
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

В С Е У К Р А Ї Н С Ь К А  Г А З Е Т А  А С О Ц І А Ц І Ї  Ф Е Р М Е Р І В  
Т А  П Р И В А Т Н И Х  З Е М Л Е В Л А С Н И К І В  У К Р А Ї Н И

№  7  ( с п е ц в и п у с к )
1 8  К В І Т Н Я  2 0 1 1  р о к у  

Щорічним Посланням Президента України до Верховної Ради "Модерніза%
ція України – наш стратегічний вибір" визначено, що реформування земель%
них відносин і заснована на ньому перебудова усієї системи організації аг%
рарного виробництва мають особливе значення, як щодо створення умов
для ефективного використання потужного ресурсу зростання національної
економіки, так і щодо поліпшення умов життя та праці значного прошарку
населення України.

І коли програмні засади, що передбачені для реалізації цього Послання, бу%
дуть втілені в життя так, як викладено на сторінках нашого видання, фермери
з впевненістю зможуть сказати що їх почули, що прислухалися до їх пропози%
цій, що втілюється в життя те, що лунало не на одному фермерському з'їзді.

Про напрямки реформування земельних відносин 
читайте на сторінках 2% 3 

Віктор Янукович: "... жодна 
фермерська родина, яка працює 

на землі, не буде дискримінована".
ФЕРМЕРИ: ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

У ВИРІШЕННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ – ВАЖЛИВА!

НОВІ ТРАКТОРИ ДЛЯ
ОДЕСЬКИХ ФЕРМЕРІВ

Сучасні фермери знають, що саме технології забезпечують значні прибутки.
Та й статистичні дані підтверджують, що протягом останніх двох років україн%
ське село закуповує техніку в середньому на суму 12%15 млрд. грн. щороку. При%
чому, на 10 млрд. грн. імпортної і лише на 2 млрд. грн. – вітчизняної. На Одещи%
ні вирішили дещо виправити цю "несправедливість" і фінансово підтримати та
популяризувати вітчизняних машинобудівників. За сприяння обласної влади,
яка виділила на підтримку регіонального АПК більш ніж 50 мільйонів гривень з
обласного бюджету, одеські фермери придбати нову енергонасичену техніку.  

Нова енергонасичена техніка незабаром гуркотітиме на полях Одещини
Продовження читайте на 5 сторінці

Прийміть найщиріші

вітання з великим 

днем Світлого 

Христового Воскресіння!

Нехай Ваші душі 

будуть багаті на добро, 

як святковий стіл, 

чисті як Великодній

рушник і веселі, як

українські писанки. 

Хай малинові дзвони

Великодня принесуть у

Вашу оселю радість, 

віру, надію і любов.

Христос Воскрес!

Результати опитування громадян
(проживаючих у сільській місцевості)
стосовно запровадження ринку зе;
мель сільськогосподарського приз;
начення в Україні

Сторінка 3

Інформація щодо законодавчих актів,
які будуть прийняті для запровадження
ринку земель сільськогосподарського
призначення

Сторінка 4

Використання нового елементу в су;
часному землеробстві на базі мікромі;
нерального комплексу добрив "Сізам"

Сторінка 6
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За час проведення земельної реформи, яка триває
в Україні з 1990 року, відбулася демонополізація дер�
жавної форми власності на землю. Об'єктом рефор�
мування стали землі майже 12 тисяч господарств, а
6,91 мільйонів селян набули права на земельну частку
(пай). Взамін сертифікатів оформлено 6,54 млн. дер�
жавних актів на право власності на земельну ділянку.

Прийняття Закону України "Про ринок земель"
має стати головним кроком на шляху визначення ор�
ганізаційно�правового механізму запровадження ре�
гульованого ринкового обороту земель сільськогос�
подарського призначення, попередження обезземе�
лення селян, підвищення ліквідності землі як еконо�
мічного активу, визначення порядку проведення зе�
мельних торгів.

Шляхи і способи державного регулювання
розвинених ринкових відносин:

1. Встановлення кваліфікаційних вимог до покупців
земельних ділянок сільськогосподарського призначен�
ня дозволить забезпечити концентрацію земель у влас�
ності безпосередніх виробників сільськогосподарської
продукції. Набувачами земельних ділянок за цивільно�
правовими угодами мають бути лише:
� громадяни України, які мають сільськогосподар;
ську освіту або досвід роботи у сільському госпо;
дарстві не менше 5 років чи займаються веденням
товарного сільськогосподарського виробництва.
� фермерські господарства;
� державна спеціалізована установа з управління
землями сільськогосподарського призначення
державної власності.

Ведення товарного сільськогосподарського вироб�
ництва включатиме використання однією особою сіль�
ськогосподарських угідь на площі понад 2 гектара.

2. Обмеження участі іноземного капіталу у прид�
банні земель сільськогосподарського призначення
дозволить попередити втрату Україною національного
суверенітету у вирішенні питань виробництва продо�
вольства. Зважаючи на те, що вітчизняні сільськогоспо�
дарські товаровиробники будуть не спроможні у най�
ближчі 5�7 років на рівних конкурувати із іноземним ка�
піталом, необхідно обмежити право купувати землі
сільськогосподарського призначення для:
� корпоративних підприємств холдингових компаній;
� приватних підприємств, що діють на основі при;
ватної власності іноземних громадян, осіб без гро;
мадянства чи іноземних суб'єктів господарювання;
� підприємств з іноземними інвестиціями;
� іноземних підприємств;
� спільних підприємств.

3. Недопущення спекуляції земельними ділянка�
ми сільськогосподарського призначення може бути
досягнуте за рахунок запровадження диференційова�
них ставок державного мита за посвідчення угод за
якими відбувається перехід прав на земельні ділянки
(у відсотках до нормативної грошової оцінки земель�
ної ділянки):
� при відчуженні за перший рік ; 100 %
� при відчуженні на другий рік ; 90 % 
� при відчуженні на третій рік ; 80 %
� при відчуженні на четвертий рік ; 70 %
� при відчуженні на п'ятий рік ; 60 %

4. Заборона надмірної концентрації земельних ді;
лянок сільськогосподарського призначення у власнос;
ті однієї особи дозволить попередити монополізацію
земель як ресурсу людського та економічного розвит;
ку у сільській місцевості. Максимальні площі земель у
власності однієї особи дозволятимуть вести ефектив;
не товарне виробництво і не призводитимуть до знач;
ного обмеження доступу інших учасників земельних
відносин до землі, як основного засобу виробництва:
� Полісся ; 1500 гектарів
� Лісостеп ; 1750 гектарів
� Степ, Степ посушливий, Сухий степ ; 2100 

гектарів
� Карпатська гірська область ; 900 гектарів
� Кримська гірська область ; 1100 гектарів

Максимальні площі прийняті відповідно до рекомен�
дації наукових установ Національної академії аграрних
наук України щодо оптимальних розмірів господарств.

Продовження читайте на наступній сторінці

Напрямки реформування земельних відносин
на ринкових засадах

Д о в і д к о в о :  

В Австрії тваринницьку ферму у мальовничому Тіролі
може придбати лише фермер, який буде зобов'язаний
займатися сільським господарством. 

