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ФЕРМЕРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ СТАЮТЬ
ТИПОВИМ ЯВИЩЕМ

В інформаційній агенції RegioNеws відбулася
прес-конференція Асоціації фермерів та приватних землевласників України з приводу рейдерських захоплень
фермерських земель.
Про факти рейдерства розповідали фермер з Кіровоградщини Віктор Квашук, фермер з Черкащини Михайло Алтунін, фермер з Київщини Григорій Наконечний.
Узагальнюючи проблему, Іван Томич наголосив, що
подібні факти останнім часом стали типовим явищем і
Асоціація докладає максимум зусиль для захисту інтересів фермерів. Створено оперативний штаб, який реагує
на кожен такий випадок та залучає для вирішення проблеми власний юридичний відділ, правоохоронні органи
та органи правозахисту фермерів на місцях. Для збору
інформації відкрито «гарячу лінію» за телефоном –
044 – 501 – 78 – 72. Про самі гострі факти ми розповідаємо на сторінці 2 видання.
Задум про зустріч зі школярами Кіровської загальноосвітньої школи Полтавського району Василь Бурлака
виносив давно. Бо непокоїть досвідченого фермера й
відомого громадського діяча (донедавна був віце-президентом Асоціації фермерів та приватних землевласни-

ків України, нині – перший заступник голови Асоціації
фермерів та приватних землевласників «Відродження
Полтавщини») знелюднення й занепад українських сіл,
падіння престижу хліборобської праці. Розповідь про цю
зустріч на сторінці 4 видання.

ВІСТІ З ФЕРМЕРСЬКОГО ПОЛЯ

ФЕРМЕРИ ТА КООПЕРАТИВИ
ЯПОНІЇ

МАЙБУТНЄ ЗА ФЕРМЕРАМИ, А НЕ
ЗА ЗЕМЕЛЬНИМИ ОЛІГАРХАМИ!

Останні весняні дні добігають кінця, а це значить,
що посівний сезон знаходиться на завершальному етапі.
Як переживали ці нелегкі часи, коли цінова політика не
сприятлива для селянина, а праця фермера знецінюється,
розкажуть наші фермери, які діляться секретами, які допомагають долати кризові ситуації, а також висловлять
ідеї щодо поліпшення роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України та Асоціації загалом.
Про це на сторінці 2 видання.

ФЕРМЕРИ ОДЕЩИНИ ІНІЦІЮЮТЬ
ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ
Весна – гаряча пора року для працівників сільського господарства, особливо для фермерів та приватних землевласників.
Особливо поспішають з весняними польовими роботами землероби південних регіонів України, де опадів зазвичай мало, а
сонце швидко висушує землю. Тому дещо цдивним стало повідомлення про те, що фермери з 14 районів Одещини, відклавши вбік усі роботи, саме навесні знайшли час для того, щоб
зібратися й обговорити одвічне селянське питання: як жити
надалі.
Чому так гостро постала проблема, чому викликала такий
поспіх? Відповіді на це та деякі інші питання ми спробували
знайти у віце-президента АФЗУ Леоніда Петровича Кириченка, який був запрошений ініціативною групою прийняти участь
у цьому зібранні.
Матеріал читайте на сторінці 3 видання.

Генеральний директор Союзу сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів України Василь Кононенко
нещодавно здійснив робочу поїздку до Японії, де ознайомився з діяльністю фермерських господарств та кооперативів цієї країни. Його розповідь на сторінці 4 видання.

WWW.FARMER-UKR.COM, WWW.FARMER.CO.UA, WWW.COOP-UNION.ORG.UA

Свого часу фермерське господарство «Зоря Каховщини» стало піонером нового, в умовах колгоспної
системи, а сьогодні його засновник Леонід Кириченко
є одним із найсумлінніших товаровиробників району.
На власній землі він працює більше 25-ти років і каже,
що важко було завжди: і починати, і зараз продовжувати цей непростий, але перспективний бізнес. Матеріал
журналіста «Каховської Зорі» про турботи фермерів та
селян-одноосібників зі слів Леоніда Петровича на сторінці 5 видання.ц
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ХРИСТИНІВСЬКИЙ ФЕРМЕР СТВЕРДЖУЄ, ЩО ЗЕМЛЮ У НЬОГО ВІДБИРАЮТЬ ЗА
ЗАЯВОЮ «МЕРТВОЇ ДУШІ»

У Апеляційному суді Черкаської області розглянули
справу христинівського підприємця Сергія Білоброва,
щодо якого районний суд прийняв рішення про
визнання недійсним договору оренди 108 га землі.
Чоловік впевнений, що став жертвою відвертого
рейдерства. Як вже повідомляло наше видання
раніше, перед початком судового засідання члени ГО
“Об’єднання Богдана Хмельницького” організували
міні-мітинг на підримку Сергія Білоброва, який є
учасником цієї організації. Члени ГО розповідають, що
аграрій орендував землю району з 2007 року. У 2014
христинівська прокуратура ініціювала судову справу
щодо розірвання договорів – активісти переконані,
що задля позбавлення Білоброва бізнесу. “Районний
бюджет в 2015 році має отримати за оренду цієї ділянки
161 тисячу гривень. Якщо договір з Білобровим буде
розірвано – за час пошуку нового орендаря (мінімум
півроку) бюджет району втратить більше 80 тисяч
гривень. Це гроші громади! Руки геть від бюджету
району!” – пишуть в брошурах, що роздавали члени
“Об’єднання” (жодного жителя Христинівського
району біля суду не було – ред.) – З 2007 року районна
прокуратура перевіряла цільове використання земель
постійно і порушень не знаходила. То звідки їм
взятись за 7 років після підписання угоди? Однак
Христинівський суд не взяв ці факти до уваги. 26

лютого суддя задовольнила позов Христиніської
прокуратури до Білоброва щодо незаконності надання
йому Христинівською РДА 108 га землі в оренду, –
обурюється, виступаючи на мітингу, директор ГО
“Об’єднання Богдана Хмельницького” Ігор Бондарчук.
Цікаво, що перевірка прокуратури була ініційована за
заявою невідомого жителя села Зоряне. Коли активісти
приїхали на місце, де зареєстрована особа, виявилось,
що в селі такої людини немає і ніколи не було. Цей факт
підтвердив сільський голова.
Сам Сергій Білобров переконаний, що потрапив
до числа підприємців, в яких просто намагаються
“віджати” їхній бізнес. Чоловік говорить, що всі
перевірки здіснювались таємно, і він дізнався про хід
справи, отримавши заяву із суду. – Ініціатором всієї
справи є чоловік, який просто відсутній в природі. Він
написав лист в Держземагенство. Воно переадресувало
його в Черкаське управління земельних ресурсів, а
вони, в свою чергу відправили розпорядження на
земельну інспекцію, що зробила перевірку, про яку я
навіть не знав. У результатах перевірки зазначено, що є
порушення: не був зроблений проект відводу земельної
ділянки, яка надавалась в оренду. Загалом цей відвід
мав робитися з коштів місцевого бюджету та й взагалі,
коли брав в оренду земельну ділянку, таких проектів
ще не робили. Потім районна прокуратура провела

НА ТАЛЬНІВЩИНІ СЕЛЯНИ І ФЕРМЕРИ ЗБУНТУВАЛИСЯ
ПРОТИ ЗЕМЕЛЬНОГО РЕЙДЕРА

У селі Лісовому Тальнівського району Черкаської
області побили місцевого фермера Михайла Глийового. Селяни кажуть, що побиття – справа рук охоронників підприємства депутата обласної ради, екс-регіонала і земельного рейдера Олександра Короткова.
Спілка сільгоспвиробників району в знак протесту
готується блокувати під’їзні шляхи до тальнівського
КХП – підприємства, яке належить Короткову, та провести попереджувальну акцію протесту на центральному майдані Тального.
У сільгоспвиробників району давній конфлікт із
депутатом облради. Вони звинувачують його в земельному рейдерстві. Нібито Коротков, використовуючи свої зв’язки в Держземагенстві, відібрав в колишніх орендарів сотні гектарів земель в Тальнівському
районі. Серед них – 40 гектарів у Лісовому, які раніше
обробляв Михайло Глийовий.
– Всюди схема була однаковою: Держземагентство
не продовжувало термін оренди землі колишнім власникам. Не погоджувало й не відмовляло. Так тяглося до 31 грудня – завершення терміну оренди. Потім
орендарі взнавали, що від нового року їхню землю

