
Сергій Лабазюк дещо перебільшив, коли говорив про надходження 

валюти через аграрний сектор. 

Автор: Гуменний Андрій 

На телеканалі “Ексклюзив”  у своїй програмі “Поруч”  Лабазюк Сергій 

Петрович - депутат Верховної Ради України по мажоритарному виборчому 

округу № 188 висловив декілька тез на тему “Мораторій на продаж землі - 

думки За і Проти”. Як відомо у власність  Сергія  Лабазюка входять дві 

фірми ПАТ "Хмельницьке ШБУ-56 і ПП "Аграрна компанія 2004" які в 

більшості  виграють тендери на ремонт доріг в Хмельницькій області. За 

даними слідства, обидві фірми є пов’язаними та фігорують у кримінальному 

провадженні. 

Теза №1 

Вже 60% валюти надходить державі через аграрний сектор.  

ВЕРДИКТ: НАПІВПРАВДА 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ: 

За даними Державної статистики України www.ukrstat.gov.ua(14.02.2018 № 

60/0/08.2вн-18), сума усіх надходжень в бюджет України становить 43266,6 

млн. дол. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 223-

ох країн світу.  Аграрний сектор приносить 49.9% надходжень у державний 

бюджет, що також вагома цифра. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZW9Xvb3mdw
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64657807
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://drive.google.com/file/d/1Z-VBvE_r34CwWj8zp6MhxLsDMRjdKjBK/view?usp=sharing


 

Теза №2  

Близько 4 млн. га. землі знаходиться у власності держави. 

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ:  

За даними держгеокадастру,  щодо  огляду стану земельних відносин в 

Україні (Випуск 27 лютого 2017) усього зареєстровано 42.2 млн. га (69.8%) 

у приватній власності 22,6 млн га (72,1%), і у державні становить  6,4 млн га( 

22,2%)  

 

Таблиця 5. Повнота реєстрації земель 

Показник Державний Земельний 

Кадастр 

Реєстр прав на нерухоме 

майно 

Усього зареєстровано 42,2 млн га 69,8%1 3,48 млн ділянок 13,8%2 

з них: - у державній 

власності 

6,4 млн га 22,2%3 49,2 тис ділянок 1%4 

- у приватній власності 22,6 млн га 72,1%5 3,3 млн ділянок 14,2%6 

 

Теза №3  

В Україні 44% чорнозему, це становить 10% світового.\ 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА  

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ:  

За  даними УНІАН. Площа чорноземів світу – 314 млн га., або 2,4% від площі 

усіх ґрунтів світу. Загальна площа земель в Україні становить 60,4 млн. 

гектарів. Чорноземи займають – 27,8 млн га.     (8,7 % від площі чорноземів 

світу) і є основним фондом отримання рослинницької продукції. Чорноземи 

становлять основну площу сільськогосподарських угідь України – 67,7%. 

Для порівняння, у Польщі задіяні вдвічі менші площі під 

сільгоспвиробництво – 14 млн га, в Німеччині – 12 млн га, у Румунії – 9 млн. 

га.  

http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Land-Review-Monthly_3_final-1.pdf?fbclid=IwAR3YFAk7OmntsRlSe3INNAHP9ReGjLOqTNIL5w7MpRC6TNAaxdseZq4YfbE
http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Land-Review-Monthly_3_final-1.pdf?fbclid=IwAR3YFAk7OmntsRlSe3INNAHP9ReGjLOqTNIL5w7MpRC6TNAaxdseZq4YfbE
https://www.unian.ua/consumers/813462-ukrajina-uviyshla-v-desyatku-nayprivablivishih-krajin-svitu-dlya-pridbannya-zemli.html
http://land.gov.ua/info/infohrafika-struktura-ukrainskykh-zemel-ta-spivvidnoshennia-kilkosti-chornozemiv-v-ukraini-ta-inshykh-ievropeiskykh-krainakh/


 


