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ЧЕРВОНЕ СВІТЛО НА ДОРОЗІ «СВІТЛОГО ШЛЯХУ»

АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ПРОПОНУЄ ОБГОВОРИТИ
ЗАКОНОПРОЕКТ «ПРО ОБІГ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

З ДНЕМ ФЕРМЕРА!

Шановні фермери, побратими!
Щиро вітаю Вас та Ваші родини з Днем

фермера! Бажаю Вам оптимізму, невичерп-
ної енергії та творчої наснаги, мудрих
рішень, успіхів і перемоги у всіх Ваших почи-
наннях!

Нехай свята хліборобська праця продов-
жує приносити Вам
шану від людей і
добробут родині!

Хай береже 
Вас Бог!

Президент
Асоціації фермерів

та приватних
землевласників

України 
М. Миркевич

НОВІ ПОКОЛІННЯ 
КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ

Виставка «SIA -
2013», що відбула-
ся в Києві напри-
кінці травня, під
своїм дахом зібра-
ла не лише вироб-
ників легкових
автомобілів та
запасних частин
до них, а й пред-
ставників комер-
ційного напрямку,
до яких можливо віднести новий «ГАЗель NEXT» роз-
роблений російськими інженерами та наш вітчизняний
фургон на базі автомобілів ЗАЗ ВИДА. 

Це автомобілі ефективні для будь-якого виду діяль-
ності, що забезпечують вирішення широкого комплек-
су транспортних завдань з найменшими витратами.
Про ці, та деякі інші експонати виставки читайте на
сторінці 7.

В минулому році фермерство України від-
значило свою 20-и літню історію. Але і сьо-
годні фермерський шлях тернистий та непе-
редбачуваний. Враження таке – ніби постав-
лено за мету знищити його під корінь. В
переважній більшості це відбувається за
потакання чи мовчазної згоди місцевої
влади, а інколи і її руками. Як не дивно, такі
дії ідуть в розріз з політикою на Державному
рівні. 

Живий приклад тому – «колотнеча» навко-
ло фермерського господарства «Світлий
шлях» Тарутинського району Одеської обла-
сті, а вірніше навколо 40 га орендованої
землі. І це при тому, що навколо червоніють
маками та не оброблюються сотні гектарів. 

Наше розслідування, викликане листом в
Асоціацію фермерів з проханням захисту від
свавілля місцевих чиновників – на сторінці
5 видання.

31 травня в Києво - Могилянській ака-
демії відбулася непублічна дискусія
«Земля: як об’єднати сили, щоб стати і
бути господарями» ініційована  групою
«Перше грудня».  У її роботі прийняли участь

відомі експерти аграрного ринку, політики та
науковці. 

До обговорення була запропонована акту-
альна проблематика землі, яка є однією з най-
більш суспільно значущих для України.

Завершальним етапом земельної
реформи заплановано запровадження
ринку земель сільськогосподарського при-
значення.

Після несприйняття суспільством та
аграрною громадкістю законопроекту „Про
ринок земель” було продовжено мораторій
на продаж земель та доручено розробити
законопроект про обіг земель сільськогос-
подарського призначення. Такий документ

був розроблений Державним агентством
земельних ресурсів України.

Асоціація фермерів пропонує розглянути
законопроект та надати свої зауваження та
пропозиції (сторінки 3, 4, 9 та 10).

Повний текст проекту Закону розміщено на
офіційній Інтернет-сторінці Держземагентства
України (www.dazru.gov.ua) у підрозділі
“Проекти нормативно-правових документів
«розділу “Земельне законодавство».

– Чи збуваються мрії? – перепитує Володимир
Миколайович Цуран,
який очолює СФГ
«Мрія», і після довгої
паузи стверджує:
«Так. Тільки треба
докласти великої
праці. А ще – сили
волі, щоб вистояти». 

Детальніше 
на сторінці 8.

ТРЕБА ВЕЛИКОЇ ПРАЦІ
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Відкрив дискусію Ігор
Юхновський, а у вступній частині
промову виголосив Блаженніший
Любомир Гузар.

Участь у дискусії взяли Іван
Томич, Леонід Козаченко, Сергій
Грабовський, Іван Заєць,
Олександер Ковалів, Антон
Третяк, та інші фахівці аграрної
галузі, у виступах яких йшлося про
проблеми у сфері використання
землі та необхідні законодавчі і
суспільні дії, чия мета – двоскла-
дова: не допустити потенційного
обкрадання людей та держави і

водночас сформувати бачення
дій, потрібних для перетворення
земельного ресурсу на інструмент
довготривалого економічного
зростання країни.

Оскільки до участі були запро-
шені представники різноманітних
аграрних формувань, то й думки,
відповідно були самого різного
характеру: від ідеї зникнення в
майбутньому сільських поселень
та переселення селян у міста,
звідки й будуть оброблятися поля
високопродуктивною технікою, до
ствердження того факту, що з

зникненням сільських поселень
Україна втратить свою ідентич-
ність та характеристики самостій-
ної нації. 

Результатом проведеної дис-
кусії стало представлення кон-
кретних ідей та міркувань, з якими
слід звернутися до всього суспіль-
ства, аби привернути його увагу
до теми землі,  до творення ново-
го суспільного запиту на вихован-
ня мислення господарів та сталий
економічний розвиток держави.

Модератором заходу виступив
Данило Лубківський.

З часу проголошення незалежності України було
започатковане фермерське господарювання як про-
гресивна форма підприємницької діяльності грома-
дян у галузі сільського господарства України.

Фермерський тип господарювання – це особли-
вий вид підприємницької діяльності на селі, на основі
праці родини за традиційним українським сільським
укладом. 

На сьогодні в Україні налічується майже 41 тисяча
фермерських господарств, які разом з особистими
селянськими господарствами виробляють в державі
понад 90 % картоплі, близько 85 % овочів та молока,
75 % фруктів та 50 % м’яса, тощо.

Протягом понад двох десятиліть не легкою вия-
вилась дорога фермерів - дрібних та середніх віт-
чизняних сільгоспвиробників. В надзвичайно важких
умовах працюють сьогодні селяни: це соціальна
незахищеність, нечесна конкуренція з боку великих
агроформувань з іноземним капіталом, зубожіння,
найвища смертність в сільській місцевості. Однак,
попри всі негаразди, фермери, затрачаючи неймо-
вірні зусилля, продовжують виробляти якісні, не
дорогі сільськогосподарські продукти, мужньо про-
тистоять навалі імпортного продуктового сміття.
Чим гарантують продовольчу безпеку держави та
валютні надходження від експорту сільськогоспо-
дарської продукції.

Парламентом України 19 червня 2003 року був
прийнятий Закон України № 973 –ІV „Про фермерське

господарство” в якому знайшла своє закріплення
низка принципових положень спрямованих на розши-
рення сфери фермерського господарювання в аграр-
ному секторі. 

В цей день фермери традиційно, багато років
поспіль, збираються разом аби відсвяткувати визна-
чальну дату у становленні фермерства. Відзначення
Дня фермера – важлива подія внутрішнього життя
країни. В рамках фермерського самоврядування в
більшості регіонів країни проводяться урочисті збори
фермерів та їхніх родин. Кількість учасників щорік
зростає.

Зважаючи на важливість розвитку фермерства та
з метою вшанування трудівників хліборобської ниви
Асоціація фермерів та приватних землевласників
України протягом останніх дяв’яти років зверталася
до Президента України про встановлення своїм
Указом Дня фермера, який відзначати щорічно 19
червня.

Так і цього року листом від 05.03.2013 року № 37
було направлене відповідне звернення до
Президента України Януковича В.Ф. 

Крім того, подібне звернення було надіслано до
Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної
політики та продовольства України.

Встановлення офіційного відзначення Дня ферме-
ра – невідворотне!

Час його запровадження залежить від розуміння
влади та підтримки фермерів.

19 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ ФЕРМЕРА!
Без селянина не має держави,
Без фермера – майбутнього!

Українських аграріїв забезпечать високоефектив-
ною технікою вітчизняного виробництва. Тому в
Україні продовжують працювати над покращенням
умов для сільгоспмашинобудування. Так, Уряд
визначив, якою ж має бути оптимальна частка іно-
земних деталей у національній сільгосптехніці. А це у
подальшому допоможе вітчизняним машинобудів-
ним підприємствам опанувати виробництво ком-
плектуючих світового рівня для власної інноваційної
сільгосптехніки. Так, у найближчі 5 років планується
виробити понад 10 тисяч сучасних комбайнів та 20
тисяч тракторів.

Фахівці проаналізували серійне виробництво
сільгоспмашин в Україні та визначили оптимальний
ступінь локалізації для різної техніки. Зокрема, для
тракторів з потужністю двигуна до 89 кВт – на рівні 20
%, тракторів із потужністю двигуна понад 89 кВт – 35
%, самохідних оприскувачів – 25 %, спеціальних
автомобілів сільськогосподарського призначення –
35 %, самохідних комбайнів – 35 %, причіпних ком-
байнів – 35 %.

Зі слів Директора департаменту інженерно-тех-
нічного забезпечення та сільгоспмашинобудування
Олександра Григоровича, це рішення Уряду допомо-
же створити сприятливі умови для розвитку вітчиз-
няних машинобудівних підприємств, оскільки укра-
їнські виробники сільгосптехніки зможуть використо-
вувати комплектуючі світового рівня та надалі нала-
годжувати їх виробництво.

Тому вітчизняні сільгоспмашини, вироблені з
новітніх деталей, стануть  високоякісними та конку-
рентоздатними.  І, що дуже важливо, таку техніку
українські сільгоспвиробники зможуть придбати за
державної підтримки.  

Нагадаємо, раніше Міністр аграрної політики та
продовольства Микола Присяжнюк наголошував,
що в Україні необхідно суттєво оновити парк сіль-
госптехніки. Для цього Програмою активізації
розвитку економіки на 2013−2014 роки передбаче-
не пільгове кредитування заходів щодо модернізації
виробничих потужностей машинобудівних підпри-
ємств та залучення інвестицій під державні гарантії
для створення виробництва сучасної високопродук-
тивної техніки світового рівня. І, як результат, на
сьогодні в Україні вже розробляються 5 інвестицій-
них проектів із виробництва сільгосптехніки на віт-
чизняних підприємствах спільно з провідними світо-
вими виробниками.

Джерело: Прес-служба Мінагрополітики

Вітчизняне тваринництво продовжує нарощувати
показники. І аби зберегти позитивну динаміку, держа-
ва продовжує надавати фінансову підтримку галузі,
особливо зайнятим у ній селянам. Так, у регіони вже
спрямовано 63,8 мільйона гривень дотації за збере-
ження та утримання молодняку ВРХ. Ще 3,8 мільйона
гривень отримають селяни, фермери та члени коопе-
ративів за здану на забій худобу та свиней. А на від-
шкодування витрат за доїльні установки у регіони вже
спрямовано 3,1 мільйона гривень. Про це повідомив

Міністр аграрної політики та продовольства Микола
Присяжнюк.

Другим важливим напрямком, за словами Миколи
Присяжнюка, залишається відшкодування витрат за
закупівлю установок індивідуального доїння. Так,
селянам вже спрямовано 3,1 мільйона гривень.

Міністр також нагадав, що цьогоріч у держбюдже-
ті на розвиток тваринництва передбачено 650 мільйо-
нів гривень.

Джерело: Прес-служба Мінагрополітики

УКРАЇНСЬКИМ АГРАРІЯМ – 

ВИСОКОЕФЕКТИВНУ ТЕХНІКУ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

ПОЗИТИВНА ДИНАМІКА ВІТЧИЗНЯНОГО ТВАРИННИЦТВА
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Закон України
ПРО ОБІГ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Проект

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні, організаційні засади обігу земель сільськогосподарського призначення 
та механізми реалізації державної політики у цій сфері. 