Згідно з ухваленим 1974 року Актом захисту фер#
мерства, в різних провінціях Канади застосовували різні
підходи до регулювання ринку сільськогосподарських
земель. Найжорсткіші # у провінції Саскачеван, де мож#
ливість придбання сільськогосподарських земель виз#
начається лише місцем проживання покупця.

У Норвегії дозвіл на купівлю сільськогосподарських
земель видається лише особам, що мають необхідну
професійну підготовку і згодні проживати у відповідній
місцевості та вести своїми силами господарство.

У Франції переважне право купівлі сільськогоспо#
дарських земель, сприяння їх продажу, в першу чергу
початківцям і молодим фермерам, має  Агентство з ре#
гулювання ринку землі (SAFER).

Д о в і д к о в о :  

В більшості країнах світу запроваджено тимчасові
обмеження на володіння сільгоспугіддями для інозем#
них громадян, юридичних осіб та урядів. Так, Естонія,
Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина, Чехія, Румунія
встановили перехідний період тривалістю до семи ро#
ків (починаючи з часу приєднання до ЄС), протягом
якого фізичні особи#іноземці не можуть купувати сіль#
ськогосподарські землі. Болгарія встановила 10 річний
мораторій з моменту приєднання до членів країн ЄС.
Польща відстояла для себе дванадцятирічний перехід#
ний період # до 1 травня 2016 року.

У Норвегії право іноземних осіб на придбання зе#
мель не обмежено, проте дозвіл на купівлю видається
лише особам, що мають необхідну професійну підго#
товку і згодні проживати у відповідній місцевості та
вести своїми силами господарство.

У Німеччині право іноземних осіб на придбання зе#
мель не обмежено. Але всі землі більше 1 га підлягають
продажу лише з дозволу місцевих органів влади. Для
цього розроблена спеціальна дозвільна процедура, що
передбачає обґрунтування потенційним покупцем ку#
півлі землі, а також надання свідоцтва про його профе#
сійну підготовку.

Відповідно до Закону Болгарії "Про власність і ко#
ристування сільськогосподарською землею", власни#
ками сільськогосподарських земель можуть бути лише
держава, громади, окремі громадяни Болгарії та фі#
зичні особи, частка іноземного капіталу яких стано#
вить не більше 50 %.

Іноземці та болгарські громадяни, які проживають
за кордоном, можуть отримати землю лише у спадщи#
ну. Впродовж трьох місяців після цього її повинна вику#
пити держава або громада за цінами, визначеними
Урядом для того чи іншого регіону.

В деяких країнах для іноземців діють обмеження
щодо площ сільгоспземель у володінні. 

У провінції Саскачеван Канади запроваджено табу
на володіння сільгоспземлями для іноземних громадян
і корпорацій. Заборонено місцевим корпораціям та
громадянам з інших провінцій мати у власності понад
320 акрів (приблизно 130 га) земель сільгосппризна#
чення. А канадським корпораціям # більш як 100 акрів
(приблизно 40 га). 

Д о в і д к о в о :  

У деяких країнах з метою боротьби зі спекуляцією
земельними ділянками передбачено, що будь#які
куплені землі можуть бути продані лише зі збігом
певного, встановленого законом строку. В Японії він
складає 3 роки.

У деяких країнах # Франції, Данії купівля#продаж
сільськогосподарських земель для несільськогоспо#
дарських цілей або забороняється (в районах особли#
во родючих земель), або обмежується (вимагається
дозвіл місцевих органів влади, а також осіб, що прожи#
вають у даній місцевості).

Чинним законодавством Угорщини встановлено
обмеження на розпорядження землею # обов'язкове її
використання для сільськогосподарського виробниц#
тва протягом певної кількості років, заборона подаль#
шого продажу земельної власності впродовж 3 років.

Завдання у сфері реформування 
земельних відносин, визначених
щорічним Посланням Президента

України до Верховної Ради 
України "Модернізація України –

наш стратегічний вибір"

� Орієнтація земельного ринку на реалізацію економіч�
них інтересів селян;
� Поступовість включення приватних сільськогосподар�
ських угідь у ринковий обіг;
� Диференційований підхід до соціальних груп суб'єктів
земельного ринку, до їх участі в укладанні угод щодо ку�
півлі�продажу землі;
� Чітке державне регулювання ринку землі, створення
системи цінових і податкових важелів впливу держави
на ринковий обіг землі;
� Обмеження спекулятивно�тіньових угод щодо земель�
них ділянок;
� Першочерговість формування інструментів державної
політики регулювання ефективності та напрямів вико�
ристання земель сільгосппризначення;
� Попередження подрібнення землеволодінь фермер�
ських та особистих селянських господарств у випадках
купівлі�продажу земельних ділянок унаслідок їх спадку�
вання та під час зміни власників господарств;
� Упорядкування державного стимулювання консоліда�
ції земель сільськогосподарського призначення у спо�
сіб купівлі�продажу земельних ділянок;
� Встановленн особливостей здійснення переважного
права придбання земельної ділянки сільськогосподар�
ського призначення;
� Запровадити на певний перехідний період обмеження
обігу земель у товарному виробництві: мінімальний
строк оброблення земель сільгосппризначення має
становити 5 років з обмеженням на цей термін реаліза�
ції прав власності, крім передачі її у спадщину або орга�
ну місцевого самоврядування чи органу виконавчої вла�
ди на тих самих умовах, за якими ця земельна ділянка
була придбана у власність; суб'єкти, яким дозволено
придбавати землі сільгосппризначення, мають бути в
економічно активному віці, мати освіту, що дозволяє
здійснювати сільськогосподарську працю, а також ма�
ють бути спроможні вчиняти правові дії, необхідні в аг�
рарно�правових відносинах;
� Створити недержавні органи регулювання земельного
ринку, що частково можуть фінансуватися державою,
до складу яких варто включити представників власників
землі та землекористувачів, посередницьких структур,
професійних установ, органів місцевого самоврядуван�
ня, місцевих державних адміністрацій;
� Визначити обмеження мінімальних розмірів і конфігу�
рації земельних ділянок зі складу сільськогосподар�
ських угідь, зважаючи на ймовірність загроз парцеляції
земель сільськогосподарського призначення;
� Передбачити особливі вимоги обороту меліорованих
земель: слід встановити, що поділ земельних ділянок із
розташованими на них меліоративними системами до�
пускається за умови, якщо це негативно не вплине на
ефективність використання меліорованих земель;
� Удосконалити порядок та систему ведення державно�
го земельного кадастру й моніторингу земель з метою
забезпечення сільськогосподарських землевласників і
землекористувачів своєчасною інформацією про якіс�
ний стан земельних угідь;
� Стимулювати землекористувачів до раціонального ви�
користання та охорони земельних угідь завдяки надан�
ню податкових і кредитних пільг особам, які здійснюють
за власні кошти заходи із захисту земель і підвищення
родючості ґрунтів; звільнення землекористувачів від
плати за земельні ділянки, на яких ведуться роботи що�
до поліпшення їх стану; компенсації сільськогосподар�
ським товаровиробникам недоодержаної частки доходу
внаслідок консервації деградованих, малопродуктив�
них і забруднених земель;
� Завершити роботи зі створення державного земель�
ного кадастру та прийняти низку нормативно�правових
актів, серед яких закони України: "Про державний зе�
мельний кадастр"; "Про державний земельний (іпотеч�
ний) банк"; "Про іпотеку землі"; "Про державну інвента�
ризацію земель"; "Про державну земельну службу";
"Про зонування земель"; "Про управління землями дер�
жавної власності"; "Про державну підтримку збережен�
ня та відтворення родючості ґрунтів"; "Про економічне
стимулювання раціонального використання земель
сільськогосподарського призначення".
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5. У відповідності з європейським досвідом держа�
ва забезпечуватиме регулювання ринкового обороту
земель сільськогосподарського призначення через
державну спеціалізовану установу з управління земля�
ми сільськогосподарського призначення державної
власності. Така установа вирішуватиме наступні задачі:
1) проведення цінової політики на ринку земель; 
2) консолідація земель сільськогосподарського приз�
начення державної власності (шляхом обміну земель�
ними ділянками, об'єднання суміжних земельних діля�
нок, розроблення проектів землеустрою щодо створен�
ня нових та впорядкування існуючих землеволодінь і
землекористувань);
3) забезпечення на пільгових умовах (розстрочка пла�
тежу) земельними ділянками новостворених фермер�
ських господарств, молодих спеціалістів, що прибува�
ють на роботу у сільську місцевість;
4) врегулювання проблеми колективної власності на
землю (господарських дворів, механізованих токів,
тракторних бригад, гаражів, полезахисних лісосмуг, ко�
лишніх колгоспних лісів тощо);
5) врегулювання проблеми визнання відумерлою спад�
щиною земель сільськогосподарського призначення
приватної власності;
6) посередницька діяльність на ринку сільськогоспо�
дарської нерухомості;
7) проведення землеустрою та охорона земель сіль�
ськогосподарського призначення державної власності.

