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КОНСТРУКТИВНИЙ 
ДІАЛОГ

НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ

Агропромисловий комплекс займає у вітчизняній
економіці важливе місце. Це закономірно, адже без
власного хліба не може бути незалежної України.
Значною мірою сприяє розвиткові АПК фермерський
рух, для ефективного функціонування якого в Києві та
в усіх регіонах створені Асоціації фермерів та приват-
них землевласників. Про діяльність такої громадської
організації на Дніпропетровщині нашому кореспон-
денту розповів голова Асоціації, професіонал і нова-
тор вітчизняного садівництва й рослинництва,  керів-
ник фермерського господарства „Відродження” Іван
Ярмолюк, який відомий своєю активною життєвою
позицією та відданістю фермерській справі.
Продовження на сторінці 3.

ЩОРІЧНІ КООПЕРАТИВНІ ЧИТАННЯ 
НА ЖИТОМИРЩИНІ - сторінка 5.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ОВОЧІВНИЦТВА

Здавалося б: що може бути прості-
шим за овочівництво? Треба лише
посадити, а вже воно само виросте і
вродить. Але так може думати тільки
та людина, яка ніколи не займалася
цією захоплюючою і водночас ризи-
кованою справою. Посадити що, де,
коли і як – на ці питання протягом
століть шукають відповіді люди, пра-
цюючі на землі. А справжній успіх
приходить лише до тих, хто прагне
вчитися і вміло користуватися знан-
нями. Сьогодні ми знайомимо чита-
чів з азами городництва. Якщо такі
знання вам потрібні, продовжимо
публікації. Отже, овочі нашого горо-
ду на стрінці 4 видання.

25 березня поточного року відбулася
подія, на яку давно чекали фермери –
зустріч фермерського активу з міністром
агрополітики Ігорем Швайкою. З його
участю в міністерстві пройшло розшире-
не засідання Ради Асоціації фермерів та

приватних землевласників та Союзу сіль-
ськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів України, на яке прибули біля
100 фермерів та кооператорів з усіх
регіонів України, за винятком Криму.
Продовження на сторінці 2.

ХЛІБОРОБ – 
ПРОФЕСІЯ ПРЕСТИЖНА

У цьому переконаний Леонід Каніболоцький,
заступник голови Асоціації фермерів та приватних
землевласників Дніпропетровської області. Він і
своєму фермерському господарству, яке заснував у
далекому тепер 2001-му році у Петропавлівському
районі, дав назву „Престиж”. Для того,  щоб СФГ від-
повідало такій багатообіцяючій назві, його керівни-
кові разом із колективом однодумців доводиться
багато працювати, боротися з об’єктивними й
суб’єктивними труднощами: щастя й радість не впа-
дуть до рук, як манна небесна. А ще він любить мрія-
ти і дуже радіє, коли мрії збуваються і на зміну вис-
нажливій роботі приходить жаданий успіх.
Продовження на сторінці 3.

ВІЧНИЙ ПОКЛИК ЗЕМЛІ

- Дід мій був першокласним овочівником,  а
батько  в своєму рідному селі майже півсторіччя
лікував односельчан, працюючи фельдшером.
Без жодного сумніву, саме від них успадкував я
любов до землі, до рідного краю, до землі. Коли
став фермером, зрозумів, що ця любов – на все
життя!

Детальніше про фермерське господарство Сергійя
Гнатюка із Черкащини, читайте на сторінці 5.
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Ігор Швайка, привітавши учасників засідання, наго-
лосив, що він радий можливості безпосередньо спілку-
ватися з фермерами, почути їхні думки, судження,про-
позиції, які допоможуть міністерству правильно форму-
вати свою політику. Як і раніше, головним завданням
цього органу державної виконавчої влади залишається
підтримка малого й середнього сільгоспвиробника. Це
пріоритет, який міністерство буде враховувати, в тому
числі й при розподілі матеріальних ресурсів.

Приємною несподіванкою стала для фермерського
зібрання манера Ігоря Швайки не відкладати відповіді
на запитання виступаючих, а реагування на них негайно
після виступів. Його робота була побудована таким
чином, що виступаючі від селянської громади відразу
отримували змістовні, вичерпні відповіді, що свідчили
про уважне ставлення до аудиторії і високу кваліфікацію
очільника міністерства. 

Керівник галузевого міністерства запевнив присут-
ніх, що в полі його особливої уваги буде діяльність різ-
ного роду інспекцій, з якими фермери мають справу і
певні проблеми. Буде також сприяння фермерам у
вирішенні питання про залучення для потреб фермерів
тих капіталів, які сьогодні можуть бути в наявності, але
не надаються банками. Вже розпочаті перемовини з
банківськими установами. Можливо, буде створена
певна посередницька структура, яка зможе брати на
себе значні кредити, в тому числі інвалютні, наприклад,
250 мільйонів доларів, а потім на пільгових умовах
надавати вже менші кредити безпосередньо фер-
мерським господарствам. Може здатися, що подібні
плани занадто амбіційні, але саме такі сьогодні й
потрібні, інакше ніколи не виплутаємося з того болота,
в якому опинилися.

– Я хотів би – наголосив Ігор Олександрович, – почу-
ти від вас не скарги на погане життя, а конструктивні
пропозиції щодо вдосконалення або навіть корінного
реформування системи виконавчої влади, в тому числі
й на місцевому (обласному, районному, сільському)
рівні. Політична воля для цього вже є, тепер потрібно
реалізувати акцент на малий та середній агропроми-
словий сектор, силами якого забезпечується соціальна
стабільність українського села. Нам не потрібна одна
гігантська агропромислова компанія, котра „тримає” 5
районів, не створивши для їхніх мешканців жодного
робочого місця. Коли з 800 жителів села роботу мають
лише 15, та й то охоронцями на сезон, це жахливо. А
фермери допомагають зберегти село. Закликаю вас
трохи притамувати свої образи на колишню владу, їх
перемелювання нічого не змінить і не принесе успіху
нашій спільній справі. Ми повинні попрацювати сьогод-
ні так, щоб дати імпульс активній співпраці, результата-
ми якої стануть проекти законів, постанов Кабінету
Міністрів, наказів і розпоряджень міністерства, потрібні
вам і всій Україні. Я обіцяю, що всі ваші слова візьму до
уваги, навіть ті, з якими не згоден. А все те, що вам
заважає нормально працювати, сформулюйте відповід-
ним чином і внесіть у рішення вашого зібрання. Будемо
працювати з розумом, то й житимемо дружно – від
Закарпаття до Луганщини й від Чернігова до Тавріди
(про Крим сьогодні можу лише одне зауважити – він був
і буде українським).

Микола Миркевич, президент АФЗУ, у своєму
виступі акцентував увагу присутніх на необхідності
створення у Мінагрополітики виконавчої вертикалі, яка
допоможе оперативно і адекватно реагувати на ті
виклики, з якими щоденно стикаються фермери. У
цьому форматі повинні бути задіяні всі виконавці – від
міністерських до районних чиновників. А щоб вони пра-
цювали виключно на державу, допомагати їм, в тому
числі й з використанням можливостей АФЗУ.

– Хочу констатувати, додав Микола Степанович, –

що для цього у нас є відповідний та достатній організа-
ційний та інтелектуальний потенціал. Сьогодні АФЗУ
налічує у своєму складі 25 обласних та понад 300
районних осередків, об’єднує на добровільних засадах
власників фермерських та особистих селянських гос-
подарств, а також працівників обслуговуючих коопера-
тивів, інших недержавних підприємств та організацій,
які формують інфраструктуру і обслуговують фер-
мерські господарства.

Президент АФЗУ наголосив, що аграрний сектор
України з його базовою складовою – сільським госпо-
дарством сьогодні є системоутворюючим в національ-
ній економіці, формує засоби збереження суверенності
держави – продовольчу та економічну безпеку, забез-
печує розвиток технологічно пов’язаних галузей націо-
нальної економіки та формує соціально-економічні
основи розвитку сільських територій та українського
села. Він відзначив, що сьогодні аграрний сектор, скла-
довою якого є фермерство, є одним із основних бюд-
жетно - утворюючих секторів національної економіки,
частка якого у зведеному кошторисі держави за остан-
ні роки становить понад 15 %.

