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РЕПОРТАЖ ІЗ ЕПІЦЕНТРУ

ФЕРМЕРСЬКІ МАЙДАНИ

ЧИ ПОТРІБНА ВОДА КРИМУ?

ХТО ВИРІШИТЬ 
ПРОБЛЕМИ ФЕРМЕРІВ?

В Адміністрації
президента спро-
стовують інфор-
мацію про те, що
Київ обмежує
постачання води
до Криму. Про це
розповів в.о.
заступника голо-
ви Адміністрації
п р е з и д е н т а
Андрій Сенченко
журналістам у
Верховній Раді.

За його слова-
ми, самопроголо-
шена влада

Криму "лише розсилає інформаційні
повідомлення замість того, щоб прово-
дити технічні роботи з ремонту насосних
станцій".

Сенченко заявив, що роботи навколо

русла водопостачального каналу не про-
водяться, "оскільки навколо русла замі-
новані поля".

"Але це їхня проблема, а не наша, бо
це вони співпрацюють з окупантами. Але
ніхто палець об палець не вдарив щоб
розмінувати територію", - сказав він.

Сенченко додав, що "насосні станції
працюють 5 місяців на рік, а 7 місяців сто-
ять, і там має щороку проводитися реві-
зія і поточний ремонт разом із технічним
обслуговуванням".

"Ніхто нічого не зробив. А там цілий
каскад насосних станцій. Ну, не тече вода
вгору, вона тече вниз. А оскільки в Криму
йде підйом, то, починаючи від Джанкоя,
вода має йти вгору", - сказав чиновник.

"По тому каналу, який іде вниз, крим-
чани отримують воду – але вони нічого за
це не платять", - заявив Сенченко.

Джерело: Українська правда

Фермер Віктор Чміленко, що загинув
на київському Євромайдані, був актив-
ним борцем проти корумпованої місце-
вої влади в Бобринецькому районі
Кіровоградської області. Наші поперед-
ні публікації неодноразово звертали
увагу читачів на складні взаємовідноси-
ни фермерів та місцевих чиновників.
Що ж змінилося після тих буремних
подій? Змінилася влада? Змінилося

ставлення до людей? Зникли хабарі та
податкові побори? Нічого подібного!
Все залишилося як і було … Але люди
вже інші. Вони більше не будуть терпіти
знущань над собою. 

Про події навколо земель в
Бобринецькому районі, рідному районі
Віктора Чміленко, де він боровся з міс-
цевими корупціонерами та хабарника-
ми читайте на сторінці 4 видання.

Голова Київської обласної державної адміністра-
ції Володимир Шандра 3-го квітня, напередодні річ-
ниці аварії на Чорнобильській АЕС, відвідав об’єкт із
робочим візитом. Разом із численними представни-
ками засобів масової інформації побував на майдан-
чику будівництва нового безпечного конфайнмента і
наш кореспондент Володимир Ярошенко, де озна-
йомився з ходом робіт даного проекту. Розповідь
про те, що сьогодні відбувається на ЧАЕС читайте на
сторінці 5 видання.

Ситуація в сільському господарстві України ніколи
не була сприятливою для фермерів, а останніми
роками вона ускладнилася ще й відсутністю фінансо-
вої підтримки з боку держави, падінням цін на сіль-
ськогосподарську продукцію, зростанням цін на
паливо та агрохімію. Нестабільність національної
валюти знизила фінансові можливості фермерських
господарств  та підвищила вартість банківських
фінансових ресурсів.

Не зважаючи на
ці негаразди, біль-
шість фермерів
зуміла створити
міцну основу для
своїх господарств і
її втрата є недопу-
стимою та непри-
йнятною з огляду
на те, що за їх спи-
нами стоять роди-
ни, працівники гос-
подарств, власни-
ки земельних паїв,
а в цілому і грома-
дяни нашої країни.
Як зберегти надба-
не та досягти фінансової стабільності для фермерсь-
кого господарства читайте на сторінці 2 видання.

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник 

«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для фермерів, 

кооператорів та  особистих
селянських господарств

www.presa.ua
Передплатний індекс – 21591, сторінка 24 

«Каталогу видань країни 2014 рік»
Вартість видання з доставкою:

1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;
6 міс. – 54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн
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ХТО ВИРІШИТЬ ПРОБЛЕМИ ФЕРМЕРІВ?
Навіть інформація про те, що

Європейські ринки становляться відкри-
тими для вашої продукції не повинна
вводити в оману та давати повід думати,
що на світових ринках вас чекають з роз-
критими обіймами, що вам дадуть легко
заробляти за рахунок зменшення своїх
прибутків. Такого бажання немає ні у
Європи, ні у Росії, Азії чи Америки. Вони
вирішують свої питання. Інколи геополі-
тичні, інколи стратегічні, але в основно-
му – фінансові, а вірніше питання отри-
мання фінансових прибутків. І ніхто з них
не думав, не думає і не буде думати про
те, щоб наш фермер вигідно реалізову-
вав свою продукцію, чи щоб громадяни
України жили заможніше. В кінцевому
результаті, все що останнім часом відбу-
вається на теренах України – це бороть-
ба за ринки збуту. Боротьба між супер-
державами.

Кожен з нас повинен чітко зрозуміти,
що реалії сьогодення такі, що кожен від-
стоює свої власні інтереси і ніхто не буде
відстоювати інтереси іншого. Та навіть і
самі ви, фермери, чи готові віддати
частину своєї землі сусідові, чи поступи-
тися ринками збуту продукції. Навпаки, в
фермерському бізнесі існує чіткий еко-
номічний розрахунок, боротьба за ринки
збуту, економічні, матеріальні та фінан-
сові ресурси. Незаперечним фактом є
те, що на економічних ринках основною
мотивацією є отримання прибутку від
господарської діяльності.

Дуже часто фермери покладають
великі надії на державні органи влади,
що вони будуть думати як покращити
діяльність фермерських господарств, як
знизити податковий тиск на них, як зро-
бити їх роботу комфортною та безпроб-
лемною. Це помилкові сподівання. У
Держави є свої першочергові завдання –
продовольча безпека, наповнення бюд-
жету, соціальний захист пенсіонерів та
незахищених верств населення.
Останнім часом з’явилася ще одна над-
звичайно важлива функція – захист
територіальної цілісності країни від внут-
рішнього сепаратизму та зовнішньої
агресі. З врахуванням того, що останні
20 років уваги збройним силам не приді-
лялося ніякої, то ж тепер наверстувати
втрачене необхідно швидко і за великі
кошти.

Тож з погляду на сказане з впевнені-
стю можливо констатувати – сподівання
на владу принесе лише глибоке розчару-
вання. Лише самі фермери можуть зара-
дити собі в ці скрутні часи.

Шляхи досягнення 
прибутковості господарства.

По великому рахунку, для досягнення
прибутковості господарства необхідно
лише одне – щоб дохід від вирощеної,
виробленої та проданої продукції пере-
вищував витрати на виробництво. І чим
більше – тим краще.

Отже перший шлях – збільшення
ціни на вироблену продукцію. За умови
насиченого ринку та великої конкурен-
ції позитивного результату ви не отри-
маєте.

Залишається лише одне – зменшува-
ти собівартість виробленої продукції.
Яким чином? Пропоную розглянути
основні напрямки.

Зменшення податкового наванта-
ження.

Як відомо, законодавчим органом в
Україні є Верховна Рада. Лише вона, за
поданням аграрного комітету та
Кабінету Міністрів, а вірніше профільно-
го міністерства, спроможна внести певні
зміни в існуючий стан справ в податковій
сфері. Тобто, всі повноваження на вирі-
шення питання про зменшення податко-
вого тиску на фермерські господарства
має лише мінагрополітики та аграрний
комітет Верховної Ради України. Ніяка
районна чи обласна влада не має таких
функцій та можливостей. 