Спеціалізована установа забезпечить:
1) управління землями сільськогосподарського приз�
начення державної власності, що перебувають у запасі
та резерві (рілля) за межами населених пунктів, площа
яких складає 2,9 млн. га;
2) перехід у державну власність земельних ділянок, влас�
ники яких померли, за відсутності спадкоємців (відумер�
ла спадщина), орієнтовна площа яких складає 1,8 млн. га;
3) управління не витребуваними земельними частками
(паями) на площі 1,4 млн. га (330 тис. земельних часток);
4) перерозподіл у процесі консолідації земель колишніх
земель колективної власності (проектні польові шляхи,
лісосмуги, господарські двори тощо) орієнтовною пло�
щею 550 тис. га.

Таким чином у активний господарський оборот бу�
дуть залучені 6,65 млн. га сільськогосподарських зе�
мель, які у даний час не використовуються, або вико�
ристовуються без достатніх правових підстав.

Попередньо нормативна грошова оцінка цих земель
складає близько 75,4 млрд. гривень, що дозволить за
умови ефективного управління ними додатково залучи�
ти до державного бюджету 2,3 млрд. гривень орендної
плати щорічно (не менше 3% від нормативної оцінки).

6. Запровадження переважного права на придбан�
ня земельних ділянок сільськогосподарського призна�
чення приватної власності у разі їх продажу дозволить
створити потужний регуляторний інструмент для по�
долання парцеляції земель, як найбільш негативного
наслідку проведеної в Україні земельної реформи.

Надання державній спеціалізованій установі з уп�
равління землями сільськогосподарського призна�
чення державної власності, орендарям та суміжним
землевласникам права на переважне придбання зе�
мельних ділянок у державну власність дозволить у
стислі терміни розпочати формування інвестиційно�
привабливих цілісних земельних масивів.

7. Створення інфраструктури ринку земель сіль�
ськогосподарського призначення, що включатиме не�
державні органи регулювання ринку, які частково мо�
жуть фінансуватися державою, до складу яких входити�
муть представники власників землі та землекористува�
чів, землеоціночних організацій, посередницьких струк�
тур, професійних установ, спеціалізованих підприємств
з проведення земельних торгів, органів місцевого са�
моврядування, місцевих державних адміністрацій.

Консолідація земель дозволить:
1) захистити конституційні права і законні інтереси
власників земельних ділянок сільськогосподарського
призначення;
2) удосконалити методи управління, посилити коорди�
націю та взаємодію органів виконавчої влади у сфері
консолідації сільськогосподарських земель;
3) покращити агротехнологічні умови для виробництва
продовольства у сільських районах;
4) відродити сільські території завдяки сталому еконо�
мічному розвитку, створити умови для охорони і стій�
кого регулювання природокористування.
Консолідація земель дозволить збільшити ринкову вар�
тість земель сільськогосподарського призначення з 3 �
5 тис. гривень до 15 � 20 тис. гривень за гектар.

Для ефективного фукнкціонування ринку будуть
прийняті нормативно�правові акти, що дозволять поси�
лити гарантії права власності на землю, створити прозо�
рі економічні механізми регулювання ринкових земель�
них відносин, відповідно до практики європейських кра�
їн світу, а саме:
� закони України "Про державний земельний кадастр",
"Про консолідацію земель", "Про державний земельний
(іпотечний) банк", "Про державну інвентаризацію зе�
мель"; "Про державну земельну службу", "Про зонуван�
ня земель", "Про управління землями державної влас�
ності", "Про державну підтримку збереження та відтво�
рення родючості ґрунтів", "Про економічне стимулюван�
ня раціонального використання земель сільськогоспо�
дарського призначення";
� постанова Кабінету Міністрів України про проведення
нової нормативної грошової оцінки земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, як одного із про�
відних економічних регуляторів земельних відносин.

Д о в і д к о в о :  

У якості прикладів успішного функціонування спеці#
алізованих установ на ринку сільськогосподарських
земель у Європі можна навести Bodenverwertungs# und
#verwaltungs GmbH (BVVG) у ФРН, Soci?t? d'am?nage#
ment foncier et d'?tablissement rural (SAFER) у Франції,
Magyar Nemzeti Vagyonkezelх Zrt. (до її складу увійшов
національний земельний фонд # Nemzeti Fцldalapkezelх
Szervezet) в Угорщині тощо.

У Польщі земельними ресурсами займається
Агентство сільськогосподарської власності, у Румунії #
Державне агентство власності, у Словаччині та Чехії #
Державні земельні фонди. 

Д о в і д к о в о :  

У Франції перевага надається молодим сім'ям
фермерів.

В Угорщині пріоритетне право на купівлю земельних
ділянок надається громадянам, які мають досвід робо#

Д о в і д к о в о :  

Практика встановлення граничних розмірів сіль#
ськогосподарської земельної власності є загальноп#
рийнятною у країнах Європейського співтовариства.
Наприклад, гранична норма власності у Франції скла#
дає 125 га, Данії # 130 га, Румунії # 200 га, Іспанії # 250
га, Угорщині # 300 га, Польщі # 500 га.

У Південній Кореї після проведення земельної ре#
форми, спрямованої на обмеження кількості гектарів
в одних руках, у володінні одного суб'єкта може бути
не більш як 3 гектари в агрозоні та 10 гектарів # поза
агрозоною. 