обробляє новий орендар – Олександр Коротков, –
каже фермер Руслан Лисенко.
– Чотири джипи і трактор переорали 18 вже засіяних гектарів у селі Онопріївка. Згодом поїхали до Лісового. Там у них стався конфлікт із Глийовим, якого
нападники побили. Ми готові до рішучих дій. Можливо, заблокуємо під’їзд до Тальнівського КХП, – обурюється директор сільгосптовариства «Онопріївське»
Іван Терещук.
– Коли люди почули про побиття Глийового, кинулися на поле. Відібрали трактор, викликали міліцію,
– каже житель Лісового Михайло Алтунін.
У Тальному пройшли збори сільгоспвиробників
району, які обрали форми протесту проти свавілля депутата облради.
Нагадаємо, екс-регіонал Олександр Коротков фігурував не в одному подібному земельно-хуліганському конфлікті в області, однак завжди виходив сухим
із води через те, що він нібито товаришував із начальником УСБУ та губернатором, возячи тих чи то по полюваннях, чи по банях.
Юрій Стригун

перевірку, про яку мене не повідомили. Мене навіть не
викликали для дачі пояснень. Потім отримав позовну
заяву – тільки тоді дізнався, що відкрита така справа.
Тобто вже тоді, коли було призначене судове засідання.
Я не зміг використати ніякого захисту, – розповів
бізнесмен. Адвокат Білоброва Дмитро Фетісов вважає,
що жодних порушень закону у діях його підзахисного
немає. – На виконання листа Черкаського ГУ
Держземагенства Держінспекція дослідила всі наявні
в неї матеріали та за результатами такого дослідження
начебто встановила певні порушення законодавства
в ході прийняття рішення Христинівською
райдержадміністрацією про надання земель в оренду
Білоброву, укладення з ним договору оренди, та в ході
використання Білобровим земель сільгосппризначення.
Насправді жодних порушень закону не було і немає.
У підсумку аргументи Білоброва та його адвокатів
Апеляційний суд не вразили. Суд ухвалив рішення
відхилити апеляційну скаргу. Додамо, що представник
головного управління Держземагенства в області на
засідання суду не з’явився. Підприємець та активісти
громадської організації руки опускати не збираються.
Як розповів кореспонденту “Вчасно” Сергій Білобров,
він скористається своїм законним правом, і протягом
найближчих 20 днів планує подати касаційну скаргу.
Джерело: Вчасно (Черкаси)

ПІДПАЛ ФЕРМЕРСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА

Тривають земельні скандали в Тальнівському районі.
У п’ятницю зранку фермер Михайло Мороз із Глибочка
помітив підпал на складі зерна.
– Обходив зранку двір. Бачу, у складі, де зберігається
зерно щось горить. Зайнялася солома, могло перекинутися на зерно.
Мороз не знає, хто йому підпалив склад. Підозрює
конкурентів, з якими сперечається за землю.
Між тим з Адміністрації президента прийшло розпорядження губернатору області Юрію Ткаченку взяти
Тальнівський район під особливий контроль і найближчим часом вирішити всі земельні суперечки.
Нагадаємо, що перед цим охоронці агрофірми «Імпульс Плюс», яку пов’язують із депутатом обласної
ради екс-регіоналом Олександром Коротковим, побили
в селі Лісове місцевого фермера Михайла Глийового. На
цьому бандити не вгомонилися і вже в середу до села
прибуло півсотні тітушок із битами, ножами та іншим
знаряддям. Лише спільними зусиллями селян та міліції
банду Короткова вдалося вгомонити.
Юрій Стригун

ВІСТІ З ФЕРМЕРСЬКОГО ПОЛЯ

Київська область
Анатолій Лук’яненко (Вишгородський р-н, СФГ
«Мрія», в обробітку – 53га землі, напрям діяльності –
зернові культури) розповідає, що посівна вже завершилася, однак в у повній мірі агротехнічні роботи виконані
не були. Так, через різке подорожчання підживлення озимини, на жаль, не здійснили. Натомість, думають застосувати біодобавки, які не потребують додаткових затрат
та використання яких повинне дати позитивні результати. Послугами банків намагалися не користуватися,
адже кожен зацікавлений лише у власній наживі, тому
фермерові важливо самому рятуватися або ще краще –
гуртуватися! «Нема на них надії» - так промовисто прокоментував роботу Міністерства Анатолій. Найстрашнішу річ, яку вони допускають – торгівля землею. Це потребує негайно зупинення, адже фермер у найближчому
майбутті не зможе конкурувати з холдинг-компаніями.
Щодо Київського обласного відділення Асоціації, то
воно де-факто не функціонує. Збори майже не проводять
через пасивність та не зацікавленість самих фермерів.
Пропонує створити офіс, де будуть обговорюватися адміністративно-територіальні реформи на місцях, таким
чином децентралізувати владу.
Житомирська область
Віктор Поліщук (Попільнянський р-н, фермерське
господарство «Маяк-ПВВ», в обробітку – 136 га землі,
напрям діяльності – рослинництво, тваринництво) розповідає, що всі необхідні агротехнічні роботи були виконані. Труднощі виникали із фінансами. Довелося продати половину корів, адже додаткової землі на їхній випас
знайдено не було. Оцінюючи роботу Міністерства по
12-бальній шкалі, Віктор із впевненістю може дати оцінку «-10». Введення приватної власності на землю лише
ускладнює ситуацію, цього допустити ні в якому разі не
можна! Ось уже який місяць не вдається просто поновити договір по землі, бо термін дії закінчився. Порада
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від Віктора: женіть усіх на виробництво. Тільки таким
чином ми будемо підтримувати існування фермерства та
праці у сільській місцевості.
Чернігівська область
Олександр Фаль (Ніжинський р-н, фермерське господарство «Сокіл», в обробітку – 10 га, напрям діяльності
– вирощування зерна) повідомляє, що попри недостатнє
матеріальне забезпечення, закінчити агротехнічні роботи таки вдалося. В Ощадбанку кредитів не брали, адже
застави немає та й відсоток щодня зростає. Незважаючи
на те, що в Асоціації з минулого року, пільгами для фіксованих членів не користувався. Основна задача – згуртувати фермерів задля загальних інтересів.
Сумська область
Микола Лаврик (Липоводолинський р-н, ФОП «Лаврик М. І.», обробляє 132 га землі, напрям діяльності –
зернові культури та овочівництво) констатує завершення
посівної, однак не без складнощів: ціни зросли на все.
Допомогли у цій ситуації старі припаси. До банків радив краще не звертатися, бо крім захмарної процентної
ставки, важко розірвати договір. «Сподіватися – немає
сенсу» - говорить Микола. Тільки власними зусиллями
разом із однодумцями до спільної мети – іншої дороги
немає.
Харківська область
Віктор Сінельников (Богодухівський р-н, фермерське
господарство «Прогрес-92», в обробітку – 50 га землі,
напрям діяльності – рослинництво) розповідає, що посівна завершена. Діяльність Міністерства коментує просто: «роботи не видно». Так, консультації проводять,
однак далі етапу обговорення питання не йдуть. Наявні
також випадки рейдерства. Роботу обласної Асоціації
фермерів характеризує як посередню, але в цьому вбачає
і недостатню активність самих фермерів.
Дніпропетровська область
Сергій Пілецький (Солонянський р-н, ФОП «Пілець-

кий С. М.», обробляє 150 га землі, напрям діяльності –
вирощування сільськогосподарських культур та надання
послуг) зазначає, що посівний сезон закінчили, тепер
чекають, що з того вийде. «Не видно результатів» - характеризує роботу Міністерства Сергій. Податки збирають, а на контакт не йдуть. Пільгами, які надаються
фіксованим членам не було змоги користуватися, адже
переєструвався лише цьогорічної весни. Збори в області
проводять, найчастіше вносять пропозиції щодо потреби
донести у ВРУ проблеми фермерів, а найефективніше це
зробити можна лише гуртом.
Кіровоградська область
Віктор Ковпак (Гайворонський р-н, фермерське господарство «Вікторія», обробляє 260 га землі, вирощує
сільськогосподарські культури) розповідає, що посівна
вже завершена, однак технічне обладнання потребує заміни, на що, зрозуміло, грошей немає. Основну роботу
Міністерства вбачає лише у збиранні податків, навіть
без найменшого зацікавлення того, що відбувається на
місцях. Найважливіше, про що нині потрібно бити в усі
дзвони – протест проти запровадження закону про купівлю-продаж землі! Адже, якщо з 1 січня 2016 року цей законопроект набере чинності, фермер як суб’єкт земельних відносин може просто зникнути, бо конкурувати з
величезними компаніями в нього ні сил, ні можливості
не стане. Все, що можемо зробити – заявляти про це відкрито та не давати себе на поталу обставинам.
Волинська область
Микола Собуцький розповідає, що посівні роботи завершили, однак не без загальновідомих складнощів. До
банків не верталися по кредити, щоб не мати проблем. А
Міністерство, за словами Миколи, продовжує обслуговувати великі господарства. Пільгами ще не користувався.
Проте зазначає, що пільги усіх проблем не вирішують.
Тут потрібна зміна статусу організації із її функціями і
Продовження на 3 сторінці видання
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ФЕРМЕРИ ОДЕСЩИНИ ІНІЦІЮЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНООБЛАСНИХ ЗБОРІВ

