
WWW.FARMER-UKR.COM, WWW.FARMER.CO.UA, WWW.COOP-UNION.ORG.UA                     ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 15-16 (361-362)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-31 СЕРПНЯ 2015 року 

ЧЕРКАСИ – ПОЛТАВА: ЄДНАННЯ 
ФЕРМЕРСЬКИХ РОДИН!

СЕЛЯНИ НЕ ДАЛИ 
РОЗПРАВИТИСЯ ЗІ СВОЇМ 

СІЛЬСЬКИМ ГОЛОВОЮ

У Рунівщині Полтавського району продовжується 
«марлезонський балет». Як писали ми в попередньому 
номері, керівник приватного підприємства «Альфа-Ка-
пітал», людина з кримінальним минулим Олександр 
Павлюченко вирішив зробити сільську раду повністю 
підконтрольною собі. А для цього для початку усунути з 
посади сільського голову Володимира Сухаренка за ста-
лінським принципом: немає людини – немає проблеми. 
Про це на сторінці 4 видання.

У ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 
ПАРНЕ МОЛОКО НЕ П’ЮТЬ

ДОДАТКОВІ КОШТИ 
ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

До вжитку там пропонують лише пастеризоване мо-
локо. Високі вимоги встановлюються до безпечності та 
якості й іншої харчової продукції. З 20 вересня подібні 
правила запроваджуються і в Україні. Цього дня набу-
вають чинності статті закону «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 

Та чи запрацює він на повну силу у зазначений тер-
мін? Про це йшлося під час недавнього засідання Наці-
онального прес-клубу з аграрних та земельних питань. 
Матеріал про засідання читайте на сторінці 5 видан-
ня.

ЧИ ОЖИВЕ ВІДУМЕРЛА 
СПАДЩИНА?

До реєстрації у Верховній Раді готується законопро-
ект «Про внесення змін до Земельного кодексу України 
та інших законодавчих актів щодо правової долі земель-
них ділянок, власники яких померли». Він нещодавно 
був підготовлений фахівцями Асоціації «Земельна спілка 
України» та групою народних депутатів України.

Про новації законопроекту і про причини, які зумови-
ли його розробку, говоримо з членом ради Асоціації «Зе-
мельна спілка України», експертом Ресурсного центру 
з прав на землю Проекту USAID «АгроІнвест» Сергієм 
БІЛЕНКОМ на сторінці 9 видання.

Український державний фонд підтримки фермер-
ських господарств розподілив серед виробників 21,9 
млн грн коштів з 25,6 млн грн передбачених на цей рік. 
Про це повідомив заступник Міністра аграрної політи-
ки та продовольства України Володимир Лапа під час 
прес-конференції в ІА «Укрінформ».

Інформація про державну підтримку, претенден-
тів на її отримання та діяльність Укрдержфонду чи-
тайте на сторінці 3 видання.

ФЕРМЕРИ НЕ ДАДУТЬ 
ПРОДАВАТИ ЗЕМЛЮ!

21 серпня Асоціація фермерів та приватних землев-
ласників України провела семінар на тему: «Земельна 
реформа: стан, проблеми та шляхи її врегулювання. Ри-
нок землі з 1 січня 2016 р., можливі загрози та виклики». 
Детальніше про це на сторінці 2 видання.

Нарешті відбулася знаменна подія – традиція друж-
ніх візитів між областями започаткована! Варто зазна-
чити, що на початку липня цього року полтавчани їзди-
ли до Черкаської області з робочим та, водночас, брат-
нім візитом, ініціатором якого став заступник Голови 
Полтавської АФЗ – Михайло Бурлака. Погостювавши з 
декілька днів, люб’язні полтавчани і до себе запросили 
своїх побратимів-черкащан, які вирішили не відклада-
ти до врожаїв зустрічний візит і завітати до Полтав-

ської області у період серпневих свят: Сорочинського 
ярмарку та Яблучного Спаса. Основною метою стала 
ідея єднання фермерів Черкаської та Полтавської об-
ластей. Адже у часи монополізації, рейдерства та тиску 
простому фермеру важко боротися наодинці, тож, щоб 
обмінятися корисним досвідом, знайти нових друзів, 
налагодити контакти та просто зустрітися з однодумця-
ми, наші герої поїхали назустріч пригодам! Як це було 
– читайте на сторінках 7 – 8 видання.

ПЕРША 1000 ФЕРМЕРІВ 
ОТРИМАЛИ КВИТОК 

ФІКСОВАНОГО ЧЛЕНА!
За 8 місяців роботи після останнього звітно – ви-

борного з’їзду, на якому було прийнято рішення про 
запровадження фіксованого членства, ми вже маємо 
перших 1000 фермерів з усієї України. В частині об-
ластей було проведено загальні збори фермерів, в ча-
стині – міжрайонні, про них ми розповідали в мину-
лих виданнях газети, а частина фермерів здійснює це в 
онлайн – режимі, через інтернет-сторінку заповнюючи 
анкету та отримуючи квиток фіксованого члена через 
пошту чи свою районну Асоціацію.

Продовження на сторінці 4 видання.

ПРОГРАМУ ВИСТАВКИ 
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ 

2015» ЧИТАЙТЕ НА 11 
СТОРІНЦІ ВИДАННЯ
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ФЕРМЕРИ НЕ ДАДУТЬ ПРОДАВАТИ ЗЕМЛЮ!
Відкрив семінар президент АФЗУ Іван Томич короткою 

характеристикою сучасної ситуації в земельній сфері.
Цей захід виявив не аби який інтерес серед фермерів, 

науковців, більш ніж 10 громадських організацій аграрного 
спрямування та преси, але тільки не серед органів влади. 
Особливо ганебно сприйняли фермери інформацію про те, 
що Держземагентство, яке зараз реформується в Державну 
службу України з питань геодезії та картографії, проігнору-
вало запрошення організаторів семінару і не надіслало для 
участі бодай хоч якого поганенького земельника. Та й інші 
відомства залишилися осторонь, навіть рідне профільне мі-
ністерство не прийняло в ньому участь.

Семінар виявився цікавим з наукової сторони, адже од-
ним з доповідачів був Юрій Лупенко, директор Інституту 
аграрної економіки, цікавим в плані міжнародного досвіду 
завдяки співдоповіді генерального директора ССОКУ Ва-
силя Кононенка. Та надзвичайно гострим завдяки участі в 

ньому голів фермерських господарств з регіонів, які най-
більше страждають від рейдерських захоплень, чиновниць-
кого бюрократизму та корупції.

Характеризуючи в загальному результати проведеного 
заходу з впевненістю можливо говорити, що «розбазарю-
вати» українську землю фермери не дадуть. А для цього 
обіцяють провести ряд попереджувальних заходів спочатку 
в районах та областях, а потім, якщо влада їх «не почує» – 
дійти і до Києва.

В цьому їх підтримав і пообіцяв бути в перших рядах 
Михайло Апостол, Народний депутат України VII скликан-
ня, радник Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

По закінченню семінару відбулося засідання Комітету 
захисту рідної землі, рішення якого пропонуємо вашій ува-
зі.

Прес-служба АФЗУ

РІШЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ
21 серпня 2015 р. м. Київ

На засіданні присутні лідери 12 громадських організацій із 20 членів Комітету, голо-
ви обласних АФЗ, Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
України, фермери, науковці, народні депутати України.

ВИРІШИЛИ:
1. Обрати співголовою Комітету народного депутата України, Героя України Степана 

Хмару.
2. Співголовам за дорученням 20 громадських організацій звернутись до Президента 

України, коаліції у Верховній Раді України, Прем’єр - Міністра України, громадських орга-
нізацій та народу України щодо загрози для української нації у зв’язку із можливим запро-
вадженням ринку землі з 1 січня 2016 року.

3. Звернутись до коаліції та Уряду з вимогою:
1) Відповідно до коаліційної угоди Верховної Ради України від 27.11.2014 визначити 

на законодавчому рівні щодо пріоритетної підтримки і розвитку сімейних фермерських 
господарств, подолання бідності на селі шляхом прийняття державної програми розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

2) У зв’язку із загрозливими тенденціями у сфері земельних відносин в Україні протя-

гом вересня 2015 року вжити термінові заходи щодо усунення рейдерських схем по захо-
пленню фермерських земель, корупції, криміналізації у сфері земельних відносин. З цією 
метою – прийняти закон про інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, 
надр та природних ресурсів. Виведення землі сільськогосподарського призначення із тіні в 
результаті інвентаризації, першочергово виділити у приватну власність учасникам АТО в 
розмірі 50 га ріллі воїнам, які зазнали поранень та родичам тих, хто загинув.

3) Прийняти нову редакцію закону про оренду землі із чіткими обмеженнями щодо 
землеволодіння, користування та оренди; захисту прав власників земельних паїв (без згоди 
першого власника заборонити оренду, відчуження, заставу земельного паю).

4) Продовжити мораторій на ринок земель сільськогосподарського призначення на тер-
мін до реалізації вище названих пунктів Рішення.

4. У випадку ігнорування нашого Рішення, у відповідності до Конституції України, Ко-
мітет захисту рідної землі у 2 - ій декаді жовтня 2015 року проведе Всеукраїнську акцію 
(страйк) захисту рідної землі.

Дане Рішення довести до Українського народу та влади України!
Головуючий співголова Всеукраїнського комітету захисту рідної землі І.Томич

СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ – ФЕРМЕРИ ОБІЦЯЮТЬ 
СТРІЛЯТИ НА УРАЖЕННЯ!!!

У середу, 12 серпня, більше сотні фермерів з Дніпро-
петровщини зібралися біля Генеральної прокуратури на 
вулиці Різницькій, щоб привернути увагу правоохоронців, 
громади та ЗМІ до факту рейдерського захоплення більш 
як 20 тисяч гектарів їхньої землі на суму, майже 1,5 млрд. 
гривень!!!

Селяни пообіцяли, що в тому разі, коли центральна вла-
да не зупинить грабіжників, селяни будуть змушені стріляти 
в бандитів на ураження! Якщо не зупинити рейдерів зараз, 
завтра селянські повстання можуть охопити всю Україну.

Акція пікетування Генпрокуратури завершилася зу-
стріччю із заступником Генерального прокурора України 
Давідом Сакварелідзе, який завірив, що в рамках чинного 
законодавства вживатиме заходів для врегулювання даних 
питань.

За інформацією ВГО «Комітет з питань корупції», в 
Україні розпочалась наймасштабніша афера за часів неза-
лежності. Суть цієї афери полягає у незаконному вилученні 
землі малих та середніх фермерських господарств шляхом 
змови регіональних держслужбовців та підробки кадастро-
вих номерів з метою перепродажу. Фермери по всій країні 
б’ють тривогу - за попередніми даними, загальна площа 
земель, що підлягають незаконному вилученню становить 
більше 5 млн. га, при ринковій вартості цієї землі більше як 
600 мільярдів гривень!!!

Більш детально про конфлікт можливо перегляну-
ти на ю-тубі у фільмі-розслідуванні «Новомосковськ. 
Історія захоплення земель» - https://www.youtube.com/
watch?v=dE2FTK34U0I

Прес-служба АФЗУ

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ!
Асоціація фермерів та приватних землевласників 

України оголошує про проведення в рамках виставки 
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ-2015» Всеукраїнських громад-
ських слухань «Аналіз виконання Коаліційної угоди в 
частині реформи сільського господарства».

Партнерами цього заходу виступають Союз сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 
Національна Асоціація сільськогосподарських дорад-
чих служб України.

Організатори запрошують всі громадські організа-
ції аграрного спрямування залучатися до участі в Слу-

ханнях.
Головна ідея заходу – напередодні виборів у місце-

ві органи влади запросити представників від всіх учас-
ників Коаліційної угоди з однієї сторони, та представ-
ників з усіх регіонів України від селян, вислухати звіти 
одних та претензії інших, та зробити висновки – з ким 
селянам по дорозі.

Стосовно участі звертатися у виконавчу дирекцію 
АФЗУ: тел. 044 – 228 – 48 – 19,

Ел. пошта: farmasuk1@ukr.net
Прес-служба АФЗУ

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ
РАДИ АФЗУ!

8 вересня 2015 року о 11.00 відбудеться чергове засідан-
ня Ради АФЗУ з наступним порядком денним:

1. Стан земельної реформи в Україні. Запровадження 
ринку землі з 1 січня 2016 року – загрози та виклики (доп. 
Президент АФЗУ І. Томич).

2. Звіти віце-президентів (у відповідності до Ухвали 
XXV звітно-виборного з’їзду АФЗУ) у частині запрова-
дження фіксованого членства, сплати членських внесків, 
інвентаризації районних та обласних АФЗ, проведення ре-
гіональних (місцевих) зборів фермерів (звітують Гончарен-
ко В. Г., Кириченко Л. П., Українець Д. П., Шеремета В. В., 
Якуб І. М., Ярмолюк І. С.).

3. Про підготовку та проведення XVIII сільськогоспо-
дарської виставки «Фермер України» (доп. Данкевич М. 
Г.).

4. Різне.
На засідання запрошені: члени Ради АФЗУ, голови Ко-

мітетів АФЗУ, Міністр аграрної політики і продовольства 
України Олексій Павленко, заступник Міністра аграрної 
політики і продовольства України Володимир Лапа, за-
ступник голови Комітету Верховної Ради України з питань 
аграрної політики і земельних відносин Вадим Івченко, 
співголова Всеукраїнського Комітету захисту рідної землі, 
народний депутат України, Герой України Степан Хмара.

Після закінчення засідання Ради відбудеться семінар на 
тему: «Міжнародний досвід у сфері земельних відносин, 
розвиток фермерських господарств та сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів України».

Місце проведення: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 93, 
Готель «Голосіївський».

Прес-служба АФЗУ

СЕМІНАР З ПРОБЛЕМ ЗЕРНОВОГО РИНКУ
14 серпня Асоціація фермерів та приватних землев-

ласників України провела семінар на тему: “Зерновий ри-
нок України. Проблеми, стан та перспективи для розвит-
ку фермерських господарств та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів”.

У роботі семінару взяли участь керівники фермер-
ських господарств зернового напрямку діяльності з го-
ловних “зернових” областей: Київської, Кіровоградської, 
Дніпропетровської, Харківської, Черкаської та Одеської, 
та представники компнії СП “НІБУЛОН” – заступник ге-
нерального директора Олександр Григоренко та началь-
ник торгового відділу Володимир Славінський.