В Японії # не більше 3 гектари, для Хоккайдо вста#
новлено значно більшу норму # до 12 гектарів. 

В Данії, навпаки, не вітається подрібнення ділянок.
Там вважають, що сільгоспвиробництво доцільно вес#
ти на площі понад 30 гектарів.

У Бразилії діє гнучка система обмежень за розмі#
ром землеволодінь залежно від регіону країни. Тут іс#
нує поняття стандартної земельної ділянки. Виняткове
право визначати та змінювати її розмір для кожного ок#
ремого району (адміністративної одиниці) країни нале#
жить державній установі # Національному інституту аг#
рарних реформ. 

У світовій практиці має місце як пряме обмеження
(по площі), так і фактичне.

У США, наприклад, для фермерів обмежується за#
гальна сума підтримки, за рахунок чого розширення
землекористування понад 800 га втрачає економіч#
ний сенс.

ти на землі, спеціальну освіту, що проживають на селі. 
У Литві переважне право мають власники будівель

та споруд розташованих на цій землі. фермери, які
працювали на цій землі, юридичні особи, які займалися
с/г діяльністю на цій землі не менше 1 року та отриму#
вали від цього більше 50% свого прибутку, фермери та
юридичні особи в рамках проектів консолідації земель.

Пріоритетність права на придбання земельних діля#
нок сільськогосподарського призначення особам, що
пов'язані із сільськогосподарською діяльністю та ма#
ють необхідну кваліфікацію існують також у Німеччині,
Італії, Угорщині, Данії.

Опитування, які проводились 
студентами Національного 

аграрного університету 

У 2010 році проведені соціологічні опитування 8041 власників паїв
та 7675 їх потенційних покупців різних вікових та соціальних груп.

Аналізуючи результати цього соціологічного опитування, можна
відзначити незначну кількість людей, що бажають продавати свій пай. 

Так, з 8041 опитаних власників паїв лише 8,7 % бажають продати свою
ділянку, 35,5% хочуть здати землю в оренду, 21,5% � передати у спадок,
4,1 % � подарувати, 22,5% � обробляти самостійно. Інші не визначилися
або планують змінювати напрям використання земельної ділянки.

Із загальної чисельності опитаних осіб (15,7 тисяч) тільки 26,4%
потенційних покупців і 31,2% власників паїв вважають, що необхідно
заборонити їх продаж.

Всі інші погоджуються з пропозицією зняття мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення за умови певних обме�
жень, а саме: повного законодавчого та нормативного врегулювання
ринку земель сільськогосподарського призначення, заборони продажу
цих земель іноземним фізичним та юридичним особам, законодавчого
закріплення обмеження розміру землеволодіння однією особою.

Результати опитування громадян (проживаючих у сільській
місцевості) стосовно запровадження ринку земель

сільськогосподарського призначення в Україні

Опитування, які проведено Центром соціальних 
експертиз Інституту соціології НАН України у 
червні 2010 р. на замовлення Держкомзему 

в рамках проекту Світового банку 
"Видача державних актів на право власності на землю
у сільській місцевості та розвиток системи кадастру"

Опитано 1600 власників земельних паїв (голів домогосподарств) у 7 регіонах України � Північ,
Південь, Захід, Схід, Центр, Київська область (виокремлено як столичний регіон) та АР Крим (ви�
окремлено як автономію). 

Загальна кількість противників ринку землі становить 51,7%. 
Водночас 47,1% власників земельних паїв можна віднести до прихильників ринку землі.
Прихильники вільного, без обмежень ринку землі, становлять лише 6,8%.
40,3% респондентів висувають свої умови щодо можливості існування ринку, але все ж є йо�

го прихильниками. 
Найпоширеніша вимога прихильників ринку землі � необхідність створення належних умов

для його існування.
Прихильники існування ринку землі насамперед обґрунтовують свою позицію, виходячи з

точки зору економічної доцільності, як для підприємств, так і для власників. 
Головним аргументом противників ринку є побоювання втратити роботу.

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦОПИТУВАННЯ                  РЕЗУЛЬТАТИ СОЦОПИТУВАННЯ                  РЕЗУЛЬТАТИ СОЦОПИТУВАННЯ                  РЕЗУЛЬТАТИ СОЦОПИТУВАННЯ
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Інформація щодо законодавчих актів, 
які будуть прийняті для запровадження ринку
земель сільськогосподарського призначення

Закон України 
"Про державний 

земельний кадастр"

Проект Закону України "Про Державний земельний кадастр" розроблено
робочою групою Міністерства аграрної політики та продовольства за участю
Держземагентства та народних депутатів України. 

Законопроект внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстрацій�
ний № 8077 від 04.02.2011).

Метою проекту Закону є встановлення правових, економічних та організа�
ційних основ діяльності у сфері державного земельного кадастру та забезпе�
чення гарантування прав власників і землекористувачів (для чого встановле�
но порядок автоматичного обміну інформацією з державним реєстром речо�
вих прав, що веде Державна реєстраційна служба при Мін'юсті).

Одним із основних принципів ведення державного земельного кадастру
є обов'язковість внесення до нього відомостей про всі земельні ділянки та
землі, розташовані в межах території України, на підставі відповідної доку�
ментації із землеустрою та оцінки земель.

Законопроектом визначено низку антикорупційних заходів, зокрема, пе�
редбачено процедуру внесення кадастрових відомостей за принципом
"єдиного вікна" у 14�денний термін та обов'язковість відображення їх в ме�
режі Інтернет з режимом відритого доступу (за виключенням відомостей,
вільне розповсюдження яких заборонене законом).

Для переведення у електронний вигляд накопиченої на паперових носіях
інформації про об'єкти  кадастру необхідно 1,5 � 2 роки та відповідне дер�
жавне фінансування.

Закон України 
"Про ринок земель"

Проект Закону "Про ринок земель" розроблений робочою групою Мініс�
терства аграрної політики та продовольства за участю фахівців Державного
агентства земельних ресурсів України та провідних вчених Національної
академії аграрних наук України і найближчим часом буде внесений на роз�
гляд Верховної Ради України.

Проектом передбачається:
1) землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва набуваються у власність виключно
громадянами України, фермерськими господарствами та державою;

2) для уникнення монополізації та надмірної концентрації земель вста�
новлюються граничні максимальні загальні площі земельних ділянок для то�
варного виробництва, які можуть знаходитися у приватній власності однієї
особи, встановлені відповідно до економічно обґрунтованих розрахунків
вчених Інституту аграрної економіки з урахуванням природно�сільськогос�
подарського зонування земель України;

3) створення державної спеціалізованої установи з управління землями
сільськогосподарського призначення державної власності, якій будуть пе�
редані в управління 6,65 млн. га сільськогосподарських земель, які у даний
час не використовуються або використовуються без достатніх правових під�
став, що дозволить за умови ефективного управління ними додатково залу�
чити до державного бюджету 2,3 млрд. гривень орендної плати щорічно (не
менше 3% від нормативної оцінки).