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 4. Сфера дії цього Закону
1. Цей Закон регулює відносини,

пов’язані з обігом земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва, ведення фер-
мерського господарства, ведення під-
собного сільського господарства,
земельних ділянок, виділених в натурі
(на місцевості) власникам земельних
часток (паїв) для ведення особистого
селянського господарства, а також
земельних часток (паїв).

2.Дія цього Закону не поширюється
на земельні ділянки, надані громадя-
нам для ведення особистого селянсь-
кого господарства (крім земельних
ділянок, виділених в натурі (на місцево-
сті) власникам земельних часток
(паїв)), садівництва, городництва, сіно-
косіння та випасання худоби, а також на
суспільні відносини, що виникають при
відчуженні земельних ділянок для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності. Обіг зазначених земель-
них ділянок та суспільних відносин
регулюються Земельним кодексом
України та Законом України “Про відчу-
ження земельних ділянок, інших об’єк-
тів нерухомого майна, що на них розмі-
щені, які перебувають у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з моти-
вів суспільної необхідності”.

Стаття 5. Суб’єкти обігу земель
сільськогосподарського призна-
чення

1. Суб’єктами обігу земель сільсько-
господарського призначення є суб’єк-
ти земельних відносин, визначені
Земельним кодексом України, з ураху-
ванням вимог цього Закону.

2. Продавцями земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
та прав на них можуть бути:

держава в особі органів виконавчої
влади;

територіальні громади в особі орга-
нів місцевого самоврядування;

Державний земельний банк;
громадяни та юридичні особи, які

відповідно до вимог статті 13 цього
Закону зареєструвалися на офіційному
веб-порталі центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну
політику у сфері земельних відносин;

інші особи, які набули у власність
земельні ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення до набрання чинності
цим Законом.

3. Покупцями земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
та прав на них можуть бути:

держава в особі органів виконавчої
влади;

територіальні громади в особі сіль-
ських, селищних, міських рад;

державний земельний банк;
громадяни України, що протягом

трьох років проживають у місцевості, на
території якої продається земельна
ділянка (рада, район), мають бажання,
переважно власним або сімейним тру-
дом, вести на ній самостійне товарне
сільгоспвиробництво, мають досвід
роботи у сільському господарстві чи
займаються веденням товарного сіль-
ськогосподарського виробництва,
отримали дозвіл на придбання земель-

них ділянок у даній місцевості, внесені
до бази персональних даних органу
виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері
земельних відносин, та зареєстровані
на офіційному веб-порталі центрально-
го органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері земель-
них відносин.

Дозвіл на придбання земельних
ділянок видається центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у
сфері земельних відносин у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів
України.

4. Іноземці, особи без громадян-
ства, іноземні держави, міжнародні
урядові та неурядові організації не
можуть набувати у власність земельні
ділянки сільськогосподарського при-
значення, крім набуття їх у спадщину за
Законом.

5. Особи, зазначені у частині чет-
вертій цієї статті, які отримали у спад-
щину земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, зобов’язані
відчужити їх протягом одного року з
дати набуття.

4. Право власності на земельні
ділянки сільськогосподарського при-
значення, які не були відчужені в уста-
новлений строк особами, зазначеними
у частині четвертій цієї статті, примусо-
во припиняється в судовому порядку за
позовом центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері земельних відносин, орга-
ну місцевого самоврядування чи спеці-
ально уповноваженого органу виконав-
чої влади у сфері державного контролю
за використанням та охороною земель
за місцем розташування земельної
ділянки.

5. Земельні ділянки, які примусово
відчужуються у осіб, зазначених у
частині четвертій цієї статті, підля-
гають продажу у порядку, визначеному
цим Законом для земель приватної
власності.

Розділ ІІ
ОСОБЛИВОСТІ КУПІВЛІ-ПРОДА-

ЖУ, НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Стаття 7. Перехід права власно-
сті на земельну ділянку сільськогос-
подарського призначення з меліо-
ративними системами

1. Перехід права власності на
земельну ділянку, на якій розташовані
інженерна інфраструктура меліоратив-
них систем та її окремих об’єктів, а
також інженерна інфраструктура між-
господарських меліоративних систем
та її окремих об’єктів, які не перебу-
вають у власності власника земельної
ділянки, не тягне за собою перехід
права власності на зазначені об’єкти.

Стаття 8. Перехід права власно-
сті на земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення з багато-
річними насадженнями

1. Перехід права власності на
земельні ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення для ведення товар-
ного сільськогосподарського вироб-
ництва, ведення фермерського госпо-
дарства, які перебувають у власності

громадян та юридичних осіб, а також
земельних ділянок, виділених в натурі
(на місцевості) власникам земельних
часток (паїв) для ведення особистого
селянського господарства, на яких роз-
міщені багаторічні насадження, що у
процесі приватизації державного
майна в агропромисловому комплексі
були внесені до статутного (складено-
го) капіталу господарських товариств,
здійснюється за умови попереднього
відшкодування власнику багаторічних
насаджень їх вартості (крім випадків
придбання земельної ділянки власни-
ком багаторічних насаджень).

2. При переході права власності на
земельні ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення, передані в оренду
для закладення нових багаторічних
насаджень, право власності на такі
насадження зберігається за їх власни-
ками.

3. У разі дострокового розірвання
договору оренди землі з ініціативи
власника земельної ділянки сільсько-
господарського призначення, на якій
розміщені багаторічні насадження, що
перебувають у власності інших осіб, чи
відмови набувача такої земельної
ділянки у поновленні договору оренди
землі, перехід права власності на такі
земельні ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення здійснюється за
умови попереднього відшкодування
власнику багаторічних насаджень їх
вартості (крім випадків придбання
земельної ділянки власником багато-
річних насаджень).

4. Відшкодування вартості багато-
річних насаджень здійснюється за
незалежною оцінкою майна відповідно
до Закону України “Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні”.

5. Відомості про внесення багато-
річних насаджень до статутного (скла-
деного) капіталу господарських това-
риств у процесі приватизації державно-
го майна в агропромисловому ком-
плексі надаються державними органа-
ми приватизації безоплатно не пізніше
п'яти робочих днів за запитом власника
земельної ділянки або власника бага-
торічних насаджень.

Стаття 9. Збереження права
оренди земельної ділянки сільсько-
господарського призначення при
переході права власності на неї

1. Перехід права власності на
земельну ділянку сільськогосподарсь-
кого призначення не припиняє право
оренди земельної ділянки.

До нового власника такої земельної
ділянки з часу набуття права власності
на неї переходять усі права та обов’яз-
ки орендодавця, передбачені догово-
ром оренди.

Стаття 10. Консолідація земель
сільськогосподарського призначен-
ня у процесі їх обігу

2. Суб’єктами консолідації земель
сільськогосподарського призначення є
власники та користувачі земельних
ділянок, органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування,
Державний земельний банк та заставо-
держателі.

3. Консолідація земель сільськогос-
подарського призначення здійснюєть-
ся шляхом:

обміну земельної ділянки, розташо-

ваної у земельному масиві, на іншу
земельну ділянку, розташовану у цьому
самому або іншому масиві, згідно з
вимогами Цивільного кодексу України,
Закону України “Про порядок виділення
в натурі (на місцевості) земельних діля-
нок власникам земельних часток
(паїв)”;

об’єднання суміжних земельних
ділянок їх власником відповідно до
закону;

зміни меж, впорядкування угідь
земельних ділянок.

4. Шляхи та умови консолідації
земель сільськогосподарського при-
значення обираються суб’єктами кон-
солідації самостійно.

5. Консолідація земель сільськогос-
подарського призначення здійснюєть-
ся за проектом землеустрою щодо кон-
солідації земель сільськогосподарсь-
кого призначення, склад, зміст та поря-
док погодження якого визначається
законом.

6. Порядок консолідації земель сіль-
ськогосподарського призначення вста-
новлюється Законом.

Стаття 11. Особливості обігу
земель сільськогосподарського
призначення державної та кому-
нальної власності

1. Земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення державної та
комунальної власності не можуть бути
відчужені із земель державної та кому-
нальної власності, крім передачі їх до
статутного капіталу Державного
земельного банку відповідно до зако-
нодавства та безоплатної передачі гро-
мадянам відповідно до Земельного
кодексу України.

2. Право оренди на земельну ділян-
ку державної та комунальної власності
може бути відчужено її орендарем
іншим особам, внесено до статутного
капіталу, передано у заставу, крім
випадків, передбачених у договорі
оренди.

Стаття 12. Переважне право на
придбання земельної ділянки сіль-
ськогосподарського призначення,
що перебуває у приватній власності

1. У разі продажу земельної
ділянки сільськогосподарського при-
значення, що перебуває у приватній
власності, переважне право на її при-
дбання у перший період експозиції має
держава, територіальна громада,
Державний земельний банк у зазначе-
ній послідовності, які реалізують пере-
важне право відповідно до цього
Закону.

У другий період експозиції переваж-
не право на придбання земельної
ділянки мають власники суміжних
земельних ділянок, орендар земельної
ділянки у зазначеній послідовності, які
реалізують це право відповідно до
цього Закону.

2. У разі продажу частки в праві
спільної власності на земельну ділянку
сільськогосподарського призначення,
переважне право на їх придбання
мають співвласники земельної ділянки,
що перебуває у спільній власності.

Якщо зазначені особи не виявили
бажання на придбання частки в праві
спільної власності на земельну ділянку
сільськогосподарського призначення,
реалізація такого права здійснюється
відповідно до статті 13 цього Закону.
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3. Договір купівлі-продажу
земельної ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення, проданої з порушен-
ням вимог цієї статті щодо переважно-
го права, є недійсним (нікчемним).

Стаття 13. Порядок купівлі–про-
дажу земельної ділянки сільсько-
господарського призначення, що
перебуває у приватній власності

1. Особа, яка має намір продати
земельну ділянку сільськогосподарсь-
кого призначення, звертається до
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
земельних відносин із заявою (клопо-
танням) про продаж земельної ділянки,
в якій зазначається місцерозташування
земельної ділянки, її характеристика та
бажана ціна продажу. До заяви (клопо-
тання) додаються витяг з Державного
земельного кадастру та документ про
посвідчення права власності на землю,
виписка із банківської установи про
наявність у продавця земельної ділянки
поточного рахунку (для здійснення без-
готівкового розрахунку за операцію
купівлі-продажу земельної ділянки).

2. Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сфері земельних відносин, безпосе-
редньо, в момент звернення, здійснює
реєстрацію такої заяви в журналі
реєстрації заяв та протягом 3 робочих
днів з дня її реєстрації розміщує на
своєму офіційному веб-порталі оголо-
шення про продаж земельної ділянки із
зазначенням місцерозташування
земельної ділянки, її характеристики та
ціни продажу.

Дата опублікування оголошення про
продаж земельної ділянки на офіційно-
му веб-порталі центрального органу
виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері земельних відносин,
є датою початку строку експозиції такої
земельної ділянки.

Технологічні та програмні засоби,
необхідні для оприлюднення оголо-
шення про продаж земельної ділянки,
повинні забезпечувати юридичним та
фізичним особам можливість без-
оплатного перегляду інформації із
застосуванням поширених веб-огляда-
чів та редакторів, без необхідності
застосування спеціально створених
технологічних чи програмних засобів,
цілодобово, без обмежень.

3. Громадяни України, які мають
намір придбати земельну ділянку у
зазначеній в оголошенні місцевості, у
перший термін експозиції земельної
ділянки звертаються до центрального
органу виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у
сфері земельних відносин, із заявою
(клопотанням) про надання дозволу на
придбання у зазначеній місцевості
земельних ділянок.