Відкрив семінар президент АФЗУ Іван Томич корот-
кою інформацією про цілі семінару та дав пояснення, 
чому саме Асоціація уклала угоду про співпрацю з ком-
панією “НІБУЛОН”, та які проблеми виникли на перших 
кроках співпраці.

Надзвичайно змістовною та цікавою була доповідь 
Володимира Славінського, в якій він охарактеризував 
стан світового та українського ринків зерна, його тен-

денції та перспективи(детально з презентацією доповіді 
можливо ознайомитися на інтернет-сайті АФЗУ – www.
farmer.co.ua).

У виступах та обговореннях прийняли участь практич-
но всі фермери та розповіли про проблеми при реалізації 
зернової групи, пропонували шляхи усунення недопра-
цювань, надавали свої пропозиції по розвитку подальшої 
співпраці фермерів та компанії “НІБУЛОН”.

Узагальнюючи проведений семінар, можливо кон-
стантувати, що фермерів не влаштовує велика кількість 
непотрібних підтверджуючих документів, що вимагають 
у компанії, поодинокі факти недостовірності аналізу зер-
на, відсутність приймальних пунктів в ряді регіонів.

Від представників “НІБУЛОНУ” фермери почули пе-
реконливі завіряння керівництва, що буде зроблено все, 
що необхідно для чіткої роботи по прийманню зерна, 
усуненню виникаючих проблем і головне – сприятливих, 
більш високих цін, але лише за умови формування партій 
зерна від 1,5 – 2,0 тис. тон. Лейтмотив – єднайтеся хлопці!

Михайло Данкевич,“Вісник Фермер України”
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СТВОРЕННЯ АГЕНТСТВА З ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРІВ ТА 
СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

В Україні планується створити агентство з підтримки 
фермерів та сільських громад. Про це повідомлялося під час 
спільної прес-конференції заступника Міністра аграрної по-
літики та продовольства Володимира Лапи, члена аграрного 
комітету Верховної Ради України Івана Мірошниченка та 
в.о. директора Держфонда підтримки фермерських госпо-
дарств Івана Слободяника.

Зокрема, агентство може бути створено за прикладом 
виплатних агентств, що діють в країнах ЄС. Реалізувати 
цей проект в Україні можуть на базі Держфонду підтримки 
фермерських господарств у найближчі півтора роки. «Євро-
пейська практика говорить про те, що всі програми держав-
ної підтримки сільського господарства сконцентровані під 
єдиним дахом і працюють за принципом єдиного вікна. Аби 
фермерам не доводилося проходити «квести», щоб отримати 
консультацію або грошову допомогу. Головними пріоритета-
ми є зручний сервіс, максимально наближений до виробни-
ка», — повідомив Іван Слободяник.

Наразі завершились перші консультації з приводу цього 
проекту з представниками Литовської Республіки. У вересні 
українська делегація планує відвідати країну зі зворотним 
візитом. Створенню агентства передуватимуть два пілотних 

проекти, які планується запровадити в наступному році. За 
попередніми домовленостями, фінансова допомога міжна-
родних донорів на реалізацію проекту може скласти 2 млн 
євро.

Прес-служба Мінагрополітики

ДОДАТКОВІ КОШ-
ТИ ДЕРЖАВНОЇ

ДОПОМОГИ
Володимир Лапа підкреслив, що незна-

чна затримка виникла в 2 - 3 областях, але як 
тільки вони нададуть відповідні документи, 
цю роботу буде завершено: «Склалась уні-
кальна ситуація, адже в останні роки кошти 
розподілялись у грудні, через що господарі 
часто просто не мали можливості їх викори-
стати. Міністерство і фонд спрацювали опе-
ративно, щоб в поточних складних умовах 
фермерські господарства завчасно отримали 
цю допомогу».

Крім того, Володимир Лапа повідомив, 
що восени серед фермерів додатково мо-
жуть бути розподілені ще 50 млн грн, які не 
використали в минулі періоди та поверну-
ли фонду. «Ми розраховуємо, що в рамках 
співпраці з Мінфіном матимемо можливість 
додатково надати ці кошти фермерам», — 
зазначив заступник Міністра.

Прес-служба Мінагрополітики

ПРЕТЕНДЕНТИ НА ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ ЧЕРЕЗ УКРДЕРЖФОНД У 2015 РОЦІ
Відповідно до абзацу 6 пункту 7 Порядку викори-

стання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
надання фінансової підтримки фермерським господар-
ствам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 серпня 2004 року №1102 (із змінами) 
Український державний фонд підтримки фермерських 
господарств надає інформацію про перелік фермерських 
господарств, які претендують на отримання фінансової 
підтримки у 2015 році за бюджетною програмою 2801460 
«Надання кредитів фермерським господарствам»:

Вінницька область:
ФГ «Поліщука»; СФГ «Кравця О. В.»; ФГ «Агро - 

Вдалий»; СФГ «Дельта»; ФГ «Ірина - О. Т.»; СФГ «Обе-
ріг»; ФГ «Камелот - 2009»; СФГ «ДІВ»; СФГ ««Райдуга» 
Сича Володимира Андрійовича»; ФГ «Прогрес Агро»; 
ФГ «Яблоко»; ФГ «Сергій СВ»; СФГ «Нива»; ФГ «Агро 
- Мрія»; СФГ «Вікторія»; ФГ « Агро - Майстер»; СФГ 
«Бержан П. Г.».

Волинська область:
ФГ «Веремчук»; ФГ «Голобська Дарівка»; ФГ «Маль-

ва»; ФГ «Оліос».
Дніпропетровська область:
ФГ « Октавія»; ФГ «Діоніс»; ФГ «Лист»; ФГ 

«Маквтех»; ФГ «Мрія - Д»; ФГ «Пальця Олександра 
Олександровича»; ФГ «Лани Климчука»; ФГ «Хнюка-
ло»; ФГ «Світагро»; ФГ «Агро Ника»; ФГ «Індафі»;

Донецька область:
ФГ «ЛВП Віват»; ФГ «Богуслав»; ФГ «Моноліт»; ФГ 

«Мрія».
Житомирська область:
ФГ «Кравчук ЖАЗ»; СФГ «Січ»; ФГ «Афіна-2005»; 

ФГ «Екостарт»; СФГ «Ставрів».
Закарпатська область:
ФГ «Ранет»;
Запорізька область:
ФГ «Орбіта-СМ»; ФГ «Оксана»; ФГ «Воля - 2008»; 

ФГ «Кіхтенко В.О.»; ФГ «Пєтковой Т.Д.»; ФГ «Ко-
лос-Агро Плюс 2007».

Івано-Франківська область:
ФГ «Мрія»; ФГ «Бджілка РРС»; ФГ «Аргос Лан»; 

ФГ « Карпатська живиця»; ФГ «Родовід П».
Київська область:
ФГ «Фіволта»; ФГ «Альберта»; ФГ «Гармонія - 

2015»; ФГ «Стожар»; ФГ «Медові поля».
Кіровоградська область
ФГ «Межиріччя»; ФГ «Жолобок»; ФГ «Скри-

нік Олени Олександрівни»; ФГ «Аврамівське»; ФГ 
«Нива»; ФГ «Колос»; ФГ «Родина Неофіти»; ФГ «Сві-
точ»; ФГ «Осінь 2012»; ФГ «Голубка 1»; ФГ «Вікто-
рія - Агро»; ФГ «Віталіна»; ФГ «Агроперспектива»; 
ФГ «Перемога»; ФГ «Світле життя»; ФГ «Агросан»; 
ФГ «Златопілля - Агро»; ФГ «Демчук»; ФГ «Зобенка 
Леоніда Васильовича»; ФГ «Стадніченка Руслана Ві-
кторовича»; ФГ «Степ».

Луганська область
ФГ «Адоніс Агро»; ФГ «Олександрово»; ФГ «Пер-

лина Донбасу»; ФГ «Віталія»; ФГ «Венере 2005».
Львівська область
ФГ «Зодіак-М»; ФГ «Агро Престиж»; СФГ «Ка-

мінь»; ФГ «Петро Маркович Кухарський»; ФГ «Фа-
ворит К.І.М.»; ФГ «Клас - У»; ФГ «Кмітливість»; ФГ 
«Хоросно»; ФГ « Ольвія».

Миколаївська область
ФГ «Вікторія 2014»; ФГ «Чернохатове»; ФГ «Укра-

їнківське»; ФГ «Кирильчук О.М.»; ФГ «Благовісник»; 
ФГ «Філімонова І.М.»; ФГ «Зоря»; ФГ «Орловське»; 
ФГ «Барвінок»; ФГ «Гульнара»; ФГ «Діброва».

Одеська область
ФГ « Бірлік»; ФГ «Потейт - Агро»; ФГ «Курсаків-

ське»; ФГ «Світлий шлях»; ФГ «Сигнал»; ФГ «Трон 
- 3С»; СФГ «ОНІКС»; ФГ «Оберіг - 2008»; ФГ «Гра-
нат».

Полтавська область
СФГ «Меркурій »; ФГ «Зоря Полтавщини»; ФГ 

«Дорошенко»; ФГ «Водограй»; ФГ «Маліс»; СФГ «До-
лина»; ФГ «Дзябенко».

Рівненська область
ФГ «Нива»; ФГ «Льонок»; ФГ «Шанс».
Сумська область
ФГ «Пінчук»; ФГ «Ратай - М»; ФГ «Кристал»; ФГ 

«Хавест інвест».
Тернопільська область
ФГ «Тора»; ФГ «Сонячне»; ФГ «ФМК»; ФГ « Альбі-

он-АК»; ФГ «Стрипа»; ФГ «Родина Мех»; ФГ «Велес».
Харківська область
ФГ «Олежське-Агро»; ФГ «Русіна І.М.»; ФГ «Ге-

ніїівське»; ФГ «Богодарівське»; ФГ «Луговий»; ФГ «Зі-
бог»; СФГ «Валя»; ФГ «Обрій -93.»; СФГ «Михайлов»; 
ФГ «Віола»; ФГ «Обрій»; ФГ «Маяк».

Херсонська область
ФГ «Житниця»; ФГ «Деметра»; ФГ «Агро Лада»; 

ФГ «Агроінвест ХХІ століття»; ФГ «Гордієнко»; ФГ 
«Курінь»; ФГ « Агроспектр»; ФГ «Аделаїда».

Хмельницька область
ФГ «Велике поле - СВ»; ФГ «Кайя»; ФГ «Косилів»; 

ФГ «Горизонт»; ФГ «Надія»; ФГ «Глостер»; ФГ «Оль-
га».

Черкаська область
ФГ «Шульга Сергій Якович»; ФГ «Прогрес»; ФГ 

«Вернигори С.»; ФГ «Арт-2014»; ФГ «Фахман-2006»; 
ФГ «Агро Стар»; ФГ «Прометей»; СФГ «Перспекти-
ва»; ФГ «Зоря»; ФГ «Савір».

Чернівецька область
ФГ «Фортуна-Р»; ФГ «Луківчанка».
Чернігівська область
ФГ «Мрія – Агро Маш»; ФГ «Садочок - Агро»; СФГ 

«Будаш»; СФГ «Україна».
Укрдержфонд

З 30 ЛИПНЯ УКРАЇНЦІ ЗМОЖУТЬ ПРО-
ДАВАТИ НАДЛИШКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

30 липня 2015 року набуває чин-
ності закон України, який дозволяє 
приватним домогосподарствам, облад-
наних сонячними і вітровими енерго-
генеруючими установками, продавати 
надлишки електроенергії енергоринку. 

Закон про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення 
конкурентних умов виробництва елек-
троенергії з альтернативних джерел 
енергії визначає, що потужність таких 
установок не повинна перевищувати 
30 кВт, а вартість електроенергії буде 
встановлюватися Нацкомісією держре-
гулювання у сфері енергетики і кому-
нальних послуг. При цьому, закон доз-
воляє продавати таку електроенергію 
без ліцензії, йдеться в повідомленні. За-
кон також знижує тариф для сонячних 
електростанцій потужністю більше 10 

МВт приблизно в два рази.
Відповідно до закону, також скасо-

вується правило "місцевої складової". 
Замість нього вводиться стимулюючий 
коефіцієнт, що застосовується до "зе-
леного тарифу". У випадку, якщо ком-
панія при будівництві енергоустанов-
ки використовувала 30% українського 
обладнання, доплата становить 5% до 
тарифу, а якщо частка українського об-
ладнання становить 50% - доплата до 
тарифу досягне 10%.

14 липня президент Петро Поро-
шенко підписав відповідний закон, 
яким вносяться зміни до законів про 
альтернативні види палива, про елек-
троенергетику та про засади функціо-
нування ринку електричної енергії.

За інформацією газети 
«Урядовий кур’єр»

ЦІНИ НА ДОБРИВА В УКРАЇНІ
ЗАВИЩЕНІ НА 26 - 74%

Ціни на добрива в Україні завищені 
на 26 - 74% через штучно створені обме-
ження, написав у своєму Twitter міністр 
економічного розвитку і торгівлі Айварас 
Абромавічус.

Міністр розмістив порівняльну табли-
цю цін, у якій внутрішні ціни на аміак ста-
новлять $ 556 за тонну (без ПДВ), ціни на 
FOB Чорне море - $ 375 (без ПДВ), кар-
бамід - відповідно $ 341 і $ 271, аміачну 
селітру - $ 328 і $ 188, карбамідно - аміач-
ну суміш (КАС) - $ 278 і $ 178, амофос - $ 
586 і $ 465.

А. Абромавічус повідомив, що його мі-
ністерство разом з Міністерством аграрної 
політики і продовольства та групою депу-
татів розробляють план по збільшенню 
конкуренції шляхом спрощення процедур 
реєстрації продукції на ринку добрива.

А міністр аграрної політики і продо-
вольства Олексій Павленко оцінює дефі-

цит мінеральних добрив до осінньої посів-
ної в 300 тис. тонн. За його словами, для 
вирішення проблеми необхідно запускати 
азотні підприємства або знімати мита на 
імпорт добрив.

Два з чотирьох підприємств групи 
Ostchem - горлівський "Концерн Стирол" і 
"Сєвєродонецьке об'єднання" Азот "- зна-
ходяться в зоні АТО і зупинені з міркувань 
безпеки. Ще два виробника аміачної селіт-
ри та КАС зі складу групи -" Азот "(Черка-
си) та" Рівнеазот "- з квітня 2015 простою-
ють через відсутність сировини.

З шести українських виробників азот-
них добрив лише чотири підприємства 
групи Ostchem виробляють види добрив, 
що користуються найбільшою популяр-
ністю в українських аграріїв: аміачну се-
літру та КАС.