Леонід Петрович, зокрема, нагадав про винятково
важливу роль Одеської області в Агропромисловому
комплексі нашої держави та Асоціації фермерів та
приватних землевласників України. Особливо Леонід Петрович підкреслив, що на Одещині налічується
близько 6 тисяч фермерських господарств, тобто майже 15 відсотків їх загальної кількості.
Відтак не дивно, що сигнал про те, що на Одещині
коїться щось недобре з фермерськими справами, викликав неабияке занепокоєння віце-президента АФЗУ
і покликав Леоніда Кириченка в негайне відрядження.
Не важко зрозуміти фермерів які хотіли щоб у них
існувала АФЗУ, і хто буде очолювати обласну організацію - то було на другому плані, що і зіграло проти
об’єднання фермерів. Спритні функціонери примазались до фонду підтримки фермерських господарств,
а АФЗУ признала таку організацію і, нажаль, більша
частина фермерів Одещини залишилася поза Асоціацією.
Згідно рішення 25 з’їзду АФЗУ на мене було покладено відповідальність за діяльність організації в

Одеській області. І я для себе поставив першочерговим завданням об’єднання одеських фермерів в потужну громадську організацію.
Починаючи з січня місяця поточного року я неодноразово звертався до голови АФЗО Афанасьєва Г.Ф. про
проведення обласної ради або зборів фермерів Одеської області, але мої звернення були проігноровані.
І тоді я на початку травня звернувся безпосередньо до фермерів і вони відразу згодились провести загальні збори, які і відбулися 19 травня в місті Одесі за
участю представників 17 районів Одеської області. На
фоні основних проблем в сільському господарстві, які
піднімалися на зборах, головним для фермерів було
бажання бути повноправними членами АФЗУ,та провести на протязі місяця конференцію і обрати нове керівництво АФЗУ Одеської області.
Присутні на зібранні представники фермерського активу були одностайними: розколу фермерського
руху не можна допустити ні за яких обставин, це аксіома, яка не потребує доведення. А що повинні зробити
фермери та їхні керівники – визначати потрібно разом.

У їхніх виступах можна було почути, що створенню
негативної ситуації значною мірою «сприяла» тривала
безпринципна практика керівництва з боку АФЗУ та
її президентів. Недоліки замовчувалися, а фермерів,
які зверталися за допомогою, відштовхувала коротка
відповідь: «Я не маю часу займатися кожним зверненням особисто. Вас багато, а я один». Дійсно, поки що
фермерів ніби багато, але саме тепер, не чекаючи закінчення процесу оформлення дійсного їх членства в
АФЗУ за картковою системою, потрібно боротися за
кожного.
На тому й зійшлися, прийнявши рішення підготувати й провести найближчим часом загальнообласну
фермерську Раду, яка має об’єднати всіх фермерів та
приватних землевласників у легітимну Обласну асоціацію під єдиним керівництвом та під егідою АФЗУ. Її
основою мають стати фіксовані члени АФЗУ.
Редакція запрошує читачів до подальшого конструктивного діалогу з актуальних питань життєдіяльності АФЗУ та фермерського руху в цілому.
Віталій Яровий

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ФЕРМЕРІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

19 травня відбулися загальні збори фермерів Хмель-

ницької області на яких головним питанням стояло обговорення Нової стратегії розвитку фермерського руху.
У роботі зібрання фермерів, яких у залі зібралося
понад 150 чоловік, прийняли участь перші керівники
області: голова адміністрації Загородній Михайло Васильович, його заступник Кальніченко Володимир Ілліч,
голова Асоціації фермерів Хмельницької області Мендрик Анатолій Олександрович, депутат Верховної Ради
України 1 – 6 скликань Заєць Іван Олександрович та президент Асоціації фермерів та приватних землевласників
України Томич Іван Федорович.
У привітальному слові голова адміністрації Михайло Загородній наголосив, що для нього приорітетним є
розвиток та діяльність фермерів регіону, оскільки лише
фермери здатні підтримувати соціальну сферу, створювати робочі місця в сільській місцевості та забезпечувати продовольчу безпеку Держави.

МІЖРАЙОННІ ЗБОРИ ФЕРМЕРІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

23 квітня в місті Борщеві, Тернопільської області,
відбулися збори фермерів Заліщицького, Чортківського
та Борщівського районів.
Головним питанням було запровадження фіксованого
членства в Асоціації та обговорення проблемних питань
в діяльності фермерів та їх районних організацій.
У другій частині зібрання фермерам було запропоновано блок цікавих та необхідних доповідей та презентацій від комерційних організацій, які виявили бажання
прийняти участь у цьому заході: компаній «АГРІСОЛ»,
«БТУ – Центр», ТОВ ТД «ГОМСІЛЬМАШ», «АГРОСЕРВІС –СВ», ТОВ «НЕРТУС» та представника 1С –
Бухгалтерія для сільського господарства.
По закінченні зборів відбулося прийняття фермерів
у фіксовані члени та фотографування активу на згадку.
Михайло Данкевич, Борщів

ВІСТІ З ФЕРМЕРСЬКОГО ПОЛЯ Продовження

силою впливу. Так, наприклад, у сусідній Польщі
жоден закон, який стосується інтересів фермерів, не
приймають без погодження положень із Асоціації. Так
що в нас ще все попереду.
Рівненська область
Олег Поліщук (Гощанський р-н, СФОГ «Маленький
Оазис», в обробітку – 78 га землі, напрям діяльності –
молочне скотарство, овочівництво, кормо виробництво)
зазначає, що сезон агротехнічних робіт завершили.
Труднощі виникали із фінансами: солярка подорожчала,
мінеральні добрива зросли в ціні, а зернові чи овочеві
в ціновій політиці так і залишилися на рівні минулого
року. Як тут виживати? Доводилося обмежувати використання. Від допомоги банківських кредитів відмовилися, адже виплачувати їх колись доведеться, а гарантії
на наступний рік ніхто дати не може, тому краще не ризикувати. Пан Олег характеризує роботу Міністерства
двома словами: «без поняття» що роблять, для кого і
навіщо. Коли зацікавлення іде лише на збагачення, гарного результати чекати немає від кого. «Ми вже втомилися про це говорити, хай тепер заявить про це голодне
місто» - такі невтішні перспективи малює Олег.
Черкаська область
Яків та Любов Чорноуси (Корсунь-Шевченківський
р-н, фермерське господарство «Чорноус», в обробітку
– 20 га, напрям діяльності – землеробство, с/г виробництво) повідомляють про завершення усіх агротехнічних робіт. Завдяки невтомній праці та любові до землі,
фермерам вдається не падати духом та дивитися у май-

бутнє. На зборах довідуються про актуальні проблеми
в районі та намагаються разом їх вирішувати, адже де,
як не серед однодумців, можна знайти розуміння та підтримку. Пільгами для фіксованого члена ще не користувалися, але будуть мати на увазі.
Катерина Артеменко (Смілянський р-н, фермерське
господарство «Ранок», обробляє 160 га земля, вирощує
сільськогосподарські культури) ділиться своїми успіхами у закінченні посівних робіт. З допомогою кредиту
під 24% річних від Райфайзен банку «Аваль», Катерині вдалося виконати усі необхідні агротехнічні роботи.
Найбільшу допомогу від Міністерства вбачає у невтручанні у справи фермерів. На відміну від вищої влади, в
області керівництвом цілком задоволена – і консультації
дають, і збори проводять, і люди на контакт ідуть. На
жаль, в області поширене таке явище, як рейдерство,
тому всі сили спрямовані на виявлення конфліктів та їх
розв’язання.
Запорізька область
Василь Цюбик (Якимівський р-н, фермерське господарство «Цюбик», в обробітку – 25 га землі, напрям
діяльності – вирощування с/г культур, зернових та зернобобових; садівництво) зазначає, що посівна закінчилася, однак загальні проблеми залишилися: захмарні
ціни, обмеження ресурсів. Із банками воліє справи не
мати, щоб спокійно спати. За весь час господарювання,
такої діяльності керівництва бачить вперше. Натомість,
в обласних управліннях Асоціації зв’язок тримає та надію має.
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З презентацією Нової стратегії розвитку фермерства
виступив президент АФЗУ Іван Томич, а участь у її обговоренні взяли фермери з більшості районів області.
Необхідно відзначити, що всі виступаючі схвально відгукнулися та підтримали починання Асоціації, наголосивши, що вона вкрай необхідна, особливо в цей тяжкий
для країни, фермерів і всіх громадян час.
Також фермери мали змогу озвучити свої проблеми
та почути на них відповідь від фахівців фіскальної служби, земельників, екологів та управлінців АПР, які були
також залучені на фермерське зібрання.
По закінченню заходу фермери прийняли проект рішення зібрання, а більшість з них виявили бажання та
оформили фіксоване членство, що надасть їм можливість мати юридичний захист та суттєві фінансові та матеріальні вигоди.
Михайло Данкевич, Хмельницький