З прийняттям Закону, який вводиться в дію з дня його опублікування,
розблокується продаж земельних ділянок та прав на них на аукціонах, що
надасть можливість вже у цьому році додатково отримати у бюджети близь�
ко 1,5 млрд. гривень, у наступні роки щорічно не менше 3 млрд. гривень від
продажу земельних ділянок та прав оренди на них. 

Збільшення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарсько�
го призначення дасть змогу громадянам � власникам земельних часток (па�
їв) отримати 700 гривень орендної плати за 1 гектар (замість 340 гривень).

Закон передбачає вирішення соціальних питань шляхом надання можли�
вості громадянам України купувати земельні ділянки з розстроченням пла�
тежу, встановлення обов'язку орендарів, які на території відповідної ради
орендують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, брати на роботу
не менше 80% з числа жителів цієї ради.

Закон України 
"Про внесення змін до 
деяких законодавчих 

актів України щодо поси%
лення контролю за вико%

ристанням земельних 
ресурсів"

Закон спрямований на відновлення роботи по охороні ґрунтів, від�
творенню, підвищенню і збереженню їх родючості та поліпшення еко�
логічного стану ґрунтового покриву.

Суть проекту:
� контроль за станом родючості ґрунтів здійснюється шляхом роз�

рахунку балансу поживних речовин за схемою �"внесено � винесено з
урожаєм";

� у складі Держбюджету створюється Державний фонд економічно�
го стимулювання підвищення родючості ґрунтів;

� різниця (дефіцит балансу) виражається у грошових одиницях,
за поточними цінами на мінеральні добрива, та вноситься до Фонду,
як компенсація за виснаження ґрунтів, шляхом використання їх при�
родного потенціалу;

� головними розпорядниками Фонду є Мінагрополітики та інші цен�
тральні органи виконавчої влади, які визначаються у державному бюд�
жеті на відповідний рік;

� плани робіт з підвищення родючості ґрунтів, грунтоохоронних за�
ходів, що розробляються Мінагрополітики, затверджуються Міністром
аграрної політики та продовольства і погоджуються з Віце�прем'єр�мі�
ністром України, згідно з розподілом  функціональних повноважень;

� плани робіт з підвищення родючості ґрунтів, грунтоохоронних за�
ходів, що розробляються іншими головними розпорядниками коштів
Фонду, затверджуються ними за погодженням з Мінагрополітики.

Прийняття цього закону дає Державі економічні важелі регулювання
структури посівних площ, дотримання сівозмін, контролю за станом
родючості ґрунтів та проведення заходів по підвищенню їх родючості.

Закон України 
"Про консолідацію земель 
сільськогосподарського

призначення"

Законопроект спрямований на мінімізацію негативних наслідків
подрібнення земельних фондів великих колективних сільськогоспо�
дарських підприємств. 

Консолідації земель дозволить:
1) захистити конституційні права і законні інтереси власників зе�

мельних ділянок сільськогосподарського призначення;
2) удосконалити методи управління, посилити координацію та

взаємодію органів виконавчої влади у сфері консолідації сільсько�
господарських земель;

3) відродити сільські території завдяки сталому економічному
розвитку, створити умови для охорони і стійкого регулювання при�
родокористування.

В результаті прийняття цього закону очікується удосконалення
землекористування на основі обґрунтування економічної доцільності
розташування, обміну та поєднання земельних масивів під різні види
діяльності за умови забезпечення дотримання екологічної та продо�
вольчої безпеки.

Консолідація земель дозволить збільшити ринкову вартість земель
сільськогосподарського призначення з 3 � 5 тис. гривень до 15 � 20
тис. гривень за гектар.
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Є на Одещині добра традиція…
У наші часи всі добре розуміють, що у сільському госпо�

дарстві без використання якісних добрив, посівного матері�
алу та ефективної техніки неможливо отримати високого
врожаю. Сучасні аграрії Одеської області все більше орієнту�
ються на енергозберігаючі та ефективні технології, які дозво�
ляють зменшувати витрати та збільшувати рентабельність.
Завдяки цьому останніми роками в нашому регіоні  спостері�
гається тенденція зростання попиту на широкозахватну, ви�
сокопродуктивну та потужну техніку. Вона дозволяє ферме�
рам не тільки зменшувати свої витрати, а й виконувати тех�
нологічні операції в оптимальні агрономічні строки. Адже у
аграрній справі важливо і вчасно посіяти, і вчасно зібрати! 

Але без суттєвої фінансової підтримки з боку держави се�
лянин не завжди може впоратись з тією навалою проблем, з
якими, і це не секрет, їм доводиться стикатись щоденно. 

На щастя, підтримка регіонального товаровиробника
сільгосппродукції є пріоритетною справою одеської облас�
ної влади. Адже саме це, на думку голови Одеської облдер�
жадміністрації Едуарда Матвійчука, дозволить сільському
господарству Одеської області значно підвищити показни�
ки виробництва і зберегти лідируючі позиції в державі. 

І його всебічну підтримку аграрії Одещини, і зокрема
фермери, відчувають не на словах, а на ділі. 

Так, у 2011 році, з Одеського обласного бюджету, на
підтримку регіонального АПК, виділяється понад 50 мільйо�
нів гривень. Частину коштів вже направлено на обласну
програму "Зерно Одещини", для тридцяти відсоткової ком�
пенсації вартості придбаної нової техніки, що дало можли�
вість багатьом господарствам області придбати по декіль�
ка одиниць нових енергонасичених тракторів. А перед по�
чатком жнив обласна влада обіцяє виділити кошти ще й на
купівлю 50 комбайнів. 
Анатолій Новаковський, заступник голови 
Одеської облдержадміністрації: 

# На Одещині  є добра традиція, напередодні проведен#
ня відповідальних аграрних кампаній, надавати вагому під#
тримку аграрному сектору економіки області. Сьогодні ми
зібрались на це свято для того, щоб здійснити передачу но#
вих енергонасичених тракторів, які здешевлюються за ра#
хунок коштів обласного бюджету на 30%. 

Чималу роль у формуванні аграрної політики та продо�
вольчої безпеки Одеської області відіграють і фермерські гос�
подарства. У 2010 році робота фермерів Одещини була спря�
мована на утвердження конкурентоспроможного аграрного
сектору економіки. І як результат, левова частка рекордного
минулорічного врожаю (нагадаємо що Одещина зібрала біль�
ше 3 млн. тон зернових)  на рахунку фермерських господарств
Одеської області. Торік майже 7 тисяч господарств викорис�
товували 340 тисяч гектарів ріллі. Їх питома вага у валовому
обсязі виробництва зерна склала 15 %, соняшнику � 20%,
сої � 10 %, овочів � 80 %, баштанних культур � близько 85 % . 

Чималу роль в успішності фермерів в галузі рослинниц�
тва відіграє технічне оснащення господарств. Тому не мож�
на назвати випадковістю той факт, що зі 153 залізних ко�
ней, які поповнили машинно�тракторний парк сільгосппід�
приємств Одещини � сорок дві одиниці придбали для своїх
виробничих потреб фермерські господарства. На полях
фермерських господарств 26 районів області гуркотітимуть
сім нових енергонасичених тракторів "Беларус 3022.ДЦ.1",
26 тракторів � "Беларус 1221.2" та дев'ять вже добре відо�
мих нашим механізаторам тракторів "ХТЗ". 