Чи може окремий фермер, чи група
фермерів, якимось чином вплинути на
розробку та прийняття законодавчих іні-
ціатив в аграрній сфері? Чи може зако-
нодавчий орган врахувати побажання
окремого господаря? Ні одне ні друге.
Не вистачить ні часу ні ресурсів. 

Єдиним правильним рішенням в цій
ситуації буде наявність у фермерів свого
представника, який буде доносити до
законодавчих органів його інтереси.
Таким представником, як і у всьому світі,
є профільні асоціації, у нашому випадку –
Асоціація фермерів та приватних земле-
власників України.

Представники, а вірніше виконавча
дирекція на чолі з президентом, доно-
сить позицію фермерів до керівництва
Держави. І чим більше активних членів
Асоціації, тим більше впливу вона має на
законодавців, тим простіше їй втілювати
ідеї своїх членів в життя. Як результат –
маємо діалог рівних партнерів. З одного
боку держава зі своїми задачами, з іншо-
го – представники Асоціації з проблема-
ми, які доручили їй доносити її члени. В
результаті формується компромісне
рішення, результатом якого є зменшен-
ня податкового тиску на фермера шля-

хом запровадження нових законів чи
внесення змін у старі.

Чи впливає це на зменшення собівар-
тості сільськогосподарської продукції?
Звичайно впливає. А чи могла б
Асоціація вирішити питання спрощеної
системи оподаткування шляхом запро-
вадження єдиного податку для фер-
мерських господарств? Звичайно могла
б. Для цього необхідно лише бажання
членів Асоціації та робота фахівців вико-
навчої дирекції. Але «бажання» повинно
виражатися у одній елементарній проце-
дурі – сплаті членських внесків.

Тож коли фермер не приймає актив-
ної участі у роботі Асоціації, не сплачує
членські внески, не доносить своєї пози-
ції до виконавчої дирекції – то він повні-
стю погоджується з ситуацією в законо-
давчому полі України та з усім, що
робить Уряд та його представники в
центрі та на місцях.

Але інколи ми чуємо претензії з боку
членів асоціації, що організація не ефек-
тивно працює, не виконує свої функції,
не захищає інтереси фермерів.
Відповідь тут одна – не ефективно пра-
цюють самі фермери, бо Асоціація - це ті
ж фермери, це їх організація.
Неефективно можуть працювати найма-
ні працівники. Тут необхідно оцінювати їх
роботу та приймати відповідні рішення.
Але необхідно пам’ятати, що для залу-
чення високопрофесійних фахівців
потрібні кошти. Їх утримання можливе
лише за рахунок членських внесків. То ж
потрібно просто порахувати, чи вигідно
вам витратити в рік 500 гривень на
членські внески, щоб мати економію на
податкових затратах в 10 000 гривень. 

Та все ж, не дивлячись на негаразди,
на сьогоднішній день Асоціація ферме-
рів та приватних землевласників, є єди-
ною громадською організацією в аграр-
ному секторі, яка дійсно захищає та від-
стоює інтереси фермерів, лобіює їх інте-
реси в органах влади, сприяє зниженню
податкового навантаження на госпо-
дарства і як результат – зменшує собі-
вартість виробленої продукції.

Зменшення витрат 
на утримання працівників.

Здебільшого фермерські госпо-
дарства – це господарства сімейного
типу, де функції бухгалтера, юриста, еко-
номіста та інші посади виконують члени
сім’ї голови, в гіршому випадку сам
голова господарства виконує всю цю
роботу, а бо ж вона ігнорується в ущерб
ефективності роботи. Але в більшості
випадків фахових спеціалістів в штаті
немає.

А що таке відсутність досвідченого
бухгалтера котрий може професійно
побудувати податкову систем госпо-
дарства, на рівних спілкуватися з подат-
ковим інспектором та зберегти значні
кошти за рахунок оптимізації податкових
зобов’язань? При його відсутності –
фінансові збитки та збільшення собівар-
тості продукції.

А що таке відсутність професійного
юриста, котрий здатний уберегти від
недобросовісних партнерів та захистити
від контролюючих органів? Знову постій-
ні збитки та витрати часу на ходіння по
державних установах та організаціях,
судах та податкових.

А відсутність агронома, який здатен
відслідковувати самі сучасні технології
та забезпечувати їх використання в гос-
подарстві для отримання високих вро-
жаїв?

Перелік фахівців можна продовжува-
ти і дальше. Але зрозуміло, що кожному
потрібно платити зарплату, і мабуть не

малу, якщо це дійсно фахівець високого
класу.

Чи під силу це пересічному фермеру?
Як правило – ні!

То який же вихід? А вихід в кооперу-
ванні! У створенні обслуговуючого коо-
перативу, який буде надавати бухгал-
терські, юридичні, агрономічні, еконо-
мічні та інші послуги своїм членам. А
можна і не створювати кооператив, а
просто сплачувати членські внески в
свою асоціацію і на ці кошти наймати від-
повідних фахівців на договірних умовах. І
люди будуть мати повну зайнятість, бо
будуть обслуговувати з десяток госпо-
дарств, і ефективність роботи фер-
мерських господарств буде високою. А
це також зменшення собівартості про-
дукції.

Зменшення витрат при 
закупівлі основних засобів

виробництва.

Для жодного фермера не є новиною
те, що чим більше певної продукції він
купляє, ти більшу скидку може йому дати
продавець. Все залежить від того лан-
цюжка, через який проходить продукція,
поки не потрапить в господарство. Як
правило це виробник, або імпортер,
регіональний дистриб’ютор, місцевий
дистриб’ютор , фермерське господарст-
во. В цьому ланцюжку кожен заробляє
свої певні відсотки. І якщо господарство
планує придбати невелику партію певної
продукції то з ним ніхто, вище місцевого
дистриб’ютора працювати не буде і на
ньому заробить весь перерахований
ланцюжок. Причому заробить по макси-
муму.

Який вихід?

Їх два. Перший, це тендерний підхід.
З усього переліку пропозицій на ринку
вибрати той, умови якого будуть най-
більш сприятливі для господарства. Ви
повинні створити конкуренцію для міс-
цевих дистриб’юторів, щоб визначити
найкращу пропозицію. Але тут є ряд
недоліків – неможливість точно визначи-
ти закупівельну ціну, гарантувати
наявність необхідної кількості товарів на
складі та її незмінність.

Другий – необхідно самому стати
дистриб’ютором і мати прозору систему
ціноутворення. Про роботі з імпортером
ви будете мати базову ціну і систему
бонусів та скидок. Також ви будете
гарантовані від придбання підробок і не
якісного товару. Виграш від цього под-
війний – як мінімум економія до 20 від-
сотків на закупівельній ціні та збільшення
врожайності при використанні високоя-
кісної продукції.

Але щоб стати дистриб’ютором
необхідно мати великі об’єми закупі-
вель. Середньостатистичному фер-
мерському господарству це не потрібно.
Такий об’єм можливо набрати при опто-
вій закупівлі для 30 – 40 господарств.
Тож знову вихід або в створенні обслуго-
вуючого сільськогосподарського коопе-
ративу, або ж у ефективній роботі
Асоціації, обласної чи районної, в залеж-
ності від кількості фермерських госпо-
дарств, а вірніше її виконавчої дирекції.

Тож підсумовуючи можливо зробити
висновок. Високоефективне та прибут-
кове фермерське господарство можли-
ве при активній участі його господаря в
роботі фермерської Асоціації, але реаль-
но працюючої, або ж при розгалуженій
системі фермерської обслуговуючої
кооперації.

Михайло Данкевич,
головний редактор
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РЕЄСТРАЦІЙНА СИСТЕМА СКЛАДАЄ
ЧЕРГОВИЙ ІСПИТ НА ЗРІЛІСТЬ

12 лютого 2014 року набула чинності
постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень». Вона була ухвалена ще 17
жовтня минулого року.