За інформацією 
http://www.anyfoodanyfeed.com
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СЕЛЯНИ НЕ ДАЛИ РОЗПРАВИТИСЯ ЗІ СВОЇМ СІЛЬСЬКИМ ГОЛОВОЮ
Дев’ять років ПП «Альфа-Капітал» орендує землі в 

Рунівщині, надає роботу місцевим жителям, а конфлікт, 
що означився ще у 2013-му, як чиряк, прорвав цьогоріч, 
коли приватне підприємство демонстративно суттєво 
зменшило відрахування у сільський бюджет, а сільрада 
відмовилася надати дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою на земельні ділянки, що знаходяться 
під виробничими будівлями підприємства, бо, як 
стверджує В.Сухаренко, будівництво те незаконне. 

Багаторазові публічні пропозиції В.Сухаренка сісти 
за стіл переговорів і знайти компроміс були відхилені 
протилежною стороною: дайош війну до переможного 
кінця! І бізнесменам байдуже, що нацьковують 
односельця на односельця, сусіда на сусіда, 
перетворюючи мирне село на міні Донбас. Жителі 
Рунівщини, які підтримують Сухаренка, отримують 
погрози, мовляв, коли й далі відстоюватимете Яковича, 
то шамкотітимете з кислотою в роті…

Якщо на сесії у липні сільські депутати, котрі 
працюють в ПП «Альфа-Капітал» й беззаперечно 
виконують вказівки роботодавця, маючи «контрольний 
пакет» голосів, «щемили» Сухаренка, зініціювавши й 
проголосувавши за зменшення в чотири рази ліміту на 
використання бензину для сільрадівської автівки та 
скасування щомісячних премій голові й працівникам 
апарату сільради, то на 34-ту позачергову (на їхню 
вимогу) сесію 6 серпня вони винесли питання про 
припинення повноважень сільського голови. У 
вимозі, яку депутатка Тетяна Курзак зачитала від 
імені «опозиційних» колег, було вказано: «у зв'язку 
із порушенням ним Конституції та законів України». 
Він, бачте, не підписав (хоча закон дає йому таке 
право) трьох рішень липневої сесії. 

Чи порушив Конституцію й законодавство України 
Володимир Сухаренко, наразі невідомо: немає про 
це ні рішень суду, ні висновків «компетентних 
органів». А от депутати-опозиціонери, «на око» 
визначивши винуватість сільського голови, вже 
порушили Конституцію України, ст.62 якої гласить: 
«Особа вважається невинуватою у вчиненні 
злочину… доки її вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, 
одержаних… на припущеннях…»

Та що казати про знання опонентів сільського 
голови Конституції, коли вони навіть не знають свого 
«основного» закону – «Про місцеве самоврядування в 
Україні», адже вимагали провести сесію в закритому 
режимі: не сподобалося, що журналісти, односельці 
й громадськість стали свідками їхньої продажності. 
Хоча згідно зі ст.4 цього закону одним з основних 
принципів місцевого самоврядування є саме гласність. 

До того ж Служба безпеки України нині розслідує, 
чи є конфлікт інтересів депутатів сільської ради, 
адже працюючи в приватному підприємстві, вони 
відстоюють його бізнес-інтереси, а не інтереси органу 
місцевого самоврядування, виборців і територіальної 
громади. Якщо конфлікт інтересів є, то це – корупційне 
правопорушення, за яке передбачена відповідальність 
аж до кримінальної. 

Зал сільського Будинку культури був переповнений. 
Члени утвореної Рунівщинської територіальної 
громади стали на захист свого сільського голови, який 
за 9 років перебування на посаді зробив для розвитку 
сільради неймовірно багато. «Такого сільського 

голови у нас не було й більше не буде, якщо дамо його 
«з’їсти»! – прямо висловлювалися промовці. А також 
проголосували за відкликання семи депутатів, що 
працюють в ПП «Альфа-Капітал». 

Кілька сотень людей на всю міць голосових 
зв’язок скандували: «Ганьба!» депутатам-зрадникам 
та альфакапіталівському юрисконсульту Євгену 
Бражнику, який з піною біля рота безсоромно 
намагався керувати сесією (його назвали такимо 
собі місцевим Чечетовим). До речі, коли молоденька 
журналістка підійшла до заступника директора ПП 
«Альфа-Капітал» Ірини Степаненко за коментарем, та 
послала її далеко-далеко відбірними матюками.

На підтримку В.Сухаренка виступили помічник-
консультант народного депутата Юрія Бублика Андрій 
Олефіренко, громадські активісти з Полтави, члени 
Громадської ради при Полтавській обласній раді 
(В.Сухаренко – координатор цього дорадчого органу). 

Лідія Лепейко, голова Полтавської РДА, у своєму 
виступі наголосила, що спровокований конфлікт не 
вартий виїденого яйця, а висловлювати недовіру 
сільському голові за два місяці до чергових виборів, 

що відбудуться 25 жовтня, - просто абсурдно. Але і їй 
не вдалося урезонити альфакапіталівців.

Шекспірівські пристрасті на сесії тривали вже 
близько трьох годин, як одному з присутніх від задухи 
стало зле. Щоб не доводити людей до масового 
знепритомнення, секретар сільської ради Олена 
Забільська закрила сесію. Тож ніякого рішення з 
другого питання порядку денного – про припинення 
повноважень сільського голови – ухвалено не було. 

Однак цього понеділка кілька депутатів-
опозиціонерів разом з Є.Бражником та І.Степаненко 
з’явилися до сільської ради, намагаючись силоміць 
вручити рішення про припинення повноважень 
сільського голови Володимира Сухаренка, яке 
вони нібито 6 серпня ухвалили десь поза вуглами, 
а не в приміщенні, передбаченому регламентом 
для проведення сесійних засідань. Навіть виникла 
штовханина. 

А у вівторок опозиція прийшла в супроводі міліції 
з наміром описати майно сільської ради та поміняти 
замки (!) на свої. Даруйте, але це вже спроба узурпації 
влади, що межує з бандитизмом. Однак начальник 
Полтавського РВВС Віталій Ємець на провокацію не 
піддався.

Якщо депутати-розкольники не знають основних 
засад місцевого самоврядування, то очільники ПП 

«Альфа-Капітал», теж вочевидь, не чули про таке 
поняття, як «соціально відповідальний бізнес». 

Павлюченко, Степаненко і Бражник стверджують, 
що ані копійки не винні  Рунівщинській сільраді. Але 
факти свідчать про протилежне. Ревізія Держфінспекції 
встановила, що у 2012 році ПП «Альфа-Капітал» не 
виконала соціальної угоди з сільрадою й не сплатила 
129 тисяч гривень. 

- Навіть по затвердженій в суді мировій угоді 
підприємство ще має перед сільрадою 31 тисячу 
гривень боргу, - каже Володимир Сухаренко. - По 
цьому ж договору, який вважається пролонгованим, ні у 
2013, ні у 2014, ні в цьому році ПП «Альфа-Капітал» не 
перерахувало нам жодної копійки. А гроші потрібні нам 
на ремонт доріг, клубу, школи, інших об’єктів соціальної 
інфраструктури. Маю підтверджені розрахунки, що за 
кілька років «Альфа-Капітал» заборгувало сільському 
бюджету близько мільйона гривень.

Тахтаулівський сільський голова Олександр Пузир 
теж дотримується думки, що небажання фінансово 
допомагати сільським громадам у Олександра 
Павлюченка, директора ПП «Альфа-Капітал», а за 
сумісництвом ще й фермера, мабуть, як друга натура. 
Таке враження, що діє «по понятіям», а не за правилами 
цивілізованих відносин. На блатній мові це називається 
«нахитати лохів». 

ПП «Альфа-Капітал» вирощувало 
сільгосппродукцію і в приміському Тахтауловому. Але 
якщо у 2012-13 роках за соціальною угодою сплачувало 
до бюджету сільради щороку по 74,5 тисячі гривень, то 
торік узагалі відмовилося укладати такий договір. Це 
при тому, що сіяли переважно кукурудзу та соняшник, 
виснажуючи грунти Державного підприємства 
«Дослідне господарство «Тахтаулово» й отримуючи 
мільйонні прибутки. 

Начальник відділу контролю в АПК та сфері 
використання природних ресурсів Держфінінспекції в 
Полтавській області Ростислав Щербенко повідомив, 
що за результатами ревізій ДП «Дослідне господарство 
«Тахтаулово» в 2012 й 2015 роках виявлено завищення 
розрахунків ПП «Альфа-Капітал» з ДП «Дослідне 
господарство «Тахтаулово», через що останньому 
нанесено збитки на суму відповідно 623 та 670 тисяч 
гривень. Служба безпеки порушила за цим фактом 
кримінальне провадження й проводить розслідування. 
Тож, імовірно, у пана Павлюченка не лише кримінальне 
минуле, а й кримінальне майбутнє...    

Особисто я дивлюся на ситуацію з оптимізмом. 
Боротьба добра і зла, вона не тільки в казках, які ми 
читаємо дітям на ніч. Вона в реальному житті щодня, і 
кожен щоразу робить вибір. 

Переконана, що у жовтні рунівщинський сільський 
голова Володимир Сухаренко отримає від земляків 
ще більший кредит довіри, ніж на двох попередніх 
виборах, коли за нього проголосувало 75% виборців. 
І в нього буде прекрасний депутатський корпус, адже 
рунівщани за жодних умов уже не оберуть тих, хто 
продав їх за тридцять срібляків. Бо після Революції 
гідності навіть у глибинці люди вже не ті, що два роки 
тому, й не дадуть нечистим на руку ділкам заправляти 
в їхньому селі. 

Було б зовсім добре, якби свої земельні паї, а це 
2600 га, вони забрали у ПП «Альфа-Капітал» і віддали 
в обробіток іншому, совіснішому орендареві.  

Людмила Кучеренко, 
президент Полтавського обласного медіа-клубу

Рунівщина. Від редакції:
Коли матеріал готувався до друку, журна-

лістка Людмила Кучеренко повідомила, що 
днями відбулася спроба рейдерського захо-
плення зі зміною замків Рунівщинської сіль-
ради невідомими особами, які використали 
форму однієї з полтавських військово-патріо-
тичних громадських організацій. Але селяни, 
які масово зібралися на захист В. Сухаренка, 
прогнали бандитів, що з’явилися в сільраду 
в супроводі Ірини Степаненко та начальни-
ка Полтавського РВВС Віталія Ємця. Кри-
мінальне провадження за фактом спроби за-
хоплення органу місцевого самоврядування 
районна міліція чомусь не порушила. Зате 
порушила провадження проти В. Сухаренка 
та секретаря сільради О. Забільської нібито 
за зловживання службовим становищем.

Тим часом слідчий суддя Октябрського 
районного суду м. Полтави Г. В.Андрієнко 

за поданням ст. слідчого Полтавського РВВС 
О. В. Бугадія в рамках кримінального про-
вадження винесла дві ухвали, якими надала 
останньому дозвіл на доступ і вилучення 
службового автомобіля та гербової печатки 
сільської ради.

До слова, в ухвалах Володимира Сухарен-
ка слідчий суддя чомусь називає колишнім і 
на судове засідання не запрошувала.

Ще дивніше, що юристконсультант ПП 
«Альфа - Капітал» Євген Бражник вказаний 
в ухвалах як адвокат групи сільських депу-
татів, що працюють в цьому ж підприємстві, 
які й звернулися з колективною заявою до 
райвідділу міліції. В такому разі кваліфіка-
ційно-дисциплінарна комісія Колегії адво-
катів Полтавської області повинна негайно 
анулювати адвокатське посвідчення Є.Браж-
ника.

ПЕРША 1000 ФЕРМЕРІВ 
ОТРИМАЛИ КВИТОК 

ФІКСОВАНОГО ЧЛЕНА!
Найближчим черговим заходом будуть збори фермерів Миколаївської об-

ласті, участь в яких планує взяти президент АФЗУ Іван Томич.
На його переконання фермери країни мають стати єдиною організованою 

європейською структурою. Адже участь в АФЗУ забезпечує своїм членам 
правову підтримку, знижки при закупівлі техніки та пального, цінові перева-
ги у реалізації зернових та технічних культур, доступ до дешевих кредитів, 
страхування майна та посівів, пошуки ринків збуту продукції.

Лише через Асоціацію, через консолідацію фермерського руху можлива 
побудова фермерського устрою європейського рівня в нашій країні. Це мож-
ливо здійснити шляхом запровадження фіксованого членства, яке передбачає 
прямі контакти фермера та Асоціації, надання оперативної юридичної під-
тримки та фінансових вигід для членів.

Що дає фіксоване членство для фермерів читайте на сторінці 12 видан-
ня.

Михайло Данкевич
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У ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТІ ПАРНЕ МОЛОКО НЕ П’ЮТЬ

Робота над «харчовим» законом, як фахівці 
охрестили закон «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», розпочала-
ся сім років тому. Увесь цей час вона рухалася доволі 
непросто. Основну проблему голова правління Ліги 
виробників харчових продуктів Геннадій Кузнєцов 
пояснив так: «Протягом усіх цих років ми мали шале-
ний опір з боку всіх контролюючих органів. Тому що 
фактично в кожного з них відбиралися функції, за які 
вони дуже трималися, бо намагалися залишити фінан-
сові джерела свого існування».

«Згідно з цим законом, - зауважила заступник ке-
рівника Проекту ЄС «Вдосконалення системи контр-
олю безпечності харчових продуктів в Україні» Яна 
Добідовська, - створюється єдиний компетентний ор-
ган. Наразі цю роль відіграє Державна ветеринарна та 
фітосанітарна служба України, яка згодом буде тран-
сформована в Державну службу безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів».

У президента Асоціації свинарів України Артура 
Лози своє пояснення причин тих труднощів, з якими 
стикалися розробники «харчового» закону. Ми зараз 
переходимо від філософії контролю за кінцевим про-
дуктом харчування до філософії контролю самого 
процесу виробництва – від лану до столу. «І, як пока-
зує світова практика, ця система працює значно ефек-
тивніше, ніж попередня», – зауважив він.

Зрештою, Україна була зобов’язана ухвалити зга-
даний закон. На цьому наголосила заступник директо-
ра Департаменту ветеринарної медицини Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби України Ольга 
Семенчук. За її словами, Угода про Асоціацію Украї-
ни з ЄС передбачає наближення нашого національно-
го законодавства до вимог ЄС. «І одним із ключових 
пунктів є наш «харчовий» закон, який включає в себе 
гігієнічний пакет Євросоюзу. Йдеться про основні рег-
ламенти ЄС, які регулюють питання фітосанітарних 
заходів». 

