавлять.
Потреба в інформації
про будь-які
правові питання

Найзручніші способи дізнаватися правову інформацію
(була можливість обирати до 2 відповідей)
Інтернет (не рахуючи соціальних мереж)

10%
23%

39%

Соціальні мережі (Фейсбук, Інстаграм, Твітер тощо)

35%

Національні телеканали

31%

Близьке оточення (родичі, друзі, знайомі, колеги)

17%

Місцева влада, органи місцевого самоврядування

13%

Месенджери (Вайбер, Телеграм, Вотсап тощо)
67%

11%

Місцеві телеканали

10%

Місцева преса
Є потреба
Немає потреби
Не відповіли

9%

Радіо
Національна преса
Зовнішня реклама, оголошення у громадських місцях

7%
5%
4%

Дякую за увагу!

