
КУДИ Б і як би ми бігли від свого

«совкового» минулого, останньою

перепоною на шляху буде черга на

фініші, де потрібно буде зареєс


трувати свої досягнення. Бо черга

міцно вкоренилася у нашій свідо


мості як невід'ємний атрибут до


сягнення блага людиною. Погодь


тесь, без черги життя стає сумні


шим, втрачає буденний мікропо


двиг: наче і отримав все, а якогось

мазохістського задоволення не ви


стачає. 

Питання черг до держреєстра


торів уже набило оскомину жур


налістам, можна лише здогадува


тися, як воно остогиділо аграріям.

Коротко нагадаємо: щоб підтвер


дити своє право володіти землею,

наприклад, на умовах оренди,

потрібно зареєструвати договір

оренди в Державній реєстраційній

службі України. 

За законодавством, поки дого�
вір оренди землі не зареєстрований
у держреєстрі, це звичайний папі�
рець. Таке нововведення набуло

чинності з 1 січня 2013 року. І хоча

про нього знали заздалегідь, реє


страційні служби виявилися него


товими до такого обсягу роботи –

не вистачало людей, техніки,

знань, та й відповідні дані з зе


мельного кадастру до держреєстру

перенесено не було. Як підсумок

– величезні черги до держреєстра


торів, які зачепили без винятку всі

агропідприємства. 

Більш, ніж черги, аграріям дош�
куляла податкова, яка радо обкла�
дала величезними штрафами тих, у
кого договір оренди незареєстрова�
ний. Мовляв, оскільки договору
немає, то й виробляєш ти не сіль�
госппродукцію, а невідомо що.

І нехай оця купа невідомо чого і

виглядає як тонна пшениці, сіль


госпподаток ти сплачувати не мав

права. Відтак, плати штраф. Таким

чином за неефективність держави

платить аграрій. 

Задля вирішення питання зби


ралися численні круглі
столи, ро


бочі групи, підписувалися урядові

постанови, проте за понад рік си


туація суттєво не змінилася:

черги, податкова, штрафи. Черго


вий круглий стіл з цього питання

зібрав Національний прес
клуб з

аграрних та земельних питань 14

травня у Києві. 

Голова Державної реєстрацій


ної служби України Ігор Алексє4

єв підтвердив наявність зазначе


ної проблеми. За його словами,

наразі вжиті заходи дозволили за

перші чотири місяці нинішнього

року зареєструвати 238 тис. запи


сів про державну реєстрацію прав

оренди земельних ділянок, що

майже дорівнює кількості записів,

що було внесено до Реєстру про


тягом усього 2013 року. В травні,

за його очікуваннями, вдасться

вийти на місячну цифру у 80 тис.

реєстраційних записів, що дозво


лить за рік зробити 1 млн записів у

реєстрі. 

Тим не менше, він вважає, що

процедура реєстрації потребує

якісних змін. 

Серед середньострокових іні


ціатив, що допоможуть вирішити

питання, він назвав, зокрема, мо�
жливість подачі документів держре�
єстратору в електронному вигляді,
яка міститься у законопроекті

«Про внесення змін до деяких за


конодавчих актів України (щодо

вдосконалення врегулювання від


носин на об'єкти нерухомого

майна)» №2049а. Як зазначає чи


новник, змінами пропонується,

що заявник сам забезпечуватиме

сканування документів і запов


нення відповідної форми. Реє


стратору залишиться перевірити

лише, чи немає обмеження на

вчинення певних реєстраційних

дій. Економія часу тільки на цих

двох простих діях складе щонай


менше 20 хвилин.   

Друга ініціатива, яка дозво


лить вивільнити час реєстраторів,

і яка також знаходиться на розгля


ді у парламенті (на жаль, ані

номер документа, ані назву не

було зазначено) – відкритість ре�
єстру речових прав на нерухоме
майно. За словами Ігоря Алексєє


ва, минулого року до реєстрацій


ної служби надійшло 1 млн запи


тів від держорганів, у першу чергу

правоохоронних, що становило

третину всіх запитів. Згідно до за


конодавчої ініціативи, реєстр буде

відкритим, відповідно державні

службовці, авторизувавшись на

інтернет
ресурсі, самі зможуть

віднайти потрібну інформацію.  