Та з’ясувалося, що зобов’язання щодо забезпечен-
ня харчової безпеки на рівні світових стандартів Укра-
їна взяла на себе значно раніше – ще тоді, коли оформ-
ляла своє членство у Світовій організації торгівлі 
(СОТ). Про це нагадала радник із питань харчового 
законодавства Проекту Міжнародної фінансової кор-
порації ( IFC, Група Світового Банку) «Інвестиційний 
клімат в аграрному секторі України» Катерина Онул. 
Вона, зокрема, сказала: «В цій угоді із СОТ зазначе-
но, що міжнародними стандартами в даному випадку є 
стандарти Кодексу Аліментаріус (Codex Alimentarius). 
Європейське законодавство, яке було взято за основу в 
цьому нашому законі, також ґрунтується на міжнарод-
них стандартах цього Кодексу».

Що важливо: на міжнародні стандарти Кодексу 
Аліментаріус переходять і країни Митного союзу, 
який нині перейменований на Єдиний економічний 
простір. А це означає, впевнена Катерина Онул, «якби 
Україна не прийняла цього закону, ми були б змуше-
ні працювати і торгувати лише всередині своєї країни 

без можливості вийти на міжнародні ринки, а отже, і 
без можливості нарощувати власний експортний по-
тенціал». Отож закон «Про основні принципи та ви-
моги до безпечності та якості харчових продуктів» є 
вхідним квитком не лише на ринки ЄС, а й на інші 
міжнародні ринки.

В Євросоюзі, як наголошувалося під час засідання 
Прес-клубу, захисту прав споживачів надається пріо-
ритетне значення. Український «харчовий» закон, за 
словами Катерини Онул, також є проривом у захисті 
прав споживачів. «Тому нам треба зробити все, щоб 
ми споживали здорові та безпечні продукти, незалеж-
но від того, чи виробляємо ми їх, чи ні».

Один із основних принципів безпечності харчової 
продукції в усіх розвинених країнах, нагадала Катери-
на Онул, полягає у відповідальності операторів ринку 
за свою діяльність. І кожен із тих, хто відступає від 
встановлених правил безпечності виробництва, збе-
рігання, переробки та реалізації продукції, несе за це 
персональну відповідальність. Такий самий підхід за-
проваджує й український «харчовий» закон. 

Він також запроваджує систему управління без-
печністю продукції НАССР. Остання, як відомо, була 
сформована ще кілька десятиріч тому американським 
космічним агентством NASA. Потреба в ній диктува-
лася необхідністю гарантування безпечності харчових 
продуктів для астронавтів, коли ті вирушали у довго-
тривалу космічну подорож. Та невдовзі з’ясувалося, 
що саме таких підходів до безпечності харчування по-
требують і земляни. Відтоді технологія НАССР набу-
ла поширення не лише в США, а й на європейському 
континенті, в інших країнах світу.

Фахівці називають систему НАССР «рятувальним 
жилетом для бізнесу», бо вона дозволяє йому само-
стійно і постійно контролювати безпечність та якість 
харчової продукції на всіх етапах її просування від 
поля до споживачів. І в разі виникнення якихось нега-
раздів, оператори ринку можуть оперативно реагувати 
на їх ліквідацію. 

Що важливо, наголосила Катерина Онул, в «харчо-
вому» законі міститься вимога до запровадження сис-
теми НАССР. А стосовно сертифікації за цією систе-
мою виробник ухвалює самостійне рішення – чи вда-
ватися йому до таких дій, чи ні. Тому що за це йому 
доведеться платити кошти.

«Якщо будуть вироблятися безпечні харчові про-
дукти, якщо підприємства матимуть систему НАССР, 
то повернеться довіра споживачів. Таке виробництво 
буде більш конкурентоспроможним порівняно з тими 
компаніями, які не запровадять у себе відповідні сис-
теми управління безпечністю харчування», - сказала 
Катерина Онул.

І це не єдина перевага, яку отримують виробники 
харчових продуктів від запровадження системи НАС-
СР. Учасники засідання Прес-клубу привертали увагу 
до того, що до підприємств, які працюють за її вимо-
гами, зростає довіра і з боку партнерів. Бо для них це 
позитивний сигнал, який засвідчує, що з таким вироб-
ником можна мати надійні ділові стосунки.

Закон «Про основні принципи та вимоги до без-
печності та якості харчових продуктів» був ухвалений 
Верховною Радою ще минулого року. Відтермінуван-
ня набуття чинності було потрібне для того, щоб сіль-
госпвиробники, переробники та інші оператори ринку 
могли належним чином підготуватися до його реалі-
зації. Проте, Катерина Онул впевнена, що його імпле-
ментація буде непростою.

З цим згоден і керівник напрямку «Розвиток рин-
кової інфраструктури» Проекту USAID «АгроІнвест» 
Микола Гриценко. «Закон досить важливий, - підкрес-
лив він, - і цілком відповідає європейським нормам, 
однак є одне «але». Річ у тім, що структура нашого 

сільськогосподарського виробництва дещо інша, ніж у 
Європейському Союзі. Сьогодні найбільша проблема 
його впровадження на місцях і саме в секторі малих та 
середніх виробників».

У країні нараховується 4,6 млн. особистих селян-
ських господарств (ОСГ). Вони вносять вагомий вне-
сок у сільгоспвиробництво. У таких секторах, як ви-
робництво тваринницької, овочевої, плодово-ягідної 
продукції, ОСГ виробляють левову частку її загально-
го обсягу. Тож постає питання, а що робити з ОСГ – 
впроваджувати в них хоча б елементи простежувано-
сті сільськогосподарської продукції? 

Над вирішенням цієї проблеми «АгроІнвест» пра-
цює вже протягом року. Зокрема, для малих сільгосп-
виробників розроблено два посібники – методичні 
рекомендації. Один стосується сфери впровадження 
елементів системи НАССР для тваринницької продук-
ції, а другий – для рослинницької продукції. Матеріал 
подається в популярній формі, щоб виробникам було 
зрозуміло, як діяти на практиці з максимальною виго-
дою для себе.

Також «АгроІнвест» підготував 24 консультанти, 
які можуть надавати допомогу дрібним сільгоспви-
робникам у підготовці ними пакетів документів для 
того, щоб проводити сертифікацію чи запроваджувати 
елементи системи управління безпечністю продукції 
НАССР у практику. Така робота здійснюється в шести 
регіонах. Вона поширюється на сферу м’ясо-молочної 
продукції, на зберігання та передпродажну підготов-
ку овочів та фруктів. «Досить складно, але процес пі-
шов», - сказав Микола Гриценко. 

Однією з проблем впровадження системи НАССР 
в Україні є подвірний забій худоби. Віднедавна почала 
поширюватися думка, ніби ця проблема вже остаточно 
вирішена. Та Микола Гриценко запевняє, що це зов-
сім не так: «У багатьох випадках ситуація залишила-
ся незмінною: тварини забиваються в антисанітарних 
умовах».

Що потрібно робити, аби допомогти селянам у 
вирішенні цієї проблеми? «АгроІнвест» нині впрова-
джує два проекти, які передбачають створення сервіс-
но-забійних цехів. Сільське населення зможе, таким 
чином, у нормальних санітарно-гігієнічних умовах 
здійснювати забій тварин і передпродажну підготовку. 
І відразу ці цехи готуються до сертифікації за систе-
мою НАССР.

Коли ми говоримо про безпечність та якість кін-
цевої харчової продукції, то маємо розуміти, що такі 
її параметри значною мірою залежать від безпечності 
та якості сировини, яка використовується при вироб-
ництві. «Тому потрібно, як і в Європі, впровадити си-
стему GlobalGAP. Вона передбачає сертифікацію сіль-
ськогосподарської сировини».

На думку учасників засідання Прес-клубу, попри 
всі переваги нового закону «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 
для вирішення наявних проблем, пов’язаних з безпеч-
ністю та якістю харчів в Україні, потрібно розробити 
цілу низку інших законів та нормативних актів. Ви-
робники готові до їх впровадження, бо розуміють, що 
лише таким чином вони можуть витримати конкурен-
цію, яка загострюється як на внутрішніх, так і на зов-
нішніх продовольчих ринках.

Вкрай важливо, щоб такі підходи сприйняли й самі 
споживачі харчової продукції. Бо якщо американський 
фермер, який виробляє молоко, перед споживанням 
пастеризує його на виробництві, то ми наразі помил-
ково вважаємо найякіснішим парне молоко від бабу-
синої корови, яку вона подоїла вручну. Що зрештою 
також є нонсенсом для цивілізованого світу.

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ,
Національний прес-клуб з аграрних

та земельних питань.

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА ВАЖЛИВА ДЛЯ УКРАЇНИ
«За складних економічних умов використання 

альтернативних джерел енергії має суттєве значення 
для забезпечення стійкого розвитку аграрного секто-
ру України», - зазначив Міністр аграрної політики та 
продовольства України Олексій Павленко під час ро-
бочого візиту до фермерського господарства «Омелья-
ненко» на Кіровоградщині.

Фермерське господарство «Омельяненко» має в об-
робітку близько 5,2 тисяч га землі та спеціалізується 
на виробництві зернових та технічних культур, пріо-
ритетним напрямком є вирощування кукурудзи.

До виробничих потужностей підприємства нале-

жать 2 елеватори (потужністю 9 тис тонн та 12 тис 
тонн). На даний час триває будівництво елеватора по-
тужністю 40 тис. тонн.

Підприємство активно інвестує у відновлювані 
джерела енергії, побудувавши офісну будівлю, яка 
повністю опалюється за допомогою теплових насосів.

Так, у 2012 році у с. Іванівка збудовано першу в 
області сонячну електростанцію потужністю 1,3 МВт 
вартістю 26,9 млн. гривень.

У 2014 році введено в експлуатацію рухому на-
земну сонячну електростанцію потужністю 90 кВт, де 
впроваджено унікальну систему управління режима-

ми роботи сонячної електростанції, а також динамічну 
систему стеження за сонцем.

«Наразі Україна знаходиться на шляху до стійкої 
енергетичної незалежності. Зокрема, ми маємо хоро-
ший потенціал для виробництва біоетанолу, невичерп-
ним джерелом для якого є вітчизняний аграрний сек-
тор. Інвестиційний напрям діяльності ФГ «Омелья-
ненко» є хорошим прикладом внеску у енергетичну 
безпеку нашої держави», - наголосив Міністр Олексій 
Павленко.

За інформацією www.agroua.net
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КООПЕРАЦІЯ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ: ДОСВІД ЯПОНІЇ

Кооперативний завод по переробці рису

Однією з ключових проблем розвитку кооперативів 
в Україні є їх ринкова слабкість, відсутність інформа-
ційно-консультативного супроводу, низька виробнича 
культура тощо, що не дозволяє членам кооперативу 
отримати переваги від об’єднання. Членами більшості 
кооперативів є мешканці однієї сільради і їх кількість 
постійно змінюється через низьку зацікавленість, 
слабкий менеджмент та відсутність державної під-
тримки та координації.

Упаковка для манго, які реалізує кооператив

Виходом з зазначеної ситуації може бути зміна 
підходів регіональної та центральної влади до під-
тримки виробництва сільськогосподарської продукції 
особистими селянськими господарствами (ОСГ) через 
сприяння створенню багатофункціональних коопера-
тивів, членами яких стануть ОСГ та фермери району. 
Одночасно, необхідно створювати за участю бюджетів 
різних рівней та коштів членів кооперативів коопера-
тивні переробні та інші підприємств, які будуть виро-
бляти якісну продукцію з регіональної сировини, що 
дозволить збільшити її додаткову вартість.Така систе-
ма дозволить створити потужний виробничий капітал, 
який дозволить членам кооперативу збільшити свої 
доходи та забезпечувати продовольством населення.

Кооперативний тепличний комплекс на 14 га з ви-
рощування полуниці префектура Міяги

Подібна модель організації кооперативу тривалий 
час працює в Японії і довела свою ефективність. Чле-
нами такого кооперативу є, в середньому, біля 12000 
ОСГ, розмір земельної ділянки яких коливається від 1 
до 3 га. Один менеджер кооперативу контактує та об-
слуговує, в середньому, до 1200 фермерів. Він надає їм 
рекомендації щодо управління фермерським господар-
ством, збуту сільськогосподарської продукції, впрова-
дження нових культур, передових технологій, марке-
тингу, в тому числі з дослідження ринків і торгових 
точок, організовує постачання необхідних витратних 
матеріалів, в т.ч. ветеринарних ліків, ПММ або добрив 
чи засобів боротьби з шкідниками. В разі необхідності 
організовує надання відповідних консультацій більш 
широким колом фахівців. Всі регіональні аграрні на-
вчальні, наукові, дорадницькі заклади засновані та 

керуються місцевими кооперативами, які і формують 
запити на відповідні кадри, наукові роботи та кон-
сультаційні послуги. В префектурі (обласному центрі) 
створені кооперативні лабораторії, які використову-
ють сучасне обладнання вартістю в декілька мільйонів 
доларів. Ці лабораторії на запит менеджерів викону-
ють всі необхідні аналізи. Отримані дані опрацьо-
вуються спеціалістами з агрономії, які розробляють 
відповідно адаптовані для конкретних умов та госпо-
дарств технологічні карти. Більшість інфраструктури 
для зберігання продукції та її первісній обробці в кра-
їні – кооперативні.

Кооперативний дослідний інститут префектури 
Міяги

Основним завданням Японського кооперативу пе-
ред своїми членами є:

•розробка та впровадження освітніх програм з по-
кращення та підвищення навичок своїх членів з за-
провадження сучасних технологій та здійснення необ-
хідних для цього виробничих операцій. Підвищення 
виробництва фермерів, через здійснення координації 
їх діяльності;

•підвищення рівня життя та культури;
•маркетинг, зберігання і транспортування виробле-

ної сільськогосподарської продукції . Розробка та ви-
робництво нових споживчих продуктів з метою збіль-
шення додаткової вартості продукції фермерів. Ство-
рення та управління місцевими торговими марками (в 
т.ч. географічними);

•забезпечення фермерів необхідними матеріалами 
та засобами;

•забезпечення споживчими товарами;
•надання кредитів для сільськогосподарського ви-

робництва, споживання, прийом грошових вкладів;
•здійснення всіх видів страхування, в т.ч. з сіль-

ськогосподарської діяльності та пенсійного;
•будівництво та утримання виробничих і житлових 

об'єктів для спільного використання;
•переробка сільськогосподарської продукції;
•будівництво та утримання сільських лікарень та 

клінік;
•створення спеціальних установ та програм з до-

гляду за літніми людьми;
•інше.