Постанова покликана спростити
реєстраційну систему, зробити її макси-
мально комфортною для користувачів. Та
чи впорається вона зі своїм завданням?
Про це йшлося під час чергового засідан-
ня Національного прес-клубу з аграрних
та земельних питань.

Звісно, що впорається. Такої думки
дотримуються представники державних
інституцій, які мають стосунок до роботи
реєстраційної системи. І серед них – голо-
ва Державної реєстраційної служби
України Ігор Алексєєв. 

Він визнав, що новації, запроваджені
урядовою постановою, напрошувалися
вже давно. Річ у тому, що з моменту
запровадження реєстраційної системи, а
це сталося на початку 2013 року, вона
почала давати збої. І чим довше система
функціонувала, тим помітнішими ставали
її недоліки.

Понад усе це стосувалося довжелез-
них черг. Вони розтягувалися не на годи-
ни і навіть не на дні. На реєстраційні
рішення власники земельних ділянок і їх
орендарі мусили чекати місяцями, і черги
погрожують розтягтися на роки.

На те було багато причин. На одній з
них зупинився Ігор Алексєєв. За його сло-
вами, Державній реєстраційній службі
гостро бракує фахівців, які безпосередньо
здійснюють реєстраційні дії. У більшості
випадків на район припадає по одному, у
кращому разі – по двоє таких спеціалістів.

Причина об’єктивна, а відтак, і нарі-
кань не повинно бути, адже всі мусимо
розуміти – кадри вирішують все. А коли їх
бракує, то й рішень не може бути забага-
то.

Ігор Алексєєв пообіцяв уже найближ-
чим часом збільшити штат реєстраторів і,
що важливо, – не в центральному офісі, а
на місцях. Отож, є надія, що черги, котрі
зчинилися в реєстраційних офісах,  якщо і
не розсмокчуться повністю, то значно ско-
ротяться. Відтак, землевласники та зем-
лекористувачі вкотре мають запастися
терпінням.

Однак Ігор Алексєєв виявився більшим
оптимістом, аніж чекали не лише присутні
на засіданні Прес-клубу журналісти, а й
численні фахівці з земельних питань.
Здебільшого вони представляли гро-
мадські сільгоспвиробничі організації та
самих сільгоспвиробників.

Ігор Алексєєв запевнив, що уряд
запропонував не косметичні зміни, а дій-
сно ґрунтовні. Вони стосуються як інфор-
маційних технологій, так і спрощення
реєстраційних процедур.

Зокрема, власник втраченого держав-
ного акту може отримати його копію не в
суді, а у державного реєстратора. І справа
не лише в тім, що за такої схеми значно
прискорюється процес вирішення питан-
ня. Власнику загубленого держакту не
доведеться витрачатися на суттєві судові
витрати.

Зрештою, можна позбутися безпосе-
реднього контактування з реєстратором.
Для цього достатньо скористатися послу-
гами «Укрпошти». Покладіть до конверту
реєстраційні документи, надішліть їх до
реєстраційного офісу, і далі займайтеся
свою виробничою справою. 

«В Україні нараховується понад 14 тис.
відділень «Укрпошти», і тому такий потуж-
ний ресурс треба використати», - сказав
Ігор Алексєєв.

Проте, якщо уважно послухати голову
Державної реєстраційної служби, то
навіть «Укрпошта» з її можливостями – це

вже вчорашній день. Якщо хочете встига-
ти за часом, то маєте скористатися послу-
гами Інтернету. А таку можливість урядова
постанова надає. Вона, зокрема, перед-
бачає, що реєстраційні документи можна
подавати і в електронному вигляді.

«Отож, спроститься документообіг,

черги мають скоротитися, а сільгоспви-
робникам на них не доведеться витрачати
свій час», - резюмував Ігор Алексєєв.

Що буде саме так, учасників засідання
Прес-клубу мали переконати статистичні
дані Державної реєстраційної служби.
Згідно з ними, у перші 2 місяці 2013 року
було внесено близько 34 тис. записів на
реєстрацію прав на земельні ділянки, а за
аналогічний період уже поточного року ця
кількість збільшилася у понад 10 разів і
становить майже 365 тис. таких записів.

Якщо взяти до уваги, що відомості з
Державного реєстру прав стають все
більш доступними, то з усього виходить,
що з реєстраційними процедурами цього
року і в подальшій перспективі взагалі не
виникатиме жодних проблем. І сільгосп-
виробники більше не матимуть того
головного болю, який донедавна нагаду-
вав хронічний і мав стосунок до реєстрації
земельних часток (паїв) та їх обробітку на
умовах оренди.

Тим більше, що Державний земельний
кадастр нарешті налагодив тісну співпра-
цю з Державним реєстром прав.
Протягом минулого року вони ніяк не
могли налагодити обмін інформацією,
хоча це передбачалося самою земельно-
реєстраційною реформою.

Директор департаменту Державного
земельного кадастру Ігор Славін запев-
нив: «Ми тісно співпрацюємо з
Державним реєстром прав. Державний
земельний кадастр з Державним
реєстром прав поєднані відповідними тех-
нічними та технологічними процедурами
обміну інформації».

На підтвердження свої думки Ігор
Славін навів дані, згідно з якими
Державний земельний кадастр торік
зареєстрував 1,3 млн. земельних ділянок.
Відомості про них уже передані до
Державного реєстру прав. Натомість від
нього одержав 2 млн. повідомлень про
зареєстровані права на земельні ділянки.
«Це як первинні права, так і вторинні,
похідні, зокрема, йдеться про договори
оренди», - уточнив Ігор Славін.

Та, як видно, поширена представника-
ми державних інституцій інформація вия-
вилася не дуже переконливою. У опонен-
тів виявилися свої козирі.
Використовуючи їх, вони намагалися
довести, що урядове рішення щодо спро-
щення процедури реєстраційних дій зали-
шається половинчастим. Воно якщо і
полегшить життя сільгоспвиробникові, не
вирішить всіх тих проблем, з якими вони
стикаються при реєстрації земельних
ділянок та договорів оренди.

Позиція голови Аграрного союзу
України Геннадія Новікова підкуповує
свою простотою. Вона зводиться до одно-

го – сільгоспвиробники або власники
земельних ділянок (паїв) мають подати до
реєстраційного органу реєстраційні доку-
менти і після цього чекати від нього гото-
вого рішення.

«Позиція товаровиробників така: ви
там що хочете, те й робіть, як хочете, так і

реєструйте, як хочете, так і обмінюйтесь
якою завгодно інформацією. Я прийшов
до певної людини, віддав йому підписаний
двома сторонами договір, певні докумен-
ти, він їх подивився, зареєстрував у книзі
реєстрації договорів чи в якійсь іншій, а
решта мене не цікавить. Нехай що хочуть,
те й і роблять. Це не моя справа. Бо я
повинен орати, сіяти, збирати врожай і
годувати державу».

І далі: «Нехай чиновники ходять один
до одного і домовляються, як реєструва-
ти. Між собою нехай домовляються.
Скільки хабарів будуть давати один одно-
му. Бо коли чиновники між собою спіл-
куються, то там немає місця тому, про що
я сказав. А коли бізнес заходить, то це
місце одразу знаходиться». 

Геннадій Новіков впевнений, що зем-
левласники та землекористувачі взагалі
не мають ходити до реєстраторів. Вони
повинні знати лише одну дорогу – до сіль-
ської ради, співробітники якої зобов’язані
ходити за всіма реєстраційними та
кадастровими інстанціями та вирішувати
всі організаційні питання, які постали
перед їх односельцями.