До заяви додаються паспорт, іден-
тифікаційний номер платника податку,
виписка із банківської установи про
наявність у потенційного покупця
земельної ділянки поточного рахунку
(для здійснення безготівкового розра-
хунку за операцію купівлі-продажу
земельної ділянки) та наявність на
рахунку покупця коштів, достатніх для
придбання земельної ділянки (земель-
них ділянок, у разі наміру придбання
декількох земельних ділянок).

4. Центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері земельних
відносин, безпосередньо, в момент
звернення, здійснює реєстрацію такої
заяви (клопотання) в журналі реєстра-
ції заяв та протягом 5 робочих днів з
дня її реєстрації перевіряє надані мате-
ріали.

У разі відповідності потенційного
покупця вимогам, встановленим цим

Законом, вносить відомості про покуп-
ця земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення до бази персо-
нальних даних покупців земельних
ділянок сільськогосподарського при-
значення.

Розпорядником персональних
даних покупців земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення є
центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування державної
політики у сфері земельних відносин.

(Відносини, пов’язані із захистом і
обробкою персональних даних регулю-
ються Законом України “Про захист
персональних даних”).

5. Центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері земельних
відносин, протягом 5 робочих днів з дня
внесення відомостей про потенційного
покупця земельної ділянки сільськогос-
подарського призначення до бази пер-
сональних даних покупців земельних
ділянок сільськогосподарського при-
значення надає дозвіл на придбання
земельної ділянки або відмову у надан-
ні дозволу.

Строк дії дозволу складає 3 роки.
Підставою для відмови у наданні

дозволу є невідповідність потенційного
покупця земельної ділянки вимогам,
встановленим статтею 5 цього Закону.

Порядок надання громадянам
України дозволів на придбання земель-
ної ділянки встановлюється централь-
ним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної
політики у сфері земельних відносин.

6. Після отримання дозволу, гро-
мадянин України надсилає до цент-
рального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у
сфері земельних відносин, повідом-
ленням про намір придбання земель-
ної ділянки.

До повідомлення додається копія
дозволу, виданого центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у
сфері земельних відносин, на придбан-
ня земельних ділянок у місцевості, де
здійснюється продаж земельної ділян-
ки, виписка із банківської установи про
наявність у потенційного покупця
земельної ділянки поточного рахунку
(для здійснення безготівкового розра-
хунку за операцію купівлі-продажу
земельної ділянки) та наявність на
ньому коштів, достатніх для придбання
земельної ділянки (земельних ділянок,
у разі наміру придбання декількох
земельних ділянок).

7. Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері земельних відносин, протягом 5
робочих днів з дня отримання повідом-
лення про намір придбання земельної
ділянки, розміщує інформацію про
покупця земельної ділянки сільськогос-
подарського на своєму офіційному веб-
порталі.

8. Суб’єкти, які мають переважне
право на придбання земельної ділянки,
протягом двох місяців (першого періо-
ду експозиції) з дати опублікування
оголошення про продаж земельної
ділянки на офіційному веб-порталі
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
земельних відносин, можуть заявити
про свій намір придбати земельну
ділянку за оголошеною для продажу
ціною, надіславши повідомлення
(рішення) про свій намір центральному
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері земельних
відносин.

9. У разі, якщо суб’єкти переважно-
го права на придбання земельної ділян-
ки протягом двох місяців з дати опублі-

кування оголошення про продаж
земельної ділянки на офіційному веб-
порталі центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері земельних відносин, не
скористалися переважним правом,
строк експозиції продовжується ще на
один місяць (другий період експозиції).

10. У другий період експозиції право
на придбання земельної ділянки нада-
ється громадянам України, які згідно з
цим Законом мають таке право.

11. Особа, яка бажає придбати
земельну ділянку, може внести пропо-
зицію про збільшення покупної ціни на
суму, кратну 10 відсоткам ціни,
зазначеної в оголошенні.

Порядок здійснення продажу
земельної ділянки громадянам України
за механізмом підвищення ціни прода-
жу протягом другого періоду експозиції
встановлюється Кабінетом Міністрів
України.

12. У разі відсутності покупця про-
тягом другого періоду експозиції,
інформація про продаж земельної
ділянки сільськогосподарського при-
значення за зверненням продавця
може бути знята з офіційного веб-пор-
талу центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сфері земельних відносин , або про-
довжена на невизначений строк, який
закінчується датою реєстрації (відоб-
раження) на офіційному веб-порталі
центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сфері земельних відносин, першої
пропозиції щодо придбання цієї
земельної ділянки.

13. Операції з купівлі-продажу
земельних ділянок здійснюються у без-
готівковий спосіб у порядку, встановле-
ному Кабінетом Міністрів України.

14. Обов’язковою умовою нотарі-
ального посвідчення договору купівлі-
продажу земельної ділянки сільсько-
господарського призначення є
наявність у покупця земельної ділянки
сільськогосподарського призначення
дозволу на придбання земельної ділян-
ки сільськогосподарського призначен-
ня, виданого центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері
земельних відносин, а також довідки
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
земельних відносин, про не порушення
переважного права на придбання
земельної ділянки та додержання
вимог експозиції.

Розділ IІІ
ОСОБЛИВОСТІ ІНШИХ ПРАВО-

ВИХ ФОРМ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНА-
ЧЕННЯ

Стаття 14. Набуття права влас-
ності на земельні ділянки сільсько-
господарського призначення на
підставі інших цивільно-правових
договорів

1. Фізичні особи, територіальні
громади, держава та Державний
земельний банк мають право набувати
у власність земельні ділянки сільсько-
господарського призначення на підста-
ві міни у процесі консолідації земель,
ренти, дарування, успадкування за
Законом.

Стаття 15. Особливості укладен-
ня договору дарування земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення

1. Земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення, які перебу-
вають у власності громадян, можуть
бути відчужені шляхом укладення дого-
вору дарування лише на користь дер-

жави або територіальної громади,
Державного земельного банку або чле-
нів сім’ї фізичної особи, яка здійснює
відчуження земельної ділянки.

Членами сім’ї фізичної особи вва-
жаються її чоловік або дружина, прямі
родичі (діти або батьки) фізичної особи,
її чоловіка або дружини, а також чоловік
або дружина будь-якого прямого роди-
ча фізичної особи.

РОЗДІЛ ІV.
ОБМЕЖЕННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬНИХ

ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-
КОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ
ТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Стаття 16. Граничні розміри
земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення у власності

1. У приватній власності громадян
України можуть перебувати земельні
ділянки сільськогосподарського при-
значення для ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва
загальною площею до 100 гектарів,
крім набуття таких земельних ділянок у
спадщину за законом.

2. До загальної площі земельних
ділянок для ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва у
приватній власності однієї особи вклю-
чається площа земельних ділянок,
якими ця особа володіє на праві спіль-
ної часткової власності.

3. У разі успадкування земельних
ділянок (крім успадкування за законом)
та перевищення внаслідок цього
загальної площі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва, яка може
перебувати у власності одного грома-
дянина України, громадянин зобов’яза-
ний протягом одного року з дня набуття
права власності на такі земельні ділян-
ки привести загальну площу належних
йому земельних ділянок до 100 гектарів
шляхом відчуження.

Стаття 17. Встановлення міні-
мальних розмірів земельних діля-
нок сільськогосподарського при-
значення для ведення товарного
сільськогосподарського вироб-
ництва

1. Відчуження частини земельної
ділянки здійснюється після виділення
цієї частини в окрему земельну ділянку.

Забороняється здійснювати виді-
лення в окрему земельну ділянку сіль-
ськогосподарського призначення,
якщо в результаті її поділу утвориться
хоча б одна земельна ділянка менше
мінімального розміру, встановленого
Кабінетом Міністрів України для
земельних ділянок, які утворюються в
результаті поділу земельної ділянки
фермерського господарства, що
успадковується, крім випадків її при-
єднання до іншої суміжної земельної
ділянки в процесі консолідації
земель.

Стаття 18. Заборона зміни ціль-
ового призначення земельних діля-
нок сільськогосподарського при-
значення

1. Забороняється змінювати цільове
призначення земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення, роз-
ташованих за межами населених пунк-
тів, протягом 10 років з дня укладення
договору відчуження, крім відчуження
земельних ділянок для суспільних
потреб та з мотивів суспільної необхід-
ності відповідно до закону.

3. Заборона зміни цільового при-
значення земельних ділянок, перед-
бачена у частині першій цієї статті, під-
лягає державній реєстрації відповідно
до закону.
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Питання поновлення
договору оренди землі регу-
люються статтею 33 Закону
України "Про оренду землі”
від 06.10.1998 року (із зміна-
ми та доповненнями), у
редакції Закону України від
17.02.2011 р. №3038-VI.

Відповідно до вказаної
статті по закінченню строку,
на який було укладено дого-
вір оренди землі, орендар,
який належно виконував
обов’язки за умовами дого-
вору, має переважне право
перед іншими особами на
укладення договору оренди
землі на новий строк (понов-
лення договору оренди
землі).

…..
У разі якщо орендар про-

довжує користуватися
земельною ділянкою після
закінчення строку договору
оренди і за відсутності протя-
гом одного місяця після
закінчення строку договору
листа-повідомлення орендо-
давця про заперечення у
поновленні договору оренди
землі такий договір вважа-
ється поновленим на той
самий строк і на тих самих
умовах, які були передбачені
договором. У цьому випадку
укладання додаткової угоди
про поновлення договору
оренди землі здійснюється
із:

- власником земельної
ділянки (щодо земель при-
ватної власності);

- уповноваженим керівни-
ком органу виконавчої влади
або органу місцевого само-
врядування без прийняття
рішення органом виконавчої
влади або органом місцевого
самоврядування про понов-
лення договору оренди землі
(щодо земель державної або
комунальної власності).

Відповідно до ч.1, ч.2
ст.651 Цивільного кодексу
України зміна або розірвання
договору допускається лише
за згодою сторін, якщо інше
не встановлено договором
або законом. Договір може
бути змінено або розірвано
за рішенням суду на вимогу
однієї із сторін у разі істотно-
го порушення договору дру-
гою стороною та в інших
випадках, встановлених
договором або законом.

…..
Щоб укласти та заре-

єструвати договір оренди
земельної ділянки державної
або комунальної власності,
відповідний державний орган
або територіальна громада
мають спочатку зареєструва-
ти право власності на таку
ділянку, і тільки після цього у
них з’явиться право заре-
єструвати у відповідному
територіальному ДРСУ дого-
вір оренди.

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО НА ДОРОЗІ
«СВІТЛОГО ШЛЯХУ»

«… одним з найважливіших
завдань уряду і органів влади
всіх рівнів є створення нових
робочих місць у сільській міс-
цевості, залучення молодих
спеціалістів до розвитку села,
підтримка і розвиток сільгосп-
підприємств, фермерства, у
тому числі сімейного» - з
виступу Президента України
В. Януковича на засіданні
Ради регіонів 21.03.2013 р.

« … я отримав листа із
Тарутинської районної держав-
ної адміністрації, в якому вима-
галося від мене не приступати
до обробки землі, через те, що
договір короткострокової оренди землі пере-
укладатися зі мною не буде. … я вважаю це
грубим втручанням в мій виробничий процес
та прямим перешкоджанням моїй роботі з
боку органів влади» - з листа голови фер-
мерського господарства «Світлий шлях»,
Тарутинського району Одеської області до
Президента Асоціації фермерів та приватних
землевласників України.

От такі дві зовсім протилежні інформації з
одного й того ж питання. На самому високому
рівні, з вуст Президента ми чуємо про
необхідність підтримки фермерства, а безпо-
середньо на місцях, в даному випадку в
Тарутинському районі Одеської області, міс-
цеві чиновники створюють проблеми та пере-
шкоджають діяльності сімейному фермерсь-
кому господарству. В цій проблемі редакція
газети вирішила розібратися більш ґрунтов-
но. 