Кооперативний магазин свіжої фермерської про-
дукції у м. Міяги

На початку кожного сезону японський фермер ви-
значає для себе, які культури він буде виробляти та 
інформує про це представників відповідних груп ви-
робників, які збирають і передають інформацію мене-
джерам кооперативу. Група виробників неформальна 
– це мешканці одного села, які виробляють однотипну 
продукцію (наприклад група, що вирощує рис, гру-
па, що вирощує овочі, молочарська або з відгодівлі 
ВРХ). Одночасно менеджери кооперативу інформують 
членів своїх груп про вимоги до якості продукції, які 

встановлюються шляхом перемовин між Асоціацією 
кооперативів та торговельними мережами за участю 
представників держави.Інформація надається безпо-
середньо учасникам кожної групи, зокрема через про-
ведення спеціалістами кооперативу навчальних семі-
нарів, спеціальну літературу та інформаційні буклети. 
Завдяки такій роботі тисячі фермерів вирощують од-
нотипну якісну продукцію у великих масштабах, що 
збільшує її ціну та є бажаною в усіх торгових мере-
жах. Відповідно до закону "Про оптові ринки", в кож-
ному місті, де кількість мешканців перевищує 50 тис. 
осіб, місцева влада будує державний оптовий ринок 
сільськогосподарської продукції. Також по всій країні 
діє більше 1000 великих супермаркетів з продажу сві-
жої продукції фермерів.

Всередині кооперативного магазину у м. Міяги

Всередині кооперативного магазину у м. Міяги

Завдання органів влади у сприяння сільськогоспо-
дарському виробництву та розвитку сільської місцево-
сті:

•розвиток і підтримка доходів фермерів - ОСГ;
•підтримка та налагодження нових зв'язків між ви-

робниками і споживачами;
•інформування громади префектури щодо змін та 

можливостей, які відбуваються при структурних ре-
формах в сільському господарстві;

•організація та координація заходів, які дозволя-
ють повною мірою використовувати потенціал міс-
цевого сільського господарства та призведять до його 
зростання;

•усунення бар’єрів та сприяння виходу регіональ-
ної продукції на національний ринок та експорт;

•разом з кооперативами просування регіональних 
продуктів на ринки. Участь у встановленні "правил 
гри" між кооперативами та збутовими мережами;

•підвищення якості продукції;
•інше.

Відділення кооперативного банку

Завдяки такій ефективній співпраці, рівень доходів 
одного фермера - ОСГ тільки від сільськогосподар-
ської діяльності може сягати більше 40 тис. дол. на рік.

Василь Кононенко,
Генеральний директор ССОКУ
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ЧЕРКАСИ – ПОЛТАВА: ЄДНАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ РОДИН!
Як і кожна мандрівка починається з одного кроку, так і 

наша подорож розпочалася із черкаських доріг, які стали пер-
шим випробуванням для непідготованих мандрівників. Проте, 
навіть ці незначні перешкоди на нашому шляху не зупинили 
фермерів у прагненні зустрітися із побратимами Полтав-
ської області. І вже 17 серпня 2015 року делегація черкаських 
фермерів (були представлені Золотоніський, Жашківський, 
Уманський, Звенигородський, Христинівський, Кам’янський, 
Смілянський, Чорнобаївський та Городищенський райони) 
на чолі із Віктором Гончаренком та виконуючим директором 
Михайлом Галамагою прибула на славну землю – Полтавщи-
ну – колиску легендарної Марусі Чурай, народного філософа 
Григорія Сковороди, автора «Енеїди» та «Наталки Полтавки» 
Івана Котляревського, віртуоза містичних оповідань Миколи 
Гоголя, а також цілого ряду українських письменників (Є. Гре-
бінка, Л.Глібов, Панас Мирний, А.Тесленко, Остап Вишня, О. 
Гончар, В. Симоненко та П.Загребельний), композиторів (М. 
Лисенко, Георгій та Платон Майбороди, О.Білаш), художниці 
М. Башкірцевої, актриси Клари Лучко, математика М. Остро-
градського, винахідника промислової вітроенергетики Ю. Кон-
дратюка та багатьох інших талантів української історії.

Нагадаємо, що на початку липня цього року відбулася пер-
ша зустріч полтавчан із черкащанами на теренах малої Бать-
ківщини Тараса і Богдана – Черкащині – за ініціативи Михайла 
Бурлаки (заступник Голови Полтавської АФЗ). За його слова-
ми, завданням такої поїздки було об’єднати фермерів, пробу-
дити їх до нових звершень, до розвитку, до змін. Спостерігаю-
чи протягом останніх років за ситуацією в країні та Асоціації 
зокрема, він дійшов висновку, що «все затухає»: підтримки 
немає, розвитку теж, а єдине, на чому трималася досі органі-
зація – ініціатива та впевненість самих фермерів – поступово 
згасає. Ось для того, щоб якось підняти рівень розвитку, розбу-
дити та розворушити фермера, і з’явилася ідея започаткувати 
добру традицію дружніх відносин між областями. Найважливі-
шим елементом при цьому стало живе спілкування, при якому і 
відбувається обмін передовим досвідом, зміцнення зв’язків та 
розширення особистого кругозору.

Як каже народна мудрість: «Краще один раз побачити, ніж 
100 разів почути». Відвідуючи кращі з кращих фермерські 
господарства, маєш змогу подивитися, як люди хазяйнують, 
поставити запитання, поділитися власними спостереженнями 
– все це і мотивує надалі рухатися у правильному напрямку. 
Більше того, такі подорожі не лише єднають фермерів навколо 
спільних проблем краще, ніж будь-які круглі столи, але й зба-
гачують людину як особистість. Адже, коли ти перебуваєш на 
рідній землі українських митців, відвідуєш історичні пам’ятки 
певної області, починаєш нарешті усвідомлювати, заради чого 
і для кого слід працювати, берегти та передавати у спадок ці 
незліченні скарби матінки-України. 

Дружньою родиною на межі областей у с.Липове Глобин-
ського району

Довгоочікувана зустріч відбулася на межі Черкаської та 
Полтавської областей, а саме у с. Липове Глобинського райо-
ну, куди наші черкащани завітали спершу. Делегацію фермерів 
Черкаської області радо зустріли місцеві господарі на чолі із 
Тетяною Бабко та ініціатором Михайлом Бурлакою. Обміняв-
шись духмяними короваями, щирими посмішками, теплими 
побажаннями та словами привітання, усі дружно вирушили до 
гордості м. Глобине – фермерського господарства «Агросвіт - 
СВ», головою якого є Валерій Ведмідь. Сам хазяїн люб’язно 
показував нашим гостям своє господарство, розповідав про 
технології, які вони роками використовують, відповідав на по-
ставлені запитання, а також поділився власними спостережен-
нями та передовим досвідом з догляду культур.

У 2015 році вони відзначають 10-річчя від року створення 
господарства, засновником якого вважається Сергій Ведмідь. 
Ось так, розпочавши із 10 паїв, потроху розвиваючись та роз-
ширюючись, наразі мають в обробітку 1032 га пайової землі. 
Серед культур переважає пшениця, ячмінь, соя, соняшник, 
кукурудза, картопля; наявний також яблуневий садок (4,5 га). 
Певну незручність становить відносно велика відстань між по-
лями (в межах 30 км). Така особливість району: на 100 гектар-
ному полі можуть господарювати 10 - 15 власників.

Щодо технічного оснащення, можна сказати, що в госпо-
дарстві нараховують 29 одиниць автотракторної техніки (трак-
тори «Джон Дір» 300 - сильний, «Арес» 200 - сильний, Т - 150, 
МТЗ 80 і 892, два «Камази», два комбайни 480, зернові сівалки 
«Гаспардо»). Певні проблеми є з вивозом зерна, тому хотілося 
б до мінімуму скоротити залежність від посередників. Чотири 
роки тому було побудоване сховище, де можна зберігати близь-
ко 500 т картоплі та 300 т яблук. Звичайно, не завжди вигідно 
зберігати картоплю, проте той, хто хоче залишитися на цьому 

ринку, зобов’язаний це робити. Оскільки є нетоварні яблука, 
певні відходи, було вирішено прибудувати невеличку сушарку 
кіровоградського виробництва з теплообмінником, що дозво-
лить виробляти сухофрукти в екологічно чистих умовах. Дуже 
допомагає фронтальний навантажувач телескопічний – слугує 
і для розвантаження, і завантаження, й обпилювання дерев. 
Хоч є типові складнощі у технологіях, у боротьбі з хворобами, 
у захисті, якості продукції та зі збутом, турбують також земель-
ні питання, оформлення спадщини та державна політика зага-
лом. Завжди буде вистачати труднощів, головне, щоб у країні 
панував мир, а решту владнаємо.

На прощання, у подяку за проведену екскурсію наші черка-
щани до запашного короваю вручили Валерію Геннадійовичу 
булаву, як справжньому господарю, на знак шани від землі Та-
раса і Богдана, а також почесну грамоту за розбудову співдруж-
ності фермерів Черкаської та Полтавської областей, активну 
громадську діяльність, особистий внесок у розбудову приват-
них господарств та зміцнення фермерського руху в Україні.

Заслужені подарунки від гостинних полтавчанок 

Крім активної життєвої позиції, полтавчани здавна сла-
вилися своєю гостинністю, у чому нам неодноразово доводи-
лося переконуватися. Отримавши кумедні дарунки, черкаські 
хлопці були цілком задоволені, а домашні страви полтавських 
майстринь перевершили усі сподівання. Ось як прокоментував 
Віктор Гончаренко перший візит: «Ще ніхто ніде нікого так не 
зустрічав, як зустрічали нас полтавчани». На знак вдячності 
за любих жінок неодноразово піднімалися келихи, а хазяйкам 
господи – Ніні Селюк (Виконавчий директор АФЗ Глобинсько-
го району) і Тетяні Бабко (Голова АФЗ Глобинського району) 
були висловлені щиросердні слова подяки та вручені подарун-
ки. Під час обіднього святкування фермери ділилися власними 
враженнями, проте не забували і про робочі сторони дружньо-
го візиту: зокрема, обговорювалася проблема масового отри-
мання повісток трактористами та механізаторами призовного 
віку, внаслідок чого гостро стоїть питання про нестачу кадрів, 
тож виникла цілком серйозна пропозиція іти у владу, аби там 
відстоювати права та інтереси добрих трударів.

Зустріч з фермерами Семенівського району 

Далі дорога йшла у Семенівський район, де на делегацію 
фермерів Черкаської області вже очікували Олександр Пиро-
женко (Голова АФЗ Семенівського району) із своїми побрати-
мами. Опісля всіх запросили відвідати фермерське господар-

ство «Нове життя» і, звісно, подивитися на господарське поле, 
засіяне різними сортами сої для дослідних спостережень і 

порівнянь, а також баштан, де усі дружно посмакували сокови 

Ось така соя росте у наших полтавчан (фермерське госпо-
дарство «Нове життя») 

тими кавунами. Також черкаські гості мали змогу побувати 
у ТОВ «Агріс» (Голова – Сергій Горошинський), яке займаєть-
ся вирощуванням зернових й бобових культур, овочів і баш-
танних культур, коренеплодів і бульбоплодів, виробництвом 
цукру та розведенням свиней. Почесними грамотами та була-

вами було нагороджено усіх Голів фермерських господарств 
(Володимира Мокляка – господарство «Дослідне», Володими-
ра Куцовола – «Греблянське», Сергія Горошинського –«Відро-
дження»).

У господі хазяїв Семенівського району 

Уже надвечір усі приїхали до славного міста-курорту Мир-
города, який свою назву отримав від того, що тут велися мирні 
переговори між сусідніми народами і племенами, що, як ба-
чимо, вирішувалися мирним шляхом. Історики припускають, 
що його було засновано у XII—XIII століттях як спостережний 
пункт на східному кордоні Київської Русі. Перші згадки про 
Миргород зустрічаємо у XVI ст. Зокрема, 1576 року за рішен-
ням польського короля Стефана Баторія Миргород став цен-
тром реєстрового козацького полку. Саме у цьому місті деле-
гацію фермерів Черкаської області зустріли з Гімном України 
та запашним хлібом-сіллю юні миргородці та уквітчані мирго-
родчанки на чолі із старшим поколінням – Віктором Галичем 
(голова обласної АФЗ), Віктором Ковалем (голова АФЗ Мирго-
родського району) та Миколою Марченком (директор обласної 
АФЗ Відродження Полтавщини). Після урочистих привітань 
для черкащан було проведено невеличку екскурсію містом.

Та найбільш вражаючим стало відвідування Музею пам’яті 
жертв Голодомору 1932 - 1933 років (на місці тодішнього дитя-
чого притулку) або ж, як його ще називають, «концтабору для 
неповнолітніх». 

На згадку про музей усім відвідувачам Олександр Джунь 
подарував авторську книгу «Чорні роки Миргородщини», де 
повністю описана історія рідного краю з детальними описами 
та свідченнями очевидців.

Наприкінці напруженого дня делегація вирушила у с. 
Яреськи Шишацького району поселятися у корпусах дитячого 
табору на ночівлю. Однак і там на них чекав сюрприз: Аматор-
ський ансамбль народної пісні «Сударушка» (Кіровоградська 
обл., м. Світловодськ) на чолі із Надією Татарніковою приїхав 
на запрошення Михайла Бурлаки, щоб достойно зустріти ба-
жаних гостей. Тож, як можна здогадатися, веселі пісні і танці 
не стихали аж до глибокої ночі, а дехто не спав і до самого 
рання.

Наступний день увінчався найбільшим святкуванням, адже 
наші черкащани не лише відвідали славнозвісну Диканьку, 
оспівану самим Гоголем, а й загадали бажання біля могутніх 
Кочубеївських дубів, завітали до перлини Диканського райо-
ну – Свято-Миколаївської церкви, опинилися у самому серці 
Полтавщини – метушливому Сорочинському ярмарку із влас-
тивими йому традиціями, побували у Гоголевій садибі, і це все 
– лише за один день.