Свої побажання висловила й началь-
ник юридичного департаменту Асоціації
«Земельна спілка України» Анна
Матвієнко. Зокрема, вона нагадала про
задавнену проблему, про яку в Державній
реєстраційній службі та в Державному
земельному кадастрі чомусь воліють не
згадувати. Йдеться про те, що свого часу
інформація про власників та користувачі
земельних ділянок з Державного реєстру
земель не була перенесена до
Державного реєстру прав на нерухоме
майно.

«Це потягло за собою додаткові про-
блеми. Начебто держава вже зареєстру-
вала і гарантувала права власності, кори-
стування громадян, інших суб’єктів до
2013 року, але якщо певний суб’єкт вва-
жав за потрібне щось зробити із земель-
ною ділянкою, відчужити її або укласти
інший договір, то мусив повторно
реєструвати свої права власності і права
користування у новоствореному реєстрі
прав. Це створило додаткове наванта-
ження як на громадян та інших суб’єктів
земельних відносин, так і на державних
реєстраторів, які не справляються зі свою
роботою», - зазначила Анна Матвієнко.

«Іншою проблемою, яку ми мусимо
вирішувати, є недостатня публічність
кадастрових та реєстраційних даних. Так,
на сьогодні ми маємо публічну кадастро-
ву карту. Кожен може зайти й у вільному
доступі в Інтернеті поглянути на неї. Але
проблема полягає в тому, що ні
Державний земельний кадастр, ні
Державний реєстр прав на нерухоме

майно не дають можливості дізнатися,
хто є власником або користувачем
земельної ділянки. Як показує практика
європейських країн, така інформація все
ж таки має бути відкритою».

Анна Матвієнко також послалася на
недосконалість чинного земельного зако-
нодавства. Скажімо, закон «Про держав-
ний земельний кадастр» та Земельний
кодекс вже не передбачають видачі дер-
жавних актів на право власності на
земельні ділянки, а в ряді інших законо-
давчих актів таке поняття, як «державний
земельний акт» наразі зберігається.
Наприклад, його містять закони «Про
фермерське господарство», «Про поря-
док виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)» та деякі інші.

За подальше вдосконалення реєстра-
ційної системи висловився і головний
юридичний радник Проекту USAID
«АгроІнвест» Павло Кулинич. Його аргу-
мент: «Завдяки недолікам існуючої систе-
ми державної реєстрації прав, за підра-
хунками Українського клубу аграрного
бізнесу, в Україні цього року не буде
засіяна площа сільськогосподарських
земель, з якої можна зібрати 7 млн. тонн
зерна».

Причину цієї проблеми Павло Кулинич
вбачає в тому, що «нинішня система дер-
жавної реєстрації прав не забезпечує
вчасну реєстрацію великої частини
земельних ділянок і прав на них».

«Мова, зазвичай, йде про ті земельні
ділянки, які були зареєстровані раніше, а
відомості про них не перенесені до тих
реєстрів, які ми ведемо з 1 січня 2013
року. І про ті земельні ділянки, які не
мають кадастрового номера», - уточнив
Павло Кулинич.

Коли власникам таких земельних діля-
нок доводиться укладати з сільгоспви-
робниками договори про оренду землі,
вони не можуть бути зареєстровані в
Державному реєстрі прав на нерухоме
майно. А все через те, що права власності
на такі ділянки не зареєстровані все тим
же Державним реєстром прав на нерухо-
ме майно та Державним земельним када-
стром. Відтак, такі ділянки не мають
кадастрових номерів.

«Щоб все це зробити, потрібна вели-
чезна сума грошей, велика кількість зем-
левпорядників та чимало часу», - підсуму-
вав Павло Кулинич.

Задавнене питання, яке дотепер не
втрачає своєї актуальності, - що робити?
Відповідь Павла Кулинича: «Треба рятува-
ти ситуацію в економіці, зокрема, в систе-
мі державної реєстрації прав. Ряд напра-
цювань, які містяться в урядовій постано-
ві «Про затвердження порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», є слушними. Однак коли
поспіхом намагаються вирішити деякі
проблеми, припускаються й помилок». 

В урядовій постанові, за словами
Павла Кулинича, такі помилки мають
місце. Головна з них – це неповна відпо-
відність цього документа закону «Про
державну реєстрацію прав на нерухоме
майно».

Тож, дійшли висновку учасники засі-
дання Прес-клубу, добре те, що уряд
посприяв удосконаленню реєстраційної
системи. Це полегшить життя тим, хто
володіє землею і працює на ній. Але пога-
но те, що реєстраційна система наразі
потребує подальших новацій. А це свід-
чить про те, що вона досі залишається
недосконалою, тож не на повну міру від-
повідає інтересам тих, хто користується її
послугами.

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ,
Національний прес-клуб 

з аграрних та земельних питань



№ 8 (330)

16 � 30 КВІТНЯ 2014  ро ку4

ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044C501C78C23, 044C501C78C24

ФЕРМЕРСЬКІ МАЙДАНИ
Пікетування фермерами обласних

управлінь Держземагентства та
податкової, вперше після велелюд-
них зібрань Майдану, привернуло до
себе увагу. Більш як дві сотні ферме-
рів з Бобринецького,
Н о в о м и р г о р о д с ь к о г о ,
Компаніївського, Знам'янського рай-
онів тримали гасла: "Що змінилось,
як хабарі залишились?", "Землю —
місцевим громадам!", "Від податко-
вих пояснень земля краще не
родить!". Конкретним приводом для
пікетування стала ситуація із землею
фермера із села Новоградівки
Бобринецького району Андрія
Каспришина. Він більше десяти років
орендував землю, восени, як справж-
ній хлібороб, зорав її. Термін догово-
ру оренди спливав, і Андрій, як нале-
жить, подав документи у головне
управління Держземагентства,
небезпідставно сподіваючись, що він
як добросовісний орендар має пер-
шочергове право на подовження
договору оренди.

Лише пізніше він зауважив, що на
його паперах дату прийняття поста-
вили, а номер — ні. На його звернення
у Держземагентстві відповідали, що
документи розглядаються. Коли ж
уже сплив термін його першочерго-
вого права на подальшу оренду, вия-
вилося, що документи неправильно
оформлені (немає номера), а на
землю претендує інша людина.

Фермери розцінили це як продов-
ження політики вибудовування
хабарницьких схем і вийшли на піке-
тування.

ЧИЯ ЗЕМЛЯ?
Серед основних вимог — передача

всіх земель у власність сільських громад,
встановлення меж населених пунктів так,
щоб уся земля була врахована, прове-
дення комплексної перевірки законності
укладання та переоформлення земель-
них договорів, публічний звіт про діяль-
ність головного управління
Держземагентства у Кіровоградській
області за минулий рік. Одним словом,
фермери вимагають прозорості у
земельних відносинах, припинення
хабарництва і зловживань.

Можливо, в інший час це пікетування,
незважаючи на масовість, пройшло б
непоміченим, та нині атмосфера в сус-
пільстві зовсім інша. До пікетувальників
довелося вийти начальнику головного
управління Держземагентства в області
Антону Куценку, директору департамен-
ту агропромислового розвитку облдер-
жадміністрації Сергію Кореняку, першо-
му заступнику начальника головного
управління Міндоходів Сергію Колотусі. 

Дискусія продовжилася й у прямому
ефірі обласної телерадіокомпанії.

Антон Куценко відразу заявив, що
договір з фермером Андрієм
Каспришиним таки не було подовжено
через неправильне оформлення доку-
ментів (у подібних випадках він вбачає
вину сертифікованих інженерів-землев-
порядників, які мають допомагати фер-

мерам). Але ситуацію прояснили, і
земельну ділянку буде надано тому, хто її
обробляв досі.