Задля вирішення кадрової

проблеми передбачається збіль


шення кількості державних реє


страторів на 400 осіб. Також є іні�
ціатива співпраці з Державним
агентством земельних ресурсів
щодо можливості розширення кола
суб'єктів, які можуть проводити ре�
єстраційні дії, зокрема це стосуєть�
ся наділення кадастрових реєстра�
торів такими повноваженнями. Але

ці зміни також потрібно узгоджу


вати в парламенті. 
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Продовження на стор. 10

Незважаючи на збільшення

площ, експерти очікують на

зменшення сумарного валового

збору олійних у порівнянні з ми


нулим роком на 7% – до 15,052

млн тонн. Обумовлено це, на


самперед, зниженням урожай


ності через подорожчання мате


ріально
технічного ресурсу і,

відповідно, зменшення витрат

на гектар за рахунок викори


стання менш якісного посівного

матеріалу, зменшення обробки

посівів і внесення міндобрив

тощо.

Як очікують в «АПК
Ін


форм», найсуттєвіше валовий

збір зменшиться по соняшнику

– на 11% (до 9,7 млн тонн), і по

ріпаку – на 12% (до дещо більше

2 млн тонн). Соя, навіть при зни


женні врожайності, збільшить

валовий збір на 15%, і, як очіку


ється, він становитиме 3,2 млн

тонн.

* * *

Віктор Тимченко, президент

Української асоціації виробників

і переробників сої, зазначив, що

він нічого дивного у зростанні

виробництва сої не бачить. По


перше, відбувається світове

збільшення її виробництва (2013

року у світі було вирощено 286

млн тонн сої). По
друге, в Украї


ні – це одна з сільгоспкультур,

що найбільш динамічно розви


вається. Наприклад, кількість

господарств, що займаються ви


робництвом сої, за 10 років зро


сла більш ніж у 3 рази – до 7,7

тисяч 2013 року з 2,3 тисяч у 2003

році.

Також якщо 2003 року Украї


на експортувала лише 42 тис.

тонн, то 2013
го – 1,492 млн

тонн. Географія поставок розши


рилася від 10 країн світу до 40, з

урахуванням країн ЄС. Євросоюз

при цьому закуповує третину з

нинішнього обсягу поставок. Два

роки поспіль соя приносить Ук


раїні $700 млн доходу.

Тож у подальшому він вбачає

лише розширення посівів – до

2017 року посівні площі під олій


ною можуть скласти 2 млн га, а

валовий збір – до 4 млн тонн. 

Достатньо в Україні, на думку

фахівця, і потужностей з пере


робки. «Абсолютно спокійно, –

зазначає він, – сьогодні ми мо


жемо переробляти тільки на за


водах, які працюють виключно із

соєю, 1,5 млн тонн олійної. А

якщо також додати заводи, що

переробляють соняшник, то мо


жемо виходити на 2
2,5 млн тонн

переробки сої». При цьому, за

словами Віктора Тимченка, ми


нулого року в Україні було пере


роблено 0,8 млн тонн сої, з яких

виробили близько 0,5 млн тонн

соєвого шроту.

Також голова профільної асо


ціації вважає, що соєвикам зара


но йти шляхом, яким пішла со


няшникова галузь, і вводити ек


спортне мито на сільгоспкульту


ру. Адже з 7,7 тис. виробників сої

переважна більшість – це дрібно


товарні виробництва, тож, гово


рить експерт, вони ще мають

«міцно стати на ноги». 

Подібної точки зору до


тримуються і галузеві аграрні

асоціації, можливо, за виклю


ченням «Укроліяпрому». 

Так в Українській аграрній

конфедерації, Українській

зерновій асоціації, Аграрному

союзі Україні, Українському

клубі аграрного бізнесу вважа


ють, що від введення експорт


них мит на ріпак та сою по


страждають товаровиробники

України. 

Про це йдеться у спільно


му листі профільних асоціацій

України, а також Американсь


кої торгової палати до Верхов


ної Ради України, зокрема до

голів аграрного і податкового

парламентських комітетів. 

Зокрема, асоціації просять

відхилити законопроекти (ре


єстр. №3658) від 21.11.2013

року та (реєстр. №4693) від

14.04.2014 року. Зазначені про


екти документів передбачають

встановлення ставки експорт


ного мита на ріпак на рівні

15% від митної вартості, але не

менше 30 євро за тонну, а

також на соєві боби на рівні

15% від митної вартості, але не

менше 35 євро за тонну. 

Як наголошується в ли


стах, Україна 2013 року ек


спортувала 2,35 млн тонн рі


паку на суму $1,197 млрд, а

також 1,5 млн тонн соєвих

бобів на суму $742 млн. У разі

введення експортного мита на

рівні 15%, втрати аграріїв ста


новитимуть $291 млн, або 3,3

млрд грн за поточним валют


ним курсом .