Створенню фермерського господарство
передували довгі ходіння по бюрократичним
коридорам з проханням про надання в кори-
стування земельної ділянки. Для того часу це
було не дивно, хоча й не зрозуміло для
Федора Дмитровича Кузука, працівника сіль-
ського господарства  з 20 – ти річним стажем,
який пройшов шлях від агронома районної
«Сільгоспхімії» до посадовця управління сіль-
ського господарства району. Незрозуміло ще
й з тієї причини, що навколо вільних,
необроблюваних земель було вдосталь. Тож
після відмови в 1990 році в наданні йому 2-х
гектарів землі звернувся до суду і на підставі
його рішення отримав 94 га в постійне кори-
стування для створення фермерського гос-
подарства. То ж в 1994 році, на не найкращих
землях Тарутинського району з’явилося фер-
мерське господарство «Світлий шлях»,
засновником та головою якого став Федор
Дмитрович.

Обробляти землю розпочинали старень-
ким, 30 – ти річним трактором Т-74, придба-
ним на заощаджені родиною кошти. В 1997
році взяли в лізинг ЮМЗ, з часом, відкладаю-
чи копійку до копійки, прикупили культиватор,
комбайн, ще один трактор, та інші необхідні
для фермерської праці знаряддя. 

Спеціалізувалися на вирощуванні зерно-
вих: пшениці, соняшнику, ячменю.
Врожайність в господарстві
була не гірша ніж середня по
району. За інформацією
інтернет-сторінки райдержад-
міністрації «Світлий шлях»
входить в перелік провідних
фермерських господарств
району. Та й за відгуками
начальника управління сіль-
ського господарства району
Кюссе Івана Георгійовича,
господарство хороше, госпо-
дарі працьовиті, за землею
доглядають лише своєю
родиною. Окрім Федора
Дмитровича в господарстві
працює його дружина – Марія
Василівна, та син - Віталій –
одним словом міцне сімейне
господарство.

Сказати що процвітали, то не правда,
адже сільськогосподарське виробництво – це
є складний, багатоступінчатий, багатосто-
ронній процес, який залежить від багатьох
чинників та підлягає стратегічному плануван-
ню. Для отримання результатів в аграрній
справі, потрібно вжити цілу низку заходів,
розтягнутих в часі, які за своєю сукупністю
складають один технологічний процес. Це є і
періодизація родючості землі, коли земельній
ділянці час від часу дають рік – два відпочити
та відновитись. Це і чергування культур,
якими засівається земля. Це і утворення
багаторічних насаджень. Це і засівання
земельної ділянки будяками, які за тривалий
час перегнивають та утворюють шар добрив.
А також багато іншого. Але технологічне та
ефективне сільськогосподарське виробницт-
во можливе лише за умови наявності необхід-
ної техніки та обладнання  для проведення
усіх потрібних заходів, та достатньої кількості
земельних угідь, щоб дотримуватися сівоз-
мін.

З технікою, в певній мірі, було все гаразд,
а от землі, для дотримання технологій, не
вистачало.

Тож коли до фермера Кузука в 2005 році
звернулася голова Березинської селищної
ради з пропозицією забрати для обробітку
покинутих 40 га землі, що залишилися після
фермерського господарства «Глорія», які до
речі на той час вже років 5 не оброблялися та
були запущені та занедбані, Федір
Дмитрович дав згоду та розпочав приводити
її до ладу. Документальне оформлення дого-
вору затягнулося і лише в 2008 році була під-
писана оренда, але лише на один рік. А це як
відомо, шлях в нікуди. Бо ніхто не буде вкла-
дати в землю кошти не знаючи, буде вона
завтра твоєю, чи віддадуть комусь іншому.
Але щорічно договір продовжувався, землю
обробляти потрібно, тож коли виникла мож-
ливість отримати кредит в Укрдержфонді, на
сімейній нараді все прорахували та прийняли
рішення придбати новий трактора – New
Holland. 

Фермерське господарство «Світлий
шлях» продовжувало працювати на землі,
отримувати врожаї, розраховуватися з кре-
дитом та намагалось отримати земельну
ділянку в довгострокову оренду. Щорічно, а

іноді і по декілька разів на рік, голова фер-
мерського господарства, звертався до
Тарутинської районної державної адміністра-
ції із відповідними заявами. Але постійно
отримував відмову, або взагалі його звернен-
ня ігнорувалися, незважаючи на положення
Закону України «Про звернення громадян» та
Закону України «Про доступ до публічної
інформації», якими передбачена обов’язко-
вість реагування органів державної влади на
звернення громадян.

Після чотирирічної бюрократичної тягани-
ни, Федір Дмитрович звернувся до Одеської
обласної державної адміністрації із заявою, в
якій просив посприяти в отриманні цієї
земельної ділянки в довгострокову оренду.

15 листопада 2012 року, Одеська обласна
державна адміністрація направила йому
листа за № К – 6975 - К23 - 01, яким повідо-
мила , що Тарутинська районна державна
адміністрація Одеської області вже надавала
йому дозвіл на виготовлення проекту землеу-
строю для укладання довгострокового дого-
вору оренди земельної ділянки із земель сіль-
ськогосподарського призначення загальною
площею 40 га ріллі, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. До
того ж в листі з ОДА вказано, що він повинен
був виготовити проект землеустрою ще з
2009 року. Але це не відповідало дійсності,
оскільки такого дозволу районна адміністра-
ція не надавала. Або, якщо навіть і надавала,
то не повідомила його про це, чого бути не
може в принципі, оскільки за вказаний період
він неодноразово звертався з цього приводу.
На підтвердження цього у фермера Кузука є
достатня кількість листів Тарутинської район-
ної державної адміністрації та її структурних
підрозділів, де чітко вказано, що йому не
надали земельну ділянку в оренду через те,
що питання проведення земельних аукціонів
на той час не було врегульоване законодав-
ством.

А закінчилася ця плутанина ще цікавіше. В
жовтні 2012 року, коли вже ті, орендовані, 40
гектарів були засіяні озимим ячменем, Федір
Дмитрович отримує повідомлення районної
адміністрації з вимогою не приступати до
обробки землі, оскільки договір оренди з ним
продовжуватися не буде.

Розбиратися, кому знадобилася та земля
та чиї інтереси відстоювали чиновники ми
сьогодні не будемо, адже правом розпоряд-
жатися землями державної власності рай-
держадміністрації вже не мають. Це прерога-
тива Державного агентства земельних ресур-
сів України та його регіональних відділень.

Нам цікаво інше. Якщо державний служ-
бовець працює в системі влади, то чи пови-
нен він виконувати вказівки керівника
Держави, тобто Президента України та впро-
ваджувати його ідеї в життя?

А Президент, як ми зазначили на початку
викладення матеріалу, дав чітку вказівку
органам влади всіх рівнів підтримувати та
розвивати фермерство, у тому числі сімейно-
го типу. А якщо про це голова адміністрації
району Матчин В. О. та його заступник Серек-
Басан А. М. не чули, а може ще гірше, якщо
вони це ігнорують, то даремно вони займають
свої посади.

P/S: Сподіваємося, що окрім нашої публі-
кації, вагомим стимулом не чіпати працьови-
тих господарів будуть листи, які Асоціація
фермерів направляє на адресу відповідних
органів влади, в тому числі і Президенту
України.

Матеріал підготував
Михайло Данкевич 

Коли верстався номер.
Перед відправкою файлів газети на друк

ми отримали інформацію від Ф. Д. Кузука,
що на одній із зустрічей в районній адмініст-
рації, заступник голови пан Серек-Басан А.
М. заявив, що « … посіяний ячмінь то вже не
власність господарства «Світлий шлях»,
оскільки договір не продовжено і збирати

НА ДОПОМОГУ 
ОРЕНДАРЮ

його будемо ми самі …».
Так от нам цікаво: ми це

хто? І на якій підставі? І чи не
навмисне договір не продов-
жено, знаючи що поле вже
засіяне. Непоганий спосіб
положити собі в кишеню,
просто так, як то кажуть
задурно, пару сотень тисяч.
Тут вже прокуратура повинна
працювати.

Син господаря, 
Віталій Кузук, 
за роботою в полі.

Ліворуч – дбайливо доглянуті угіддя фермера
Кузука. Праворуч – одеські прерії, які давно вже не
бачили плуга.
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МОЛОЧНА РІЧКА АНДРІЯ КОРОТКОВА
Андрій Коротков став

засновником СТОВ імені Леся
Сердюка понад 10 років тому.
Сам він родом з Кубані, а трудо-
ва діяльність з молодих років
пов’язана з Україною. Тут, у селі
Бзів Баришівського району на
Київщині, працювали його бать-
ки, а хлопець змалку допомагав
батькам: під час канікул підроб-
ляв фуражиром, пізнавши
нелегкий труд, без вихідних і
свят, бо ж худоба щодня мусить
їсти й пити. 

Ставши дорослим і опану-
вавши професію зоотехніка,
Коротков 2001 року започатку-
вав власний бізнес – ТОВ
«Агрофірма «Слов’янська», яка
спеціалізувалася на закупівлі і
продажу тварин (племінних
телиць і нетелей). Паралельно в
домашньому господарстві утри-

мував вісім дійних корів, коней,
свиней. А в наступному році
очолив СТОВ імені Леся
Сердюка. Це сталося тоді, коли
ферма, на якій колись працюва-
ли батьки і він фуражирив, мала
лише борги та залишки некон-
диційної худоби: 40 молодняка,
30 корів, 10 овець та свиней. 

Нині в господарстві – 900
голів великої рогатої худоби, з
них 339 дійних корів. Є також
молодняк і навіть 200 овець
романівської (кожушної) та тон-
корунної порід, 10 коней, неза-
мінних помічників. 

Ранкове доїння корів (неза-
лежно від пори року) розпочи-
нається о 3.30. Із весни до осені
худобу виганяють на пашу до
схід сонця: доки роса, доки
худобі й трава! Збалансований
за всіма показниками раціон

годівлі і у зимово-стійловий
період. Займається госпо-
дарство й агровиробництвом,
орендуючи 800 гектарів (із влас-
никами розрахувалися сповна:
8% вартості паю), на яких виро-
щують пшеницю, жито, тритика-
ле, ячмінь, горох, кукурудзу (на
зерно та силос), цукрові буряки,
люцерну, конюшину…

Надої молока від корови ста-
більно високі – 5400 кілограмів
за рік. Корови – на триразовому
механічному доїнні: молокопро-
від (голландська фірма
«Деноваль») забезпечує авто-
матичне надходження молока
від дійок до танка-охолоджува-
ча, в якому підтримується ста-
більна температура +2, отже,
повністю нівелюється контакт із
зовнішнім середовищем –
повітрям, людьми. Окрім того,
після кожного доїння якість
молока перевіряється на АКМ-
98 на вміст води, жирність,
густину, бактеріальну забрудне-
ність, білок та наявність сома-
тичних клітин. Лише після такої
ретельної перевірки продукція
відправляється на реалізацію.

Щодня автомобілі з Бзова
вивозять молоко на ринки
Борисполя (та сіл району –
Щасливого й Гори), Броварів.
Березані, Баришівки,
Морозівки, Сезенкова, а також
до ТОВ «Євро» (Баришівка), що
спеціалізується на виробництві
моцарели, та двічі на тиждень
(від 3 до 5 тонн) до ВАТ «Вілль-
Білль-Данн», що функціонує на

базі колишнього молокозаводу
в м. Вишневе. Його продукція
потребує високої якості молока,
адже в її широкому асортименті
– дитяче харчування. На обох
заводах кожну партію молока
додатково перевіряють ще й на
наявність антибіотиків та мию-
чих засобів.