Ясна річ, не потрібні були б жодні
пікетування, якби подібні конфлікти
розв'язувались так просто. Олексій
Цокалов, голова асоціації фермерів і
приватних землевласників
Бобринецького району, говорить, що
досі існувала негласна такса на подо-
вження договорів оренди — 300 дол. з
гектара. Прізвищ, зрозуміло, ніхто не
називає, але Богдан Андрющенко, який
свого часу добровільно пішов з посади
заступника голови облдержадміністра-
ції, стверджує, що обласній владі дава-
лися установки збирати певну суму гро-
шей і передавати на Київ. А як і хто при-
мудрявся їх збирати, це справа того,
кому доручалося це робити. Зі свого
боку, Олексій Цокалов запевнив, що
його колеги, які раніше погоджувалися
давати більші чи менші хабарі на вимогу
або щоб прискорити вирішення справи,
тепер відмовляться це робити.

Зрозуміло, що чиновники відхрещу-
валися від існування будь-якої корупцій-
ної складової, але і Антон Куценко, і його
заступник Ігор Збержевецький запевни-
ли, що вони готові надати звіт про діяль-
ність управління за минулий рік, а також
ініціюють створення громадської ради,
яка контролювала би прийняття рішень і
в разі потреби могла б апелювати і до
обласної влади, і до правоохоронних
органів. Таку раду мають сформувати
протягом місяця.

На думку фермерів, з якими погоджу-
ється і керівник управління
Держземагентства, більш дієвим і ефек-
тивним засобом стало би повернення
права розпоряджатися всіма землями
(включаючи державні землі запасу і
резерву, а також водойми) сільським
територіальним громадам. Таке право
вони мали до 2001 р., потім на якийсь
час ці повноваження було передано у
відання райдержадміністрацій, а пізніше
— Держземагентству. І щоразу, як
визнає Антон Куценко, рівень прозорості
укладення та подовження договорів на
користування земельними ділянками
знижувався.

Звісно, забезпечити ідеальний стан і
граничну справедливість у цьому питанні
навряд чи вдасться, навіть передавши це
право сільським громадам (прикладів
зловживань, а іноді і просто злочинів у
земельних питаннях і за такої системи
також відомо немало. — Ред.), але все ж
таки фактор колективності у прийнятті
рішень, та й активізації самих селян
можуть відіграти позитивну роль. Сергій
Кореняк запевнив фермерів, що відпо-
відний законопроект МінАПК уже пере-
дало до Верховної Ради.

"ВРОЖАЙНІСТЬ" ПОДАТКОВИХ
ЗАПИТІВ

Наше головне фіскальне відомство
вже давно оголосило, що воно йде назу-
стріч пересічним платникам податків і
перетворюється на сервісний центр.
Усміхнені красуні повідомляли про це на
багатьох білбордах по всій країні. Як же
було втілено такі благі наміри? Кількість
перевірок, можливо, й скоротилась, але
фермери регулярно, як стверджує
Олексій Цокалов, іноді й двічі на місяць

почали одержувати податкові запити.
— Ми маємо право отримувати від

платників податкову інформацію, —
пояснює Сергій Колотуха. — Це питання
контролю, адже у запитах ідеться про
контрагентів, зернотрейдерів, платників
ПДВ. Ми повинні відслідковувати й аналі-
зувати цю інформацію.

Сергій Рожкован, голова антикоруп-
ційного комітету Бобринецького району,
стверджує, що податкова, отримавши
відповіді на запити, порівнює операції за
поточний період і аналогічний минулих
років. У разі збільшення обсягів операцій
(а це й врожайність, яка залежить від
погоди) від фермерів вимагають надати
документи на кожну операцію за останні
три роки. Які культури садили, який уро-
жай отримали, яким транспортом виво-
зили, в яких складських приміщеннях
зберігали, які засоби виробництва і на
яких підставах були придбані, кому,
скільки і чого було продано тощо.

Фермери, ясна річ, обурюються
таким прискіпливим контролем, який
просто заважає їм нормально працюва-
ти. Сергій Колотуха зауважує, що вони
мають право не давати відповідей на

запити, але тоді виникає підстава для
проведення планової перевірки.

Тут варто взяти до уваги ще й такий
фактор, як особливість психології сіль-
ського трудівника. За словами Олексія
Цокалова, із 78 фермерів Бобринецького
району тільки він і Віктор Чміленко (заги-
нув на Майдані 20 лютого) знайшли в
собі сміливість не відповідати на згадані
запити. Решта покірно надають запиту-
вані документи стільки разів, скільки
запитів отримують. Як зазначив Богдан
Андрющенко, багато залежить від аналі-
тика, який складає подібні запити. Якщо
є підстави вимагати ті чи інші документи
від конкретного фермера, це одне, але,
очевидно, береться максимальна кіль-
кість запитань і надсилається всім одно-
часно. Ніби для перестраховки. Такий
підхід переводить у зовсім іншу площину
відносини податкової та фермера. Як
небезпідставно стверджує Олексій
Цокалов, має бути логіка і презумпція
невинуватості.

Сергій Колотуха, заявляючи, що
треба йти назустріч фермерам, усе ж не
погоджується з необхідністю максималь-
но спростити відносини з ними. Мовляв,
вони й так перебувають у привілейова-
ному становищі, адже не сплачують
податку з прибутку і ПДВ.

І хоча під час розмови, за влучним
висловом Богдана Андрющенка, склада-
лося враження, що люди розмовляють
різними мовами, однак добре уже те, що
така дискусія відбулася. Вона показала,
наскільки різняться інтереси, спосіб
мислення виробників і чиновників. Для
того ж, аби держава була ефективною і
комфортною для громадян, цю відмін-
ність слід скорочувати. Ситуація з кіро-
воградськими фермерами показує, що
це непросто. Майдан досяг того, що
чиновники тепер більш охоче йдуть на
діалог. Але виробляти ефективніші, гнуч-
кіші відносини у кожній галузі, у кожній
справі — це велика робота, яка ще попе-
реду.

P.S. Прес-служба Кіровоградської
облпрокуратури повідомила, що пере-
вірка діяльності головного управління
Держземагентства у Кіровоградській
області засвідчила: значна частина
рішень щодо виділення громадянам
земельних ділянок у власність чи кори-
стування є незаконними. Тільки протя-
гом цього року від фізичних і юридичних
осіб до управління надійшло 1738 звер-
нень з питань розпорядження землями
сільськогосподарського призначення,
задоволено лише 283. Торік з 4895 таких
заяв задоволено лише 1130. Перевірка
поданих заяв і доданих до них матеріалів
встановила, що управління відмовляло
заявникам з надуманих підстав, не
передбачених чинним законодавством.
Водночас рішення про задоволення заяв
є значною мірою законодавчо необґрун-
тованими. Більш того, позитивні рішення
часто приймалися у тому разі, коли
заявник на отримання землі мав високий
соціальний статус.

За інформацією
http://gazeta.dt.ua/

Кабінет міністрів України при-
йняв рішення про ліквідацію
Державного земельного банку. Про
це після засідання Кабміну на бри-
фінгу заявив міністр Кабінету міні-
стрів Остап Семерак.

Таке рішення було прийнято на
засіданні уряду в п'ятницю. "Ми підт-
римали пропозицію Міністерства

фінансів та схвалили проект закону,
який направляється у ВР про ліквіда-
цію Державного земельного банку.
Це була одна з корупційних схем, яка
була придумана та пробувалася реа-
лізуватися попереднім урядом на
чолі з Азаровим, коли був створений
Державний земельний банк. Туди
планувалося внесення земельних

паїв і за державні кошти, які пряму-
вали з державного бюджету для
наповнення статутного капіталу. За
ці кошти повинні були за занижени-
ми цінами покупатися земельні паї
за дуже корупційної і непрозорою
схемою в реальних власників", - роз-
повів Семерак.

Нагадаємо, 2 липня 2012 р. було

прийнято постанову Кабінету міні-
стрів № 609 про створення
Державного земельного банку. 28
грудня 2012 р. були виділені кошти
на формування статутного капіталу
в розмірі 120 млн грн.

Банк планував отримати в капі-
тал державні земельні ресурси.