ЗБОРИ ФЕРМЕРІВ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 квітня в місті Чернівці, відбулися збори фермерів області. Участь у роботі заходу прийняв директор
департаменту АПР області та його заступник.
Нажаль, великою активністю що до участі фермери
не порадували, мабуть всі свої проблеми вони вже вирішили, але присутні учасники компенсували це своєю
активністю. Тому розмова вийшла жвава та ділова, як
і по запровадженню фіксованого членства в Асоціації
так і по проблемних питаннях в їх роботі та діяльності.
Окрім того, по закінченню основної частини зборів,
вже фіксовані члени Асоціації, на альтернативній основі з трьох кандидатів, обрали свого очільника. Ним
став Гаврилюк Микола Дмитрович.
Михайло Данкевич, Чернівці
Одеська область
Сергій Пухкан (Білгород-Дністровський р-н, фермерське господарство «Исон», в обробітку – 10 га землі,
напрям діяльності – садівництво) розповідає, що через сильні та тривалі морози врожаю по садах небагато. По банківську допомогу не зверталися. Від роботи
Міністерства «ні холодно, ні жарко» - коментує Сергій.
Районне управління не функціонує тоді, як обласний
департамент надає підтримку фермерам. Також, в області виникла проблема існування двох Асоціацій, що
призвело до заплутаних та нечітких результатів. Однак,
це питання вже набуло розголошення та найближчим
часом на зборах має бути вирішеним задля уникнення
конфліктних ситуацій.
Софія Феджора
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«ЩАСЛИВА ДОЛЯ» ФЕРМЕРІВ БУРЛАКІВ
ли на ньому з сапою. Восени кукурудзу виламували
вручну (сусіди допомагали обчищати) й возили на
Решетилівський елеватор. А як отримали цукор, то з
власної ініціативи кожному з 74 пенсіонерів Кірового розвезли по 5 кг цукру, багатодітним – по 10, і по
два мішки – у Кіровську школу та Абазівську сільську
дільничну лікарню.
З того часу взяли за правило надавати благодійну
допомогу.
- Жодного разу Бурлаки не відмовили нам, - каже
директор Кіровської ЗОШ Віталій Єромін, - хоча
звертаємося до них і по кілька разів на рік.

Хто нині герої сучасних кінофільмів, які переважно й формують життєві цінності молодого покоління?
Не комбайнер, пекар чи доярка, а бізнесмен, бандит і
повія…Тому селяни й намагаються будь за що «випхати» своїх дітей шукати щастя у місті. Бо навіть випускникам сільськогосподарських вишів у селі тепер
не завжди знаходиться робота.
- Усе міняється в цьому світі – президенти, уряди,
технології, тільки праця хлібороба незмінна. І як далеко людство не сягало б у космос, у пергу чергу воно
потребує продуктів харчування. Хліборобська праця
дуже важка, але почесна, - так Василь Михайлович
розпочав своє звернення до учнів 5-10 класів.
Василь Бурлака і його дружина Галина Григорівна
- голова сімейного фермерського господарства, розповіли, як 23 роки тому заснували його.
Вони були піонерами фермерського руху, бо саме у
пам’ятному для них 1992 році вийшла постанова Кабінету міністрів України «Про деякі питання розвитку селянських (фермерських) господарств». Довелося
долати чималий спротив тогочасної системи, адже
вперше за 70 років після Жовтневої революції на зміну колективній (КСП) і державній (радгоспи) формам
власності поверталася приватна власність на землю.
Їм виділили 10 гектарів землі у селі Келебердівка Кіровської сільради. Однак «рідний» колгосп відмовив
Бурлакам навіть у тракторі з сівалкою.
І все ж половину 10-гектарного поля новоспечені
фермери позиченою технікою засіяли цукровим буряком, а половину – кукурудзою. Ціле літо пролітува-

До речі, фермери Полтавського району за рік надали допомогу українським бійцям в АТО на суму понад 10 мільйонів гривень.
Цікаво було школярам дізнатися, чому ж фермерське господарство Бурлак має назву «Щаслива доля».
Через конфлікт з керівництвом колгоспу, де працювали Бурлаки, Василя Михайловича з інженера поетапно «розжалували» аж у сторожі, виключили з
партії, відрахували з 6-го курсу інституту. Дружині
теж довелося розрахуватися з посади бухгалтера по
тваринництву. І от коли отримали рішення про виділення землі, зібралися з дітьми на сімейну раду, аби
придумати назву фермерського господарства. Василь
Михайлович розмірковував уголос: «Ми тепер незалежні, вільні, ніякі голови колгоспу тепер нас не
принижуватимуть; тепер наш достаток залежатиме
тільки від нас самих. Хіба це не щастя – працювати

самостійно на своїй землі, хіба це не доля?» А син
Володя й дочка Віта відразу ж підхопили: «От і давайте назвемо – «Щаслива доля»!
Василь Бурлака пригадує, як дивувалися й перепитували, коли через два роки він виписував рахунок
на придбання першого трактора: «Не жартуєте, ваше
СФГ й насправді називається «Щаслива доля»?».
Тепер у «Щасливій долі» 400 гектарів землі: 100
- своєї, а решту довірили власники земельних паїв.
Вирощують зернові й овочеві культури. Баштан і овочеві ділянки виходять прямо на трасу Київ - Харків.
Спілкування фермерів з учнями було інтерактивним. Дітям запропонували визначити, де зерно пшениці, а де ячменю. А потім вони задавали запитання.
І які по-справжньому «дорослі» запитання! Скільки
пального потрібно господарству на рік; куди реалізовуєте сільгосппродукцію; скільки і яку маєте техніку;
чи продукція екологічно чиста; що треба для того,
щоб стати фермером?
Василь Михайлович дав грунтовну відповідь. І
коли запитав, хто ж хоче стати фермером, піднялося з
десяток рук (кожний шостий з присутніх).
Школярі подарували родині Бурлаків міні-концерт
і оберег. А Василь Михайлович та Галина Григорівна
Бурлаки - запашний коровай з пшениці власного врожаю, яким діти тут же й поласували.
Учні були в захваті від кількох пропозицій фермерів: посадити за школою сад, розбити велику клумбу,
проходити літню виробничу практику у СФГ «Щаслива доля». Як і від запрошення - у вересні виїхати
на природу, щоб приготувати юшку, від пуза наїстися
кавунів, провести сільськогосподарську вікторину,
позмагатися у спортивній вправності.
- Людина багата не лише грошима, - підсумував
Василь Бурлака профорієнтаційну зустріч зі школярами, - а й духовно, тим, який слід по собі залишить. Я
ще хочу створити осередок зеленого туризму у нашій
Кіровській сільраді: викопати ставок, обсадити його
вербами й дубами, зробити бесідки, щоб було приємно відпочити після праці. І щоб ваші діти призначали чарівним дівчатам побачення під тими дубами, які
посадив старий Бурлака…
На останніх словах діти розсміялися: «Василю
Михайловичу, Ви ще зовсім не старий!..»
Людмила Кучеренко, Полтава