Це, наголошується у звер


ненні, негативно вплине на

фінансове становище сіль


госпвиробників, які у 2013/14

МР понесли значні втрати від

зниження світових і українсь


ких цін на зернові та олійні

культури. Також зазначений

крок поставить у скрутне ста


новище аграріїв, які за раху


нок реалізації ріпаку фінансу


ють збирання пізніх зернових і

олійних культур, а за рахунок

реалізації соєвих бобів здій


снюють розрахунки щодо бан


ківських кредитів, орендної

плати за землю, податків і

обов'язкових платежів.

Крім того, в асоціаціях не

вважають за необхідне вводи


ти додаткові фіскальні стиму


ли для розвитку потужностей

з переробки сої та ріпаку на

території України за рахунок

аграріїв, зважаючи на те, що

ринок біопалива в ЄС (який є

основним споживачем укра


їнського ріпаку) вже перебуває

на піку розвитку, і там також

спостерігається надлишок пе


реробних потужностей, а

також те, що в Україні вже по


чала активно розвиватися

власна переробка сої за раху


нок збільшення як внутріш


нього попиту на продукти пе


реробки (птахівництво і тва


ринництво), так і їхнього ек


спорту.

Павло Мороз

Реєстрація оренди
земельних ділянок
викликає і досі 
чимало запитань
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Меморандум про узгодження

дій між Міністерством аграр4

ної політики та продоволь4

ства України та молокопере4

робними підприємствами

щодо забезпечення стабіль4

ної цінової ситуації на ринку

молока та молочних продук4

тів було підписано 15 травня

в будинку міністерства. 

Від уряду його підписав мі


ністр агрополітики Ігор Швайка,

від молочників – голова ради ди


ректорів Спілки молочних під


приємств України Вадим Чагаров


ський. Серед підписантів також

такі переробники, як ПАТ «Гали


чина», ПАТ «Дубномолоко», ДП

«Старокостянтинівський завод су


хого молока», ТОВ «Терра Фуд»,

ТОВ «Техмолпром».

Перед підписанням І г о р

Швайка подякував представни


кам бізнесу, які відгукнулись на

пропозицію щодо спільного і про


зорого узгодження дій на ринку

молока. І наголосив, що відомство

відступає від наказового тону у

стосунках з бізнесом та встано


влює через Меморандум взаємні

зобов'язання, які кожна із сторін

буде виконувати. Міністр наголо


сив, що документ є відкритим, і до

якого можуть долучатись інші мо


локопереробники.   

Вадим Чагаровський зазна


чив, що документ є справжнім

прикладом державно
приватного

партнерства, його мета – стабілі


зація цінової ситуації на ринку мо


лока та зняття соціальної напруги.

Так, згідно до Меморандуму,

Мінагрополітики сприятиме: за


лученню представників молоко


переробних підприємств до підго


товки рішень та здійснення відпо


відних заходів, які впливатимуть

на ринок молока та молокопро


дуктів; підвищенню інвестиційної

привабливості учасників ринку

молока та молокопродуктів; вре


гулюванню проблемних питань

експорту молочних продуктів до

Російської Федерації та розши


ренню експортних  можливостей

вітчизняних молокопереробних

підприємств на ринках інших

країн; покращенню системи дер


жавного регулювання ринку мо


лока для створення рівних і про


зорих умов конкуренції для моло


копереробних підприємств;

опрацюванню спільно з молоко


переробними підприємствами пи


тання щодо придбання Аграрним

фондом у вітчизняних виробників

масла вершкового та молока сухо


го знежиреного, що відповідають

вимогам ДСТУ 4399:2005 і ДСТУ

4273:2003; проведенню закупівлі

масла вершкового та молока сухо


го знежиреного до державного ін


тервенційного фонду безпосе


редньо від вітчизняних підпри


ємств за цінам: масло вершкове –

40,81 грн/кг; сухе знежирене мо


локо – 42,86 грн/кг. Закупівлю

масла вершкового та молока сухо


го знежиреного міністерство має

здійснити у травні
липні 2014

року.