Джерело: РБК-Україна

ДЕРЖЗЕМБАНК ЛІКВІДУЮТЬ
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РЕПОРТАЖ ІЗ ЕПІЦЕНТРУ
На будівельному майданчику гостей

зустрів виконуючий обов'язки генераль-
ного директора Чорнобильської АЕС
Валерій Сейда, який коротко охаракте-
ризував нинішній статус і технічний стан
ЧАЕС. Він, зокрема, нагадав, що на
даний час Державне спеціалізоване під-
приємство “Чорнобильська АЕС” (ДСП
ЧАЕС) є експлуатуючою організацією
(оператором) ядерних установок цієї
АЕС на етапі зняття їх з експлуатації і
подолання наслідків запроектної аварії,
а також установок для поводження з
радіоактивними відходами і сховищ для
їх тимчасового зберігання згідно з
Постановою КМУ №1532 від 17 листопа-
да 2001 р. ДСП ЧАЕС фінансується за
рахунок коштів Державного бюджету. 

Підприємство створене з метою вирі-
шення наступних завдань:

• забезпечення безпечної експлуата-
ції ядерних установок, установок по
поводженню з радіоактивними відхода-
ми та іншого обладнання цієї АЕС;

• безпечного зняття з експлуатації
першого, другого та третього енерго-
блоків Чорнобильської АЕС та інших
атомних електростанцій України;

• перетворення об'єкта "Укриття" на
екологічно безпечну систему;

• забезпечення поводження з радіо-
активними відходами, накопиченими на
проммайданчику цієї АЕС і Зони відчу-
ження Чорнобильської АЕС, а також
тими, що утворюються при знятті з екс-
плуатації енергоблоків та  перетворенні
об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну
систему;

• забезпечення поводження з від-
працьованим ядерним паливом
Чорнобильської АЕС;

• будівництва та експлуатації об'єктів
інфраструктури, необхідних для виве-
дення Чорнобильської АЕС з експлуата-
ції та перетворення об'єкта "Укриття" на
екологічно безпечну систему.

Окрім зупинених енергоблоків, до
складу Чорнобильської АЕС входять:
об'єкт "Укриття" – інженерна споруда,
що локалізує зруйнований внаслідок
запроектної аварії енергоблок № 4; схо-
вище відпрацьованого ядерного палива,
сховища радіоактивних відходів, проми-
слово - опалювальна котельня, відкри-

тий розподільчий пристрій, водойма -
охолоджувач та інші об’єкти інфраструк-
тури.

Валерій Сейда також докладно роз-
повів про те, які заходи виконані і вико-
нуються для підвищення безпеки
«Укриття», як реалізується проект
Нового безпечного конфайнменту, від-
повів на запитання щодо самих робіт на
майданчику і труднощів, що пов'язані з
процесом їх проведення. Зокрема, при-
сутні дізналися, що на промисловому
майданчику Чорнобильської АЕС наразі
тривають роботи з переміщення Східної
частини Арки нового безпечного кон-
файнменту (НБК) із зони збірки в зону
очікування біля "Об'єкту "Укриття" (ОУ),
які розпочато 1 квітня. Роботи з перемі-
щення, як повідомлено, виконує субпід-
рядник компанії NOVARKA - голландська
фірма MAMMUT на унікальному облад-
нанні власного виробництва. Всього в
переміщенні задіяні 112 потужних дом-
кратів , які встановлені по периметру
Арки з північної та південної її сторін.

Нагадаємо, що Арка НБК в 2015 році
має повністю накрити собою існуючий
"Об'єкт "Укриття". Цей об'єкт, відомий у
широкому загалі як „саркофаг”, з 1986
року локалізує радіоактивні руїни 4 - го
енергоблоку ЧАЕС.

Довідка: 
Конфайнмент – це англійське слово,

що означає обмеження, в тому числі й
обмеження свободи – тобто ув'язнення.
Іншими словами, новий безпечний кон-
файнмент (НБК) для Чорнобильської
АЕС означає нове безпечне "ув'язнення"
(або "тюрму") для радіонуклідів, що сьо-
годні зосереджені всередині об'єкта
"Укриття".

На думку багатьох дослідників історії
Чорнобильської катастрофи та подолан-
ня її наслідків, на планеті Земля небагато
знайдеться таких неприродних споруд,
як об’єкт «Укриття» та його радіоактив-
ний вміст. Як підкреслив у бесіді з журна-
лістами провідний інженер проектів і
програм Петро Британ, унікальність
робіт зі спорудження НБК полягає в
тому, що раніше ніде в світі не виконува-
лися переміщення настільки масивних і
одночасно об'ємних конструкцій та ще й
в умовах складної радіаційної обстанов-
ки навколишнього середовища. За
інформацією фахівця, велетенський
ангар напівциліндричної форми має вра-
жаючі розміри: довжина – 150 м, ширина
– 257 м і висота – 110 м. Він монтується
безпосередньо на майданчику ЧАЕС у
відносно чистому місці на відстані 180 м
на захід від так званої західної контр-
форсної стіни існуючого об'єкта
"Укриття". Ангар збирають із готових
металевих елементів, виготовлених у
заводських умовах. Маса такої конструк-
ції, після розміщення під її склепінням
необхідного обладнання, складатиме

близько 30 тисяч
тонн. По двох спеці-
ально збудованих
з а л і з о б е т о н н и х
доріжках, що опи-
раються на палі,
вона буде насунута
на об'єкт "Укриття" і
закріплена на ново-
му фундаменті. В
результаті буде
отримане веле-
тенське приміщен-
ня, схоже на холод-
ний склад, всереди-
ні котрого буде
перебувати весь
об'єкт "Укриття" і частина енергоблока
№3 ЧАЕС. Наразі арочна конструкція,
маса якої нині становить 12 600 тонн,
переміщується зі швидкістю 10 метрів на
годину. Максимальна швидкість, яка
може бути досягнута при переміщенні
даної конструкції – 11,5 метрів на годину.
Конструкція вже переміщена на 54
метри. А разом Східна частина Арки буде
переміщена на 112,5 метра". 

Під час короткої пресс - конференції
наш кореспондент запитав у
Володимира Шандри, як він, у недавнь-
ому минулому професійний енергетик -
атомник, оцінює ситуацію на ЧАЕС та
стан будівництва Нового безпечного
конфайнменту. Очільник Київщини пові-
домив, що унікальний інженерний про-
ект, до якого залучені провідні вітчизняні
й світові фахівці, здійснюється без будь -
яких відхилень, а це означає, що всі
роботи будуть виконані вчасно і з відмін-
ною якістю. Тоді, нарешті, можна буде
безперешкодно і без побоювань за без-
пеку людей продовжити активну рекуль-
тивацію поліських земель і повернення їх
у сільськогосподарське виробництво.
Володимир Миколайович високо оцінив
допомогу країн Міжнародної спільноти,
без якої Україна не змогла б реалізува-
ти проект такого рівня складності й вар-
тості.

У рамках візиту Володимир Шандра
взяв також участь у спільній нараді керів-
ництва Державного агентства України з
управління Зоною відчуження,
Чорнобильської АЕС та міського голови
м. Славутича – міста, де в своїй переваж-
ній більшості проживає персонал ЧАЕС.
У рамках наради обговорювалися питан-
ня, що стосуються як ходу робіт зі зняття
з експлуатації Чорнобильської АЕС та
реалізації міжнародних проектів, так і їх
фінансового забезпечення. У першу
чергу, це проблемні питання недостатнь-
ого бюджетного фінансування заплано-
ваних робіт, виконання зобов'язань
України з української вкладу до
Чорнобильського Фонду «Укриття»
(ЧФУ).