ФЕРМЕРИ ТА КООПЕРАТИВИ ЯПОНІЇ

Фермером в Японії вважається домогосподарство
(ДГ), мешканці якого мають землю і 100% надходжень
отримують від сільськогосподарської діяльності
(fulltime). Існує категорія ДГ, в якому є члени родини,
які працюють не в сільському господарстві. Такі ДГ
мають статус "часткових фермерів" (parttime). Середній розмір господарства – близько 1 га, в більшості
застосовується трипільна система. Наявна проблема
старіння фермерів. Середній вік – 65 років. Молоді
фермери отримують суттєву підтримку з боку держави та префектур у вигляді надання коштів для початку
ведення діяльності, пільгового навчання та інші.
На початку кожного року фермер складає так званий "маркетинговий план" свого виробництва, який
через представників передається та обробляється
відповідним кооперативом. У попередні часи державою здійснювалася планова політика у виробництві
продовольства. Маркетингові плани фермерів приводилися у відповідність з обсягами, які планувалися
на рівні держави – префектури – муніципалітету. До
планів фермерів могли вноситися певні зміни, але в
разі зменшення доходів по одній категорії продукції,
фермерам пропонувалося отримати більше доходів
від інших. Основною метою було - забезпечення продовольчої безпеки країни та збереження рівня доходів
фермерів.
На даний час впроваджується ринкова політика, де
вплив держави мінімальний. Але маркетингові плани є важливою інформацією для кооперативів, щодо
здійснення ними відповідних дій на ринку та для федерацій – щодо співпраці з державними структурами
відповідного рівня та вимагання від неї відповідних
дій і участі у заходах з їх розробки. Також така інформація слугує для визначення державою мінімального
рівня цін на окремі види продукції та рівня фінансової допомоги у разі ринкових проблем або природного лиха. За час історії розвитку аграрної економіки,
у Японії склалися та законодавчо закріплені максимальні рівні націнки (у %) кожного з учасників мар-
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кетингового ланцюга виробник – споживач. Приклад
зворотної цінової піраміди (в ієнах) з реалізації сільгосппродукції: покупець в маркеті купляє продуктів
на 1000 ієн - від 200 до 300 - отримує продавець (мережа), 80 - 105 - посередники, 51 - 61 - послуги оптових ринків, 7 - 9 - внески до Федерації кооперативів,
15 - 19 - внески до Асоціації кооперативів, 85 - 102
- витрати з пакування та доставки продукції і ... - 437
- 529 - отримує фермер.
На початку історії кооперативного руху, у
кожному селі було створено базові кооперативи
(primarycooperative) і загальна їх кількість сягала
15000, у 2008 - 12330. Після війни, політика держави у вигляді цілої низки законів, державних програм,
великої просвітницької роботи, призвела до об"єднання фермерів у групи з виробництва окремих видів
продукції і об"єднання таких груп на рівні муніципалітетів/префектур у кооперативи з відповідним видом діяльності (singlecooperative). Такі кооперативи
можуть об’єднувати групи різних муніципалітетів
та велику кількість членів (наприклад – 16 груп з загальною кількістю членів – 17 000). Кожен фермер є
членом декількох спеціалізованих кооперативів. На
сьогодні в країні таких кооперативів - 2143, біля 600 багатоцільових (multipurpose), 103 префектурних федерацій, 18 національних федерацій (на кожний вид
діяльності своя). Постійними членами кооперативів є
4,8 млн. фермерів (100%) та 4,7 млн. – асоційовані
члени. Асоційовані члени - це люди, які придбали в
селі будинок, але працюють не в сільському господарстві. Вони обов’язково користуються послугами
різних кооперативів, які мають в селі магазини, надають послуги тощо, отримують дивіденди на вкладений капітал і не мають право голосу. Цікавим є те,
що в законі вказано, хто не може бути членом кооперативу: не фермери, особи, які зацікавлені тільки
в отриманні дивідендів на вкладений пай, директор
кооперативу, продавці витратних матеріалів (насіння,
добрива тощо), торгові компанії, посередники з тор-

гівлі агропродукцією, ті, хто порушує солідарність
членів кооперативу.
Менеджер в первинному кооперативі – фермер.
Він здійснює комунікацію між своєю групою та кооперативом вищого рівня та представляє відповідну
групу виробників свого села на зборах кооперативу.
Ця посада переходить кожний рік до наступного члена групи і частково оплачується з бюджету кооперативу вищого рівня (до 50 000 йен на рік. Частіше -це
витрати на проїзд та представницькі). Посади у кооперативах вищого рівня – виборні, виконавча дирекція та персонал – на контракті.
Сільськогосподарські кооперативи наступного
рівня (single) зазвичай здійснюють 4 види діяльності:
кредитну, маркетингову, переробну та зі збереження. Також ними можуть бути багатофункціональні,
які можуть займатися: навчанням, консультаціями та
впровадженням нових технологій, постачанням витратних матеріалів (ПММ, хімія, насіння, та інше),
маркетингом агропродукції, кредитуванням, страхуванням (всі види), медичні послуги, обробкою від
шкідників, будівництвом та управлінням інфраструктурою (елеватори, ринки тощо), ремонтом техніки та
машин (в т.ч. легкових), переробкою, друк, туризм,
інформаційні послуги. Кооперативам дозволено до
20% послуг надавати не членам на комерційних засадах, але це не широко використовується через конфлікти з податковою та складностями в обліку.
За час свого розвитку, по всій Японії створено та
діють кооперативні мережі з вище перелічених напрямів аграрного бізнесу. Одним з самих потужних
в країні є кооперативний банкSMBC, страхові компанії, лікарські заклади (більшість лікарень в сільській
місцевості – кооперативні), кредитні союзи, дослідницькі сільськогосподарські інститути, інститути з
підвищення кваліфікації. Працівники кооперативних
асоціацій шукають ринки збуту не тільки в країні, а
й за кордоном.
Василь Кононенко
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МАЙБУТНЄ ЗА ФЕРМЕРАМИ, А НЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНИМИ ОЛІГАРХАМИ!

- Як живе фермер в «нових» умовах?
- Сільське господарство, мабуть – одна з найризикованіших галузей виробництва. Складно передбачити,
якими буде весна, літо і осінь. Іноді прогнози не збуваються, а якщо і збуваються, вирощений врожай зберегти
на 100 відсотків не завжди вдається. Кожен рік – особливий. Такої весни, як цього року, я не пам'ятаю за останні
25 років, схоже, природа вирішила – те, що не вбили економічні негаразди, добити погодою. Якщо останні роки
за зимою до кінця березня відразу наступало майже літо,
на цей раз процес розтягнувся. Після малосніжною зими
в сезон увійшли «всуху», що не позначитися на врожаї
не може. Весна виявилася холодна, посівна вимушено
затягнулася. Опади, що випали на даний момент, поповнили запас ґрунтової вологи, але терміни на посів
деяких культур вже закінчуються. Крім того, посівна в
цьому році – справа витратна. Доларові скачки призвели
до подорожчання основних товарів, необхідних аграріям
навесні. Ціни на паливо, гербіциди, добрива підскочили
в 2-3 рази. Ось, деякі, добрива і гербіциди закупили до
Нового року, встигли до підвищення. А з пальним майже у всіх промашка вийшла, і беруть його вже за новим
цінами. Витрати на ремонт техніки також виросли. Через високі витрати на вирощування і низькій вартості
реалізації буде спостерігати скорочення посівних площ,
особливо овочів. Але навіть при цьому у період заготівлі
при прогнозі рентабельності, наприклад цибулі на рівні
3 грн., реалізувати її за цією ціною буде важко.
- Який вихід для товаровиробників з цієї ситуації?
- Уряд повинен ввести норму, згідно з якою певний
обсяг пільгових довгострокових кредитів буде надаватися безпосередньо товаровиробникам. У деяких країнах
не можуть знайти фермерів, щоб дати кредит, а у нас
фермери просять в борг, хочуть працювати, а їм не дають. Продовольча безпека взагалі когось хвилює чи ні?
99% кредитів повертають, ми таким фермерам повинні
радіти. Це не дотації, це субсидії, як уряд цього не розуміє? Цим самим відбудеться здешевлення собівартості,
а отже кінцевої ціни для покупця. Якщо ситуація не зміниться, реалізувати навіть те, що посіємо, на внутрішньому ринку не зможемо, а виходи на зовнішні європейські то є складний процес, але необхідний і реалістичний
(приблизно 5% валу овочів), традиційні ринки втрачені,
з відомих причин, в наступні роки буде ще гірше.
- Як гадаєте, чи можливо поліпшити умови для
господарств, ставши на шлях кооперації?
- Процес кооперації йде так повільно, що можна сказати, що він й зовсім не йде. Для порівняння: у США
кооперативів понад 2300, у Франції - 2900, в Іспанії майже 4000, в Італії - 5800. Чому у нас так мало? Причин кілька. По-перше, заважає недосконалість законодавства, яке робить, кооперацію економічно нецікавою.
Клопоту багато, а толку мало. По-друге, дефіцит довіри
один до одного і самої ідеї об'єднання з ким-небудь ще.
Причина цього – невдале минуле та знайомство з радянською моделлю колгоспів. По-третє, відсутність особистого досвіду у спільній діяльності, і головне – відсутність розуміння необхідності і неминучості кроків у
цьому напрямку. Державна політика і законодавство повинні включати заходи, що створюють сприятливі умови
для розвитку кооперативів. Повинна діяти система преференцій – кредитних і податкових, які вже впровадили
інші країни. А поєднання підприємницької активності
тих, хто хоче їх побудувати, плюс державна підтримка
обов'язково дадуть результат. Це можуть бути обслуговуючі, виробничі, зберігаючі кооперативи, коли не один
виробник будує холодильник в умовному сараї, а група
виробників створює сучасні умови для зберігання продукції, відтермінуваня строків реалізації. Це також може
дозволити зменшити ціну на товар для споживача та
зменшить ризики псування продукції. Фермери не просять грошей на створення, їм потрібна міцна законодавча база, популяризація кооперації, адже зараз цей термін