– Якість виробленого молока
для нас – понад усе, – стверд-
жує Андрій Коротков. – Саме
вона визначає головним чином
його вартість та утримує сталих
споживачів.

Колектив у СТОВ стабільний,
всі працюють сумлінно,
поєднуючи роботу на полях із
обслуговуванням тварин.

Спільна робота, успіхи й тур-
боти здружили працівників,
виховали у кожного почуття від-
повідального й дбайливого гос-

подарника. А їхня сумлінна
праця оплачується належно та
вчасно.

– Не все просто й легко
дається: кожен день сповнений
різних, часом непередбачува-
них, проблем, – ділиться розду-
мами Андрій Коротков. – Треба
щодня розраховувати свої сили
і правильно скеровувати працю
колективу. Ноша важка, проте
не порожня. Попереду – нові
реальні перспективи, спрямо-
вані на розширення госпо-
дарства та вдосконалення тех-
нологічних процесів. А молоко
наше, обіцяю, завжди буде сма-
кувати. Адже воно натуральне,
коров’яче! 

Володимир ЯРОШЕНКО
Фото з архіву редакції газети

«Баришівський вісник»

НОВІ ПОКОЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ

Старт продажів нової ліній-
ки ГАЗель NEXT в Україні був
приурочений до відкриття
Київського автомобільного
салону «SIA – 2013».
Представники компанії на
виставці оголосили вартість
новинки для українських спо-
живачів і повідомили про поча-
ток продажів.

Першим до продажу став
доступний бортовий автомо-
біль «ГАЗель NEXT». (ГАЗ-
А21R22). Вартість модифікації
з дизельним двигуном стано-
вить від 171 000 грн., Що істот-
но нижче європейських і азі-

атських аналогів.
Особливу увагу при про-

ектуванні «ГАЗелі NEXT» приді-
лено безпеці. У конструкцію
силових елементів кабіни
закладені програмовані зони
зминання, які беруть на себе
енергію удару при фронталь-
ному зіткненні. Телескопічний
механізм складання рульової
колонки, нові ремені безпеки і
багато іншого забезпечать
високий рівень захисту водія і
пасажирів.

Кабіна виконана з оцинко-
ваної сталі, що забезпечує
високий ресурс і підвищує

його залишкову вартість при
перепродажу. Рейковий меха-
нізм рульового управління
забезпечує інформативність і
керованість на рівні легкового
автомобіля. Гальмівна система
автомобіля спроектована з
двократним запасом потужно-
сті. Також розробникам вдало-
ся скоротити гальмівний шлях
до 34 м при швидкості 80 км /
год - це кращий показник в
класі комерційних автомобілів.
Збільшений підкапотний про-
стір дав можливість встанови-
ти алюмінієвий радіатор вели-
кої площі, що виключає пере-
грів двигуна навіть при високій
температурі. Професіонали
комерційних перевезень висо-
ко оцінять нову бортову плат-
форму. Завдяки збільшеній
ширині, кузов автомобіля
тепер вміщує п'ять стандарт-

них європалет (шість - у подо-
вженій версії).

Вже в базовій комплектації
автомобіль оснащений елек-

тросклопідйомниками, цент-
ральним замком, круїз-конт-
ролем і електропідігрівом
дзеркал. На «ГАЗель NEXT»
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УКРАЇНСЬКІ ОВОЧІ – КРАЩІ
Зараз на продуктових рин-

ках вибір овочів та фруктів про-
сто вражає. Проте біля одних
продавців стоять черги, а біля
інших покупців немає, хоча ціни
мало відрізняються, та й асор-
тимент товару приблизно одна-

ковий? Варто уважно придиви-
тися: там, де стоїть черга, тор-
гують українськими овочами,
зазвичай із машини, інші ж про-
давці реалізовують переважно
привізну городину.

Сьогодні Україна поступово
повертає собі позиції світового
лідера за темпами зростання
вирощування овочів. І не дивно,
адже щорічно лише площі кра-
пельного поливу під овочеві
культури подвоюються. За оцін-
ками різних експертів, ринок
плодоовочівництва нині сягає
4,5–5 млрд доларів. У цьому
сегменті задіяно понад 30 тисяч
фермерських господарств,
чимало великих агрокомпаній і
приватних працівників. Україна
вже увійшла до першої десятки

світових лідерів за валовим
виробництвом овочів, баштан-
них, фруктів, посіла дев'яте
місце  за виробництвом овочів
на душу населення.

Приємно говорити про такі
здобутки; проте, на жаль, за
перші роки незалежності у
садівництві та городництві від-
бувся повний колапс через
занепад інфраструктури та зни-
ження рівня споживання. Були
зруйновані цілком пристойні
теплиці, сховища та склади, а
плодоконсервні заводи зупине-
ні й розкрадені на металобрухт.
За останні двадцять років
загальмувалися інвестиції у нові
насадження, селекцію, запану-
вав низькопробний імпорт.

Нині сільське господарство
відроджується. І чимала заслуга
в цьому – особистих селянських
чи невеликих фермерських гос-
подарств, які щоденною
невтомною працею і вагомими
забутками роблять значний
вклад у загальнодержавну спра-
ву. Серед них – Володимир
Слюсар із Поділля – відданий
своїй справі трудівник, дбайли-
вий господар.

Встає Володимир
Миколайович зарані, о п’ятій
ранку, а далі – робота протягом
усього дня. На одинадцяти
орендованих гектарах чоловік
вирощує весь «борщовий
набір», а ще – редиску, бакла-
жани, пекінську та цвітну капу-
сту.

– Галузь овочівництва
досить специфічна, – ділиться
роздумами В.М.Слюсар. – Її
характеризує висока трудомі-
сткість, що вимагає грамотної
організації виробництва. І якщо
з транспортуванням та збутом у

нас проблем не виникає,
завжди турбує сам процес
вирощування. Несприятливі
погодні умови, шкідники, хворо-
би рослин… Іноді лише одного з
цих факторів достатньо, аби
залишитися без прибутку. Тому
сподіватися на добрі врожаї з
року в рік не доводиться.
Сільське господарство – як гра
в рулетку. 

У господарстві використо-
вують найякісніше насіння,
переважно зарубіжної селекції,
та найсучасніші агротехнології.
Завдяки цьому – високі врожаї!
Так, приміром, урожайність
капусти сягає 100 тонн із гекта-
ра. Важливу роль у цьому відіг-
рають і науково обгрунтована
сівозміна, і розумне внесення

мінеральних добрив, і викори-
стання сучасної техніки.

Нині в умовах стрімкого роз-
витку новітніх технологій у галу-
зі сільського господарства
Володимир Миколайович теж

намагається «іти в ногу з
часом». У нагоді стають знання,
отримані ще під час навчання у
Немішаївському радгоспі-техні-
кумі, та сучасна література,
зокрема – періодичні видання із
корисною інформацією про
вирощування різних овочевих
культур, наприклад, «Вісник
«Фермер України».

На полі ж робота щодня
кипить: щойно розібралися з
цвітною капустою, як надходить
черга баклажанів та цибулі-
пера, іншої городини. 

Працівники, котрі трудяться
у господарстві не один рік
поспіль, задоволені і роботою, і
оплатою за неї. Дбає про своїх
підлеглих і В.М.Слюсар: забез-
печує гарячими обідами, випла-

чує премії, часто-густо перей-
мається особистими проблема-
ми і допомагає їх вирішити.
Довірливі стосунки у фермера
склалися і з людьми, у котрих
орендує землю, адже завжди

вчасно розраховується із ними.
Головна й надійна помічниця

Володимира Миколайовича –
дружина Надія Іванівна. Саме
вона щодня порається по госпо-
дарству, готує обіди для праців-
ників, допомагає й під час збору
врожаїв. Підтримка близької
людини значно полегшує трудо-
ві будні господаря.

На запитання, що найбільше
болить сьогодні фермерам,
В.М.Слюсар підсумував:

– Повинна бути чітка і спро-
щена система оподаткування,
можливість отримати безвід-
соткові кредити та нормальну
гарантовану дотацію на гектар
ріллі. Держава має подбати про
держзамовлення на вирощену
сільгосппродукцію, і, звісно ж, –
про економічно обгрунтовані
ціни. Важкою селянською пра-
цею не можна нехтувати, кидати
її під ноги! І я вірю, – додав, – що
цього ми врешті дочекаємося,
бо Україна встала з колін, аби
жити гідно.

Володимир ЯРОШЕНКО
Фото з архіву газети

«Баришівський вісник»

надається гарантія 3 роки або
150 тис. км. Міжсервісний
інтервал - 20 000 км.

Окрім бортової модифікації
на виставці був представлений
Соболь-NEXT - вантажний
суцільнометалевий фургон
(ГАЗ-А13R12), який втілив у
собі всі переваги нової лінійки
ГАЗ NEXT. Враховуючи поба-
жання власників автомобілів
лінійки Соболь Бізнес, в кон-
струкцію нового автомобіля
було внесено багато удоскона-
лень, які дозволяють покращи-
ти експлуатаційні характери-
стики: двохважільна незалеж-

на передня підвіска з рейковим
рульовим управлінням, модер-
нізована гальмівна система
нового покоління, розширена
решітка радіатора та новий
сучасний дизайн бампера.

Фургон Соболь NEXT відріз-
няється значними розмірами
(довжина - 5032, ширина -
2513, висота – 2320 мм), що
дозволяє вільно перевозити
значні обсяги вантажів.

Соболь-NEXT, як і вся нова
лінійка ГАЗ NEXT, відрізняється
низькою витратою палива: при
швидкості 60 км / год на 100 км
необхідно всього 6,1 л палива;

при 80 км / год - 8,2 л.
Планується, що в Україні
Соболь-NEXT може з'явитися
вже наступного року.

Відвідувачі виставки мали
можливість ознайомитися і з
новим Соболем з модернізо-
ваним повним приводом під-
вищеної прохідності.

В даній категорії автомобі-
лів були представлені і розроб-
ки вітчизняних автомобілебу-
дівників – пікапи на базі ВІДИ
та ЛАНОСА. ВІДА, як концепту-
альна розробка, в продажу її
ще не має. А от ЛАНОС-ПІКАП
можливо придбати вже тепер
за ціною від 74400 грн. за
модифікацію comfort до 81500
грн. за standart з газобалонним
обладнанням.

ЛАНОС-ПІКАП комплекту-
ється 1,5 л. двигуном потужні-
стю 86 к.с., 5-ти ступеневою
коробкою перемикання пере-
дач з приводом на передні
колеса, гідро підсилювачем
керма, кондиціонером в ком-
плектації Lux, коректором фар.
Об’єм вантажного відділення
становить 2500 л. на 100 кіло-
метрів автомобіль витрачає від
10,5 л. бензину в місті до 5,8 л.
при русі 90 км\год по шосе.

Виробник на цей автомо-
біль дає гарантію 3 роки або
100 000 км.
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ТРЕБА ВЕЛИКОЇ ПРАЦІ

– Чи збуваються мрії? – перепитує Володимир
Миколайович Цуран, який очолює СФГ «Мрія», і після
довгої паузи стверджує: «Так. Тільки треба докласти
великої праці. А ще – сили волі, щоб вистояти».

Працювати на своїх землі мріяв його батько, Микола
Харитонович. Їхній рід, виявляється, мав скількись там
десятин власного поля. Однак сини – Володимир і
Микола – не дуже прислухалися до спогадів: була інша
влада, а відтак і система господарювання. Мати,
Марина Іванівна, мовчала: вона була із інтелігентної
родини, що мала у роки встановлення радянської влади
ярлик «ворогів народу».