Зустріч черкащан із головою Диканського району

У Диканському районі зустрічав делегацію черкаських 
фермерів Олександр Гавриленко (Голова АФЗ Диканського ра-
йону), а біля Тріумфальної Арки, усі фермери мали змогу зага-
дати найзаповітніше бажання – мир в Україні! За розповідями, 
її збудували за три дні руками кріпосних селян на честь приїз-
ду імператора Олександра І у серпні 1820 року в новозбудова-
ний палац Віктора Павловича Кочубея – відомого державного 
діяча, графа, а згодом князя Російської імперії. Повідомляють, 
що рід Кочубеїв володів Диканькою понад 200 років. Засновни-
ком вважається Василь Леонтійович Кочубей, однак найбільш 
відомим нащадком є Віктор Павлович, який свого часу засну-
вав Міністерство внутрішніх справ. Тільки уявіть, він слугував 
4 царям: починав при Катерині ІІ, Павло І нагородив титулом 
графа, з Олександром І пройшли його зрілі роки, а Микола І 
дав уже йому титул князя. Про нього казали: «Отличается 
острым умом и малороссийской уклончивостью».

З іменем цього визначного діяча пов’язана Свято-Мико-
лаївська церква, у якій знаходиться родовий склеп Кочубеїв. 
Церква цікава тим, що побудована у формі ротонди і схожа на

Продовження на наступній сторінці
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Собор Св. Петра у Ватикані. Акустика настільки досконала, 
що коли співає церковний хор, здається, ніби то ангели з не-
бес співають: звук відбивається від верхнього куполу і трубою 
спадає вниз, де надзвичайної краси стоїть іконостас з мореного 
дуба.

Не менш величні Кочубеївські дуби, яких колись нарахову-
вали 68, а нині залишилися всього 4 крислаті дуби. Вік дерев 
сягає 600 - 800 років, діаметр стовбурів 1,5 - 1,8 м, а висота 
— 20 - 22 м. Існує кілька версій походження цих дубів.. Згідно 
з однією, дубових алей ніхто не насаджував, а Кочубеї тільки 
прорубали рівні просіки по обидва боки від дерев для проїзду. 
За іншою версією, дубова алея, яка прикрашала в'їзд до сади-
би Кочубеїв, була посаджена полтавським полковником Іваном 
Іскрою і генеральним суддею Василем Кочубеєм до дня народ-
ження останнього, ще задовго до Полтавської битви.

По дорозі на ярмарок ми завітали до с. Опішня, яке сла-
виться своїми виробами з глини; усі охочі мали змогу придбати 
сувеніри додому. Завважимо, що ополонок наші фермери ку-
пували не для того, аби собі побільше до рота занести, а щоб 
зручно було сусіда годувати, як це оповідається у притчі про 
Давида і Самсона, яку доступно розповів Василь Драч. Ну і хто 
після цього стане сумніватися в тому, що думка про ближнього 
у них не на першому місці, а єдність ця – в крові!

Наступним місцем відвідин для нас стало с.Чернечий Яр, 
назву якого пов’язують із дивовижною історією. Відомо, що 
на вершині гори колись стояв монастир, і кожного дня монахи 
приганяли худобу в яр пастися. Оскільки поблизу не було води, 
вони змушені були щоденно набирати повні відра у монастирі і 
зносити у яр, аби худібка мала змогу втамувати спрагу. Монахи 
викопували яму і наливали туди води, утворюючи невеличке 
озеро. Одного разу монахи вирішили помолитися і попроси-
ти в Бога води. Настала ніч і все небо затягнулося хмарами. 
Враз почалася страшенна злива із блискавками, одна з яких 
вдарила прямо в яр. На ранок усе стихло, і місцеві наважилися 
піти подивитися, що сталося. Подиву не було меж: на місці, 
де молилися монахи, з-під землі било джерело. Його лікуваль-
ні властивості підтверджували потім десятки людей, які і досі 
ходять сюди з інших сіл, аби набрати цілющої водички. Тож і 
наші фермери отримали чудову змогу побувати в такому чарів-
ному місці, напитися кришталевої води, а дехто навіть набрав 
її з собою.

Найяскравішою подією цієї подорожі були відвідини Со-
рочинського ярмарку, який щорічно проводиться у с. Великі 
Сорочинці Миргородського району на Полтавщині у третій 
тиждень серпня.

Неочікувана зустріч: Черкащани з Гоголем на Сорочин-
ському ярмарку

Атмосферу славнозвісного ярмарку колоритно описав в од-
нойменній повісті Микола Гоголь, який, до речі, і сам завітав 
на цьогорічний ярмарок (живого класика грав актор).

Наш провідник – Михайло Бурлака, пров провів нас крізь 
усю юрму до Обласного штабу фермерів Сорочинського яр-
марку, де веселощі тільки починалися. Зустрівши делегацію 
фермерів Черкаської області свіжоспеченими короваями, пол-
тавчани у дяку отримали черкаський коровай, а достойним 
керівникам – Віктору Ковалю (голова АФЗ Миргородського 
району), Миколі Марченку (директор обласної АФЗ «Відро-
дження Полтавщини»), Ірині Маслівець (голова АФЗ Шишаць-
кого району), Миколі Москальцю (голова АФЗ Хорольського 
району) –  вручили почесні грамоти, підкріплені бурхливими 
оплесками фермерів-побратимів. Важко словами передати все, 
що там відбувалося: сміх та жарти звідусіль лунали, музиканти 
вигравали, фермери й присідали, й танцювали, і дівчат до тан-
ців брали, у бубен дзвонили, всіх пригощали, наїдки не брали, 
а тільки тости казали! Найбільше вирізнявся Іванченко

А музики грають, душу розважають.. 

Іван Гаврилович, який у свої 75 років був справжньою родзин-
кою програми: і пісні співав, і у танцях не відставав, всюди 
він встигав побути, дружню душу словом звеселити, хто раз 
його зустріне, повік не забуде. І здалося всім на мить, що Со-

рочинці далеко десь, а існує тільки штаб із власними забавами, 
кумедними історіями та запашними стравами. Хай знають всі, 
як святкувати вміють справжні чоловіки – Фермери України!

 На святі ми зустріли незвичайну жінку, яка мужністю 
своєю не поступається найвідважнішим чоловікам – Ольгу 
(батальйон «Айдар»), яка вперше за довгий час, коли воювала 
у с. Щастя, отримала відпустку і відразу вирішила прийняти 
запрошення Віктора Галича погостити на Полтавщині. Позна-
йомившись під час поїздки на Майдан, вони досі продовжують 
спілкуватися та допомагати один одному у складні часи. Не без 
трепету в голосі згадує ті дні, коли вивозили з Луганської та

Такі різні, проте доньки України 

Донецької областей біженців, серед яких були і люди літнього 
віку, і маленькі дітлахи, котрих ховали у ящики для безпечного 
перевезення. Єдине, про що мріє, – нарешті повернутися до-
дому, у рідний мирний Донецьк. Надію має на тих, хто в тилу, 
адже інакше немає звідки чекати на підтримку. Не дай Боже 
чути, що таке стрілянина, і знати, як це – жити у підвалах. Усім 
бажає віри, терпіння, наснаги і єдності, бо тільки спільними 
зусиллями можна досягти успіху.

Здавалося б, що несподіванки скінчилися, однак на нас 
чекала ще одна, не менш захоплююча, певною мірою навіть 
містична подорож до родового гнізда, а нині – Національного 
музею-заповідника М.В.Гоголя, що знаходиться у с. Гоголеве.  
Після урочистої вечері наші гості поринули у нічне театралі

На Батьківщині Гоголя - у с.Гоголеве 

зоване дійство «Чи знаєте ви українську ніч ..?», яке влашту-
вали працівники музею. Перед відвідувачами ожили рідні 
Николеньки (саме так любили називати його матінка Марія 
Іванівна та сестра Ольга, які привітно запрошували до своїх 
спочивалень і розповідали про великого письменника як про 
люблячого сина і брата, який безмежно любив свободу, ніколи 
не соромився свого українського походження і завжди намагав-
ся чимось допомогти). Виявляється, він дуже любив розмальо-
вувати стіни, робив дизайн вікон у готичному стилі, також умів 
гарно грати на клавікорді та мав відмінний музичний слух. 
Взагалі, був людиною з добрим щирим серцем, глибокими 
думками та чудовим почуттям гумору.

А коли настала ніч, ніби зі сторінок зійшли до садиби ге-
рої Гоголевих творів. Фермери настільки були ввічливими, 
що пропускали вперед дівчат назустріч пригодам. Відтак, нам 
вдалося підслухати розмову Левка і Галі, подивитися на танок 
зачарованих русалок, пройти повз нечисту силу, загадати ба-
жання на деревині, де полюбляв сидіти сам Гоголь.

На третій день перебування черкаських фермерів на Пол-
тавщині, а саме 19 серпня, припало велике церковне свято Пре-
ображення Господнього, яке в народі ще відоме як Яблучний 
Спас. Усі полтавчани з непідробною радістю та усмішками на 
обличчях поспішали до храмів, аби достойно відсвяткувати та 
принести дари до церкви.

Із самого ранку наша делегація прямувала до с.Василівка 
Полтавського району, де хазяйнує Володимир Грига (голова 
фермерського господарства «Грига»). З 2006 року господар-
ство «Грига» внесено у державний реєстр виробників насіння 
і садівного матеріалу. У господарстві в обробітку знаходиться 
близько 1000 га землі. Основний напрямок діяльності – виро-
щування та реалізація елітного насіння. Займаються вирощу-
ванням кукурудзи, соняшника, сої, зернових. Провівши неве-
личку пізнавальну екскурсію власним господарством, хазяї 
поділилися секретами про усі специфічні риси кожного з гі-
бридів. Хто зацікавився, мав змогу обмінятися контактами і за 
потреби отримати більш детальну інформацію.

Варто відзначити, що довга дорога до Полтави промину-
ла зовсім непомітно завдяки нашим талантам: Івану Іванчен-

ку, який неодноразово виступав із сольними номерами, серед 
яких найбільшого визнання отримала пісня «А я все дивлюся, 
де моя Маруся» під акомпанемент музиканта Олександра, а та-
кож поетам – Василю Поліщуку (фермер Жашківського району 
Черкаської області) та Віктору Ніколаєнку (генеральний дирек-
тор АФЗУ), які із захопленням продекламували власні вірші. 
Як і у справжнього поета, який відчуває душею, очима і свої 
почуття втілює у словах, так і у нашого Василя Васильовича 
вірші виходили тільки експромтом.

На шляху до Полтави ми завітали в Музей-заповідник 
«Поле Полтавської битви», відкритого на честь її 200 - річчя у 
1909 році. Поруч із Музеєм стоять і два пам'ятники шведським 
солдатам і офіцерам, збудовані у 1909 році, на честь вшануван-
ня пам’яті загиблих. 

Заповідник «Поле Полтавської битви» єдиний в Україні 
входить до ІАМАМ – міжнародної організації військово-істо-
ричних музеїв під егідою ЮНЕСКО, включений до всесвітньо-
го туристичного маршруту.

А у славному місті Полтаві делегація фермерів Черкаської 
області встигли виконати програму по максимуму: під Ротон-
дою постояли і бажання загадали, на Галушці посиділи, цен-
тральним парком погуляли, фотографії на пам’ять поробили. 
Здавалося б, уже все? Та ні.

Дружньою сім’єю у ФГ Щаслива доля

Як заведено у добрих господарів найцікавіше залишати 
наостанок, так і наш провідник – Михайло Бурлака – найці-
кавіше залишив насамкінець. Нарешті черкащани побували у 
сімейному обійсті цього життєрадісного та енергійного чоло-
віка – у фермерському господарстві «Щаслива доля», головою 
якого є Галина Бурлака. Тож саме ця мужня жінка отримала 
почесну грамоту та булаву, як символ справжньої господині. 
Обмінявшись найтеплішими словами привітання та смачними 
короваями, хазяїн господи повів показувати своє поле: кабач-
ки, помідори, баклажани, огірки, перець, соняшник, кавуни ... 
і це далеко не повний перелік культур. Тут господарі виявили 
надзвичайну щирість і гостинність: запашні короваї з жіночих 
рук отримали Віктор Гончаренко, Віктор Ніколаєнко, Михайло 
Галамага та Яків Швачка. До того ж усі фермери у подарунок 
дістали смачнющі кавуни із власного баштану господаря.

А вже під вечір фермери Черкаської та Полтавської об-
ластей єдиною родиною сиділи за столом і смакували знаме-
ниті полтавські галушки в однойменному закладі в Полтаві. 
І справді відчувався отой Дух всеєднаючий, всеохоплюючий, 
всевладний! Усі члени сім’ї (тепер сміливо можна так говори-
ти) мали змогу висловити один одному подяку, побажати міц-
ного здоров’я, натхнення і втіхи, гарних врожаїв і достойних 
цін, щоб чесна справа продовжувалася у майбутніх нащадках, 
щоб від роботи мали не лише горба, але і задоволення духов-
не, терпіння повсякчас та віри на краще, бо інакше просто не 
можна. Так що плани є – треба реалізовувати, ще багато справ 
попереду. Віктор Ніколаєнко закликав: «Пора зводити стіни 
і дах, бо час не чекає». А Михайло Бурлака навіть поділився 
своїми намірами на майбутнє: активно продовжувати започат-
ковану традицію дружніх візитів між областями, а згодом під-
корювати нові горизонти – цією дружньою родиною їхати за 
кордон (Польща, Канада, Молдова), обмінюватися досвідом та 
подорожувати світом. Адже, як неодноразово казали фермери, 
світ один, а кордони – це лише умовність, потрібно вміти вихо-
дити за ці межі, аби об’єднатися навколо вищої спільної мети 
– добробуту, єдності і миру України. Треба менше говорити, 
а більше робити – тоді люди самі почнуть про вас говорити. 
Знаєте, як каже народна мудрість: «Хто як працює, так і їсть», 
дай же ж Бог, щоб в Україні усі люди працювали так, як смач-
но готують господині на мальовничій Полтавщині, а справжні 
господарі трудяться біля матері-землі. Хвала тим рукам, що 
пахнуть хлібом! 