незаслужено дискредитували.
Хоча насправді – це розвиток приватного фермерства, коли невеликі індивідуальні виробники у форматі
індивідуальних господарств або фермерської кооперації
виробляють на своїх ділянках продукцію і далі інтегруються в більш великі мережі збуту, закупівлі сировини,
маркетингу і так далі. Вони повинні стати важливим
фундаментом структурної перебудови сільського господарства, розвиток кооперації дозволить підвищити дохідність виробництва, позбутися засилля посередників,
зміцнити бюджет та можливості кожної родини на селі.
Адже підвищення прибутковості дозволить словам «розвиток соціальної структури села», які вже стали певним
чиновницьким штампом, протиставити живі конкретні
справи.
- Багато хто наразі основною проблемою вбачає
корупцію і монополію в селищному господарстві.
Якщо проблема існує, яку небезпеку вона несе у рамках можливого зняття мораторію на продаж землі?
- Насправді монополізація ринків та зокрема, проблема перекупників, ланцюжок створення вартості продукції від виробництва до прилавка є проблемою, яку не в
силах подолати фермери та дрібні господарства. Повна
монополізація закупівельної діяльності, низькі закупівельні ціни демотивують фермерів виробляти продукцію, що на руку тим же агрохолдінгам, які не зацікавлені
в конкуренції з боку безлічі дрібних виробників.
Відносно можливості зняття мораторію на купівлю
землі, я вважаю, що ринок землі однозначно потрібен,
тим більше, що його відсутність не завадила сформуватися потенційним «латифундіям», - тобто мораторій своєї ролі не виконав.
Фермерство сьогодні не так працює в сільському
господарстві, скільки «викручується» з численних і
нездоланних фінансових проблем. Перед посівною їм
потрібно брати кредити на загальних підставах під драконівські відсотки. А зібрали урожай – фермерів правдами і не правдами не пускають на ринок, їх продукцію
скуповують спекулянти-посередники, а зберегти врожай
до кращої ціни теж ніде, елеватори та сховища – в руках зернотрейдерів. В результаті у фермерства немає
накопичень не те що на купівлю землі, а й на «чорний
день». А для покупки земельних угідь, на яких можна
розгорнути товарне виробництво, потрібні мільйони. Де
їх брати? Сьогодні більшість фермерів одностайно заявляють про відсутність у них коштів для покупки наділів,
які вони зараз орендують. До речі, і власники земельних
паїв кажуть, що їм зручніше здавати в оренду і регулярно отримувати за них плату, в тому числі натурою. Ось
тут потрібно дуже чітко зрозуміти, що у великого капіталу, що діє в зв'язці з корумпованим чиновництвом, вже
готові схеми і механізми позбавлення фермерів землі.
Наприклад, найпростіший і маловитратний метод:
до селян запустять скупників земельних паїв, які будуть
вибірково викуповувати окремі ділянки на полях фермерського господарства. Витратять невеликі - скуплять
в селян за копійки 3-4 ділянки, а фермера поставлять в
безвихідне становище. Адже йому для технологічного
агропроцесу потрібен цілісний земельний масив, а не
просто земля. І фермер змушений буде сам відмовитися
від окремих наділів землі, а тоді вже скупники об'єднають наділи в цілісний масив і перепродадуть його латифундистам. Другий механізм обезземелення фермерства
реалізують через банки. Для покупки земельних наділів переважній більшості фермерів доведеться брати
банківський кредит. Прихильники зняття мораторію
кажуть, що банки із задоволенням дадуть такі кредити
під заставу купованої землі. Кредит-то вони дадуть, а як
його повертати? Ми ж добре знаємо, що сьогодні рентабельність фермерського господарства вкрай низька, а
галопуюче зростання цін на ПММ, електроенергію, добрива, основні засоби виробництва при повній відсутності державної підтримки роблять фермера фактично неплатоспроможним. Отже для початку потрібно побороти
корупцію і ввести обмеження на купівлю землі, інакше
великий власник скупить умовно весь Каховський район, а він буде думати, в першу чергу про прибуток, а не
про ті ж села і людей, що їх населяють. Ось і виходить,
що ринок, начебто, необхідний, щоб земля потрапила в
хороші руки. Але справа в тому, що в реаліях корумпованості нашої держави «хороші руки» означає не просто
«добрі і дбайливі», а, ті хто більше заплатить. Прописна
істина, що землю обробляти можуть краще за всіх ті, хто
на ній живе, не цікавить великі холдинги які діють в дусі
латиноамериканських латифундистів. Існує небезпека
того, що в оборот землі з метою подальшої спекуляції
успішно можуть включитися й інші гравці, що не мають
відношення до сільського господарства, і комерційні
банки, закордонні інвестфонди. Через політичну моно-
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полію вони встановлюють і економічну - як на ринку
продукції, так і, що найгірше, на ринку робочої сили,
користуючись тим, що аграрне виробництво прив'язує
людей до землі. Так що, насамперед, потрібно побороти
корупцію і ввести обмеження.
- Як ви ставитеся до пропозиції підняття орендної
ставки на землю?
- В даний час ми спостерігаємо популяризацію цього
питання. Оренда по суті – комерційна угода між орендодавцем та орендоутримувачем. Є рекомендації уряду
щодо відсотку плати відносно розміру розташування.
Неможливо просто сказати і підняти до певного одного
рівня, адже деякі господарства навіть за 2% не змогли
розплатитися. Наше господарство за рахунок того, що
ми маємо поливні землі, платить 5%, але богарні землі утримуємо в збиток. Треба провести аналіз та ввести
оцінку землі, без цього деяких фермерів ми загонимо в
глухий кут. До чого це призведе? Природно, аграрії перестануть оновлювати засоби виробництва, вкладати
гроші в нові комбайни, трактори і т.д. Їм уже не вистачає
на це коштів. Далі це негативно позначиться на собівартості продукції. Чудес не буває – треба буде підвищувати ціни. Сьогодні більшість нормальних підприємств
бере на себе і соціальне навантаження: утримують водопровід, дитячий садок, підтримують школу і т.д. Якщо
орендна плата підніматиметься не обґрунтовано, то на
школу і садок просто не залишиться коштів! Тому це
питання треба розглядати для кожного господарства окремо, хто платить 5% - добре, хто зможе більше – ще
краще.