Зарано здав батько у здоров’ї, на його новенький
«ГАЗ-51» пересів Володимир Миколайович, транспор-
тував зерно від комбайнів на токи, до елеватора, вос-
ени – силос на радгоспні ферми, взимку – маршрути
визначали замовлення. І так із року в рік ішов колообіг
близьких і далеких доріг.

ВОНИ БУЛИ ПЕРШИМИ
Зміни, що різко перекроїли життя родини, прийшли

у 1993 році, услід за суспільними – проголошенням
незалежності України. Тоді Володимир Миколайович
Цуран зі своїм другом Євгеном Леонідовичем
Якименком із с.Ярешки першими у районі організували
сімейні фермерські господарства. Поділяючи політичні
переконання та ініціативи В’ячеслава Чорновола і за
його життя, і після трагічної загибелі, активно підтриму-
вали демократичні перетворення в суспільстві. На
жаль, пізніше їхні політичні погляди розійшлися.

Володимир Миколайович поважає вмотивований вибір
друга, але і свої переконання не звик міняти: відстоює їх
відкрито і послідовно, відверто висміюючи тих, хто,
подібно герою фільму «Весілля в Малинівці», пристосо-
вується до обставин.

А першопрохідцям легко не буває. І хоча Володимир
Миколайович мав невеликий досвід роботи бригади-
ром тракторної бригади у тодішньому радгоспі
«Комсомолець Полісся», та це було не його призначен-
ня. Отож доводилося самотужки освоювати землероб-
ство і в теорії, і на практиці, траплялося – і навпаки.

Починав фермерську діяльність на 20 гектарах,
потім до них додалися ще 18. Підтримував брат
Микола, підставили незміцнілі плечі сини Юрій та
Сергій, які змалку привчені до сільської роботи (заго-
товляти сіно для корів виходити о п’ятій ранку, бо ж, як
казав дідусь, «коси, коса, поки роса»), знаються на
техніці: обидва зростали у кабіні батькової вантажів-
ки, допомагали йому в ремонті, що й на руках і колінах
живого місця не було. Долучилися до загальної сімей-
ної справи і їхні дружини – Людмила і Наталія, внуки
Аліна, Світлана, Владислав і навіть Сергійко. Роботи
всім вистачало. Радів Микола Харитонович: продов-
жується хліборобська справа козацького роду
Цуранів (це вже пізніше Сергій Володимирович
дізнався, що ведеться він, за письмовими свідчення-
ми, із 17 століття). 

ВИПРОБУВАННЯ
Перша техніка, старенькі автомобілі «ГАЗ-53» та

гусеничний трактор, і зараз на ходу, бо ж – у госпо-
дарських руках. Та й щоб купити їх, збули домашню
худобу. А таке не забувається. Пізніше придбали трак-
тор Т-150, переобладнали, орати б і сіяти…

– Однак найважчим був 2001 рік, – пригадує
Володимир Миколайович. – На 700 тисяч гривень
(тодішньої купівельної спроможності, а це не те, що
тепер) придбали посівний матеріал, а він увесь пропав.
Отож довелося починати уже не з нуля, а з багатьох
мінусів: на цю ж саму суму знову взяли зерно із післяо-
платою. За такої ситуації важко було вистояти, та вона
ще більше згуртувала родину. Тепер на власному жит-
тєвому досвіді переконалися: об’єднаний спільною
метою колектив, як і загартовану розсаду, не знищать
вітри, не було б лишень буревіїв.

– Спершу вирощували «борщовий набір» – допов-
нює дружина Ніна Іллівна. – Картоплю, столові буряки,
моркву, капусту, цибулю і, звичайно ж, помідори, бо ж
без томату ніяк не обійтися. Те, що процес їх вирощу-
вання трудомісткий, не лякало. Бажання і далі займати-
ся овочами відбили низькі закупівельні ціни. Капусту,
пригадую, овочеві бази приймали по 20 копійок за кіло-
грам.

– Трималися «на плаву» за рахунок кількості зібра-
ного врожаю, – пояснює Володимир Миколайович. –
Брали участь в осінніх ярмарках, що проводилися у
Залізничному та Дніпровському районах Києва, за що
маємо Подяку від тодішнього мера столиці Олександра
Омельченка.

СТАНОВЛЕННЯ
На сьогодні у СФГ «Мрія» 500 гектарів орної землі за

рахунок орендованих паїв. Перевага віддається зерно-
вим і зернобобовим культурам. Порадувала озима
пшениця «Фаворит» – 60 центнерів із гектара. Посівний
матеріал першої репродукції – із сортодільниці, що зна-
ходиться у с.Панфіли Переяслав-Хмельницького рай-
ону, тому й цієї осені там же брали елітну «Артеміду»,
якою засіяли 50 гектарів. Хочеться вірити, що вчасно,
бо, як жартує фермер, на хлібному полі, як і в бою,
недоліт-переліт не дають бажаних результатів.

Посівний матеріал кукурудзи, соняшнику, сої – із
ТОВ «Нібулон» м.Переяслав-Хмельницький, ПП «Юг
Агролідер» також належної якості. За правильної сівоз-
міни, належного обробітку і хороша врожайність: куку-
рудзи – 80 центнерів із гектара, соняшнику (посівного)
– 15, а збирання сої ще не завершено. Купити потужний
«Джон Дір» не під силу фермерові, отож і доводиться
орендувати сучасну високоефективну техніку у надій-
них партнерів: щонайперше виручає СТОВ імені Леся
Сердюка (генеральний директор – А.В.Коротков), ТОВ
«Новолехнівське», яке очолює М.М.Хрупчик, а цієї осені
соняшник збирали механізатори із м.Сміли, що на
Черкащині.

– До роботи беручкі, у побуті невибагливі, скромні, –
хвалить працівників Ніна Іллівна.

– Думаю і надалі тримати контакт із ними, – розмір-

ковує Володимир Миколайович.
Уже визначена схема сівозмін, на карті поля розбиті

культури. На замовлення пайовиків буде посіяно
ячмінь, традиційно – гречка і медоносна фацелія – для
бджіл. Кілька вуликів із бджолами української породи
залишилися від батька. Отож ходити біля них
Володимир Миколайович навчився давно, пробував
експериментувати, захопившись імпортними, а тепер
знову повернувся до перевірених часом вітчизняних
трудівниць.

На удобрення полів завозиться курячий послід із
ПрАТ «Агрофірма Березанська птахофабрика». На
жаль, іншої органіки немає. Тому й викупив В.М.Цуран
чотири сараї колишньої радгоспної ферми, перекрив
дах, на черзі – реконструкція… Та не будемо забігати
наперед. Так не прийнято.

– А тваринництво треба піднімати, – твердить
В.М.Цуран. – Тому й бажаю успіху фермеру Григорію
Прохоровичу Наконечному із с.Семенівка, який зі
своєю родиною утримує міні-ферму. Їхня робота – без
вихідних і прохідних, не має бодай якогось передиху,
що інколи дає землеробство. І, звісно, радію стабільно-
сті СФГ «Якименко» та щиро бажаю у переддень нашо-
го професійного свята нових перспектив у розвитку.
Євген Леонідович та його родина на це заслуговують
своєю працею і громадянською позицією.

…НЕМА ПЕРЕВОДУ?
А сам Володимир Миколайович хотів би, щоб і його

внуки, як і сини, наполегливо здобували освіту. Їм є на
кого рівнятися: Сергій Володимирович свого часу
успішно закінчив школу, а потім разом із дружиною (до
речі, вчилися в одному класі) – і престижний столичний
вуз, однак зайнялися хліборобством. Старший син
Юрій уже розпочав свою підприємницьку діяльність,
чому значною мірою сприяла школа фермерського
гарту, однак підтримує спільно розпочату справу.

– Хліборобство – це покликання, і дається не кожно-
му, – ділиться роздумами Володимир Миколайович
Цуран. – Змалечку треба привчати до роботи на землі.
Вона не зраджує трударям, зраджують їй. Невелике
наше фермерське господарство, та праці багато вкла-
дено. Тож хай її продовжать діти і внуки.

Для них він завжди знаходить час попри цілодобову
зайнятість. Як заступник голови виконкому
Недрянської сільської ради займається вирішенням
проблем односельців. Із власної ініціативи – благо-
устроєм. Дбає про довкілля. Отож браконьєрам до
Недрянського лісу – зась!

Значна частка родини Цуранів у відбудові дитячого
садочка, щорічному ремонті школи. Та й жоден захід у
селі не проходить без їхньої допомоги та участі. Як і
репетиція хору «Калинонька», у репертуарі якого пере-
важають народні пісні. А яка улюблена?

– Та, яку хотів би передати у спадок дітям і внукам. І,
дивлячись на дружину, Володимир Миколайович про-
никливо заспівав:

Хоч пройшли вже роки, і ми стали батьки, 
Але наша любов не зів’яла…
Лідія Кольга
Фото О.Надоленка

Володимир МиколайовичТуран 
з молодшим внуком

До кожної справи потрібно 
прикласти свої руки

Опора господаря - працьовитий колектив
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Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ

ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1
січня 2016 року, крім:

пунктів 2, 3, підпунктів “а”, “б”, “в”,
“г”, “ґ”, “д”, “е”, “є”, “ж”, “з”, “и” (крім
пункту “а” частини першої статті 130
Земельного кодексу України, який
набирає чинності з 1 січня 2016 року),
“й” підпункту 1, підпунктів 2, 3, 4, 6, 7,
10, 11 пункту 4 розділу V “Прикінцеві та
перехідні положення” цього Закону, які
набирають чинності з 1 січня 2014
року;

частин першої – сьомої та чотирнад-
цятої статті 13 цього Закону, які наби-
рають чинності з 1 січня 2015 року.

2. З дня набрання чинності цим
Законом у державну власність перехо-
дять:

землі під польовими дорогами та
лісосмугами, спроектованими для
обслуговування земельних ділянок, які
були виділені в єдиних сільськогоспо-
дарських масивах у натурі (на місцево-
сті) власникам земельних часток (паїв)
із земель, що належали до колективної
власності (крім тих, які перебувають у
приватній власності);

розташовані за межами населених
пунктів сільськогосподарські землі (у
разі відсутності спадкоємців за запові-
том і за законом, усунення їх від права
на спадкування, неприйняття ними
спадщини, а також відмови від її при-
йняття), визнані судом відумерлою
спадщиною за заявою відповідного
територіального органу центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері земельних
відносин, за місцем розташування
земельної ділянки;

не витребувані (протягом 15 років з
моменту видачі державного акта на
право колективної власності) земельні
частки (паї) та землі, які не можуть
бути ефективно використані їх власни-
ками, за рішенням суду (за заявою від-
повідного територіального органу
центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сфері земельних відносин, за місцем
розташування земельної ділянки)
переходять у державну власність.

землі під господарськими дворами
(фермами, токами тощо), розташова-
ними за межами населених пунктів, на
яких відсутні будівлі і споруди та май-
нові права на них.

3. Земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, отримані у
спадщину іноземцями, особами без
громадянства, іноземними держава-
ми, міжнародними урядовими та
неурядовими організаціями до набран-
ня чинності цим Законом, зобов’язані
відчужити їх протягом одного року з
дати набрання чинності цим Законом.

4. Внести зміни до таких законо-
давчих актів України:

1) у Земельному кодексі України:
2) у статті 22.
частину третю викласти в такій

редакції:
“3. Землі сільськогосподарського

призначення передаються у власність:
а) громадянам – для ведення осо-

бистого селянського господарства,
садівництва, ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва;

б) Державному земельному банку –
для всіх видів цільового призначення в
межах категорії земель сільськогоспо-
дарського призначення.”;

після частини третьої доповнити
новою частиною такого змісту:

“4. Землі сільськогосподарського
призначення надаються в користуван-
ня:

а) громадянам – для ведення осо-
бистого селянського господарства,
садівництва, городництва, сінокосіння
та випасання худоби, ведення товар-
ного сільськогосподарського вироб-
ництва;

б) Державному земельному банку –
для всіх видів цільового призначення в
межах категорії земель сільськогоспо-
дарського призначення.