Зі свого боку молокопереробні

підприємства беруть на себе зобо


в'язання: забезпечити стабілізацію

закупівельних цін на молоко у

сільгоспвиробників та утримання:

для агропідприємств (вищий ґату


нок – 4,20 грн, 1 ґатунок – 4,00

грн) і приватного сектору (1 ґату


нок – 2,50 грн, 2 ґатунок – 2,20

грн); у подальшому забезпечувати

закупівлю молока у сільгоспви


робників за економічно обґрунто


ваними цінами з урахуванням

проведених узгоджувальних захо


дів за участю виробників молока,

заготівельників та підприємств

торгівлі; сприяти стабільному та

безперебійному забезпеченню по


треби внутрішнього ринку моло


копродуктами, в т.ч. маслом верш


ковим і молоком сухим; брати

участь у конкурсах із реалізації

надлишків масла вершкового та

молока сухого власного вироб


ництва Аграрному фонду; гаран


тувати належну якість молочних

продуктів та відповідність їх вимо


гам діючих стандартів; закупову


вати необхідну кількість молочної

сировини для виготовлення масла

вершкового та молока сухого для

стабільної виробничої діяльності;

брати участь у торгах Аграрної

біржі з реалізації масла вершково


го та молока сухого до державного

інтервенційного фонду; не реалі


зовувати масло вершкове та моло


ко сухе державного інтервенцій


ного фонду посередникам з метою

штучного завищення ціни; інфор


мувати щодо поточної ситуації на

ринку масла вершкового та моло


ка сухого і втручання органів ви


конавчої влади у формування

ринкових відносин.

Сторони домовились опера


тивно співпрацювати над вирі


шенням проблемних питань на

ринку молока.

Реєстрація оренди земельних ділянок 
викликає і досі чимало запитань

Серед пропозицій, які надхо


дять до служби, є, наприклад, мо


жливість прикомандирування до


даткових реєстраторів у найбільш

навантажені райони, можливість

роботи мобільних бригад реєстра


торів, останнє успішно відпрацьо


вано в Київській області. 

За доброї волі парламенту, вва


жає Ігор Алексєєв, за кілька міся


ців ці ініціативи значно спростять

життя і реєстраторам, і аграріям. 

Також він озвучив загальну

довгострокову ініціативу по де


централізації, сутність якої поля


гатиме у тому, що на місцях будуть
створені центри адмінпослуг, на які
буде передано повноваження надан�
ня близько 60 адміністративних по�
слуг населенню. Можливою датою,

з якої може запрацювати ця систе


ма, чиновник назвав 1 січня 2016

року. 

Голова Державного агентства

земельних ресурсів України

Сергій Рудик підтримав ініціати


ву щодо передачі часткових функ


цій держреєстраторів кадастровим

реєстраторам. Він зазначив, що у

системі Держземагентства працює

2000 кадастрових реєстраторів, які

мають відповідний досвід роботи,

адже саме цим вони і займалися

до 1 січня 1013 року. Також він на


голосив, що Держземагентство

входить до шести держорганів, які

перейшли на електронну форму

документообігу, й якщо реєстра


ційна служба не буде наполягати

на паперовій формі документообі


гу, співпраця між відомства буде

плідною. 

Міністр юстиції  України

Павло Петренко наголосив, що

йому відомо про корупційні

схеми, пов'язані з реєстрацією

прав на власність. Він зазначив,

що однією з найпоширеніших

проблем у сфері реєстрації є брак

людського ресурсу для вчинення

реєстраційних дій. Для вирішення

цієї проблеми Мін'юст збирається
запровадити практику відряджен�
ня у рамках областей до віддале�
них регіонів, де існує великий
обсяг незареєстрованих договорів
оренди земельних ділянок, груп ре�
єстраторів.

«Міністерство юстиції планує

спільно з представниками гро


мадських організацій розробити

графік поїздок по тих районах, де

є найбільша проблема з чергами

на реєстрацію. Я дав доручення,

щоб можна було відряджати групи

реєстраторів у рамках області, і

вони могли проводити реєстрацію

більш інтенсивно. Наше завдання

вийти на один мільйон реєстра


ційних операцій в рік», – наголо


сив міністр юстиції.

Щодо створення системи
електронної реєстрації прав на не�
рухоме майно, міністр зазначив,
що великою перевагою такого
кроку стане відсутність контакту
між державним службовцем і от�
римувачем послуг, що зменшить
не тільки величезні черги до реє�
страторів, а й як корупційну скла�
дову сфери.

Генеральний директор Укра


їнського клубу аграрного бізнесу

Володимир Лапа повідомив, що

в багатьох випадках вчинення од


нієї реєстраційної дії, залежно від

області і терміновості питання,

коштувало додатково до офіцій


ного платежу від 150 до 800 тис.

грн. Він зауважив, що у роботі з

Державною реєстраційною служ


бою покращилася співпраця, зо


крема позитивним моментом є те,

що служба дала чітке роз'яснення

щодо повного переліку докумен


тів, які мають вимагати реєстрато


ри для вчинення реєстрації. 