Принагідно Микола Миркевич від імені всіх ферме-
рів також висловив сподівання, що Мінагрополітики
підтримає поданий Асоціацією законопроект про
визнання на державному рівні 19 червня як професій-
ного свята – Дня фермера, якого досі немає в українсь-
кому календарі пам’ятних дат.

Віктор Шеремета, віце-президент АФЗУ,
пообіцяв фермерську підтримку діяльності нового
міністра Агрополітики, додавши при цьому, що фер-
мери України – помітна прогресивна сила в суспіль-
стві., а їхня Асоціація, яка наступного року відзнача-
тиме своє 25-річчя, є потужною організацією, яка
реально захищає інтереси понад 40 тис. фермерсь-
ких та 4 млн. особистих селянських господарств. Це
одна з перших громадських організацій, яка з’яви-
лась на пострадянському просторі, коли стало зрозу-
мілим, що для захисту інтересів селян необхідні такі
структури, які відповідали б вимогам ринкової еконо-
міки та суспільно-політичним змінам, що відбулися в
суспільстві. За словами Віктора Васильовича, ферме-
ри завжди стояли і стоятимуть на державницьких
позиціях, вони ніколи б не скаржилися на долю, якби
не навалилася на них така біда, як тотальна корупція в
органах влади. Людям, які працюють на землі, потріб-
на зрозуміла й гуманна податкова система, нормаль-
на кредитна політика держави і повне знищення
корупційних схем. А ще розуміння батьками нації
того, що тільки власні, а не зарубіжні фермери наго-
дують Україну і збережуть її унікальне село як підва-
лину нації.

Сергій Рибалко з Херсонської області запропо-
нував зменшити нормативно - грошову оцінку землі до
рівня 10 % прибутку з 1 га до 01.07.2014 року до при-
йняття Державного бюджету на 2015 рік, а розпоряд-
ження землями державної та комунальної власності, а
також землями під польовими дорогами, лісосмугами й
господарськими будівлями передати до повноважень
органів місцевого самоврядування (селищних, сіль-
ських рад). Він також наголосив на необхідності оптимі-
зації складу контролюючих інспекцій в АПК, впровад-
ження комплексної програми розвитку тваринництва
(корів) та скасування недосконалого законодавства
щодо необхідності сівозмін. Як би не складалася ситуа-
ція з обороною країни, потрібно встановити бронь на
військові збори, перепідготовку для працівників АПК,
фермерів на час польових робіт, – запропонував Сергій
Рибалко.

Олександр Чубук (Київська область), висловив-
ши підтримку задекларованим програмам і планам
Мінагрополітики, запропонував позбавити Державний

земельний банк повноважень щодо розпорядження
землями сільськогосподарського призначення і повер-
нути такі повноваження до місцевих (сільських, селищ-
них) Рад. При цьому в законодавстві потрібно перед-
бачити надання земельних ділянок у першу чергу
випускникам сільськогосподарських навчальних закла-
дів виключно для створення фермерських господарств;
вартість орендної плати для земель під господарськи-
ми будівлями зменшити, прирівнявши її до вартості
оренди земель сільгосппризначення.

Віктор Лук’янчук (Волинська область) у своєму
короткому виступі запропонував встановити єдиний
статус „сільгоспвиробник” та скасувати всі державні
програми державної підтримки, замінивши їх дотацією
на одиницю сільгосппродукції (кг, літр, тонну). Крім
того, він звернувся до міністра з проханням підтримати
в уряді пропозиції фермерів щодо скасування держав-
ного техогляду сільськогосподарської техніки, вилучен-
ня транспортного збору з ціни на паливо та запровад-
ження 2-річного мораторію  на перевірки фермерів
контролюючими органами.

Володимир Слободян з Івано-Франківщини
поставив на розгляд зібрання пропозиції щодо повер-
нення попередньої практики форвардних контрактів за
зразком 2008 року та здійснити заходи зі здешевлення
вартості державної реєстрації договорів оренди землі
втричі з 300 грн. до 100 грн.

На зустрічі були також озвучені й неординарні про-
позиції, наприклад: не змінювати існуюче податкове
законодавство, зменшити ввізне мито на 2 – 3 роки
при ввозі сільгосптехніки для використання у фер-
мерських господарствах та скасувати сплату податків
для пенсіонерів, зайнятих на сезонних роботах у сіль-
ському господарстві (О. Романчук); звільнити сезон-
них працівників в АПК (студентів та пенсіонерів) від
оподаткування.(Л. Кириченко), здійснити заходи з
розвитку сільгоспкооперації, починаючи з встанов-
лення статусу неприбутковості СОК у Податковому
кодексі України (Ю. Пелешкей); скасувати штрафні
санкції для фермерів за недотримання лімітів спожи-
вання електроенергії (Є. Дуфанець), встановити
обов’язок реєстрації кожного, хто працює на землі,
для уникнення тіньового використання землі (С.
Деміджієв); розробити законопроект щодо захисту
землі від завдання збитків внаслідок шкодочинної дії
третіх осіб, таких як полювання чи проїзд технікою (В.
Непоіменований); розробити й запровадити порядок
надання земель запасу в оренду молодим сім’ям, що
бажають жити і працювати у селі для ведення госпо-
дарства (В. Поліщук), всім державним чиновникам
припинити практику озвучення прогнозів врожаю, цін
тощо, оскільки такі прогнози негативно впливають на
вартість продукції для виробника (І. Якуб), оприлюд-
нити інформацію про акціонерів ПАТ „Державний
Земельний банк” та повернути його активи у державну
власність (І. Андрійчук), державну підтримку сільгосп-
виробникам здійснювати за принципом – чим менше
господарство, тим більша підтримка, а господарствам
з площею землі понад 500 га державну підтримку не
надавати (О. Колотуцький), право на розпорядження
пасовищами надати сільським радам (А.
Ольчедаївський), фермерам на базі АФЗУ створювати
люстраційні комітети та впливати на призначення
чиновників. (А. Старунський). В. Бурлака (Полтавська
область) та А. Довгань (Запорізька область) у своїх
виступах озвучили та передали міністру зведені про-
позиції від своїх областей для розгляду та підтримки в
уряді.

Іван Томич, голова Союзу сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів України і почес-
ний президент АФЗУ, виступаючи перед зібранням,
наголосив на необхідності спрямувати аграрну політику
в напрямку визначення фермерського устрою, як
основного і пріоритетного типу господарювання в АПК
та системного його розвитку. Він також запропонував
використати земельний потенціал Національної акаде-
мії аграрних наук, площею 500 тис.га, зокрема, 10
тисяч га пустуючих земель у Херсонській області, для
розвитку фермерських господарств та сільськогоспо-
дарських кооперативів. Були висловлені й інші пропо-
зиції, уважно вислухані присутніми фермерами та міні-
стром Агрополітики.

В ході зустрічі фермери переконалися, що міністр
Ігор Швайка почув і зрозумів кожного з них, на свої
запитання вони отримали відверті й компетентні відпо-
віді, яких не чули впродовж багатьох попередніх років.
Залишається не так багато – лише втілити задумане в
життя заради блага України.