в) сільськогосподарським підпри-
ємствам та фермерським господарст-
вам – для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва;

г) сільськогосподарським науково-
дослідним установам та навчальним
закладам, сільським професійно-тех-
нічним училищам та загальноосвітнім
школам – для дослідних і навчальних
цілей, пропаганди передового досвіду
ведення сільського господарства;

д) несільськогосподарським під-
приємствам, установам та організа-
ціям, релігійним організаціям і об’єд-
нанням громадян – для ведення під-
собного сільського господарства;

е) оптовим ринкам сільськогоспо-
дарської продукції – для розміщення
власної інфраструктури.”;

частини четверту та п’яту відповід-
но вважати частинами п’ятою та
шостою;

частину шосту викласти в такій
редакції:

“6. Земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, частки у праві
спільної сумісної та спільної часткової
власності, земельні частки (паї) не
можуть передаватися у власність юри-
дичним особам (крім Державного
земельного банку), іноземцям, особам
без громадянства, іноземним держа-
вам, міжнародним урядовим та неуря-
довим організаціям.”;

частини першу та восьму статті 25
викласти в такій редакції:

“1. При приватизації земель дер-
жавних і комунальних сільськогоспо-
дарських підприємств, установ та
організацій сільськогосподарські угід-
дя, крім тих, що залишаються у дер-
жавній або комунальній власності,
передаються працівникам цих підпри-
ємств, установ та організацій, праців-
никам державних та комунальних
закладів освіти, культури, охорони
здоров’я, розташованих на території
відповідної ради, а також пенсіонерам
з їх числа з визначенням кожному з них
земельної частки (паю).

8. Внутрігосподарські шляхи, гос-
подарські двори, полезахисні лісосму-
ги та інші захисні насадження, гідро-
технічні споруди, водойми тощо
можуть бути відповідно до цього
Кодексу передані у власність грома-
дян, надані у користування, сільсько-
господарським підприємствам, уста-
новам та організаціям, що створені
колишніми працівниками державних і
комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій,
або передані у власність держави.”;

г) частини першу та другу статті 28
викласти в такій редакції:

“1. Сільськогосподарським підпри-
ємствам, установам та організаціям
землі сільськогосподарського призна-
чення для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва можуть
належати на праві користування.

2. Право власності на земельні
ділянки несільськогосподарського
призначення може набуватися такими
підприємствами, установами та орга-
нізаціями шляхом внесення до статут-
ного капіталу земельних ділянок їх
засновників та придбання земельних
ділянок за договорами купівлі-прода-
жу, ренти, дарування, міни, іншими
цивільно-правовими угодами.”;

ґ) доповнити статтею 28 - 1 такого
змісту:

“Стаття 28 - 1. Земельні ділянки
Державного земельного банку

1. Державному земельному банку
земельні ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення можуть належати на
праві власності, оренди, користування
чужою земельною ділянкою для сіль-
ськогосподарських потреб (емфітевзи-
су), користування чужою земельною
ділянкою для забудови (суперфіцію).

2. Право власності на земельні
ділянки сільськогосподарського при-
значення Державний земельний банк
може набувати шляхом внесення до
його статутного капіталу земельних
ділянок відповідно до закону та при-
дбання їх за договорами купівлі-про-
дажу, ренти, дарування, міни, іншими
цивільно-правовими угодами.

3. Право оренди на земельні ділян-
ки сільськогосподарського призначен-
ня, право користування чужою земель-
ною ділянкою для сільськогосподарсь-
ких потреб (емфітевзис), право кори-
стування чужою земельною ділянкою
для забудови (суперфіцій) Державний
земельний банк може набувати на під-
ставі договору оренди землі, договору
емфітевзису, договору суперфіцію та
договорів відчуження цих прав.

е) статтю 81доповнити частиною
п’ятою такого змісту:

“5. У разі припинення громадянства
України особами, які мають у власності
земельні ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення, такі земельні ділян-
ки протягом року з дати набуття гро-
мадянства (підданства) іншої держави
підлягають відчуженню.”;

є) частину четверту статті 93 допов-
нити абзацом другим такого змісту:

“Для земельних ділянок сільсько-
господарського призначення для
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва мінімальний
строк оренди становить 7 років.”;

ж) частину п’яту статті 116 допов-
нити абзацом другим такого змісту:

“Передача Кабінетом Міністрів
України земельних ділянок сільсько-
господарського призначення держав-
ної власності, що перебувають в орен-
ді громадян або юридичних осіб, до
статутного капіталу Державного
земельного банку здійснюється без
припинення права оренди на такі
земельні ділянки.”;

з) доповнити статтею 123 - 1такого
змісту:

“Стаття 123 - 1. Передача земель-
них ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності до
статутного капіталу Державного
земельного банку

1. Передача земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
державної власності до статутного
капіталу Державного земельного
банку здійснюється за рішенням
Кабінету Міністрів України після їх
формування за проектами землеу-
строю щодо відведення земельних
ділянок, або за матеріалами інвента-
ризації земель.

и) статтю 130 викласти в такій
редакції:

“Стаття 130. Покупці земель сіль-
ськогосподарського призначення для
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва

1. Покупцями земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва можуть бути:

а) громадяни України, які не набули
громадянства (підданства) іншої держа-
ви, та відповідають вимогам, встановле-
ним Законом України “Про обіг земель
сільськогосподарського призначення”;

б) держава в особі органів виконав-
чої влади;

в) територіальні громади села,
селища, міста в особі сільських,
селищних, міських рад;

в) Державний земельний банк.
2. Переважне право на купівлю

земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення для ведення
товарного сільськогосподарського
виробництва має держава, територі-
альна громада та Державний земель-
ний банк, які реалізують це право у
порядку, встановленому Законом
України “Про обіг земель сільськогос-
подарського призначення.”;

і) частину другу статті 134 після
абзацу двадцять третього доповнити
новим абзацом такого змісту:

“надання не виділених в натурі пол-
ьових шляхів та лісосмуг, спроектова-
них для обслуговування земельних
ділянок, які були виділені в єдиних
сільськогосподарських масивах у
натурі (на місцевості) власникам
земельних часток (паїв) із земель
колективної власності;”;

ї) частину першу статті 140
«Підстави припинення права власності
на земельну ділянку» доповнити пунк-
том “є” такого змісту:

“є) систематична несплата земель-
ного податку протягом більше ніж двох
календарних років.”;

й) пункт “д” частини першої статті
141 «Підстави припинення права кори-
стування земельною ділянкою» допов-
нити словами “протягом більше ніж
двох календарних років”;

2) у Цивільному кодексі України:
а) частину другу статті 409 викласти

в такій редакції:
“2. Власник земельної ділянки має

право на одержання плати за користу-
вання нею. Розмір річної плати за
користування земельною ділянкою не
може бути меншим 3 відсотків від її
нормативної грошової оцінки, вста-
новленої відповідно до законодавства.
Розмір плати за користування земель-
ною ділянкою, що сплачується у гро-
шовій формі, не може бути меншим
розміру земельного податку, встанов-
леного законом.”;

в) у статті 762:
абзац перший частини першої

доповнити новим реченням такого змі-
сту:

“Розмір річної плати за користуван-
ня земельною ділянкою не може бути
меншим 3 відсотків від її нормативної
грошової оцінки, встановленої відпо-
відно до законодавства.”;

г) частини першу та третю статті
1277 викласти в такій редакції:

“1. У разі відсутності спадкоємців
за заповітом і за законом, усунення їх
від права на спадкування, неприйняття
ними спадщини, а також відмови від її
прийняття суд визнає спадщину віду-
мерлою за заявою відповідного органу
місцевого самоврядування за місцем
розташування земельної ділянки (крім
земельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення, розташованих за
межами населених пунктів), а щодо
земельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення, розташованих за
межами населених пунктів, — за заявою
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
земельних відносин, за місцем розта-
шування земельної ділянки.

3. Спадщина, визнана судом віду-
мерлою, переходить у власність тери-
торіальної громади за місцем розта-
шування земельної ділянки, а на
земельні ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення, розташовані за
межами населених пунктів – у влас-
ність держави.”;
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3) у Податковому кодексі України:
а) пункт 10.2 статті 10 доповнити

підпунктом 10.2.4. такого змісту:
“10.2.4. збір на розвиток інфра-

структури територій населених пунктів
сільських (селищних) рад.”.;

б) розділ ХІІ після статті 268 допов-
нити статтею 2681 такого змісту:

“2681. Збір на розвиток інфраструк-
тури територій населених пунктів сіль-
ських (селищних) рад.

2681.1. Збір на розвиток територій
населених пунктів сільських (селищних)
рад – це місцевий збір, кошти від якого
зараховуються до місцевого бюджету і
використовуються за цільовим призна-
ченням на потреби розвитку соціальної
інфраструктури населеного пункту та
на придбання (викуп) земельних діля-
нок приватної власності.

2681.2. Платники збору
2681.2.1. Платниками збору є влас-

ники, землекористувачі та орендарі
земель сільськогосподарського при-
значення, які ведуть товарне сільсько-
господарське виробництво та фер-
мерське господарство за місцем роз-
ташування земельної ділянки.

2681.3. Об’єкти оподаткування збо-
ром

2681.3.1. Об'єктами оподаткування
збором є земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення.

2681.4. База оподаткування збором
2681.4.1. Базою оподаткування збо-

ром є нормативна грошова оцінка
земель сільськогосподарського при-
значення з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного відповідно до
порядку, встановленого розділом XIII
цього Кодексу.

2681.5. Ставка збору
2681.5.1. Ставка збору за один гек-

тар земель сільськогосподарського
призначення складає 1 відсоток від їх
нормативної грошової оцінки.

в) у статті 272:
пункт 272.1. викласти в такій редак-

ції:
“272.1. Ставки податку за один гек-

тар сільськогосподарських угідь вста-
новлюються у відсотках від їх норма-
тивної грошової оцінки у таких розмі-
рах:

272.1.1 для ріллі – 1,0;
272.1.2. для сіножатей та пасовищ –

0,1;
272.1.3. для багаторічних насаджень

– 0,03.”;
доповнити пунктом 272.3. такого

змісту:
“272.3. За сільськогосподарські

угіддя, які понад два календарних роки
не використовуються за цільовим при-
значенням, податок справляється за
ставками, визначеними підпунктами
272.1.1., 272.1.2., 272.1.3. пункту 272.1.
цієї статті, із застосуванням коефіцієн-
та 1,5, який у разі подальшого невико-
ристання за цільовим призначенням
щороку збільшується на 20 відсотків.”;

г) статтю 276 доповнити пунктами
276.7. та 276.8. такого змісту:

“276.7. Податок за земельні ділянки,
що перебувають у постійному користу-
ванні землекористувачів, які відповідно
до статті 92 Земельного кодексу
України не можуть набувати їх на тако-
му праві справляється у трьохкратному

розмірі, обчисленому відповідно до
статей 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279
і 280 цього Кодексу.

