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квітень 2008 р., Верховний Суд України.

Особливості правового регулювання рин-
ку земель відповідно до Бюджету-2008,
мораторій.

Цільове призначення земельних ділянок,
вплив на права землевласників і землекори-
стувачів.

Державна земля: розпорядження землею,
особливості розмежування земель комуналь-
ної та державної власності, компетенція місце-
вих рад у питаннях розпорядження землею.

Оренда землі, процедура укладення дого-
вору оренди.

Продаж землі, особливості та проблемні
питання укладення угод щодо продажу землі,
продаж з аукціону, правові підстави.

Публічно-правові спори, пов'язані з зе-
мельними правовідносинами.

Розмежування земельних спорів (спори
про право) і публічно-правових спорів, пов'я-
заних з земельними правовідносинами.

Практика розгляду адміністративними су-
дами публічно-правових спорів, пов'язаних з
земельними правовідносинами.

ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:
Кулинич П.Ф. –  заступник завідувача відділу аграрного, земельного та екологічного

права Інституту держави і права НАН України; 
Бурлай О.Є. –  управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного

Суду України, к.ю.н.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ:

Земельні правовідносини, 
особливості законодавчого регулювання та судова практика

Семінар"тренінг 4$6 липня 2008 року, Ялта (АР Крим)

ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ термінал
ТОВ СП «НІБУЛОН» у місті Микола�
єві є не лише найтехнологічнішим у
Європі, а й взірцем архітектурного
мистецтва. 18 червня Указом Пре�
зидента України №569/2008 на
підставі подання Комітету із Дер�
жавної премії України в галузі архі�
тектури присуджено Державну
премію України в галузі архітектури
2008 року, зокрема, авторам та бу�
дівельникам цього проекту:
«Вадатурському Олексію Опана�
совичу – керівникові авторського
колективу, генеральному дирек�
торові сільськогосподарського
підприємства «НІБУЛОН», Кані�

вець Людмилі Сергіївні, Моска�
ленку Віктору Антоновичу – архі�
текторам, Беседіну Сергію Ва�
сильовичу, Білій Раїсі Миколаївні,
Волковій Галині Володимирівні –
інженерам�будівельникам, Дикій
Валентині Тимофіївні – майстрові

зеленого господарства, Звер�
жинській Наталі Анатоліївні – ін�
женерові�технологові – за архі�
тектуру перевантажувального тер�
міналу сільськогосподарського
підприємства «НІБУЛОН» у місті
Миколаєві».

Зернова 
архітектура 

У ЗАХОДІ взяли участь близько

500 чоловік – це голови райдерж�

адміністрацій, районних рад, на�

чальники головних управлінь аг�

ропромислового розвитку райо�

нів, керівники сільгосппідпри�

ємств, головні агрономи, головні

інженери, а також науковці і прак�

тики з Луганського Державного

аграрного університету і Лугансь�

кого інституту агропромислового

виробництва. У нараді взяв участь

і заступник голови Луганської об�

лдержадміністрації Олександр

Ольшанський. 

Розпочався захід із ознайом�

лення з парком сільгосптехніки

ТОВ СП «НІБУЛОН» і підпри�

ємств Сватівського району. Також

учасники ознайомилися з пропо�

зиціями фірм�дилерів насіння та

ЗЗР. Оглядова частина почалася з

відвідування поля озимої пшениці

філії «Сватівська» ТОВ СП «НІ�

БУЛОН». Поле озимої пшениці

сорту Селянка площею 75,6 га по�

сіяне 9 вересня 2007 року по пару з

використанням безплужного об�

робітку ґрунту. Очікувана урожай�

ність на цьому полі – 60 ц/га.

Проте, це не показове поле філії.

Середню врожайність пшениці

тут очікують на рівні 70�80 ц/га.

Наступним було поле озимого

ріпаку ТОВ «Слобожанське». Гос�

подарство третій рік займається

цією культурою. На полі 26 серпня

посіяно низькорослий простий

новий гібрид Піонер. Очікувана

урожайність – 30 ц/га.

Далі відбулося ознайомлення з

ходом і технологією заготівлі сіна

для господарств населення, якого

на сьогодні вже заготовлено 85%

від запланованої потреби. 