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО

КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ



Початок фермерської діяльності
був для Каніболоцького досить склад-
ним: створивши фермерське госпо-
дарство на на частині земель
колиш¬нього колгоспу імені Чкалова,
він опинився в ситуації, коли для нор-
мального господарювання не вистача-
ло техніки, насіння, до¬брив, інших
необхідних речей. Але ніхто не нарікав
на долю, працювали до сьомого поту,
зціпивши зуби й відмовляючи собі
іноді в найнеобхіднішому. Водночас
розуміли: врожай підраховують не на
полі, а в коморі. Тобто мало його виро-
стити, потрібно ще й належним чином
зберегти, а потім реалізувати з при-
бутком, щоб мати кошти на подальший
розвиток і на пристойне життя. Тому
всі раділи, коли зібрали потрібну суму
й викупили критий тік, майстерню,
кілька склад¬ських приміщень, де від-
разу зробили ремонт. Відтак отримали
можливість зберігати від негоди не
тільки врожай. а й корми для худоби,
нову техніку. Далі, крок за кроком,
почали оновлювати машинно-трактор-
ний парк, поповнювати його сучасни-
ми тракторами, комбайнами,
сівалками, іншими навісними
агрегатами.

Сьогодні «Престиж»,
маючи в обробітку близько 2,5
%  орних земель, виробляє
понад чотири відсотки сіль-
ськогосподарської продукції
Петропавлівщияи. Минулого
року ви-ростили й зібрали – за
досить несприятливих погод-
них умов – в середньому по 47
центнерів озимої пшениці з
гектара, по 64 центнери ози-
мого ячменю. Ярий ячмінь при-
ніс по 42 центнери з гектара,
соняшник – понад 32, кукуруд-
за та сорго – понад 50 центне-
рів а гектара. Ось таких
результатів можна досягти на землях
Дніпропетровщини, тобто в зоні ризи-
кованого землеробства, якщо не
перейматися примхами природи, коли
небо шкодує дощів, а спрагла від
спокн земля вкрита глибокими тріщи-
нами.

Робота в господарстві не
при¬пиняється ні на хвилину.
Каніболоцький, на відміну від інших
господарів, не практикує так званих
сезонних робіт, після закінчення яких
зайвих працівників відпускають ніби на
біржу, а насправді – на всі чотири боки.
Тим, хто не працює в полі, завжди
знайдеться робота на базі. Це їх
працьовиті руки встановили 900 мет-
рів бетонної огорожі, змонтували 40-
тонні терези, збудували й оснастили
лабораторію, встановили спе¬ціальні
бункери для зберігання добрив.
Продовжується створення меха¬нічної
майстерні, яка увібрала в себе куаню,

зварювальну дільницю, склади запча-
стин. Бухгалтерія та інженерна служба
теж справили новосілля. Навіть за
умов, коли кожну тачку асфальту дово-
диться  „діставати”, у „Престижі” спо-
руджують і ремонтують під'їзні шля¬хи.

Комусь може здатися, що це мар-
нотратство, проте це не так. Леонід
Каніболоцький дуже добре знає пра-
вило, що мудрість багатих грунтується
на ощадливості. Але він також розуміє,
що заощаджувати можна, але тільки не
на  людях. Як земля віддячує за любов
до неї високими врожаями, так і муд-
рий керівник від¬дячує своєму злагод-
женому ко¬лективу зручними умовами
праці, справедливим ставленням до
людей і, звісно ж, заробітною платою,
яка в «Пре¬стижі» сьогодні майже на
тисячу гривень перевищує середньо-
ра¬йонний показник серед
підпри¬ємств аграрної галузі. Не ство-
рюс СФГ й боргів перед бюджетом та
пайовиками – всі отримують на¬лежне
вчасно й сповна.

Леонід Васильович з гордістю й
пошаною згадує своїх колег Любов

Покусай, Людмилу Васюк, Анатолія
Тихонова, Євгена Гриценка, Олега
Базилевського, Володимира Сєрого,
Миколу Покусая, Валерія Малікова,
Станіслава Санжару, Олександра
Начинку та інших працівників СФГ
„Престиж”. Вони вміють і люблять пра-
цювати, а роботи в господарстві
завжди вистачає. Так, аа кожним воді-
єм закрі¬плений ще трактор чи ком-
байн. Упорався в полі – займися
пере¬везенням вантажів. Жодна
хви¬лина не гається дарма. Користь
для господарства, і для людей стабіль-
ний заробіток.

Щасливий той батько, який пізнає
себе в синові. Леоніду Каніболоцькому
випало таке щастя, його син
Владислав після закінчення
Дніпропетровського аграрного універ-
ситету працює у „Престижі” головним
інженером, а нещодавно здобув другу
вищу освіту за спеціаль¬ністю

менеджмент та економіка підпри-
ємств. Слід зазначити, що інженерна
служба в господарстві працює відмін-
но. Сучасні машини, за які довелося
викласти немалі гроші, мають у
«Престижі» такий догляд, що навіть
англійці, які побували тут на запрошен-
ня керівництва СФГ, були приємно
здивовані як рівнем забезпеченості
господарства сучасною технікою, так і
її станом: адже п'ятирічний комбайн
виглядає так, ніби щойно зійшов із
кон-веєра.

Коли вже розмова торкнулася іно-
земців, Леонід Васильович не втри-
мався від зауваження: „Наші чорнозе-
ми – кращі в світі, таких не мають жодні
іноземні фермери.Зате вони кори-
стуються незмінною підтримкою своїх
держав, а про їхні умови кредитування
ми можемо тільки мріяти”. Разом із
тим Каніболоцький переконаний, що
всі наші землі на даний час перебу-
вають у користуванні людей, яким для
вмілого господарювання бракує тільки
кредитів. На його думку, не всі, хто
зараз має землю, хороші спеціалісти,

є серед них і такі, які взагалі не
знають, що з тими гектарами
робити. Постарі¬ли й не
можуть уже працювати на
землі ветерани, які двадцять
років тому під час розпаювання
одержали на¬діли. Вони хочуть
іх продати. Але де гарантія, що
землю купить на¬дійний та вмі-
лий господар?   

Каніболоцький – професіо-
нал сільського господарства,
але він завжди охоче знайо-
миться з досвідом інших гос-
подарів,  намагається  брати
участь у се¬мінарах компаній,
з якими під¬тримує давне спів-
робітництво. Обов'язково
уважно вивчає всі рекоменда-

ції, аби потім найдоцільніше скориста-
тися ними на власних ланах. Для того,
щоб вистачало часу і на роботу, і на
науку, він усе планує заздалегідь.
Цьому фермера навчило життя. Він
ніколи не засіє одне й теж поле соняш-
ником чи кукурудзою два роки поспіль:
кожна наступна сівозміна здійснюєть-
ся після ретельного аналізу та кон-
сультацій із фахівцями.

Час пливе рікою, за плечима
Леоніда Васильовича роки вагомих
здобутків і гірких невдач, але він спов-
нений оптимізму, енергії та сподівань.
Адже він не один, а колектив СФГ
«Престиж» – це його надійна опора,
вірні соратники, з якими не страшно
долати будь-які нові випробування.
Тож нехай завжди щасливою буде
доля цього колективу і його керівника!

Володимир ЯРОШЕНКО,
Дніпропетровськ - Київ
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НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ
Асоціацію фермерів та приватних землевласників було

створено у 1992 році. До цього спонукало саме життя, бо
фермерський рух почав швидко поширюватись теренами
України. До того ж Верховна Рада прийняла відповідний
закон. Тож основною метою асоціації стали захист інтересів
та популяризація фермерства в країні. Адже ми, фермери, по
суті творимо історію – повертаємо до землі справжніх її гос-
подарів. І я глибоко переко-наний, що майбутнє сільсько-
гос¬подарського виробництва України – за фермерством.
Адже немає на світі більш вмотивованої праці, ніж на власній
землі задля добробуту свого та своєї родини. Впевнений я і в
тому, що на великі латифундії, існуючі тепер, очікує доля
зниклих сільськогосподарських гігантів соціалістичної епохи,
тобто величезних колгоспів та радгоспів, колись об’єднаних
у  системи колективної безвідповідальності.

Сьогодні на Дніпропетровщині налічується близько
чотирьох тисяч фермерських господарств, в яких працюють
уже два покоління господарів. Адже час плине швидко, під-
росли діти й стали до праці разом з батьками. І ми, старше
покоління, щасливі тим, що все, до чого доклали наших
знань, невтомної праці й душі, тепер стає справою наших
дітей.