Саме на трактори цих марок надійшло найбільше за�
мовлень від самих товаровиробників і цього року залізних
коней, для участі в обласній програмі, представили біло�
руські та харківські машинобудівники. 

До речі, зі 153 тракторів, які обрали для своїх виробни�
чих потреб керівники сільгосппідприємств нашого регіону,
такий трактор як "Беларус" зібрано у виробничих цехах
Торгового Дому "Беларус Україна", що діє на Миколаївщи�
ні, і саме це дало можливість за рахунок обласної програ�
ми компенсувати тридцять відсотків їх вартості. 

До того ж, перед тим як зробити остаточний вибір що�
до марки трактору, більшість керівників фермерських гос�
подарств мали можливість на власні очі побачити увесь
виробничий процес складання, і пересвідчитись у їх на�
дійності. Адже ще у лютому компанія "Техноторг" органі�
зувала оглядову екскурсію до Торгового Дому "Беларус
Україна", на якому відбувається складання тракторів. Ко�
жен зі спеціалістів та представників фермерських госпо�
дарств мали можливість, безпосередньо на заводі, поста�
вити всі питання щодо роботи білоруської сільгосптехніки
головному конструктору з тракторного виробництва "Мін�
ського Тракторного Заводу", Андрію Стасилевичу.

Потужність в триста коней!
Новинкою для одеських механізаторів стали нові енег�

ронасичені трактори "Беларус", які завдяки потужності у
305 кінських сил можуть застосуються з причепними агре�
гатами значно більшої продуктивності в порівнянні з рані�
ше розробленими моделями тракторів МТЗ. Комфортні
умови для роботи механізаторів на енергонасичених трак�
торах дозволяють ефективно використовувати часові та
грошові ресурси. Більш того, професіонали стверджують,
що використання тракторів "Беларус" в підсумку знижува�
тиме собівартість вирощеної продукції. 

Енегронасичений трактор загального призначення
"Беларус 3022.ДЦ.1" призначений для оранки, глибокого
розпушування і культивації, посіву різних культур у складі
широкозахватних і комбінованих агрегатів. Трактори також
можуть використовуватися для виконання збиральних ро�
біт, у складі високопродуктивних збиральних комплексів із
заготівлі кормів, для збирання коренеплодів і технічних
культур, а також для виконання транспортних робіт. 

На енергонасичених тракторах "Беларус" встановлено
економічний в експлуатації та обслуговуванні дизельний
двигун Дойц, потужністю 305 к.с. Сучасна електронна по�
дача палива управляє двигунами, вона ж забезпечує висо�
кий тиск вприскування і точність дозування, а запасу па�
ливного бака трактора "Беларус", достатньо для того, щоб
максимально допрацьовувати зміну, без додаткових зупи�
нок. Все це робить роботу дизеля, на різних режимах, мак�
симально потужною, і одночасно економічною. 

На енергонасичених тракторах "Беларус" встановлена
чотирьохдіапазонна коробка перемикання передач з вбу�
дованим зменшувачем руху. Вона забезпечує 36 передач
переднього ходу і 24 � заднього. 
Григорій Афанасьєв, голова Одеського 
обласного об'єднання АФЗУ:  

# Завдяки тісній співпраці Одеського обласного об'єд#
нання АФЗУ, зі всіма структурними підрозділами Одеської
облдержадміністрації, фермери змогли отримати цього
року з обласного бюджету вагому підтримку. І гасло "Укра#
їна # фермерська країна" # стверджується! Відтепер фер#
мери Одещини взяли курс на великотоварне виробництво,
і нова енергонасичена техніка їм в цьому сприятиме!  

Білоруси ; в Україні 
Вагомість події, яка відбулась нещодавно на Одещині

важко переоцінити. Окрім того, що вручити ключі одесь�
ким аграріям від нової енергонасиченої техніки приїхав
особисто Міністр аграрної політики та продовольства Ми�
кола Присяжнюк, так ще й більш детально презентувати
білоруське машинобудування на теренах Одещини при�
був перший заступник міністра промисловості Республіки
Білорусь у супроводі численної делегації керівників під�
приємств машинобудівної галузі. 
Іван Демидович, перший заступник міністра 
промисловості Республіки Білорусь: 

# Сьогодні приїхало ряд директорів, які очолюють під#
приємства де виробляється наша білоруська сільгос#
птехніка. Ми будемо пропонувати нове оснащення, хоча
вже сьогодні в Україні працюють наші сівалки, комбінова#
ні ґрунтообробні агрегати, дискатори. І саме ця сучасна
агротехніка дозволить досягнути вам ще більш серйозних
результатів. Адже це енергонасичені трактори, які дозво#
ляють впроваджувати інтенсивні технології і конкурувати
із західними та американськими компаніями, які працю#
ють в цьому ж сегменті. Наприклад, обробляючи ґрунт, за
один прохід можливо зробити чотири операції. 

Рекламуючи своє, білоруське, Іван Демидович все ж
зазначив, що його надзвичайно вразив рівень культура
землеробства в Україні, що свідчить про високоінтелекту�
альний технологічний підхід до ведення справ на землі на�
шими аграріями.
Іван Демидович, перший заступник міністра 
промисловості Республіки Білорусь: 

# Сюди я їхав машиною і уважно дивився на ті розлогі
поля, які розташовані біля траси. Так ось, мене надзвичай#
но вразила висока культура землеробства щодо обробки
земель у вашій країні, ви професійно проводите весняно#
польові роботи і це свідчить про те, що ви, українці, сьо#
годні прекрасно працюєте в області сільгоспвиробництва. 

Аграрний сектор ; базовий в Україні!
Окрім спільних всеукраїнських програм щодо сільгос�

птехніки, білоруси планують реалізувати ще кілька нових
проектів на теренах Одеської області. Одним з напрямків
спільної співпраці білорусів та українців, в майбутньому, мо�
же стати будівництво потужних зерносховищ, макет одного
з них білоруська делегація презентувала у подарунок Мініс�
тру аграрної політики та продовольства Миколі Присяжню�
ку, який перебуваючи з робочим візитом на Одещині заявив,
що агропромисловий комплекс України дійсно найбільш
стратегічно важлива галузь економіки нашої держави.
Микола Присяжнюк, Міністр аграрної політики
та продовольства України: 

# Актуальність сільгоспвиробництва сьогодні на пер#
шому місці в нашій державі, тому що аграрна галузь є про#
відною в секторі економіки України. І сьогодні уряд працює
над розробкою законодавчої  бази, яка б могла змотиву#
вати селянина збільшувати  обсяги виробництва сільгосп#
продукції. І та акція, яка нині відбувається на Одещині, все#
ляє впевненість в успішне майбутнє агарного сектору!   

То ж сподіваємось що нова енергонасичена техніка в
подальшому сприятиме покращенню і полегшенню роботи
селянина, який вирощує і виробляє для нас, українців, і
хліб, і до хліба!