Також легше вирішуються ек


сцеси з виконавцями на місцях, у

цьому також відчувається сприян


ня з боку реєстраційної служби.

Щодо законодавчих новел, то асо


ціація УКАБ підтримує законо�
проект 2049а і одночасно наголо�
шує на важливості ще одного за�
конопроекту, – №3316 «Про вне�
сення змін до деяких законодав�
чих актів України щодо сталого
використання земель сільськогос�
подарського призначення», –
який дозволить скоротити кіль�
кість істотних умов договору
оренди, що спростить обіг орендо�
ваних земель. Документ також пе�
редбачає публічність інформації
про власників та користувачів
землі на електронній кадастровій
карті. 

Поза «реєстраційними про


блемами» у законопроекті пропо


нується запровадження обов'язко


вого, регулярного (кожні 6 років)

лабораторного аналізу стану яко


сті ґрунтів земель сільськогоспо


дарського призначення, обов'язку

землекористувача відшкодувати

збитки, пов'язані зі зниженням

якісного стану ґрунтів, і встано


влення мінімального строку орен


ди у 12 років.

Мар'ян Заблоцький, голов


ний аналітик Української аграрної

асоціації, зазначив, що, на його

думку, головна проблема, чому за�
конопроект №2049а не пройшов
друге читання у ВРУ 17 квітня по�
лягає у тому, що документом перед�
бачалася реєстрація похідних прав
у спеціальному розділі Державного

реєстру. Багато хто з депутатів вва


жає, що таким чином штучно

створюється ще один реєстр ви


ключно похідних прав на невиз


начений строк та з невизначени


ми умовами перенесення цієї ін


формації в майбутньому.

Натомість він зазначив, що

існує ще один законопроект
№3237 «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України
щодо уточнення повноважень но�
таріусів та особливостей реєстра�
ції похідних речових прав на зе�
мельні ділянки сільськогосподар�
ського призначення», який пропо�
нує інший варіант вирішення про�
блеми – одночасну реєстрацію і
права власності, і похідного права
(тобто права оренди).

Зокрема, це стосується реє


страції похідного речового права

на земельну ділянку сільськогос


подарського призначення, право

власності на яку виникло та було

оформлено до 1 січня 2013 року. 

Також документом передбаче


но, що нотаріус має доступ та ко


ристується Державним земельним

кадастром і можливість державної

реєстрації права оренди земельної

ділянки на підставі заяви, поданої

власником або набувачем похід


них прав на таку ділянку, або

уповноваженою ними особою, в

електронній формі. 

Керівник юридичного депар


таменту асоціації «Земельна спіл


ка України» Ганна Матвієнко

зупинилася на проблемних, з її

точки зору, ініціативах, які дозво


лять вирішити тимчасові питання,

але призведуть до негативних нас


лідків у майбутньому. Зокрема й

щодо вже зазначеної реєстрації

договорів оренди через спеціаль


ний розділ державного реєстру без

реєстрації права власності. На її

думку, можна зіткнутися з пробле


мою рейдерського захоплення зе


мель, адже коли не реєструється

право власності, а договори орен


ди не підлягають обов'язковому

нотаріальному посвідченню, мо


жлива ситуація, коли буде укладе


но кілька договорів оренди. 

Інша проблема, до якої приз


веде відсутність реєстрації права

власності, – повільне наповнення

держреєстру прав на нерухоме

майно. Щодо передачі прав реє


страції договорів оренди кадастро


вим реєстраторам, можлива про


блема у спілкуванні двох відомств,

адже за час, що минув, вони так і

не змогли порозумітися щодо об


міну інформацією. 

Начальник відділу земельного

законодавства ТОВ «Астарта


Київ» Юлія Маляр зазначила, що

незважаючи на більшу відкритість

у спілкуванні з чиновниками під

час круглого столу і більш плідну

роботу Державної реєстраційної

служби України, динаміка реє


страції договорів оренди все одно

залишається невтішною. Зокрема,

у її підприємства за останні чоти


ри місяці добігло строку 2200 до


говорів, а змогли зареєструвати

лише 132. 

* * *

Судячи з виступу і настрою

єдиного представника товарови


робника (при усій повазі до про


фільних асоціацій, вони все ж по


середники) справа, тихесенько, зі

скрипом, але зрушила з місця. За


лишається сподіватися, що як

розпочали «за здравіє», так і про


довжать, а не традиційно – за

приказкою.

Павло Мороз 

Початок на стор. 9

Меморандум щодо стабілізації цін на молоко