Немає вже серед нас першого керівника асоціації
Михайла Михайловича Саєнка – людини легендарної, знаної
далеко за межами нашої області. Недарма його було обрано
почесним президентом Асоціації фермерів України.

Я – вже четвертий керівник обласної асоціації. Довірили
мені цю посаду 2011 року. В роботі насамперед керуюся
бажанням зберегти та примножити напрацьоване за роки
існування асоціації. Адже вона – одна з кращих і потужніших
в Україні. Жоден всеукраїнський фермерський захід не
минає без участі посланців Дніпропетровщини. Ми й самі іні-
ціюємо деякі з них. Робочим органом обласної асоціації є
Рада, до якої входять керівники районних організацій. Ці
досвідчені фермери добре обізнані з ситуацією на місцях,
знають, чим живуть на часі фермерські господарства, тож
цілком спроможні вирішувати будь - які питання.

А питань чимало. Наприклад, минулого року нас підкоси-
ли вкрай низькі закупівельні ціни на продукцію, яку ми виро-
щуємо – зерно кукурудзи, пшениці, насіння соняшнику. Ми
розуміємо, що тут певну роль відіграє фактор падіння світо-
вих цін, але як пояснити те, що там падіння становить 10 - 20
відсотків, а у нас на всі 20 - 50 відсотків? Чим пояснити, що у
нас така дорога логістика, тобто рух зерна від господарств
до портів? На ці запитання асоціація вимагає відповіді від
уряду та профільного міністерства. Про це не раз говорили й
під час численних прес-конференцій із засобами масової
інформації. Ще складніша проблема – політична стабільність
у країні. Зазвичай ми дорікаємо державі за те, що вона мало
допомагає фермерам. А сьогодні вже сама держава потре-
бує нашої допомоги, і фермери мусять зробити і робитимуть
усе від них залежне, щоб зберегти Україну як суверенну дер-
жаву.

Але як би не складалися обставини, потрібно працювати,
бо земля не може чекати, поки політики вирішать свої чи чужі
проблеми. Як би не розгорталися політичні баталії, фермери
невіддільні від землі, яку потрібно вчасно обробити і виро-
стити врожай. Це одвічний процес, започаткований нашими
пращурами 

Причому Іван Савович наполягає на тому, що в нинішні
неспокійні часи фермерам не можна працювати поодинці,
дотримуючись принципу „моя хата скраю, нічого не знаю”.
Так жити далі не можна, адже ніхто нам не допоможе в скрут-
ну хвилину. Потрібно розуміти, куди рухається країна і ми
разом із нею. „Ми давно прагнули змін, очікували їх і набли-
жали, як могли, – говорить Ярмолюк. – Фермери не зали-
шаються осторонь тих суспільних зрушень, ареною яких став
спочатку Євромайдан у Києві, а потім уся країна. Кожен зро-
бив посильний внесок у розбудову демократії в Україні, не
змагаючись за більшу чи меншу оцінку свого патріотизму. Ми
знаємо приклади, коли ініціативи окремих фермерів спону-
кали цілі райони до активних суспільних дій. Настане час, і
будуть названі всі імена, а сьогодні мусимо крокувати впе-
ред, щоб не втратити темп, адже хліб не росте на майданах
чи багатолюдних мітингах.

– Хочу принагідно висловити своє ставлення до діяльно-
сті АФЗУ, – продовжує Іван Савович. – Вона отримала пози-
тивну оцінку ХХІV з’їзду фермерів, але насправді протягом
останнього року досягла значно більших успіхів. Ініціативи
Асоціації, спрямовані на подальше укріплення фермерського
руху і позиціонування України як унітарної незалежної хлібо-

робської держави, були помічені й відзначені як друзями, так і
недругами. Події останніх місяців і особливо відцентрові тен-
денції в Криму та східних регіонах можуть значно загальмувати
процеси розвитку нашого сільського господарства. Щоб про-
тистояти будь - якій агресії, ми повинні згуртуватися навколо
своєї Асоціації, всіляко її підтримувати. Це дасть змогу забез-
печити гідне ставлення до фермерського руху навіть під час
радикальних суспільно - політичних змін. Такому згуртуванню
може й повинна ефективно сприяти наша профільна газета
„Вісник Фермер України”, адже, як відомо, спочатку було
слово. Я переконаний, що сьогодні, після двох десятиріч
боротьби за місце під сонцем, українські фермери мають гро-
мадянську свідомість і політичну активність такого ступеня, що
їх не потрібно будити звичайним просвітницьким словом.

На даному етапі потрібна газета з функціями колективного
організатора. Але щоб таку газету мати, потрібно фінансувати її
діяльність. Скажу відверто: серед фермерів практично немає
злидарів, і кожен із них має можливість передплатити свою
газету, виклавши за це біля сотні гривень на рік. Достеменно
відомо, що кожен із них розуміє важливість друкованого слова.
Натомість тираж „Фермера України” на сьогодні вкрай недо-
статній щоб впливати на місцеву владу та доносити до суспіль-
ства свої ідеї, і причина цього явища – в тій апатії, що охопила
багатьох фермерів, які зневірилися в своїх ідеалах. Газета
повинна бути гострішою, принциповішою, об’єктивно і всебічно
аналізувати причини виникнення й поглиблення прірви між

фермерами і чиновниками, частіше розповідати про досягнен-
ня й проблеми фермерів. Селяни мусять отримати своє видан-
ня, яке донесе до них не тільки столичні новини, а й консульта-
ції фахівців, поради юристів, розповіді про досвід застосування
нових технологій чи обмін думками з приводу тієї чи іншої про-
блеми українського села.

І ще два слова про газету: як будь - яка партія сильна свої-
ми первинними організаціями, так і центральна преса повинна
відчувати життєдайну силу районних газет. Адже журналісти,
які працюють у „районках”, завжди перебувають у гущі цікавих
людей і визначних подій, про які повинна знати вся країна. Тож
раджу редакції знайти час і познайомитися з публікаціями міс-
цевої преси. Вони підкажуть прізвища й адреси людей, про
яких варто розповісти всій Україні, а посилання на „районки”
ніколи не зашкодить будь - якому виданню, як не шкодить опер-
ним знаменитостям виконання народних пісень.

На завершення бесіди Іван Савович запросив редакцію
„Фермера України” взяти участь у підготовці та медіа - підтрим-
ці одного з тематичних семінарів, які проводитиме
Дніпропетровська АФЗ найближчим часом. За його словами, ці
заходи зазвичай проводяться на базі одного з передових фер-
мерських господарств, до них долучаються знані фахівці, пред-
ставники владних структур, засоби масової інформації. Якщо
про таку подію у своєму спец-випуску розповість профільне
видання АФЗУ – читачів не бракуватиме.

Записав Володимир ЯРОШЕНКО

ХЛІБОРОБ – ПРОФЕСІЯ 
ПРЕСТИЖНА
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ОВОЧІВНИЦТВА

Однорічна рослина, дуже вимогли-
ва до умов довкілля, особливо до
тепла, а також до вологості повітря й
грунту. Найкраще вирощувати огірки за
умов значної вологості та доволі висо-
ких температурах дня й ночі.

Земля під ними повинна бути
завжди розпушеною. Кращими вва-
жаються супіщані, легкі чи середні
суглинки, заправлені органікою й міне-
ральними добривами, зі слабкокислою
чи нейтральною реакцією (рН =6,5-
7,4).

Найкращі попередники огірків –
багаторічні трави, озима пшениця,
томати, цибуля, морква, перець, капу-
ста.

Зазвичай площу під огірки з осені
дискують на глибину 8 - 10 см, вносять
добрива, орють на 25 - 30 см; навеслі
лан боронують, вносять добрива, куль-
тивують на 10 - 12 см. Перед самим
посівом культивують на 4 - 5 см, а після
посіву коткують.

Протягом вегетації й формування
врожаю рослини споживають найбіль-
ше калію, потім азоту і менше фосфо-
ру. Особливо потрібно слідкувати за
рівнем рН і вмістом хлору в грунті.