підпункт 288.5.2. після підпункту “б”
доповнити новим підпунктом такого
змісту:

“в) для земельних ділянок сільсько-
господарського призначення, які пере-
бувають у державній або комунальній
власності та надані громадянам
України для ведення самостійного
товарного сільськогосподарського
виробництва площею до 500 га протя-
гом року з часу державної реєстрації їх
прав – розміру земельного податку, що
встановлюється цим розділом;”;

5) у Декреті Кабінету Міністрів
України “Про державне мито”:

а) статтю 2 доповнити пунктом 15
такого змісту:

“15) за посвідчення договорів
купівлі-продажу земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
(сільськогосподарських угідь) для
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва та особисто-
го селянського господарства у разі їх
продажу протягом десяти років з дня
укладання договору відчуження, за
яким ця ділянка перейшла у власність
відчужувача, крім продажу земельних
ділянок, набутих до набрання чинно-
сті цим Законом, відчуження бан-
ківськими та іншими кредитними
установами земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення,
право власності на які перейшло до
них у рахунок погашення заборгова-
ності за договірними зобов’язання-
ми, та відчуження на користь членів
сім’ї фізичної особи. При цьому чле-
нами сім’ї фізичної особи вважають-
ся її чоловік або дружина, прямі
родичі (діти або батьки) фізичної
особи, її чоловіка або дружини, а
також чоловік або дружина будь-
якого прямого родича фізичної
особи.”;

б) пункт 3 статті 3 доповнити під-
пунктом “б - 1” такого змісту:

“б - 1) за посвідчення договорів
купівлі-продажу земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
(сільськогосподарських угідь) для
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва та особистого
селянського господарства у разі їх
продажу:

у перший рік з дня укладання дого-
вору відчуження, за яким ця ділянка
перейшла у власність відчужувача -
100 відсотків нормативної грошової
оцінки земельної ділянки;

у другий рік - 90 відсотків норма-
тивної грошової оцінки земельної
ділянки;

у третій рік - 80 відсотків норматив-
ної грошової оцінки земельної ділянки;

у четвертий рік - 70 відсотків нор-
мативної грошової оцінки земельної
ділянки;

у п‘ятий рік - 60 відсотків норматив-
ної грошової оцінки земельної ділянки;

у шостий рік - 50 відсотків норма-
тивної грошової оцінки земельної
ділянки;

у сьомий рік - 40 відсотків норма-
тивної грошової оцінки земельної
ділянки;

у восьмий рік - 30 відсотків норма-
тивної грошової оцінки земельної
ділянки;

у дев‘ятий рік - 20 відсотків норма-
тивної грошової оцінки земельної
ділянки;

у десятий рік - 10 відсотків норма-
тивної грошової оцінки земельної
ділянки.”;

7) у Законі України “Про оренду
землі” :

а) частину четверту статті 4 після
слів “Рада міністрів Автономної
Республіки Крим” доповнити словами
“центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
земельних відносин”;

б) статтю 8 - 1 викласти в такій
редакції:

“Стаття 8 - 1. Відчуження оренда-
рем права оренди на земельну ділянку
державної або комунальної власності

Право оренди на земельну ділянку
державної або комунальної власності
може бути відчужено її орендарем
іншим особам, внесено до статутного
капіталу, передано у заставу, крім
випадків, передбачених у договорі
оренди.

Відчужене право оренди земельної
ділянки підлягає державній реєстрації
у встановленому законодавством
порядку.”;

в) у статті 19: частину третю викла-
сти в такій редакції:

“При передачі в оренду сільсько-
господарських угідь для ведення
товарного сільськогосподарського
виробництва строк дії договору
оренди земельних ділянок визнача-
ється з урахуванням періоду ротації
основної сівозміни згідно з проекта-
ми землеустрою, та не може бути
менше ніж 7 років, а у разі розміщен-
ня на земельній ділянці багаторічних
насаджень сільськогосподарського
призначення – з урахуванням очіку-
ваного періоду корисного викори-
стання відповідного багаторічного
насадження, але не більше макси-
мального строку дії договору оренди
землі, визначеного законом.”;

після частини третьої доповнити
двома новими частинами такого змі-
сту:

“У випадку закінчення строку дого-
вору оренди земельної ділянки до
збору орендарем урожаю культур, що
вирощувалися останнім на такій ділян-
ці, орендар має право на збір відповід-
ного урожаю, а орендодавець
зобов’язаний не чинити перешкод у
зборі такого урожаю орендарем.

У випадку, якщо орендодавець зни-
щить чи пошкодить урожай орендаря,
який вирощувався на орендованій
ділянці, але не встиг бути зібраним
орендарем до закінчення строку дого-
вору оренди, або вчинить будь-які дії,
що перешкоджатимуть
достиганню/дозріванню вказаного
урожаю, то орендодавець зобов’яза-
ний компенсувати орендарю прямі
збитки та упущену вигоду у п’ятикрат-
ному розмірі.”;

частину четверту відповідно вважа-
ти частиною шостою;

г) статтю 25 доповнити частиною
третьою такого змісту:

“Орендарі земельних ділянок для
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва зобов’язані
забезпечити робочими місцями та
стабільним заробітком сільське насе-
лення (в залежності від площі орендо-
ваних земель, регіональних особливо-
стей сільгоспвиробництва та системи
розселення), що проживають на відпо-
відній території (рада, район).
Мінімальні норми працевлаштування
сільського населення встановлюються
Кабінетом Міністрів України.”;

8) частину другу статті 22 Закону
України “Про фермерське господарст-
во» викласти в такій редакції:

“2. За рішенням членів фермерсь-
кого господарства відповідно до зако-
ну фермерське господарство як ціліс-
ний майновий комплекс може бути від-
чужене на підставі цивільно-правових
договорів громадянам України, які
мають право на створення фермерсь-
кого господарства, або фермерським
господарствам для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва,
або Державному земельному банку
для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва.”;

9) пункт 2 частини другої статті 22
Закону України “Про захист економіч-
ної конкуренції” доповнити підпунктом
“в” такого змісту:

“в) безпосереднього або опосе-
редкованого набуття прав на землю”;

10) у Закону України “Про іпотеку”:
частину сьому статті 5 викласти в

такій редакції:
“Предметом іпотеки може бути

право оренди, право користування
чужою земельною ділянкою для сіль-
ськогосподарських потреб (емфіте-
взис), право користування чужою
земельною ділянкою для забудови
(суперфіцій), право користування
нерухомим майном, яке надає оренда-
рю чи користувачу право будувати,
володіти та відчужувати об'єкт нерухо-
мого майна. Таке право оренди, право
користування чужою земельною ділян-
кою для сільськогосподарських
потреб (емфітевзис), право користу-
вання чужою земельною ділянкою для
забудови (суперфіцій), право користу-
вання нерухомим майном для цілей
цього Закону вважається нерухомим
майном.”;

частину другу статті 15 викласти в
такій редакції:

“Реалізація переданих в іпотеку
земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення у разі звер-
нення стягнення на предмет іпотеки
здійснюється на земельних торгах,
крім Державного земельного банка,
яким реалізація переданих в іпотеку
земельних ділянок здійснюється на
підставі умов укладених іпотечних
договорів. Покупцями земельних діля-
нок сільськогосподарського призна-
чення можуть бути особи, визначені
Земельним кодексом України.”;

Дана публікація надрукована в рам-
ках проекту  «Розвиток аналітичного
потенціалу Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України»,  та
стала можливою завдяки підтримці
американського народу.
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УВАГА � ПЕРЕДПЛАТА!

Шановні передплатники!
Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань "Преса" сповіщає Вас про те,

що з 8 квітня розпочнеться передплата на українські та зарубіжні періодичні видання 

на ІІ півріччя 2013 року.

Офор ми ти пе ред пла ту мож на за "Ка та ло гом ви дань Ук ра ї ни" та за "Ка та ло гом ви дань за ру біж них кра їн" у
будьy я ко му пош то во му від ді лен ні Ук ра ї ни, а та кож ско рис тав шись пос лу гою "Пе ред пла та ONy LI NE" на кор по -
ра тив но му сай ті під при ємс тва www.pre sa.ua. Роз ра хо ву ва ти ся за пе ред пла че ні ви дан ня мож на за до по мо гою
пла тіж них кар ток Vi sa та Mas ter Card. Роз ра ху нок мож на та кож здій сни ти че рез сис те му Web mo ney або оп ла -
тив ши в бан ку сфор мо ва ний на сай ті ра ху нок.

Інформація про передплату газети "Вісник Фермер України", індекс 21591, 

розміщена на сторінці 20  "Каталогу видань України".

Вартість передплати газети становить: 1 міс. � 8,79 грн.; 3 міс. � 26,37 грн.; 6 міс. � 52,74 грн.; 12 міс. � 105,48 грн.

(050) 27L58L700
(098) 327L55L51

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ 
В ГАЗЕТІ

“Віс ник Фер мер Ук ра ї ни”

ОГОЛОШЕННЯ
Українська універсальна біржа „Капітал”

04 липня 2013 року об 11 - 00 годині за адре-
сою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44 (приміщен-
ня для проведення аукціонів) проводить повтор-
но аукціон з можливістю зниження початкової
ціни, по продажу майна, що належить ТОВ
«ТРЕЙД ЛАЙН ЛТД», а саме:

лот №1 - майно (основні засоби та товарні
запаси) згідно переліку, що обліковується на
балансі та належить ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙН ЛТД» і
знаходиться за адресою: м.Київ,
вул.Симиренка, 36.

Початкова вартість майна становить
1889267,00 (один мільйон вісімсот вісімдесят
дев’ять тисяч двісті шістдесят сім) гривень без
ПДВ.

Ознайомитись з об’єктами продажу  можна
щоденно крім вихідних та святкових днів за міс-
цем його розташування попередньо зателефо-
нувавши: (050) 3430757

До початку аукціону учасники сплачують:
- гарантійний внесок у розмірі 10 % від

початкової ціни лоту (без ПДВ) та реєстраційний
збір 17 грн. з ПДВ, на поточний рахунок органі-
затора аукціону 26002013012846 в АТ «Сбербанк
Росії» у м.Києві, МФО 320627, код ЄДРПОУ
34003533; отримувач – Українська універсальна
біржа „Капітал”;

Квитанції або платіжні доручення про сплату
подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аук-
ціоні – п’ять днів до початку аукціону, а саме до
18 - 00 28 червня  2013 року. 

Додаткову інформацію, щодо умов участі 
в аукціоні можна отримати 
за адресою: м. Київ, вул.Шота Руставелі,44, 
офіс 6 та за телефонами: 
(044) 569-59-21, 569-59-22.
Розпорядок роботи :
понеділок - п’ятниця з 9.00 до 18.00. 
Ліквідатор Артамонова Е.О.

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

СТАНОМ НА 31.05.2013 РОКУ

Ядерный гриб. 
Высота 70 см, вес 20 кг. 
Срезали его в Мексике, 
делаем выводы о экологии! 

САМЫЕ БОЛЬШИЕ
ОВОЩИ
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АГРАРНОГО РОЗВИТКУ
пропонує за цінами виробника:

y оп рис ку вач ВЕК ТОР L
3000.24, уком плек то ва ний сис те -
мою BRA VO y 180, пре мік се ром,
роз пи лю ва ча ми "Lec hler", на со -
сом "An no vi Re ver be ri". Про дук тив -
ність ро бо ти 12 y 15 га/год. 

Ці на: 230 000,00 грн.

y оп рис ку вач са до вий ВЕЗУ-
ВІЙ L 2000М, уком плек то ва ний
іта лій ським на со сом 150 л/хв. Про -
дук тив ність ро бо ти 4,5 y 8 га/год.

Ці на: 70000,00 грн.

y розкидач мінеральних добрив
навісний JUNIOR II. Ширина
захвату y 24м., продуктивність
роботи 20,88 га/год. 

Ціна: 18200,00 грн.

y сис те му па ра лель но го ке ру -
ван ня FARM GPS 7, для рів но мір -
но го ви сі ву зер но вих, вне сен ня за -
со бів за хис ту рос лин та доб рив, а
та кож для точ но ви мі рю ва ти пло щі
по лів. 

Ці на: 15000,00 грн.

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АГРАРНОГО РОЗВИТКУ"
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12

Тел./факс:  (044) 569L59L21; 592 L 20 L 08
ЕLmail:office@ucad.com.ua