Від автора: 
Сьогодні доречно нагадати філософ-

ські роздуми Володимира Шандри, які
він, тоді український міністр з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, висловив
під час свого інтерв'ю кореспонденту
однієї з центральних газет: «Чорнобиль
залишається частиною нашої історії.
Трагічною частиною. Але закони історії
такі, що людство не може вічно оплаку-
вати своє минуле. Воно мусить брати
уроки з трагедій, аби не повторювати їх у
майбутньому. І мусить виховувати при-
йдешні покоління на героїці поколінь
минулих. Все, що нас не вбиває, робить
нас сильнішими. Ми вистояли в часи
Чорнобильської катастрофи. Ми долає-
мо наслідки аварії. Ми стали сильніши-
ми. Ми можемо тверезо усвідомлювати
своє минуле, аби з упевненістю дивити-
ся в майбутнє. Час може лікувати від усь-

ого, але не від пам`яті. Пам`ять – голов-
ний запобіжник, головний гарант того,
що трагедії не повторяться у майбутнь-
ому. І дуже хотілося б, аби історія нас
бодай чомусь, а таки вчила. Насамперед
– відповідальності». 

Ці слова досвідченого фахівця й дер-
жавного діяча не потребують коментарів.

Володимир ЯРОШЕНКО

24 квітня 2014 року настоятель храму
на честь ікони Божої Матері «Неопалима
Купина» Української Православної Церкви
Київського Патріархату, що будується на

території Пожежно-рятувальної частини
№ 33 у місті Боярка, протоєрей Павло
Найденов та другий священик храму єрей
Максим Кравчук взяли участь у пам’ятних
заходах, присвячених вшануванню
героїв-ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС на запрошення
Головного управління Державної служби
надзвичайних ситуацій України у Київській
області.

Разом з ветеранами Пожежної охоро-
ни, які брали участь у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, - священики
відвідали знакові і пам’ятні місця, моли-
товно пом’янули тих ліквідаторів, хто вже
відійшли у вічність і віддали шану героїч-
ному подвигу пожежних, які взяли на себе
перший і найважчий удар катастрофи.

У своїй проповіді після панахиди на
території Чорнобильської атомної елек-
тростанції протоєрей Павло підкреслив
Євангельське значення вчинку тих пожеж-
них, які були на бойовому чергуванні у ніч
з 25 на 26 квітня 1986 року. Молоді хлопці,
виконуючи свій обов’язок, ціною власного
життя врятували не тільки Київ і область
від катастрофи, а й без перебільшення
усю Європу.

Сергій Окатов - заступника начальни-
ка Головного управління ДСНС України у
Київській області по зоні відчуження та
зоні безумовного (обов`язкового) відсе-
лення, наголосив на важливості пастирсь-
кої опіки для пожежних, які несуть відпові-
дальну і важку службу, яку зазвичай ніхто
не бачить у спокійний час, але яка
виявляється у кожній критичній ситуації. У
своєму слові протоєрей Павло Найденов
підкреслив, що для священика є честю
бути пастирем і служити поряд з тими
людьми, які обрали у своєму житті профе-
сію «рятівника». 

За інформацією прес-служба
Київської Патріархії.

СВЯЩЕНИКИ 
КИЇВСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТУ ВІДВІДАЛИ
ЧОРНОБИЛЬСЬКУ ЗОНУ

ТА ПОМОЛИЛИСЯ ЗА
ЖЕРТВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
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НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ЗА ДАВНІСТЮ КОРИСТУВАННЯ

ЯК ВИВЕСТИ 
ЗІ СКЛАДУ 

ЗАСНОВНИКІВ?

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ ЧЛЕНІВ 
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Подскажите, пожалуйста, можно
ли признать право собственности на
участок земли, который находится в
государственном фонде, но если
пользовался им в течении 17 лет про-
изводилось пользование этим уча-
стком земли и есть подписи соседей?
Гражданский кодекс устанавливает
такой институт как приобритательная
давность. Можно ли его использо-
вать, если пользование было госу-
дарственной землей?

Шановний передплатнику!
Справді в Цивільному кодексі України

є такий інститут, як набувальна давність.
Проте в даному випадку до правовідно-
син, що виникли, мають застосовуватись
норми земельного законодавства як
такі, що є спеціальними по відношенню
до норм цивільного законодавства.

У ч. 1 ст. 119 Земельного кодексу
України (далі – ЗКУ), передбачено, що
громадяни, які добросовісно, відкрито і
безперервно користуються земельною
ділянкою протягом 15 років, але не
мають документів, які б свідчили про
наявність у них прав на цю земельну
ділянку, можуть звернутися до органу

державної влади, Радим міністрів
Автономної Республіки Крим або органу
місцевого самоврядування з клопотан-
ням про передачу її у власність або
надання у користування. Розмір цієї
земельної ділянки встановлюється у
межах норм, визначених цим Кодексом.

Проте необхідно врахувати, що на
практиці ця норма закону на сьогодні не
застосовується, оскільки у Листі
Верховного Суду України від 29.10.2008
р. № 19-3767/0/8-08 роз’яснено, що
норма ст. 119 ЗКУ щодо набуття права
власності на земельну ділянку за набу-
вальною давністю може застосовуватися
з 1 січня 2017 року відповідно до п. 1 роз-
ділу IX "Прикінцеві положення" ЗКУ.
Мається на увазі, що ЗКУ набрав чинно-
сті з 1 січня 2002 року, а, отже, і строк у
15 років має відраховуватися саме з цієї
дати.

Таким чином, реалізувати своє право
на передачу Вам земельної ділянки у
власність Ви можете не раніше 1 січня
2017 року.

Є ще й інший варіант. Щоб не чекати
спливу цього строку, необхідного для
застосування набувальної давності, Ви
маєте можливість відповідно до ст. 121

ЗКУ приватизувати земельну ділянку в
межах норм безоплатної передачі.

Зокрема:
1) для ведення фермерського госпо-

дарства – в розмірі земельної ділянки
(паю), визначеної для членів с/г підпри-
ємств, розташованих на території сіль-
ської, селищної, міської ради, де знахо-
диться фермерське господарство;

2) для ведення особистого селянсь-
кого господарства – не більше 2,0 гекта-
ра;

3) для ведення садівництва – не біль-
ше 0,12 гектара;

4) для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель
і споруд у селах – не більше 0,25 гектара,
в селищах – не більше 0,15 гектара, в
містах – не більше 0,10 гектара;

5) для індивідуального дачного будів-
ництва – не більше 0,10 гектара;

6) для будівництва індивідуальних
гаражів – не більше 0,01 гектара.

Згідно із ст. 118 ЗКУ для цього
необхідно подати заяву до відповідної
державної адміністрації чи ради за міс-
цезнаходженням земельної ділянки. 

До заяви додаються:

- копія документа, що посвідчує
особу;

- засвідчена копія довіреності, якщо
документи подає уповноважена особа; 

- копія документа про присвоєння
ідентифікаційного номера у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників подат-
ків та інших обов'язкових платежів;

- копія рішення органу місцевого
самоврядування або районної державної
адміністрації щодо передачі земельної
ділянки у власність;

- копія технічого паспорта на будівлю.
Відповідний орган приймає рішення

щодо приватизації у місячний строк на
підставі технічних матеріалів та докумен-
тів, що підтверджують розмір земельної
ділянки. Відмова у передачі земельної
ділянки у власність або залишення кло-
потання без розгляду можуть бути
оскаржені до суду. 

Таким чином, Ви маєте два шляхи
вирішення питання:

1. Реалізувати своє право на переда-
чу Вам земельної ділянки у власність
після 1 січня 2017 року.

2. Здійснити приватизацію земельної
ділянки у межах норм безоплатної пере-
дачі.

Я включив до складу засновників напарника
з часткою 50 % - не родича , хоча за законом
можу включити тільки родича. Тепер хочу про-
вести виплату дивідендів, але другому заснов-
нику така виплата незаконна. Як можна виве-
сти зі складу засновників напарника, щоб уник-
нути покарання за неправомірне введення
такого засновника? Які податкові наслідки при
цьому виникають?