Тому найкращими для огірків є
органічні добрива (40 - 50 т/га).

Сіяти огірки можна при температурі
грунту понад 15 ◦ С. Насіння не проро-
стає при температурах нижчих за 12 -
13 градусів. Перші паростки виходять:

- при температурі повітря 14 граду-
сів – через 15 днів;

- при 18 градусах – через 7 днів;
- при 22-23 градусах – через 5 днів.
Навіть невеликі заморозки вби-

вають їх.
Норма висіву – від 1 до 1,5 кг/га,

тобто 30 - 40 тисяч насінин. Глибина
посіву 2 - 3 см, при цьому схема виби-
рається самим овочівником. При зви-
чайному зрошенні міжряддя вужчі, ніж
при крапельному. 

Після появи перших справжніх
листочків огірки проривають, зали-
шаючи в ряду сильні рослини на відста-
ні 25 - 30 см одна від одної. Бур’яни
видаляють, між рядами сіють сорго,
кукурудзу – для захисту від вітру, особ-
ливо коли огірки ростуть на шпалерах.

При поливі дощуванням необхідно
провести від 4 до 10 сеансів, з витра-
тою 250 - 400 кубометрів рідини на гек-
тар. До цвітіння огірки слід поливати,
коли вологість грунту зменшується до
70 %, а під час цвітіння і плодоутворен-
ня вологість не повинна опускатися
нижче за 80 %. Особливо обережно
слід поливати огірки при низьких тем-
пературах 

Огірки необхідно збирати щодня,
особливо спекотної погоди, інакше і
рослини, і плоди зазнають пригнічення.
Перезрілі плоди потрібно знімати зі
стебел, щоб запобігти надмірних вит-
рат поживних речовин та вологи.

ОГІРОК (Cucumis sativus)

Однорічна теплолюбна і світлолюбна
рослина з родини пасльонових.
Найкраще ростуть на рівних добре
освітлених і провітрюваних ділянках, без
надмірного зволоження. Полюбляють
легкі супіщані чи суглинкові грунти,
добре дреновані, з дрібною грудкува-
тою структурою, з рівнем рН, близьким
до нейтрального. Найкращими добри-
вами для томатів є органічні.

Найкращі попередники для томатів –
бобові культури, огірки, цибуля, рання і
середня капуста, зернові культури.

Не слід займати під томати грядки,
на яких раніше росли картопля, перець
баклажани чи інші пасльонові культури.

Восени грунт площі під перці подріб-
нюють лущильником чи дисковими боро-
нами, вносять фосфорні та калійні доб-
рива, гіпс; поле глибоко, на 25-30 см,
орють, а потім планують. Навесні грядки
боронують для закриття вологи й вирів-
нювання. Перед висадкою розсади про-
водиться культивація на глибину 4-5 см.

Органічні добрива вносять не під
томати безпосередньо, а раніше, під
рослини-попередники. Калійні та фос-
форні добрива вносять під оранку вос-
ени, а азотні навесні. Важливим еле-
ментом для томатів є кальцій, за його
недостатньої кількості плоди вражають-
ся вершинною гниллю. А магній, брак
якого найчастіше помітний на легких
супіщаних грунтах, краще вносити обе-
режно, разом із підживлюючими розчи-
нами, постійно слідкуючи за реакцією
рослин.

У південних районах України розсаду
томатів висаджують наприкінці травня,
коли загрози заморозків немає. Краще
висаджувати томати надвечір або в
похмурі дні. Якщо розсада переросла,
то її висаджують з нахилом і глибоко.
Грунт щедро зволожують безпосеред-
нім поливом до або відразу
після посадки. Наступний
полив – через 2 - 3 дні.

Для отримання раннього
врожаю використовують
розсаду віком  60 - 65 днів,
яку висаджують у відкритий
грунт і накривають поліети-
леновою плівкою. Для інших
випадків береться розсада
віком 25 - 45 днів, яку висад-
жують без накриття.
Зазвичай схема посадки
визначається типом зрошу-
вання. Так, при крапельно-
му зрошуванні ширина
строчки береться рівною 60
см, а відстань між рослина-
ми 30 см. Застосовуються й
інші схеми, що дозволяє
розмістити на кожному гек-
тарі оптимальну кількість
рослин і забезпечити їм
належні умови.

Томати потребують
постійного догляду. На про-
тязі вегетації проводиться

міжрядна обробка для боротьби з
бур’янами та розпушування грунту, що
забезпечує вентиляцію корневої систе-
ми та покращення структури грунту.
Глибину обробки повинен визначати
фахівець. Одночасно з міжрядною
обробкою зазвичай здійснюється під-

живлення рослин: на початкових стадіях
вегетації азотними добривами, а в
період плодоутворення – калійними.

Щоб запобігти водному голоду тома-
тів, їх необхідно поливати. Особливо
потребують вони нашої допомоги в
період цвітіння й плодоутворення.
Зрошувальна норма для томатів скла-
дає від 3000 до 4000 кубометрів води на
гектар, залежно від наявності вологи в
грунті. Поливають томати одним із трьох
основних способів – у борозни, дощу-
ванням або крапельним зрошуванням. 

Найстаріший способ – полив у
борозни. При ньому вода надходить
безпосередньо до коренів, сприяючи її
найкращому використанню рослинами.
Менше поширюються хвороби, адже на
надземну частину рослин вода не
потрапляє. Проте складно досягти рів-
номірного розподілу води по площі, що
призводить до її надмірних витрат.
Наслідком надмірного поливу може
стати засолювання грунту. 

Дощування дозволяє рівномірніше
розподіляти вологу, але разом із нею
поширюються й хвороби.

Крапельне зрошування наразі вва-
жається одним із найпрогресивніших
способів поливу. Воно подає воду без-
посередньо до коренів, до того ж разом
із водою можна вносити необхідні хіміч-
ні речовини для підживлення чи бороть-
би з хворобами, з точним дозуванням
мінеральних речовин. Недоліком цього
способу залишається висока вартість
обладнання.

ТОМАТИ (Lycopersicon esculentum)

Однорічна теплолюбна і світлолюб-
на рослина з родини пасльонових.
Оптимальна температура для дорослої
рослини 20 - 30 ◦ С. Її зменшення до 15
◦ С пригнічує рослину, а подальше
похолодання зупиняє ріст. Навіть при
незначних, до 0,3 ◦ С, заморозках,
перець гине.

Найкращі для вирощування перцю
грунти - легкі супіщані або суглинкові,
багаті органічними речовинами та рН у
межах 6,0 - 7,0. На важких і кислих
грунтах вони ростуть погано, а солон-
ців не виносять. Великий вміст міне-
ральних речовин (Na, Mg та ін.) для
перцю шкідливий. Кращими поперед-
никами для перцю є капусти всіх видів,
бобові, огірки, цибуля, зернові. Тільки
не пасльонові!

Восени грунт площі під перець под-
рібнюють лущильником чи дисковими
боронами, вносять фосфорні та калій-
ні добрива, гіпс; поле глибоко, на 27 -
30 см, орють, а потім планують і куль-
тивують. Навесні грядки
боронують для закриття
вологи й вирівнювання.
Перед висадкою розсади
проводиться культивація на
глибину до 15 см.

Органічні добрива під
перець не вносять, а міне-
ральні, зазвичай, під осінню
оранку. 

Про брак поживних речо-
вин свідчать такі ознаки:

- рослина жовтіє, приріст
слабкий – мало азоту;

- на листках помітні „опіки”
– мало калію;

- рослини набувають фіо-

летового кольору – потрібен фосфор.
Розсаду вирощують у парниках.

Грунтова суміш – торф або перегній (60 -
80 %) та земля.

Насіння заглиблюють на 1 см, при
температурі 15 ◦ С. Далі її підтримують
на рівні 25 - 30 градусів, а після проро-
стання рослин поступово знижують до
15 - 20  С.