- Ви як голова районної Асоціації фермерів можете
розповісти чим зараз займається ваша організація?
- Жодна громадська організація, крім Асоціації фермерів, не відстоює інтереси товаровиробників. Лише
вона переймається їх проблемами та бідами, оскільки
вона була заснована самими фермерами для свого ж захисту. Організація представляє інтереси громадян, які
ведуть господарство перед Президентом, Верховною Радою, центральними та місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування. Зокрема,
відстоюємо повернення ПДВ сільгоспвиробнику.
Адже колись прозорий та ефективний процес повернення акумульованих коштів тепер перевели під вплив чиновників - казначейства. З цієї причини ніхто не дасть
гарантій, що в майбутньому для повернення ПДВ аграріям не доведеться заплатити «відкати». Казначейство
створює постійні затримки з виплатами, значно ускладнюючи роботу АПК, а в період весняної посівної кампанії фінансові ресурси потрібні аграріям негайно. Через
це наша громадська організація закликає український
Уряд повернути ПДВ виробникам, а також не допускати
невчасного відшкодування в майбутньому. Десь місяць
тому ми проводили збори фермерів Каховського району
та направили звернення до Кабміну щодо забезпечення
жорсткого державного контролю за цінами на ПММ, наведення порядку в уже існуючій системі оренди землі,
яка повинна, нарешті, стати прозорою, законною і доступною, та передати її на місця у рамках децентралізації. Також боремося за забезпечення на законодавчому та правоохоронному рівнях захисту земельних прав
дрібних землевласників – власників паїв. Актуальним
є питання прав розпоряджатися землями в районах при
реєстрації у сільських радах, що надасть можливість
спростити нинішню тяганину у десятки разів, водночас
поповнити місцеві бюджети, якраз наша громадська організація веде роботу у розробці та прийняття відповідних законів у Верховній Раді.
Підсумовуючи, хочу ще раз підкреслити головне:
тільки родюча українська земля в руках селян забезпечить національну безпеку і суверенітет України.
Відродимо село – Збережемо Україну!
Каховська Зоря
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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ФОНД ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА
ОДЕРЖАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

Український державний фонд підтримки фермерських господарств, на
виконання Постанови КМУ від 25 серпня 2004 року №1102 (із змінами), оголошує проведення конкурсу на одержання фінансової підтримки по бюджетній програмі «Надання кредитів фермерським господарствам» за рахунок
коштів, передбачених у державному бюджеті на 2015 рік.
Для участі в конкурсі, фермерські господарства подають до регіональної
комісії документи визначені в п.8. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам затвердженого Постановою КМУ від 25 серпня 2004 року №1102 (із
змінами).
Заявки та документи подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з дня публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу щоденно, крім вихідних та святкових днів.
Для подачі документів на участь в конкурсі, звертатися за адресами регіональних комісій:
Вінницьке відділення Укрдержфонду: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна,
15а, кім. 511, тел. (0432) 351533 Директор – Вельгус Юрій Володимирович
Волинське відділення Укрдержфонду: 43005,м. Луцьк, пр. Перемоги, 14,
тел. (03322) 40012, Директор – Горошкіна Марія Юріївна
Дніпропетровське відділення Укрдержфонду: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Комсомольська, 52 , кім. 467, 468, тел. (056) 7444562, Директор – Гонтова
Людмила Павлівна
Донецьке відділення Укрдержфонду: 8500 м.Добропілля, вул.Фрунзе 19,
кім.217 ,Директор – Литвин Вадим Олександрович
Житомирське відділення Укрдержфонду: 10014, м. Житомир, майдан ім.
С.П. Корольова, 3/14, кім. 102, тел. 0679175887, Директор – Власенко Олексій
Миколайович
Закарпатське відділення Укрдержфонду: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди,
8, кім. 106, тел. (03122) 34154, Директор відділення – Хрипта Марія Іванівна
Запорізьке відділення Укрдержфонду: 69063, м. Запоріжжя, вул.. Артема,
37-В, тел. (061) 7646533, Директор - Степанова Любов Іванівна
Івано-Франківське відділення Укрдержфонду: 76004, м. Івано - Франківськ, вул. Грушевського, 21, к.716, тел. (0342) 552232, Директор – Дашавець
Зіновій Петрович
Київське відділення Укрдержфонду: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13, к.219, тел. (044) 2352708, Директор – Личак Сергій Арленович
Кіровоградське відділення Укрдержфонду: 25006, м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, кім. 415, тел. (0522) 243702, 243340, Директор відділення – Яцканич Михайло Іванович
Луганське відділення Укрдержфонду: 93500, смт.Новоайдар, вул.Пролетарська 4, 2-23, Директор – Марков Руслан Валентинович
Львівське відділення Укрдержфонду: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, 49, тел. 0677818287, Директор – Розмус Оксана Степанівна
Миколаївське відділення Укрдержфонду: 54034, м. Миколаїв, пр. Миру,
34, к.712, тел. (0512) 211057, Директор – Диченко Андрій Федорович
Одеське відділення Укрдержфонду: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, кім.
509, тел. (048) 7223986, Директор – Афанасьєв Микола Григорович
Полтавське відділення Укрдержфонду: 36011, м. Полтава, вул. Міщенка,
2, к.69, 45, тел. (05322) 70584, 29733, Директор – Бурлака Василь Михайлович
Рівненське відділення Укрдержфонду: 33028, м. Рівне, вул. Кавказька, 7,
кім. 304, тел: 0674229325, Директор – Никитюк Мирослава Антонівна
Сумське відділення Укрдержфонду: 40009, м. Суми, вул., Першотравнева,
буд.29, кім. 39, тел. (0542) 771669, Директор – Пасько Олексій Миколайович
Тернопільське відділення Укрдержфонду: 46000, м. Тернопіль, вул.,
Князя Острозького, 14, тел. (0352) 527082, в.о директора – Баран Віталій Сидорович
Харківське відділення Укрдержфонду: 61017, м. Харків, вул. Котлова,
115, кім. 607, тел. 0994039870, Директор – Євчун Олександр Ананійович
Херсонське відділення Укрдержфонду: 73000, м. Херсон, вул.. Перекопська, 17, к. 1, тел. (0552)493192, Директор – Логвиненко Тамара Михайлівна
Хмельницьке відділення Укрдержфонду: 29001, м. Хмельницький, вул.
Свободи, 70, к.218, тел. (0382) 762655, Директор – Цибулько Неоніла Олександрівна
Черкаське відділення Укрдержфонду: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська,
131кім.307, тел. (0472) 631536, Директор – Швачка Яків Сергійович
Чернівецьке відділення Укрдержфонду: 58000, м. Чернівці, вул. Київська,
9, тел. (0372) 551751 Директор – Жанська Півонія Антонівна
Чернігівське відділення Укрдержфонду 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14,
кім. 403, тел. (0462) 774669, Директор – Плевако Віталій Миколайович
Газета "Вісник Фермер України"
реєстраційне свідоцтво:
КВ 5260 від 03.07.2001 року.
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РОЗПОДІЛ КОШТІВ МІЖ РЕГІОНАМИ

(за бюджетною програмою КПКВК 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам»)
Український державний фонд підтримки фермерських господарств інформує Асоціацію
фермерів та приватних землевласників України та всі фермерські господарства України що
наказом Мінагрополітики України від 02.03.2015 № 70 за погодженням з Мінфіном України
затверджено розподіл коштів між регіонами за бюджетною програмою КПКВК 2801460
«Надання кредитів фермерським господарствам». Станом на 08 травня 2105 року асигнування в повному обсязі було спрямовано в регіони.

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Середній обсяг
виробництва
сільськогосподарської
продукції
фермерськими
господарствами
(млн.грн.)
Загальний
фонд

ВІДДІЛЕННЯ

Вінницьке
Волинське
Дніпропетровське
Донецьке
Житомирське
Закарпатське
Запорізьке
Івано-Франківське
Київське
Кіровоградське
Луганське
Львівське
Миколаївське
Одеське
Полтавське
Рівненське
Сумське
Тернопільське
Харківське
Херсонське
Хмельницьке
Черкаське
Чернівецьке
Чернігівське
Разом

Обсяг фінансової підтримки
фермерських господарств на
поворотній основі (тис.грн.)

Загальний
фонд

1134,7
250,3
1432,8
626,6
257,3
75,9
842,5
142,6
717,6
1604,1
816,6
576,3
963,6
1164,8
988,2
160,7
445,9
399,0
922,0
790,0
635,4
734,1
148,0
393,7
16222,7

Спеціальний
фонд

Всього

1792,0
394,2
2260,5
988,2
407,0
120,3
1328,6
225,3
1131,5
2531,8
1287,7
908,8
1520,6
1838,1
1559,0
253,5
704,0
629,8
1454,1
1246,7
1003,5
1159,7
233,0
622,1
25600,0

1792,0
394,2
2260,5
988,2
407,0
120,3
1328,6
225,3
1131,5
2531,8
1287,7
908,8
1520,6
1838,1
1559,0
253,5
704,0
629,8
1454,1
1246,7
1003,5
1159,7
233,0
622,1
25600,0

ОГОЛОШЕННЯ

Італійська компанія бажає взяти в оренду від 700 до 1200
гектарів землі для вирощування кукурудзи та зернових
(бажано західна та центральна частина України, але
можливі і варіанти).
Бажано одним масивом, або ж ділянками, які знаходяться
поруч. Оплата – щорічна.
Можливий варіант створення з фермерським господарством
спільного підприємства для вищезазначеної діяльності.
Контактний телефон: 063-167-88-25

Телефон редакції:
(044) 501 -78-23
Рекламний відділ:
(044) 501-78-23, 501-78-24
E-mail: farmexpo@ukr.net
Сайт: www.farmer-ukr.com
Відділ розповсюдження:
(044)501-78-23
E-mail: farmexpo@ukr.net
Головний редактор ВФУ
Михайло Данкевич