Фермерське господарство може бути створене
однією особою або кількома громадянами України,
які є родичами або членами сім'ї, згідно із законом.

Діє фермерське господарство на підставі
Статуту. У Статуті визначають найменування гос-
подарства, його місце розташування, адресу,
предмет і мету діяльності, порядок формування
майна (статутного капіталу), органи управління,
порядок ухвалення ними рішень, порядок вступу до
господарства і виходу з нього та інші положення,
що не суперечать законодавству України.

Установчі документи перевіряються на відпо-
відність чинному законодавству під час державної
реєстрації фермерського господарства. Для того,
щоб вивести одного із засновників фермерського
господарства необхідно в порядку визначеному
статутом прийняти рішення про внесення змін до
складу засновників та до статуту, та подати ці зміни
на державну реєстрацію. Ніяких податкових
наслідків при таких діях не виникає.

Дохід фермерського господарства розподіле-
ний між його членами прирівнюється до дивіден-
дів.

Фермерське господарство на фік-
сованому податку. Чи додатково
оподатковується чистий дохід отри-
маний в кінці року та розподілений
між членами господарства? Чи треба
при виплаті доходу утримувати 15
відсотків?

Відповідно до пп.164.2.8 п.164.2
ст.164 Податкового кодексу України від
2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами
та доповненнями (далі – ПКУ) до складу
загального місячного (річного) оподат-
ковуваного доходу включається дохід у
вигляді дивідендів (крім дивідендів,
визначених у пп.165.1.18 п.165.1 ст.165
ПКУ). 

Доходи у вигляді дивідендів оподат-
ковуються відповідно до норм п.170.5
ст.170 ПКУ. Дивіденди, нараховані плат-
нику податку емітентом корпоративних
прав - резидентом, що є юридичною
особою, оподатковуються за ставкою,
визначеною у п.167.2 ст.167 ПКУ, крім
дивідендів на користь фізичних осіб (у
тому числі нерезидентів) за акціями або
іншими корпоративними правами, які
мають статус привілейованих або інший
статус, що передбачає виплату фіксова-
ного розміру дивідендів чи суми, яка є
більшою за суму виплат, розраховану на
будь-яку іншу акцію (корпоративне
право), емітовану таким платником
податку, які згідно із пп.153.3.7 п.153.3
ст.153 ПКУ прирівнюються з метою опо-
даткування до виплати заробітної плати

з відповідним оподаткуванням
(пп.170.5.3 п.170.5 ст.170 ПКУ). 

Під час нарахування доходів у формі
заробітної плати база оподаткування
визначається як нарахована заробітна
плата, зменшена на суму єдиного внес-
ку на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, страхових внес-
ків до Накопичувального фонду, а у
випадках, передбачених законом, -
обов’язкових страхових внесків до
недержавного пенсійного фонду, які від-
повідно до закону сплачуються за раху-
нок заробітної плати працівника, а також
на суму податкової соціальної пільги за її
наявності (п.164.6 ст.164 ПКУ). 

Згідно з п.167.1 ст.167 ПКУ доходи,
одержанні, у тому числі, але не виключно
у формі заробітної плати, інших заохочу-
вальних та компенсаційних виплат або
інших виплат і винагород, які випла-
чуються (надаються) платнику у зв’язку з
трудовими відносинами та за цивільно-
правовими договорами оподатковують-
ся за ставкою 15 відсотків. 

Якщо база оподаткування, яка
визначена з урахуванням норм п.164.6
ст.164 ПКУ щодо доходів, зазначених в
абз. першому п.167.1 ст.167 ПКУ, в
календарному місяці перевищує деся-
тикратний розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня
звітного податкового року, до суми
такого перевищення застосовується
ставка 17 відсотків. 

Доходи у вигляді дивідендів остаточ-
но оподатковуються під час їх виплати за
їх рахунок (пп.170.5.4 п.170.5 ст.170
ПКУ). 

Отже, дивіденди, нараховані платни-
ку податку емітентом корпоративних
прав - резидентом, що є юридичною
особою, оподатковуються за ставкою
5%. 

Дивіденди, нараховані на користь
фізичних осіб (у тому числі нерезиден-
тів) за акціями або іншими корпоратив-
ними правами, які, зокрема, мають ста-
тус привілейованих, прирівнюються з
метою оподаткування до виплати заро-
бітної плати та оподатковуються за став-
ками 15% та/або 17%. 

Відповідно до пп. 165.1.18 п. 165.1
ст. 165 розділу IV Податкового кодексу
України від 2 грудня 2010 року № 2755-
VI із змінами та доповненнями до скла-
ду загального місячного оподатковува-
ного доходу платника податку не вклю-
чаються дивіденди, які нараховуються
на користь платника податку у вигляді
акцій (часток, паїв), емітованих юри-
дичною особою – резидентом, що
нараховує такі дивіденди, за умови, що
таке нарахування жодним чином не
змінює пропорцій (часток) участі всіх
акціонерів (власників) у статутному
фонді емітента, та в результаті якого
збільшується фонд емітента на сукупну
номінальну вартість нарахованих диві-
дендів.
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ОГОЛОШЕННЯ
Фермерське господарство реалізує саджанці хвойних та

декоративних дерев, не дорого.
Можливо надання саджанців на благодійних умовах для

озеленення шкіл, дитячих закладів, лікарень. 
Тел.: 097 503 32 45 - Сергій Валентинович. 

ТОВ «Компанія Еверест - Агро»
реалізує:

Насіння гібридів Соняшнику
Листова підкормка

Засоби захисту рослин
Тел. 0512-67-03-14, 58-40-84

ПРАТ «УКРАГРО
НПК» пропонує:

Мінеральні
добрива
Насіння

Засоби захисту
рослин

Тел. 
5162-3-14-00,
050-355-81-10

Завод-виробник «Бердянские Жатки» 
пропонує:

Жниварки для збирання соняшнику
Ріпакові столи, соєві приставки

Косарки роторні та пальцеві
Тел. 06153-5-00-20, 5-31-00,050-456-74-88

ТОВ «ХВБК», м. Херсон
Продаж комплектів 

збірно - розбірних будівель
Застосування:

-Зерно- та овочесховища
-Корівники
-Пташники

-Склади
-Навіси

Монтаж типового ангару – 10 днів
-постачання нового комплекту

будівлі
-лише болтові з’єднання

-простота і швидкість монтажу
Тел. 0552-466-195, 050-494-03-96

«ФОТОН -
УКРАЇНА»

Сільгосптехніка
Мінітрактори

Мотоблоки
Спецтехніка 

Сівалки 8 ряд-
кові для посіву

соняшника і
кукурудзи
Італійські 
трактора

Тел. 
044-390-56-58

Агрофірма «ВІКТОРІЯ» 
пропонує:

І репродукція
Засоби захисту рослин

Мікродобрива
Протруйники насіння

Регулятори росту рослин
Тел. 04843-4-42-98, 

4-42-95, 4-08-81

Компанія «Альянс Агротехнології» 
пропонує 

посівний матеріал:
Кукурудзи
Соняшнику

Сої вітчизняної та закордонної селекції
Засоби захисту рослин від провідних
світових та національних виробників
Мікродобрива та стимулятори росту

Тел. 0542-78-18-17

НВФ «Аеромех»
Виробництво сепараторів зерна

САД
Тел. 0642-34-17-56

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ
(станом 28. 04. 2014 року)
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ АГРАРІЇВ

• Юридичні консультації 

• Корпоративне юридичне  

обслуговуванн 

• Підготовка договорів

• Ведення справ у суді

044 528 30 94
044 528 30 54 
Київ, 
П. Лумумби 21
Оф. 416
puhaipartnery.com.ua

Найкраща команда юристів 
в аграрній сфері