Висадку здійснюють увечері 10 - 15
травня,  на глибину 5 - 6 см, при
температурі понад 15 ◦ С.

Головним завданням є видалення
бур’янів, слабких рослин, розпушуван-
ня грядок, боротьба з

хворобами та шкідниками.
Одночасно можна підживити рослини.
Для цього використовують 

стимулятори росту Івін, Емістим С
та ін.

Основними шкідниками перців є
колорадський жук, совки, трипси, про
засоби та методи боротьби з якими ми
розповімо окремо.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ (Capsicum annum)

Від редакції: наступні публікації для городників ми присвятимо таким овочам, як цибуля, капуста, буряк, селера, редис, морква. Далі – за вашим бажанням. Чекаємо на листи.  
За матеріалами видання „Технологія вирощування овочів”, видання ТОВ „ЕЦ ГОСПОДАР”
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ЩОРІЧНІ КООПЕРАТИВНІ ЧИТАННЯ 
НА ЖИТОМИРЩИНІ

28 березня в Житомирському націо-
нальному агроекологічному університеті
відбулися щорічні „Кооперативні читан-
ня”, в яких прийняли фахівці та сподвиж-
ники кооперативного руху України. 

Організатором цього заходу, як і в
минулі роки, був один з фундаторів коо-
перативної справи, директор Науково -
інноваційного інституту економіки та
агробізнесу Житомирського національ-
ного агроекологічного університету, д. е.
н., професор Віталій Зіновчук.

Учасників конференції привітали рек-
тор університету, д. е. н., професор
Валерій Микитюк та заступник Голови
Житомирської облдержадміністрації
Микола Дейсан, який окрім того, розпо-
вів про ситуацію в сільському госпо-
дарстві Житомирщини, про проблеми,
досягнення та напрямки роботи з агра-
ріями. Його виступ доповнив директор
департаменту агропромислового роз-
витку Микола Дідківський.

Цікава дискусія відбулася під час висту-
пу президента Союзу сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів України
Івана Томича. Присутні ставили багато

питань про принципи кооперації, статус
неприбутковості, джерела фінансування та

принципи управління кооперативом.
Цікавою, з точки зору підписання

Угоди про Асоціацію України з ЄС, була
доповідь д. е. н., професора, академіка
НААН України Сергія Кваши, з якої мож-
ливо зробити чіткий висновок, що аграр-
ний сектор України, за розрахунками
вчених, отримає набагато більше пере-
ваг при співпраці з Європейським
Союзом, а ніж при його не підписанні,
або ж, в гіршому випадку, при вступі до
Митного союзу.

Любов Молдаван, д. е. н., професор,
головний науковий співробітник ДУ
„Інститут економіки та прогнозування
НАН України” змістовно та зрозуміло для
присутніх, розповіла про соціально-еко-
номічні основи створення та діяльності
кооперативів, їх історичну основу та
сучасні проблеми.

Загалом, „Кооперативні слухання”,
завдяки участі в них голів кооперативів,
науковців та громадських активістів,
підтримці місцевої влади та керівництва
агроекологічного університету пройшли
цікаво, з користю для присутніх, і всього
кооперативного руху України.

Михайло Данкевич,
„Вісник Фермер України”

ВІЧНИЙ ПОКЛИК ЗЕМЛІ

Зокрема, Сергій Валентинович роз-
повів:

– Наше фермерське господарство
«Струмок» засноване мною в
с.Городецьке Уманського району
Черкаської області понад 20 років тому,
коли багатьом здавалося, що з розва-
лом звичних колгоспів скінчилося й
життя в селі, треба кидати землю й тіка-
ти з села куди очі бачать. Я ніколи так не
думав, тому саме в цей складний період
новітньої української історії відчув, що
земля кличе мене голосами моїх пра-
щурів.  Адже любов до землі – це у мене
в крові, як і у багатьох моїх односельчан.
Певно, всі погодяться зі мною, якщо
скажу, що для селянина земля – це і є
його життя. Без неї існувати – що диха-
ти без повітря. Дід мій був першоклас-
ним овочівником,  а батько  в своєму
рідному селі майже півсторіччя лікував
односельчан, працюючи фельдшером.
Без жодного сумніву, саме від них
успадкував я любов до землі, до рідного
краю, до землі. Коли став фермером,
зрозумів, що ця любов – на все життя.

Звичайно, – зазначив досвідчений
фермер, – довелося створювати й
реєструвати свою справу в ті часи, коли
й законів про створення фермерських
господарств ще не було, а практики
подібних дій не мали не те що майбутні
фермери, а навіть всезнаючі чиновники.
Проте без остраху, рішуче я почав орен-
дувати землю і обробляти її. А сьогодні
моя велика гордість – господарство
«Струмок». І, звичайно, мій «тил», моя
родина. Це ті люди, які протягом усього
життя підтримують мене. Я щиро вдяч-
ний їм і хочу підкреслити, що без їхнього
розуміння, любові, підтримки навряд чи
подолав би складний фермерський
старт.

На запитання кореспондента щодо
оцінки власного життя в цілому Сергій
Гнатюк відповів напівжартома: «Це ви,
мабуть, натякаєте, що моя весна вже
майже минула, але я себе відчуваю
молодим і сповненим енергії. Разом із
тим можу доповісти, що людську про-
граму-мінімум «Посадити дерево, побу-
дувати дім, виростити сина» виконав.
Проте не час зупинятися, необхідно
розвиватися далі. Ось, наприклад, в
нашому господарстві вирощуються
ялинки в розпліднику. А я мрію, щоб ці
дерева прикрасили вулиці рідного села.
І парк зробити, і алеї. А на місці нинішнь-
ого розплідника залишити чудовий ліс.
Поки що ті деревця ще маленькі, не вищі
за 3-4 метри.  А уявляєте, як вони будуть
виглядати, коли підростуть? Із Карпат
наразі хочу привезти ще сосни, десь
тисячу чи й дві. Справа в тому, що ялин-
ка спеки боїться, її треба висаджувати
уздовж річок чи ставків. А сосна стійкіша
до погодних умов. Ось і хочу посадити
ліс і в господарстві, і в рідному селі
залишити після себе красу. Це буде
добра пам'ять, а вона є найважливішою
справою життя кожної людини». 

Послухаєш цього веселого мрійни-
ка-оптиміста, і може здатися, що будь-
які життєві негаразди  обходять його. На
жаль, це не так. Навіть коли не йдеться
про фермерське господарство
«Струмок», яке стабільно не відчуває
належної державної допомоги, проблем
вистачає. Наприклад, одна з них, що
народилася, без перебільшень, на
порожньому місці. Взяв Гнатюк в орен-
ду кілька занедбаних лісосмуг, аби їх
розчистити, поповнити новими дерева-
ми та повернути в сільськогосподарсь-
кий обіг як надійні засоби снігозатримки
та захисту від вітрової ерозії,
Оглянувши дерева, дійшов висновку,
що деякі з них, а саме вкриті омелою

осики, потрібно видалити з лісосмуг.
Проте лісовики, яким досі доля покину-
тих насаджень була цілком байдужою,
налетіли з погрозами. Забороняють,
щоб хтось доторкався пилкою до лісос-
муг! А самим зайнятися їх розчисткою
неохота. Схема надто прозора, щоб
вивчати її першоджерела та вчиняти
детальний аналіз.

Характеризуючи нинішній стан ФГ
«Струмок» та його діяльність, Сергій
Валентинович зазначив:

– Спеціалізація нашого госпо-
дарства досить розвинута:  це  вирощу-
вання зернових та технічних культур,
тваринництво, бджільництво з пасікою
на 170 бджолосімей. Створений на гос-
подарстві й зариблений ставок дзерка-
лом понад 5 га. Загальна площа сіль-
ськогосподарських угідь – 87 га. З
метою досягнення високої врожайності
використовуємо сучасні технології
вирощування рослин та агротехнічні
прийоми, своєчасно проводимо обробі-
ток посівів, вживаємо заходи по бороть-
бі з хворобами та шкідниками рослин.
Для підвищення ефективності вироб-
ництва та продуктивності праці в госпо-
дарстві використовуються високовро-
жайні сорти посівного матеріалу зерно-
вих і технічних культур, посівні площі
обробляються сучасною технікою з
використанням комплексних високое-
фективних мінеральних добрив та
сучасних засобів захисту рослин. 