На запитання «Хто або що Вам запам’яталося найбільше?» 
без вагання відповіли: ЛЮДИ, такі до нас привітні, радісні, 
гостинні, наче ми для них найближчі рідні. Хай ще цей візит 
покладе початок символічному об’єднанню двох берегів, від 
малих дітей і до старих дідів. Влучно зауважила Людмила 
Безніс (Глобинський район): «Здорово було б породичатися з 
такими гарними людьми. Подорожувати потрібно: у кожно-
го господарство різноманітне, слід не ховати, а, навпаки, по-
казувати, бо нам немає чого ділити, в нас усіх є лише спільні 
проблеми і єдина місія – працювати на благо своєї країни». За 
словами Віктора Галича: фермер і волонтер – це не професія, а 
стан душі. А душа в українців простора, як і сама Батьківщи-
на-Україна. Такі люди здатні натхненно іти до мети. Єдине, що 
може роз’єднувати фермерів, так це невміння чути один одно-
го, особливо в часи скрути. Але коли є спільні ідеї як перебу-
дувати життя, побудувати нові країну, наш обов’язок – зробити 
усе від нас залежне, щоб майбутнім поколінням не було сором-
но. Секрет єдності простий: якщо довіряти тим, хто тебе ото-
чує – ніщо не може тебе змусити зупинитися. Ось це важливо. 

Земля любить справжнього господаря, де ж таких шукати 
як не в Асоціації фермерів та приватних землевласників Укра-
їни?

Софія Феджора, 
газета «Вісник Фермер України»
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ЧИ ОЖИВЕ ВІДУМЕРЛА СПАДЩИНА?

- Наскільки актуальною для України залишається 
проблема відумерлої спадщини?

- Що взагалі представляє собою відумерла спадщи-
на? Це майно, яке належало померлій особі, у якої немає 
спадкоємців. У складі такого майна є, зокрема, і земель-
ні ділянки. Так от, за тими даними, якими ми володіємо, 
частка земель відумерлої спадщини на полі часто скла-
дає близько 15%. Офіційної статистики з цього питання 
немає, але це дані, які ми отримали під час спілкування 
з представниками органів земельних ресурсів, органів 
місцевого самоврядування, аграрних підприємств, з фер-
мерами.

У межах України цей показник може сягати 1 млн. гек-
тарів. Ця земля не має власників, що породжує величезну 
кількість проблем. 

Земельна ділянка має постійно використовуватись за 
цільовим призначенням. В іншому разі землі забур’яню-
ються, знижується врожайність на суміжних ділянках, 
з’являються шкідники.

Але законодавство не містить чітких правових ме-
ханізмів, які дозволяють оформити право користуван-
ня  землею тоді, коли її власник помер, не залишивши 
спадкоємців. Переважна більшість сільськогосподарської 
землі в Україні використовується на умовах оренди, але у 
вказаному випадку немає з ким укласти договір оренди, 
нікому сплачувати орендну плату, ні до кого пред’явити 
претензії щодо недбалого поводження із землею. 

З іншого боку, такі земельні ділянки часто розташо-
вані у великих масивах. Тому нерідко вони використову-
ються орендарями інших ділянок масиву. Адже трактор 
не буде об’їжджати проблемну земельну ділянку посеред 
поля. Але такі ділянки використовуються без правових на 
те підстав, оскільки оформити все відповідно до закону 
немає можливості. Тож юридично ті сільськогосподарські 
підприємства, які де-факто використовують ці ділянки, є 
зловмисниками. Хоча, підкреслюю, ці дії вчинюються не 
із злочинних міркувань, а просто через те, що відсутній 
механізм, щоб отримати їх в законну оренду. 

- Чи має сьогодні відумерла спадщина достатнє за-
конодавче забезпечення?

- Не можна сказати, що законодавчого забезпечен-
ня немає взагалі. У нас є відповідні статті в Цивільному 
кодексі, які передбачають обов’язок органів місцевого 
самоврядування ініціювати в суді питання про визнання 
спадщини відумерлою. І такі рішення судами приймають-
ся. Але приймаються не в тому обсязі, який необхідний. 
Дуже багато є проблем з виконанням цих норм, і вони не 
завжди ефективно працюють.

- За чинним законодавством відумерла спадщина 
переходить у власність територіальної громади за 
місцем останнього проживання її власника. Які про-
блеми це породжує, і як ви у своєму законопроекті про-
понуєте унеможливити їх появу?

- Дійсно, у нас в чинному положенні Цивільного ко-
дексу передбачено, що відумерла спадщина переходить 
до комунальної власності територіальної громади за міс-
цем відкриття спадщини. А це на 95% - місце останнього 
проживання власника. Отут виникають проблеми.

Бо земельна ділянка може бути розташована, напри-
клад, в Чернігівській області, а її власник проживав у 

Києві. Якщо він помер, то право на отримання землі до 
комунальної власності має не сільська рада в Чернігів-
ській області, а Київська міська рада. Але остання може 
не знати про наявність такої земельної ділянки, на яку має 
право претендувати. 

Відсутність відповідної інформації призводить до 
того, що названа ділянка не оформляється роками і вважа-
ється нічийною. Крім того, ну навіщо київській громаді 
земельний пай на Чернігівщині? Земля має служити тій 
територіальній громаді, на території якої вона розташова-
на. За Конституцією земля є матеріальною основою міс-
цевого самоврядування.

Тому ми пропонуємо докорінно змінити ситуацію і 
встановити, що земельна ділянка та інше нерухоме май-
но, яке на ній розташоване, в разі відсутності спадкоємців 
має переходити до комунальної власності тієї територі-
альної громади, де розташоване це майно. На наш погляд, 
це абсолютно логічно. І в результаті розширить матері-
альну базу місцевого самоврядування.

- Щоб зайнятися вирішенням проблеми відумерлої 
спадщини, треба дізнатися про її появу. Тож як місце-
ві органи влади отримують інформацію про наявність 
відумерлої спадщини і як мають у відповідності до ва-
шого законопроекту отримувати її в подальшому?

- З цим дуже велика проблема. Для того, щоб орган 
місцевого самоврядування звернувся до суду, йому треба 
довести, що власник земельної ділянки помер і що немає 
спадкоємців. Ці відомості містяться в Державному реє-
стрі актів цивільного стану і в Спадковому реєстрі. Але 
права на отримання інформації в цих реєстрах у органів 
місцевого самоврядування немає. І вони отримують її, хто 
як може. Хтось через прокуратуру шукає, хтось діє інши-
ми шляхами. Але прямої норми, яка б зобов’язувала  ор-
гани, що ведуть ці реєстри, надавати інформацію органам 
місцевого самоврядування, у нас  нема.

Хоча мені це видається дуже дивним, бо всі зазначе-
ні реєстри ведуться в електронній формі. Також в елек-
тронній формі ведуться Державний земельний кадастр і 
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, які 
містять інформацію щодо наявності землі, іншого неру-
хомого майна відповідної особи. 

На наш погляд, необхідно просто налагодити взаємо-
дію в електронному вигляді між цими реєстрами, щоб, 
образно кажучи, машина сама шукала те майно, яке є 
відумерлою спадщиною, і надавала інформацію органам 
місцевого самоврядування. Технічно зробити це можли-
во.

Крім того, треба надати органам місцевого самовря-
дування право отримувати від державних реєстрів необ-
хідну інформацію про смерть особи і про те майно, яке 
їй належало.

- Скільки часу за чинним законодавством витра-
чається для того, аби юридично оформити відумерлу 
спадщину? Чим це загрожує її орендарям?

- Чинний закон встановлює, що заява про визнання 
спадщини відумерлою може бути подана тільки через 
рік після смерті її власника. Тобто, шість місяців дається 
спадкоємцям для того, щоб вони подали заяву про при-
йняття спадщини, і ще шість місяців – це люфт для тих 
спадкоємців, які не встигли цього зробити.

Крім того, певний час забирає судовий розгляд спра-
ви, це щонайменше кілька місяців. І процедура реєстрації 
права власності територіальною громадою також потре-
бує певного часу.

Все це ускладнює роботу орендаря. Увесь цей час він 
не знає, кому сплачувати орендну плату, у нього виника-
ють питання щодо виконання інших положень договору 
оренди. 

Якщо договір оренди не укладений чи закінчився тер-
мін його дії, то поновити його теж неможливо, адже орен-
додавець відсутній. І юридично орендарі, які де-факто 
використовують ділянку, стають правопорушниками. 

Тому потрібен якийсь механізм оформлення оренд-
них відносин, коли людина померла, а спадкоємці – чи 

територіальна громада – у свої права ще не вступили. І 
ми пропонуємо, щоб на цей період сільська, селищна чи 
міська рада, де розташовані ці ділянки, могли б надава-
ти їх самостійно в оренду. А потім, коли вже спадкоємці 
з’являться, такий тимчасовий договір оренди має припи-
няти свою дію.

- Чому місцеві органи влади дотепер часто заплю-
щують очі на відумерлу спадщину, всіляко уникають її 
юридичного оформлення?

- Причини тут дуже різні. По-перше, вони часто 
просто не мають інформації про відумерлу спадщину. 
По-друге, для того, щоб подати до суду заяву про визнан-
ня спадщини відумерлою, треба сплачувати судовий збір. 
Це теж для місцевих рад проблема, особливо, в невеликих 
населених пунктах, бо вони мають переважно порожні 
бюджети. Іноді сільські голови просто не хочуть возитись 
із судовою тяганиною. 

І бувають, на жаль, неприємні ситуації, пов’язані із 
зловживанням деяких органів місцевого самоврядування. 
Трапляється, що вони дійсно заплющують очі і «втемну» 
домовляються про використання цих ділянок певними 
особами, при цьому гроші йдуть не до бюджету, а до чи-
єїсь кишені. Все це незаконні дії, навіть більше – вони 
мають ознаки злочину. Але ця ситуація може тривати ро-
ками.

- Часто власники земельних ділянок набираються 
боргів і за життя не встигають розрахуватися з ними. 
Тож чи можуть кредитори нарівні з місцевими органа-
ми влади ініціювати пошук відумерлої спадщини? 

- Дійсно, така проблема існує. Вона зачіпає банки, 
інших кредиторів. І в тому, щоб відумерла спадщина на-
решті знайшла свого нового власника, якраз найбільше 
зацікавлений саме кредитор. Бо йому з кимось потрібно 
вирішувати питання про виконання обов’язків.

За Цивільним кодексом, територіальна громада, яка 
стала власником відумерлого майна, має розрахуватись з 
кредиторами (звичайно, якщо борг не становить більше 
вартості цього майна). На даний час кредитори позбав-
лені можливості самостійно ініціювати питання в суді 
про визнання спадщини відумерлою. Іноді буває, що вони 
навіть звертаються до органів місцевого самоврядування, 
але ті нічого робити не хочуть.

Ми пропонуємо нову норму. На наш погляд, було б 
логічно, аби кредитор теж міг подавати вказану заяву до 
суду, але відумерле майно все рівно переходило б до ко-
мунальної власності. На мою думку, таке ж право доціль-
но надати орендарям інших ділянок земельного масиву.

Це зекономить кошти бюджету на судові витрати, та й 
підштовхне органи місцевого самоврядування до належ-
ного виконання своїх обов’язків.

- На якому етапі перебуває ваш законопроект і якою 
вам видається його подальша перспектива?

- Законопроект розроблений, ми детально обговорю-
вали його положення у середовищі органів місцевого 
самоврядування, органів земельних ресурсів, аграрних 
підприємств, фермерів. Текст його готовий і зараз він го-
тується до реєстрації у Верховній Раді України. 

Щодо перспектив, то я думаю, що питання відумерлої 
спадщини у тому чи іншому вигляді обов’язково буде ви-
рішено найближчим часом. Це питання вже явно перезрі-
ло. Якщо взяти цифру в  майже 1 млн. гектарів сільсько-
господарських земель, які можуть вважатися відумерлою 
спадщиною, то навіть за середнього розміру орендної 
плати у 750-800 грн. за гектар бюджети територіальних 
громад зможуть щорічно отримувати близько мільярда 
гривень. Для них це дуже суттєве фінансове поповнення. 

Багато наявних проблем, пов’язаних із відумерлою 
спадщиною, які криються у недосконалому законодав-
стві, сподіваюсь, будуть найближчим часом зняті. Тому 
новий закон дійсно потрібен для всіх, хто обстоює дер-
жавницькі позиції в земельних питаннях.

Михайло ВЕРНИГОРА,
Національний прес-клуб з аграрних 

та земельних питань 

ВІДКРИТТЯ МАЙНОВИХ РЕЄСТРІВ
Відкриття реєстрів власності в частині суб’єктів пра-

ва буде сприяти підвищенню прозорості та ефективнос-
ті громадського контролю в сфері земельних відносин. 
Про це заявив Голова Держгеокадастру Максим Марти-
нюк, коментуючи прийнятий Парламентом закон № 2423 
“Про внесення змін до деяких законів України щодо по-
силення прозорості у сфері відносин власності з метою 
запобігання корупції”, який відкриває інформацію про 
власників рухомого і нерухомого майна, зокрема – зе-
мельних ділянок.

Документ знімає обмеження на оприлюднення даних 
щодо зареєстрованих на громадян земельних ділянок, їх 
площі, цільового призначення, дати набуття у власність. 
Доступний пошук як за об’єктом – кадастровим номе-
ром земельної ділянки, так і суб’єктом права – ввівши 

ПІБ, можна буде отримати повний перелік зареєстрова-
ного на особу майна. Персональні дані при цьому зали-
шаються захищеними – точні адреси об’єктів власності 
оприлюднюватись не будуть.

Обов’язковою умовою отримання доступу до інфор-
мації буде ідентифікація заявника (фізичної або юридич-
ної особи) – з використанням електронного цифрового 
підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації 
особи.

Орган, що здійснює ведення Державного земельного 
кадастру, за заявою власника земельної ділянки зобов’я-
заний надати йому інформацію про осіб, які отримали 
доступ до інформації про його майно в Державному зе-
мельному кадастрі.

“Тепер 19 цифр кадастрового номеру матимуть кон-

кретне ім’я та прізвище. Це одна з найрадикальніших та 
найдієвіших реформ після Революції Гідності, для сфе-
ри земельних відносин ці зміни були довгоочікуваними 
та принципово-необхідними, – відзначив Максим Мар-
тинюк. – При цьому дуже важливо, що прозорість не є 
односторонньою: процедура надання даних передбачає 
таку ж відкритість і з боку заявника на їх отримання”.

Довідково
Закон “Про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення прозорості у сфері відносин власності 
з метою запобігання корупції” прийнятий 14 липня 2015 
року. Він набирає чинності через два місяці з дня його 
опублікування.

Джерело:Урядовий портал
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Замовлення № 157808

228-48-19

ЗВЕРНЕННЯ
Шановний редакція газети! Звертається до вас СФГ «Чу-

мак М. М.», яке було засноване у 1990 році. На підставі рі-
шення Золочівської районної Ради народних депутатів Хар-
ківської області від 18. 09. 90 № 293 - 3, де вказано: "Погоди-
тись з рішенням адміністрації радгоспу «Пролетар Харківщи-
ни» від 16 серпня 1990 року № 19, про вилучення земель для 
створення селянського господарства та передачу їх в довічне 
спадкове володіння громадянину Чумак М. М. загальною 
площею 26,0 га."