Редакційна рада:
Президент АФЗУ
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Друк: ТОВ "Прес Корпорейшн
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Тел.: (0432) 55-63-97
Підписано до друку - 18.05.2015
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ОГОЛОШЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ

Закарпатське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських
господарств оголошує про прийом документів до регіональної комісії по визначенню
фермерських господарств - претендентів на одержання фінансової підтримки на поворотній основі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2015 рік.
Для участі в конкурсі, фермерські господарства подають до регіональної комісії
документи визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 р. №1102.
заявку за встановленю формою у двох примірниках;
копію Статуту фермерського господарства;
копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України;
копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
довідку про банківські реквізити фермемрського господарства;
довідку, видану відповідним органом державної податкової служби та Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими
зобов"язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
баланс та звіт про фінансові результати господарської діяльності фермерського господарства за останній звітній період за встановленою формою;
письмове зобов"язання фермерського господарства повернути у місячний
ОГОЛОШЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
Регіональна комісія Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств
оголошує конкурс по визначенню фермерських господарств претендентів на одержання фінансової підтримки на поворотній основі за рахунок коштів передбачених у державному бюджеті на 2015 рік.
Заявка та документи, визначені Порядком використання коштів, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 25.08.2004р.
№ 1102, подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення
конкурсу, а засідання регіональної комісії проводиться
протягом 10 днів після закінчення строку прийняття
документів.
Для участі в конкурсі допускаються фермерські
господарства, які провадять господарську діяльність
та не мають заборгованості перед державним бюджетом і Укрдержфондом та регіональним відділенням.
Документи приймаються за адресою: м. Луцьк, вул.
Проспект Перемоги, 14.
Телефон для довідок: (0332) - 240012.
Волинське відділення Укрдержфонду.

строк до бюджету одержані бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими
органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (у разі
неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків
річних за кожень день прострочення).
бізнес-план із техніко-економічним обгрунтуванням доцільності виділення
фінансової підтримки фермерському господарству та із зазначенням графіку повернення коштів;
пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов"язання за встановленою формою.
- погодження з районною асоціацією фермерів та приватних землевласників.
Копії поданих документів повинні бути засвідчені в установленому законодавством
порядку.
Документи подаються особисто керівником фермерського господарства, за наявностіпаспорта або іншого документа, що засвідчує особу.
Заявка та документи подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних
днів з дня публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу щоденно з 9.30 до17.00, крім вихідних та святкових днів за адресою: м.Ужгород, вул. Гойди
8, каб.107. Телефон для довідок: 3-41-54.
Закарпатське відділення Укрдержфонду

ОГОЛОШЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
Регіональна комісія Дніпропетровського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств оголошує конкурс по визначенню фермерських
господарств претендентів на одержання фінансової
підтримки на поворотній основі за рахунок коштів передбачених у державному бюджеті на 2015 рік.
Заявка та документи, визначені Порядком використання коштів, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 25.08.2004р.
№ 1102, подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення
конкурсу, а засідання регіональної комісії проводиться
протягом 10 днів після закінчення строку прийняття
документів.
Для участі в конкурсі допускаються фермерські
господарства, які провадять господарську діяльність
та не мають заборгованості перед державним бюджетом і Укрдержфондом та регіональним відділенням.
Документи приймаються до 3.06.2015 року за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 52.
Телефон для довідок: (096)- 297-10-37.
Дніпропетровське відділення Укрдержфонду.

ОГОЛОШЕННЯ КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
Регіональна комісія з визначення претендентів на одержання фінансової підтримки від Київської області за
бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам" розпочинає свою роботу з 1 червня 2015
року.
Для участі в конкурсі, фермерські господарства подають до регіональної комісії документи, визначені в п. 8
Постанови КМУ від 25 серпня 2004 року №1102 (із змінами).
Засідання регіональної комісії відбуватимуться за адресою:
01601, м. Київ, вул.. Велика Васильківська,13 кімн. 206.
Телефон для довідок: (044) 235 27 08.
Київське відділення Укрдержфонду.

УКРДЕРЖФОНД КОНСУЛЬТУЄ

1. Що означає поворотна допомога?
Це фінансова підтримка у визначеному розмірі, яку фермерське господарство зобов’язується повернути у зазначений у договорі термін.
2. Хто може її отримати?
•новостворені фермерські господарства та фермерські господарства з відокремленими фермерськими садибами, фермерські
господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, строком від трьох до п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;
•інші фермерські господарства - строком до п'яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів,
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, у тому числі житлових (загальною площею не більш як 125 кв. метрів), для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських
господарств, зрошення та меліорації земель.
3. Яку суму можна отримати?
Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається у розмірі, що не перевищує 250 тис. гривень
4. Яку суму передбачено на 2015?
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» для надання фінансової підтримки фермерським
господарствам, за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» передбачено 25,6 млн. гривень.
5. Куди звертатися щоб отримати?
Для отримання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі необхідно звернутися до регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Адреси та контакти відділень – у розділі
«Структура» на сайті Укрдержфонду http://ukrdf.org
6. Які документи потрібні?
Перелік документів перелічено у розділі «Фінансова підтримка» на сайті Укрдержфонду http://ukrdf.org
7. Хто розглядає заявки?
Регіональні комісії проводять реєстрацію та перевірку поданих документів і у разі їх відповідності реєструють фермерське
господарство в журналі обліку реєстрації документів фермерських господарств, що претендують на отримання фінансової підтримки, та включають його до реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки.
Комісія розглядає реєстри, подані регіональними комісіями, та проводить конкурсний відбір.
8. Коли потрібно повернути?
Кошти наданої фінансової підтримки на поворотній основі повертаються у термін до 5 років, згідно графіку повернення,
визначеному у договорі про надання фінансової підтримки фермерському господарству.
9. Що потрібно в заставу?
Для забезпечення виконання зобов’язань фермерське господарство надає в заставу майно (рухоме, нерухоме).

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24

ОГОЛОШЕННЯ ПОЛТАВСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня
2004року №1102 (зі змінами), Полтавське відділення
Українського державного фонду підтримки фермерських господарств оголошує конкурс щодо визначення
переліку фермерських господарств, які претендують
на одержання фінансової підтримки.
Прийом заявок та повного пакету документів на
участь у конкурсі продовжується протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення. Засідання комісії відбудеться у 10 – денний термін після закінчення строку прийняття документів.
Прийом документів та консультації щодо переліку
документів та порядку їх оформлення проводиться щоденно з 9.00 до 17.00год., крім вихідних та святкових
днів за адресою: м. Полтава, вул. Міщенка, 2 каб.45,69.
Довідки за телефонами: 053270584; 0509568799;
0506968063; 0992839997.
Полтавське відділення Укрдержфонду.
ОГОЛОШЕННЯ ЧЕРКАСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 (із змінами) Черкаське відділення фонду підтримки фермерських
господарств О Г О Л О Ш У Є К О Н К У Р С на
отримання фінансової допомоги по бюджетній програмі „Надання кредитів фермерським господарствам”
на поворотній основі із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.
Конкурс починається із дня опублікування цього
оголошення. Для участі у конкурсі необхідно подати до відділення фонду документи у відповідності із
Постановою КМ України від 25.08.2004р. №1102 (в
редакції від 21.08.2013 року). До участі у конкурсі
допускаються фермерські господарства, які подали документи відповідно до вимог чинного законодавства.
Фінансова підтримка не надається господарствам, які
визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про
банкрутство, які мають заборгованість перед відділенням фонду, за податковими зобов’язаннями, платежами до Пенсійного фонду України.
Заявка та документи подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з дня опублікування повідомлення про проведення конкурсу.
За довідками звертатися за адресою: м. Черкаси,
вул. Смілянська, 131, кім. 307. Тел. 63-15-36
Черкаське відділення Укрдержфонду.

ОГОЛОШЕННЯ

Асоціація фермерів та приватних землевласників Цюрупинського району Херсонської
області шукає проектну компанію, яка має
досвід виконання проектних робіт та створення бізнес плану на побудову фазанячої
ферми на площі 7 га.
Тел. для довідок (066) 863 12 78,
E - mail:fermer.tavria@ukr.net
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

8

№ 9-10 (355 - 356)
1-31 ТРАВНЯ 2015 РОКУ

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

WWW.FARMER-UKR.COM, WWW.FARMER.CO.UA, WWW.COOP-UNION.ORG.UA

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