Прес%служба Одеського обласного 
об'єднання АФЗУ  

НОВІ ТРАКТОРИ ДЛЯ ОДЕСЬКИХ ФЕРМЕРІВ
(Продовження, початок на 1%й сторінці) 

Одеські механізатори в очікуванні
урочистої  миті 

Голова Одеської ОДА Едуард Матвійчук 
вручає ключі від нових енергонасичених

тракторів одеським фермерам

Микола Присяжнюк і Едуард Матвійчук –
"Чому б не посміхнутись, коли 

зроблено добре діло!" 

Перший заступник міністра промисловості
Республіки Білорусь Іван Демидович вручає

макет потужного зерносховища Міністру
аграрної політики та продовольства 

України Миколі Присяжнюку
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Название продукта:
минеральное микроудобрение "Сизам".

Производитель: 
ЧП "Сервисагротрейд" г. Херсон. 

Продукт зарегистрирован в Украине:
�свидетельство серия "Б" №10984, от 20.02.08 года о государственной

регистрации препарата "Сизам" Министерством охраны окружающей при�
родной среды Украины;

�заключение № 05.03.02�07/44334 от 16.07.08 года государственной са�
нитарно�эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины производство ми�
неральных микроудобрений в Украине;               

�свидетельство № 21/10�652 от 08.04.2010 года о государственной регис�
трации и включении в список "Перечень пестицидов и агрохимикатов, разре�
шенных к применению в Украине 2010�2011г.г." Министерством охраны ок�
ружающей природной среды Украины;

�протокол измерений № 4766 от 14.12.09 года по содержанию радионук�
лидов препарат минеральные микроудобрения "Сизам" соответствует тре�
бованиям "Норм радиационной безопасности Украины";

Предприятие "Сервисагротрейд": 
� сертифицировано по системе управления качества ISO  9001:2008 (qua�

lity  management system), что является официальным подтверждением  соот�
ветствия международным нормам и стандартам;

� май 2010 года получен сертификат качества Швейцарского Института
стандартов качества "SIQS"  "…продукция/услуги предприятия отличаются
высоким качеством, конкурентоспособностью  и рекомендуются междуна�
родными экспертами к экспортированию на мировой рынок";

� в октябре 2010 года участники саммита лидеров "Большая Европа",
предприятие сертифицировано по системе International award "European
Quality" соответствие продукции и услуг европейским стандартам (г. Оксфорд,
Великобритания);

� ноябрь 2010 года  получен сертификат  ISO 14001: 2004 по экологическо�
му менеджменту предприятия.

Продукт апробирован:
� во всех климатических зонах Украины, Краснодарского края России, рес�

публики Адыгея, Казахстане, Египте, ОАЭ, в странах Западной Европы. 

Основные характеристики:
� абсолютно экологически  чистый продукт;
� оказывает влияние  на санацию почв, возрождая ее плодородие;
� технологичен и одновременно высокоэффективен;
� классифицируется как ресурсо� и влагосберегающая технология.

Применение технологии минеральное 
микроудобрение "Сизам": 
Минеральное микроудобрение "Сизам" является комплексом солей макро и

микроэлементов. Набор солей подобран так, чтобы он мог стимулировать работу
грибов�эндофитов в прикорневой зоне или непосредственно в самом растении,
что приводит к гармонизации процессов роста и развития растения в целом.� По�
вышается полевая всхожесть семян и энергия их прорастания;� формируется
мощная корневая система, которая охватывает больший объем грунта, что позво�

ляет растению лучше использовать грунтовое плодородие и влагу;� усиливается
кущение и формируется больше продуктивных стеблей, возрастает количество
зерен в колосе;� раскрывается потенциал собственной иммунной системы расте�
ний;� характеризуется антистрессовой активностью � растение лучше переносить
низкие температуры, засуху и другие неблагоприятные условия, т.е. значительно
снижаются риски вымерзания и высыхания посевов;� повышается  сопротивляе�
мость болезням и вредителям;� хорошо совместим с протравителями, при этом
значительно повышает их эффективность;� снижение в два раза норм внесения
макроудобрения � NPK;� снижение на 30% норм по СЗР;� уменьшение норм высе�
ва семян на 10�15%;� уменьшение затрат на операции по внесению макроудобре�
ний и СЗР;� уменьшение удельных затрат на 1т продукции за счет роста урожай�
ности;� повышается качество продукции, классность, лежкость, транспортабель�
ность; � увеличивается урожайность от 5 до 8 ц/га по сравнению к ранее применя�
емой технологии;� восстанавливается плодородие почв за счет уменьшения хи�
мической нагрузки и повышения активности аэробных и анаэробных бактерий.

Удобрения представляют собой:
� гранулы белого цвета, хорошо растворимые в воде, расфасованы в пласти�

ковые пакеты;вещества гигроскопичны, поэтому хранить в закрытых помеще�
ниях, исключить попадание атмосферных осадков, грунтовых вод и прямых сол�
нечных лучей; один пакет (25 гр.) рассчитан на обработку 100 кг и 500 кг семе�
на. В упаковке удобрения сохраняют свои свойства более 5 лет. В обработан�
ном зерне в течении 12 месяцев.

Удобрения вносят:
� с помощью протравочной машин (типа ПС�10), нормой 10�12 л/т., а также с

помощью  авиации и наземной самоходной или прицепной техники с нормой
50�150л/га;

� обработка посевного материала  рабочим раствором "Сизам" возможна
как самостоятельно, так и в комплексе  с  другими протравителями;

� обработка посевов в период вегетации рекомендуется одновременно со
средствами защиты растений. 

При использовании данного удобрения и внедрения 
его в производство:
специалистами компании "Сервисагротрейд" осуществляется  обязатель�

ный контроль по выполнению технологии подготовки рабочего раствора
� видео инструкции;
� консультации по телефону;
� выезд представителя компании товаропроизводителя непосредственно на

предприятие, а так же на промежуточные этапы фенологического обследова�
ния полей, обработанных минеральным микроудобрением "Сизам".

Предприятие "Сервисагротрейд" гарантирует высокое 
качество выпускаемой продукции. 
В лабораториях данного предприятия проделана огромная работа, на протя�

жении 6 лет исследовано около 150 тысяч различных композиций органо�мине�
ральных соединений. Данный препарат уже успешно применяется на произ�
водственных площадях средних и крупных товаропроизводителей сельскохо�
зяйственной продукции, как в Украине, так и за рубежом.

Сроки поставки продукции:
1�3 дня любой удобной для Вас курьерской службой доставки после 100%

оплаты счета.

Частное предприятие  "Сервисагротрейд"
73011, г. Херсон, ул. Н. Кулиша, 1;А, кв. 215, 

ОКПО 33590336, р\сч. 2600825402, мфо 380805, Райффайзен банк "Аваль",
тел.(0552) 38;12;45, (0552) 38;12;43, www.agro;lider.com,  e;mail: sizamagro@rambler.ru

Главная задача успешного развития предприятия – это обеспечение рентабельности
производства сельскохозяйственной продукции. Одним из путей достижения этой цели –
есть снижения затрат на сельскохозяйственное товарное производство при одновремен#
ном увеличении его результативности.

Директор ЧП "Сервисагротрейд" Черныш М.А.

Коммерческое предложение

Уважаемые предприниматели! 