Слід зазначити, що хазяїн віддає
належне і своїм працівникам. Штат у
«Струмку» поки що невеликий, але
заробітна плата у людей пристойна.
Господарство в повному обсязі сплачує
орендну плату за землю, своєчасно від-
раховує кошти до бюджету, щорічно
видає соціально-незахищеним жителям
с. Городецьке допомогу. В планах у
Сергія Валентиновича, звичайно, пер-

спектива подальшого розвитку. З цією
метою господар передбачає розширен-
ня земель за рахунок паїв односельчан
та жителів сусідніх сіл, які планують зда-
вати свої земельні частки в оренду. 

Сергій Валентинович плідно спів-
працює з науковцями з питань аграрно-
го виробництва, охоче ділиться своїми
знаннями з іншими фермерами.
Завдяки його консультативній допомо-
зі,  Уманський тепличний комбінат досяг
найкращих показників у застосуванні
голландської технології виробництва. 

Гнатюк – не тільки успішний фермер,
а й активний громадянин: він встигає
брати участь у всіх виставках, семінарах
та інших фермерських заходах, творчо
працює на посаді заступника голови
Уманської Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників, бере  активну
участь у розбудові Асоціації району та
області, систематично сплачує членські
внески. Вже декілька разів громада
села Городецьке обирала чоловіка
депутатом у місцеві ради. Зокрема,
завдяки його наполеглевості вирішено
питання оподаткування водних ресурсів
у своєму господарстві та надано допо-
могу у вирішенні цієї проблеми іншим
фермерам області. На протязі останніх
років Сергій Валентинович постійно
обирається делегатом на обласну кон-
ференцію фермерів, на з’їзди Асоціації
фермерів та приватних землевласників
України.

Сьогодні, коли до українських фер-
мерів разом із весною прийшла велика
тривога, ми бажаємо Сергію Гнатюку,
його господарству, рідним і близьким
великого людського щастя на рідній
землі, вічний поклик якої вони відчу-
вають небайдужими хліборобськими
душами.

Спілкувався 
Володимир ЯРОШЕНКО

Жодна стихія не полоняє людину так нероздільно, як це робить земля. Українські селяни з дідів-праді-
дів перебувають у цьому тяжкому і водночас солодкому полоні, сповненому одвічних надій і сподівань.
Любов до рідного краю вони вперше відчули на рівні підсвідомості – з молоком матері, з її колисковою піс-
нею, з медовими пахощами весняних садів і смарагдовою зеленню літнього різнотрав’я. Не кожному вда-
ється зберегти ці почуття протягом усього життєвого шляху, але ті, кому Доля допомогла, почуваються
справжніми дітьми землі і її господарями. Серед таких обранців – Сергій Гнатюк, фермер із Черкащини, з
яким нещодавно спілкувався наш кореспондент.
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ВИПРОБОВУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ
СПАДЩИНОЮ

У країнах з розвиненою ринковою еко-
номікою процес переходу земельних
ділянок від одних власників до інших є
звичайною справою. Проблема в тому,
що Україна до їх числа не належить. Тому
щоразу, коли виникає життєва необхід-
ність змінити власника паю, з’являються
численні проблеми. Вони виникають
навіть у тих випадках, коли земельні
ділянки передаються у спадок.

Про те, як оформляється земельний
спадок і з якими труднощами стикаються
учасники цього процесу, розповідає
директор Ресурсного центру з прав на
землю, президент Асоціації «Земельна
спілка України» Андрій КОШИЛЬ.

- Чи багато в Україні щороку оформ-
ляється документів на передачу земель-
них ділянок (паїв) у спадок?

- Отримати таку інформацію доволі
складно. Її Міністерство юстиції публікує
рідко. Ми знаємо про неї лише від третіх
осіб. Згідно з цією інформацією, кількість
щорічних угод з нерухомістю по Україні
складає близько 450 - 500 тис. Із них
майже 150 - 170 тис. складають угоди із
земельними ділянками. З цієї кількості
приблизно 50 - 70 тис. угод – це оформ-
лення спадку.

- Хто переважно ініціює процедуру
земельної спадщини?

- Зазвичай, самі спадкоємці. Вони іні-
ціюють отримання спадку. Якщо такого не
відбувається, тоді часто виникає відумер-
ла спадщина.

Відповідно до чинного законодавства,
впродовж шести місяців спадкоємці
повинні звернутися із заявою до нотаріу-
са за місцем проживання померлого
власника земельного паю чи за місцем
знаходження основної частини нерухомо-
го майна.

Якщо цього не сталося, то потому
право на спадщину можна відновити
лише через суд. Для цього треба надати
суттєві докази пропуску терміну вступу у
спадщину. Спадкоємці повинні підтвер-
дити, що пропуск шестимісячного терміну
був зумовлений серйозними причинами.

Якщо не було звернення ні до нотаріу-
са, ні до суду, то виникає ота згадана віду-
мерла спадщина.

В Україні сьогодні близько 500 тис.
земельних ділянок, які належать до віду-
мерлої спадщини. Їх загальна площа
перевищує 2 млн. гектарів. Приблизно
стільки складають сільгоспугіддя серед-
ньої за розмірами європейської країни.

Це справді дуже велика проблема.
Вона заважає вирішенню на селі багатьох
економічних та соціальних питань. Така
земля часто використовується з пору-
шенням чинного земельного законодав-
ства.

- Чи часто процедуру оформлення
спадку земельних паїв ініціюють ті, хто
ними володіє?

- Щодо людей, які проживають у сіль-
ській місцевості (це основна частина
власників земельних паїв), то вони пере-
важно не дуже добре знають про свої
права і про те, як ними можна скористати-
ся. Зокрема, як оформити заповіт, спад-
ковий договір.

Тому, зазвичай, спадщина оформ-
ляється постфактум. Тобто, після смерті
власника земельної ділянки.

Чому так відбувається? У більшості
власники земельних паїв – це люди
передпенсійного чи пенсійного віку. Доти
вони ніколи не мали справи із власністю.
Тим паче, із земельною власністю, яка
має свої характерні особливості.
Пояснюється це дуже просто – раніше
земля перебувала у державній чи колек-
тивній власності.

На сьогодні середній вік власника
земельного паю, згідно з недавно прове-
деним Проектом USAID «АгроІнвест»
дослідженням, складає 57 років. Вік 43%
землевласників перевищує 60 років.
Молоді серед власників паїв зовсім мало.
Тому проблема із земельною спадщиною
та відумерлим майном щороку поси-
люється.

- Як можна змінити ситуацію із
земельним спадком?

- Для цього, насамперед, люди повин-
ні знати, яким чином оформляється спад-
ковий договір, заповіт, як, відповідно до

нього, передавати земельні паї у спадок.
А ще у них має бути можливість здійсню-
вати цю роботу просто і, що вкрай важли-
во, - за місцем проживання.

- В яких ще випадках виникає необхід-
ність оформляти земельний спадок?

- Коли хтось виїжджає за кордон на
заробітки. У такому випадку також бажано
оформляти спадковий договір.

- В яких українських регіонах питання
земельного спадку набуло особливої
гостроти?

- Я б не став виділяти якийсь певний
регіон. Скажу так – проблема земельного
спадку гостро встала перед усією
Україною. Тому вже стала не регіональ-
ною, а загальнонаціональною.

- З якими труднощами стикаються
орендатори, які змушені обробляти нічий-
ну землю?