Учасники також відвідали по�

сіви демонстраційних ділянок

озимої пшениці і ячменю вітчиз�

няних і зарубіжних селекційних

центрів, на яких було посіяно 15

сортів пшениці і 2 – ячменю. По�

передник – люцерна. Сівалка

Great Plains. Посіяно насіння елі�

ти, супереліти і першої репродук�

ції. Зокрема, посіяно чотири сор�

ти донецької селекції – урожай�

ність очікується на рівні 70�80

ц/га, 3 сорти харківської – 65�70

ц/га, три сорти одеської – 65�70

ц/га, 4 сорти луганської – 80�85

ц/га і 1 сорт німецької селекції –

55 ц/га. Особливе захоплення уча�

сників викликав сорт пшениці

Апогей селекції Луганського ін�

ституту АПВ, біологічна врожай�

ність якого на демонстрованому

полі очікується на рівні 84,8 ц/га. 

Останнім пунктом оглядової

частини стала Сватівська філія

ТОВ «Луганська фірма «Агро�

хім», де учасники могли ознай�

омитися з комерційними пропо�

зиціями компанії щодо технічних

засобів збирання врожаю сіль�

госпкультур, обробітку ґрунту і

посіву, а також засобів захисту

рослин. 

Учасники семінару дійшли од�

ностайної думки, що цього року

Луганська область очікує отрима�

ти урожай зернових вдвічі біль�

ший, ніж минулого року, це зокре�

ма досягнуто і за рахунок збіль�

шення посівних площ озимих

культур на 25% до 307,9 тис. га. 

В області до збирання ранніх

зернових і зернобобових культур

підлягає 425 тис. га. 72% цих

площ займають озимі культури з

більш щільним стеблостоєм і пі�

двищеною хлібною масою, що

досягнуто за рахунок покращення

сортового і репродукційного

складу зернових. 

За даними останнього хлібо�

фуражного балансу, врожай ранніх

зернових і зернобобових культур в

області сягне 1 млн. 212 тис. тонн

зерна. Це буде рекордний валовий

збір за останні півтора десятки ро�

ків. В основному він буде досягну�

тий за рахунок озимої пшениці,

валовий збір зерна якої прогнозу�

ється на рівні 962 тис. тонн. Цього

обсягу області цілком вистачить

для задоволення потреб як насе�

лення області у випіканні хліба і

хлібобулочних виробів (294 тис.

тонн.), так і на експорт. 

Сьогодні важливо не валовий

збір, а скільки коштів отримає аг�

ровиробник для проведення по�

сівної компанії наступного року.

Тому цінова політика – найболю�

чіше питання для сільгоспвироб�

ника. Фактори, які вплинуть на

формування ціни, – це перехідні

залишки на рівні 7 млн. тонн, з

урахуванням яких і очікуваного

врожаю загальна кількість зерна

становитиме 50 млн. тонн. 

Такі обсяги спричинять сер�

йозний тиск на внутрішньому

ринку і суттєво вплинуть на зов�

нішній. Якщо держава виконає

свої зобов'язання і через Аграр�

ний фонд, Держрезерв закупову�

ватиме у виробника пшеницю за

задекларованою ціною – 1251

грн. за тонну пшениці третього

класу – селяни залишаться з при�

бутками. Станом на сьогодні рен�

табельною, на думку учасників

семінару, буде пшениця 5�6 класу

за ціни 800 грн. за тонну і 3�4 кла�

су – 1200�1250. Ситуація з озими�

ми в Сватівському районі харак�

терна для області в цілому – тобто

розраховують на добрий врожай.

За цією задекларованою ціною в

Луганській області планують ку�

пувати зерно ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», ВАТ «Луганськмлин», ВАТ

«Луганський коровай», тобто

прибутки будуть.

Тетяна Шелкопляс

Телефоном з Луганської області

Агропотенціал Луганщини
РЕПОРТАЖ Проблемам збирання ранніх зернових і зернобобових культур, заготівлі сіна,
формування продовольчих ресурсів та сівбі озимих культур вчора було присвячено обласну нараду�
семінар в Луганській області на базі потужних агропідприємств Сватівського району. 

Голова Сватівської РДА Володимир МОРМУЛЬ, 
генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ,

заступник голови Луганської ОДА Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ 
оглядають посіви «Селянки» нібулонівської філії «Сватівська»

Учасники наради$семінару на території філії «Сватівська» ТОВ СП «НІБУЛОН»