Мы предлагаем ВАМ новейшую разработку отечественных ученых, инновационный продукт в современном земледелии и растениеводстве –
экологически чистое минеральное удобрение "СИЗАМ", применение которого кардинально изменит классические методы земледелия.

Компания "Агро Лидер", официальный представитель 
товаропроизводителя минеральных микроудобрений "Сизам", 

приглашает к сотрудничеству предприятия и частных предпринимателей!

Тел./факс: 0552 38�12�43; моб.: 050 315�04�02; 095 272�66�74
e�mail: sizamagro@rambler.ru;   http://www.agro�lider.com
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ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОДАЖ ВИНА
ТЕПЕР КОШТУЄ 780 ГРИВЕНЬ

Європейські стандарти регулювання виноробства дозволять виробляти вино та
винопродукти сотням фермерів та власникам особистих селянських господарств.
Ринок позбавиться від контролю великих компаній, що позитивно вплине і на ціну, і
на асортимент вин. Проте не виключено, що на прилавках з'являться величезні пар�
тії другосортної продукції.

Українську виноробну галузь незабаром чекають істотні зміни. На прилавках
з'являться нові вина, а деякі алкогольні напої змінять свої назви: шампанське стане
ігристим вином, а коньяк � бренді. Такі новини прописані в змінах до Закону "Про
виноград і виноградне вино", який днями прийняв парламент. Один з ключових пун�
ктів документа � ціна ліцензії на оптову торгівлю виноградним вином власного ви�
робництва зменшується в 641 раз � з 500 тис. грн. до 780 грн. на рік. Отже вироб�
ників вина на Україні стане значно більше. Відповідно, на прилавках з'являться нові
вина. Покращає і якість � жорстка конкуренція не залишить місця поганому товару.
Українське виноробницьке законодавство погоджене з європейським. Крім того, в
законі прописана процедура по вилученню фальсифікованих вин. Нова редакція за�
кону дасть можливість підвищити якість вітчизняних напоїв. На думку експертів, за�
конодавчі зміни підуть на користь не лише споживачам, які отримають якісніший ал�
коголь, але і обіцяють нові перспективи виробникам. Генеральний директор асоці�
ації "Бюро вин і винограду" Іван Плачков прогнозує, що завдяки документу незаба�
ром на прилавках магазинів з'явиться новий асортимент вин. Не факт, правда, що
справжніх. "Зниження вартості ліцензії дозволить розвиватися дрібним виробни�
кам. Значить, можна чекати появи цікавих українських вин. До речі, у Франції пере�
важний об'єм виробляють саме маленькі шато і господарства". В той же час, екс�
перт вважає, що жодні зміни в законодавстві не гарантують підвищення якості укра�
їнських напоїв: "Слід контролювати виробництво продукції, а ви самі знаєте, який у
нас буває контроль".

Традиції на імпорт
Нюанси нового законодавства також дозволять набувати дешевої ліцензії (780

грн. в рік) і імпортерам виноматеріалів. На думку експертів, покупці лише виграють.
Не секрет, що до 80% вина на українському ринку виробляється на імпортній сирови�
ні. А скарги вітчизняних виноробів пояснюються недоліком хорошої сировини: свого
винограду для виробництва вина завжди не вистачало. В період боротьби з пияцтвом
виноградники вирубали, а закладати нові невигідно. Тепер же завдяки закону вироб�
ники зможуть компенсувати недолік сировини за рахунок зарубіжного винограду.

Імпортні виноматеріали, які тепер зможуть завозити значно більше, проходять
серйозний контроль якості, що завжди визначає якість вина. "Сплав українських тра�
дицій і закордонних вихідних продуктів виллється в збільшення кількості хороших вин
на полицях магазинів", � переконані вітчизняні фахівці. Вони вважають, що вже влітку
французьке вино середньої категорії і хороше українське вино продаватиметься в од�
ній ціновій категорії � від 35 до 50 гривень за пляшку.

Ініціатор внесення змін в вітчизняне законодавство, народний депутат Олек�
сандр Чорноморів, вважає, що тепер середньої якості імпортне вино коштуватиме
стільки ж, скільки хороше українське. Але, на його думку, якісні напої будуть дорож�
чі. Наприклад, за марочні кримські вина проситимуть по 80�100 грн., стільки ж кош�
туватимуть французькі і іспанські вина, ціна яких в країнах�виробниках не переви�
щує 5�7 євро.

Чорноморів нагадує, що відміна мит на імпортний алкоголь була неминучою, ос�
кільки цього вимагали домовленості між Україною і СОТ. "Ми і так на два роки затяг�
нули виконання зобов'язань, � говорить народний депутат. � На вітчизняному вино�
робному бізнесі це позначиться негативно, оскільки на наш ринок прийдуть конку�
рентні західноєвропейські вина". А Владислав Кобець не боїться експансії імпорту:
"Слід остерігатися не зниження цін на імпортні вина, а збільшення прибутку імпорте�
рів, які направлятимуть її на просування і зміцнення позицій імпортної винопродукції
на українському ринку", � відзначив фахівець.

Незалежний експерт Віталій Ковач вважає, що український ринок лише виграє:
конкуренція поступово приведе до зниження цін і підвищення якості напоїв. "Якщо
раніше наш споживач не розумів, яким має бути якісне вино, то тепер культура
вживання вина на Україні помітно підвищиться, � розповів експерт. � Неякісний
продукт почне витіснятися з вітчизняного ринку. Якщо ще два роки тому в країні
налічувалося 2�3 виробника, які прагнули до європейського шляху розвитку вино�
робства, то зараз таких вже близько 10". Експерти погоджуються з думкою, що хо�
роших українських вин стане більше. З часом співвідношення українських вин до
імпортних буде 5 до 1. Адже наші споживачі схильні експериментувати, а найде�

шевший "свій" напій краще всього шукати серед вітчизняних.
На думку керівника аналітичного відділу Першого національно�

го виноробницького холдингу Кирила Прихно, вартість якісних ук�
раїнських напоїв буде в межах 50�80 грн. за пляшку. Зараз основ�
на конкурентна боротьба вітчизняних виробників з імпортними
молдавськими напоями зосереджена в ціновій категорії 20�40
грн., а в сегменті 30�50 грн. � з грузинськими винами. "Говорити
про конкуренцію з винами Нового і Старого Світу доки не дово�
диться. Хороше імпортне вино по доступній ціні поки що рідкість. І

споживач може сприймати таке вино як неякісне, �
розповів експерт. � Тому такі напої конкурують між
собою в преміум�сегменті".

Масова ж поява нових вин може збільшити кіль�
кість фальсифікату, адже контролювати виробників
стане важче. "Зниження плати повинне поширювати�
ся лише на підприємства, що виробляють вино з
власної сировини і реалізовують його в рамках обся�
гів власного виробництва, � вважає завідувач лабора�
торією економіки ННЦ "Інститут виноградарства і ви�
норобства ім. В.Е. Таїрова" Владислав Кобець. � Дос�
тупність ліцензії може відкрити двері на цей ринок
тим, хто вироблятиме фальсифікат".

"ВІСНИК ФЕРМЕР УКРАЇНИ"
Підписний індекс 21591
Сторінка 17 в каталозі  
видань України на 2011 р.
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