- Головна складність – власник помер і
незабаром виникає необхідність пере-
оформити договір про оренду землі.
Якщо на неї не було завчасно оформлено
спадок, то тоді слід робити шестимісячну
паузу. Лише потому можна вирішувати
питання спадщини. Щойно з’явиться
спадкоємець, із ним можна вступати у
ділові стосунки.

Виникає питання – що весь цей час
має робити орендар? Справа в тім, що
така ділянка може виявитися ближчою не
до краю, а до середини поля.

Поки що зрозумілої відповіді на це
питання нема. Тому часто орендарі в
таких ситуаціях ризикують. З порушенням
земельного законодавства вони оброб-
ляють такі проблемні ділянки.

Інша проблема – спадкоємець
земельного паю знайшовся, та він меш-
кає в місті, а часто – навіть в іншій області.
Орендарю нічого не залишається, як
зв’язатися з ним. Так, на це потрібні час
та терпіння, але іншого варіанту нема.

Інколи одна земельна ділянка може
мати не одного, а кількох спадкоємців.
Тоді рішення щодо неї ухвалює не один, а
кілька людей. Доволі часто такі власники
мешкають на великій відстані один від
одного і тому не часто контактують поміж
собою. Як їм домовитися? Погодьтеся,

що це також велика проблема, і вона не
завжди легко вирішується.

Уявімо таку ситуацію – дві сестри
мешкають в Україні, а брат поїхав до
США. Вони отримали земельну ділянку у
спадок і що робити з нею?

По-перше, оформити цей спадок у
такому випадку вкрай складно. По-друге,
так само непросто ним буде розпоряди-
тися. Бо кожен правонаступник має
висловити свою згоду про передачу землі
в оренду.

Таке подрібнення земельних ділянок
має негативні наслідки. У геометричній
прогресії зростають витрати на їх оформ-
лення, розпорошується контроль за
ними. Сільгоспвиробник стає заручником
цієї ситуації. Від нього нічого не залежить,
він не може її змінити.

- Як можна спростити процедуру
передачі земельних паїв у спадок?

- У нас уже саме оформлення земель-
них ділянок та прав на них доволі складне.
І в оформленні процедур успадкування їх
чимало білих плям, які не дозволяють
робити це дуже швидко та з найменшими
фінансовими витратами.

До нотаріусів, які займаються оформ-
ленням земельного спадку, зазвичай,
вишиковуються довгі черги.

Загалом у нас оформлення спадщини
пов’язане з тими ж проблемами, що й
оформлення будь-якої земельної ділянки.
Це й отримання кадастрових номерів, і
оформлення прав  власності на землю.

- Які ще земельні питання вимагають
невідкладного вирішення?

- Земельне законодавство України
широке. Воно включає понад 70 законів
та понад 1000 підзаконних актів. Чинні
закони часто суперечать один одному і
тому прописані в них процедури вкрай
складно виконувати.

Завдання Земельної спілки України,
яка спільно з Проектом USAID
«АгроІнвест» займається роботою з
поліпшення земельного законодавства, -
це спрощення процедур, скорочення часу
на їх здійснення, проведення антикоруп-
ційних експертиз документів.

Нами розроблено низку законопроек-
тів. Деякі з них ухвалені Верховною
Радою.

Я думаю, що в цьому напрямку ми
рухатимемося й надалі. Земельна рефор-
ма зачіпає інтереси великої кількості
людей. Тому важливо робити все, щоб
вони максимально враховувалися, аби
створювалися передумови для успішного
розвитку нашого аграрного сектору.

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ,
Національний прес-клуб 

з аграрних та земельних питань
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Компания «АГРО УСПЕХ»
Оптові поставки добрив

- Мінеральних:
КАС-32
Аміачна селітра
Карбамід
Сульфат амонію
Аміачна вода
- Водорозчинних

СФГ «ЗОРЯНЕ»
ВИРОЩУВАННЯ ТА ПРОДАЖ НАСІННЯ

Люцерна, Суданка, Стоколос, Вика, Буряк, конюшина,
Еспарцет, Тимофіївка, Райграс, Гірчиця

А також для бізнесу сільського господарства пропонує:
Жатки насіннєві під будь-який вид комбайну

067-774-86-27, 097-490-82-71

ТОВ «Компанія Еверест - Агро» реалізує:
Насіння гібридів Соняшнику

Листова підкормка
Засоби захисту рослин

Тел. 0512-67-03-14, 58-40-84

ПРАТ «УКРАГРО НПК» пропонує:

Мінеральні добрива
Насіння

Засоби захисту рослин
Тел. 05162-3-14-00, 050-355-81-10

Виробник «ВОСХОД»
Культиватори КПС/КПС-ПМ, 

широкозахватні Бороно 3 – х рядні, 2 – х рядні, 
на окремій стійці, секційні

Агрегати глибокорозпушувачі, комбіновані
Котки зубчато - кільчаті

ЗАПЧАСТИНИ
056-725-19-31,067-565-42-62

Фермерське 
господарство 

«Бор» пропонує:
Насіння озимої пшениці
сортів власної селекції
Тел. 050-163-71-50,

0482-361-570

Тел. 067-472-27-84, 067-447-84-30,
093-516-59-18

Завод-виробник «Бердянские Жатки» 
пропонує:

Жниварки для збирання соняшнику
Ріпакові столи

Соєві приставки
Косарки роторні та пальцеві

Тел. 06153-5-00-20, 5-31-00,050-456-74-88

ПП «АГРОТЕХНІКА» 
пропонує:

Жниварки валкові з
приводом «Шумахер»:

-Універсальні
-Причіпні

Пристосування 
для збирання соняшнику

Платформи-підбирачі
Ріпаковий стіл

Візок для 
транспортування 

жниварок
06153-7-68-87, 

7-64-47

ТОВ «ХВБК», м. Херсон
Продаж комплектів 

збірно - розбірних будівель
Застосування:

-Зерно- та овочесховища
-Корівники
-Пташники

-Склади
-Навіси

Монтаж типового ангару – 10 днів
-постачання нового комплекту

будівлі
-лише болтові з’єднання

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

Техніка ТМ «ORATAY»
Плуги, Культиватори,
Борони та запчастини

до них
Тел. 04598-5-23-97

«ФОТОН - УКРАЇНА»
Сільгосптехніка

Мінітрактори
Мотоблоки

Спецтехніка 
Сівалки 8 рядкові для

посіву соняшника і
кукурудзи

Італійські трактора
Тел. 044-390-56-58

Агрофірма «ВІКТОРІЯ» 
пропонує:

Насіння вітчизняної
селекції

супереліта, еліта, 
І репродукція

Засоби захисту рослин
Мікродобрива

Протруйники насіння
Регулятори росту рослин

Тел. 04843-4-42-98, 
4-42-95, 4-08-81

ТОВ НВП «АгроЛугань» 
реалізує насіння:
Ярового ячменю

Гороху
Проса

Гібриди соняшнику
Сорти соняшнику

Суданки
Тел. 0642-599-097, 

347-956

____________________

«МНАГОР»
Супермаркет насіння

польових культур
Кукурудза
Соняшник

Соя
Тел. 067-443-89-00
Замовлення насіння

онлайн
www.mnagor.com

Завод «ФАКЕЛ»
Капельное орошение от

проиводителя
Тел. 062-252-74-40

____________________

ПРОТРУЮВАЧІ НАСІННЯ
Очищуючий зерноприймач

Фадєєва
Щадні норії Фадєєва

Очищувально-калібрувальні
машини Фадєєва

Сита (решета) Фадєєва
ПНЕВМОВІБРОСТІЛ

Відокремлює:
Паличку від соняшнику

Важко відокремлювальні
домішки

Травмовані і уражені зерна
Легкі і важкі фракції

ТОВ «Спецелеватормлинмаш»
Тел. 057-373-80-60, 

050-157-57-40

Компанія «Альянс Агротехнології» 
пропонує 

посівний матеріал:
Кукурудзи
Соняшнику

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

Тел. 0542-78-18-17

НВФ «Аеромех»
Виробництво сепараторів зерна

САД
Тел. 0642-34-17-56
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