У розпорядженні Золочівської районної Ради народних 
депутатів Харківської області "Про реєстрацію фермерсько-
го (селянського) господарства Чумака Миколи Миколайови-
ча" від 26. 10. 93 № 122 вказано: "Розглянувши заяву Чумака 
Миколи Миколайовича про реєстрацію фермерського (селян-
ського) господарства та керуючись статтею 8 Закону України 
"Про фермерське (селянське) господарство", зареєструвати 
фермерське (селянське) господарство Чумака Миколи Мико-
лайовича в такому складі:

Чумак Микола Миколайович - голова фермерського 
господарства, 1945 р.н.

ЧЛЕНИ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА:
1. Чумак Ніна Михайлівна - 1951 р. н.
2. Чумак Андрій Миколайович - 1974 р. н.
3. Чумак Ольга Миколаївна - 1975 р. н.
У Статуті в розділі І "Принципы организации, предмет и 

цели деятельности" у пункті 9 зазначено "Членами крестьян-
ского хозяйства считается т. Чумак Николай Николаевич, 
Чумак Нина Михайловна, Чумак Андрей Николаевич, Чумак 
Ольга Николаевна, пользуются равными правами во всей 
хозяйственной, экономической и финансовой деятельности, 
а также при возмещении ущерба и разпределении доходов".

Перший Державний акт на право користування землею 
був виданий у 1990 році селянському господарству гр. Чу-
маку М. М. у безстрокове і безоплатне користування на 26,99 
гектарів землі.

Другим Державним актом на право постійного користу-
вання у 1998 р. гр. України Чумаку М. М. землю надано для 
ведення фермерського господарства.

СФГ з дня існування було взяте на облік в усіх державних 
установах. Сплачувало і сплачує всі податки.

Всі члени господарства працювали в СФГ. Син, Чумак А. 
М., після закінчення школи працює 25 років у СФГ та здобув 
знання та практичний досвід у веденні фермерського госпо-
дарства. Після смерті голови господарства Чумака Миколи 
Миколайовича 13 лютого 2008 р., на загальних зборах з чле-
нів СФГ був обраний головою Чумак Андрій Миколайович 
від 15.02.2008 року.

У довідці АБ № 125756 з єдиного державного реєстру під-
приємств та організацій України (ЄДРПОУ) у графі керівник 
вказане прізвищеЧумак Андрій Миколайович від 08.04.2008 
року.

У довідці АБ № 606610 державного реєстру підприємств 
та організацій  України(ЄДРПОУ) у графі керівник вказане 
прізвищеЧумак Андрій Миколайович від 28.12.2012 року.

У 2015 році юридичним особам потрібно пройти переє-
страцію. У реєстраційній службі району нам було запропоно-
вано звернутися до нотаріуса для переоформлення майнового 
комплексу для прийняття спадщини по фермерському госпо-
дарству, так як помер засновник.

Але ж на нашу думку, ми всі є засновниками, так як є чле-
нами СФГ згідно розпорядження і статуту.

Ми звернулися до нотаріуса і він надав запит у відділ 

держземагенства з проханням надати Витяг з Державного зе-
мельного кадастру про земельну ділянку та повідомити: чи 
було зареєстроване право власності чи видавався Державний 
акт про право власності.

Спеціалісти земельного відділу в усній формі повідоми-
ли, щоб ми обрали нового голову після померлого і працюва-
ли далі. (06.08.2015 р.).

Тому виникає питання: чому наше СФГ не переєстрову-
ють? Термін переєстрації закінчується 01.09 2015 року.

Надайте рекомендації наших подальших дій, будь ласка.
З повагою члени СФГ «Чумак М. М.».

Відповідь юридичного відділу АФЗУ.
Шановні члени СФГ «Чумак»! Проаналізувавши Ваше 

питання слід зазначити, що Ваші дії є цілком законними, 
оскільки під час реєстрації фермерського господарства до 
установчих документів, а саме Статуту було внесено відо-
мості про інших членів господарства, окрім його голови, то 
відповідно до чинного законодавства України після смерті 
голови ФГ інші члени мають провести загальні збори на яких 
обрати нового голову господарства та провести відповідну 
державну реєстрацію зміни керівника (звернутися до держав-
ного реєстратора). Після цього Ви спокійно можете продов-
жувати вести господарську діяльність на землях постійного 
користування і не зважати на тиск чиновників. Більш того дії 
державного реєстратора слід вважати незаконними та пов-
ністю необґрунтованими, оскільки чинне законодавство не 
містить норми яка б скасовувала право постійного користу-
вання для фермерського господарства та вимоги щодо отри-
мання земель постійного користування у спадщину.

З повагою, юрист АФЗУ
Пророченко М. В.

ПОРЯДОК РОЗПАЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Оскільки земельна ділянка, яку орендує фермерське гос-

подарство, це сільськогосподарська земельна ділянка держав-
ної власності, то рішення про надання дозволу на проведення 
паювання земель фермерського господарства та передачу цих 
земель у власність членам цього господарства прийматиме 
представництво Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру у області, яке протягом місячного строку 
має розглянути подані документи та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою. Відповідно до частини 4 статті 122 ЗКУ 
центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресур-
сів та його територіальні органи передають земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення державної власності, крім 
випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у влас-
ність або у користування для всіх потреб.Приватизація земель 

фермерського господарства його членами має здійснюватися в 
порядку, передбаченому для приватизації земель працівниками 
державних та комунальних підприємств, установ та організацій 
(ст. 25 ЗКУ).

Так, зокрема, фермерське господарство на підставі рішення 
загальних зборів своїх членів має звернутися до територіально-
го органу Держгеокадастру з клопотанням про приватизацію 
земель господарства. Територіальний орган Держгеокадастру в 
місячний термін розглядає клопотання та надає дозвіл фермер-
ському господарству на розробку проекту приватизації земель.

При цьому, передача земельних ділянок із земель фермер-
ського господарства у власність громадянам - членам цього 
господарства здійснюється після погодження проекту привати-
зації за їх заявами.

Перелік необхідних документів для розгляду питання про 
передачу у власність земельних ділянок громадянам – членам 
фермерського господарства із земель цього господарства відпо-
відно до погодження проекту приватизації має містити:

- заяву громадянина – члена фермерського господарства про 
передачу йому у власність земельної ділянки із земель цього 
господарства;

- копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадяни-
на України);

- графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування 
земельної ділянки, визначене за проектом приватизації;

- довідку про відсутність раніше набутого права на земельну 
частку (пай).

З повагою, юрист АФЗУ Пророченко М. В.

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДІ
Чи мають право органи місцевого самоврядування вилучати 

земельну ділянку, виділену під забудову 15 років тому, якщо ця 
ділянка не використовується за призначенням (будівництво не 
проводиться). Чи можна вилучити земельну ділянку для ведення 
ОСГ, якщо вона не використовується?

Відповідно до пункту 1.6 статті 346 Цивільного кодексу Укра-
їни право власності припиняється у разі примусового відчуження 
земельних ділянок приватної власності, інших об'єктів нерухомо-
го майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

Однією з підстав припинення права користування земельною 
ділянкою відповідно ст. 141 Земельного кодексу України є вико-
ристання земельної ділянки не за цільовим призначенням.

Примусове припинення прав на земельну ділянку відповідно 
ст. 143 Земельного кодексу здійснюється у судовому порядку.

Виходячи з вищезазначеного, органи місцевого самовряду-
вання можуть у судовому порядку або за умови Вашої добро-
вільної згоди, вилучити земельну ділянку з мотивів суспільної 
необхідності, якщо вона використовується не за цільовим призна-
ченням.

Щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для по-
треб сільського господарства.

Відповідно до ст. 20 Земельного кодексу України постано-
вою Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 502 затверджено 
Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у 
власності громадян або юридичних осіб.

Зміна цільового призначення земельної ділянки провадиться 
за поданням заяви (клопотання) її власника до сільської, селищ-
ної, міської ради, якщо земельна ділянка розташована в межах на-
селеного пункту, або районної держадміністрації, якщо земельна 
ділянка розташована за межами населеного пункту.

До заяви (клопотання) додаються:
а) копія державного акта на право власності на земельну ді-

лянку;
б) для громадянина – власника земельної ділянки – копія 

паспорта (серія, номер паспорта, коли і ким виданий та місце 
проживання), для юридичної особи – власника земельної ділян-
ки – копія статуту (положення та копія свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи);

в) обґрунтування необхідності зміни цільового призначення 
земельної ділянки із зазначенням її розміру.

Сільська, селищна міська рада або районна держадміністра-
ція розглядає заяву (клопотання) і в разі згоди на зміну цільового 

призначення земельної ділянки дає дозвіл на підготовку проекту 
відведення. Якщо земельна ділянка розташована в межах населе-
ного пункту, то сільська, селищна, міська рада розглядає проектні 
матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення 
земельної ділянки (крім особливо цінних земель).

Рішення сільської, селищної, міської ради або відповідного 
органу виконавчої влади про зміну цільового призначення зе-
мельної ділянки є підставою для оформлення громадянину або 
юридичній особі державного акта на право власності на земельну 
ділянку зі зміненим цільовим призначенням.

Разом з тим, при прийнятті рішення про зміну цільового при-
значення земельної ділянки слід врахувати норми ст. 23 Земель-
ного кодексу України. Частиною першою та другою цієї статті 
встановлено, що землі, придатні для потреб сільського господар-
ства, мають надаватися насамперед для сільськогосподарського 
використання.

Визначення земель, придатних для потреб сільського госпо-
дарства, провадиться на підставі даних державного земельного 
кадастру.

За інформацією безкоштовнаї юридичної консультації
"Захист права".
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За прогнозами синоптиків осінь буде теплою і сухою. А ве-
ресень обіцяє бути і зовсім літнім - такий був прогноз народно-
го синоптика Валерія Некрасова (на жаль, він недавно пішов з 
життя).

А Леонід Горбань, який також робить довгострокові про-
гнози, каже, що бабине літо почнеться з початку вересня і три-
ватиме до 11 вересня, температура буде на позначці +20 ... + 
25° С. З 18 вересня температура почне знижуватися, поступово 
досягаючи +9 + 10° С. Згідно з прогнозом Некрасова, перший 
місяць осені завершиться похмурою, прохолодною погодою. 27 
вересня: погода різко зміниться на осінню, з сильними зливами 
та шквалами.

Жовтень обіцяє бути помірно теплим. Проте вже в другій 
половині місяця істотно похолодає. Так, за прогнозом Некра-
сова, вже в другій половині місяця очікуються перші заморозки 
у повітрі, а на грунті - з 13 листопада. Останній місяць осені 
обіцяє бути похмурим, прохолодним, з сильними дощами і за-
морозками, але без снігу. Перші морози - з 24 листопада, а пер-
ший сніг піде на початку грудня. В цілому Горбань передрікає 
прохолодну погоду в жовтні з дощами, а 11 числа - різке падіння 
температури до +2 ° С.

ДО УВАГИ ГОЛІВ АСОЦІАЦІЙ, ФІКСОВАНИХ ЧЛЕНІВ АФЗУ, ЧЛЕНІВ С/Г КООПЕ-
РАТИВІВ, ФЕРМЕРІВ!

З 23 по 25 вересня відбудеться щорічна сільського-
сподарська виставка "ФЕРМЕР УКРАЇНИ".

Це єдиний фермерський захід який дає можливість 
показати на ділі чого варте фермерство, яку високоякісну 
продукцію воно виробляє, запропонувати її для мережі 
оптовиків на вітчизняному ринку, а участю в круглому 
столі з Італійськими партнерами знайти шляхи виходу 
на зарубіжні, знайти партнерів для створення спільних 

підприємств чи отримання інвестицій.
Окрім того це можливість спілкування один з одним, 

з постачальниками сільськогосподарської техніки та об-
ладнання.

Ми розуміємо, що у справжнього господаря не має 
можливості знаходитися на виставці постійно, всі три 
дні. Тому просимо Вас надати інформацію головам об-
ласних Асоціацій фермерів про Ваші потреби в реаліза-

ції продукції, її зразки та якісні показники з метою пока-
зу її на стендах обласних Асоціацій.

Перелік заходів які будуть проходити на виставці ві-
дображені у проекті програми що наведена нижче. Ми 
готові врахувати пропозиції по програмі для адаптації її 
для Ваших потреб.

Організаційний комітет виставки.

ПРОГРАМА ХVІІI СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ВИСТАВКИ «ФЕРМЕР УКРАЇНИ - 2015»
23 – 25 вересня 2015 р. 10.00 – 18.00 - робота виставки. Павільйон №4 та відкриті майданчики.

23 вересня 2015 року
Семінар «Використання сонячної енергетики в фермерських господарствах» .
Організатор: компанія «РЕНТЕХНО»
Конференція «Практичний досвід впровадження в Україні методів ефективного 

(точного) землеробства. 
Організатор: виставкова компанія « S-TEAM»

Науково-практичний семінар «Інтенсивна технологія вирощування грецького (во-
лоського) горіха і фундука».

Організатор: НАСДСУ

24 вересня 2015 року
Круглий стіл «Організація співпраці Італійських та Українських підприємств 

в напрямку експорту сільськогосподарської продукції, інвестиційної діяльності та 
створення спільних підприємств».

Організатор: компанія PJ Consulting та АФЗУ

Конференція «Український ринок аграрного машинобудування та сервісного об-
слуговування агротехніки: реалії та перспективи».

Організатор: виставкова компанія « S-TEAM»

Всеукраїнські громадські слухання «Аналіз виконання Коаліційної угоди в части-
ні реформи сільського господарства».

Організатори: АФЗУ, ССОКУ, НАСДСУ

Дегустація вин терруарного виноробства приватних та фермерських господарств 
України. (Всеукраїнська Асоціація виробників виноградної та садівничої продукції 
- ВАВВСП)

23 – 25 вересня 2015 р. - торгівля с/г продукцією на відкритих майданчиках
Тел./ф: 044-501-78-24, 050-391-94-72, 067-348-10-35
Ел. пошта: farmexpo@ukr.net

ОГОЛОШЕННЯ
Пропоную вживану сільськогосподарську 

техніку вітчизняного та імпортного виробни-
цтва з закордону під замовлення.

Частина техніки є в наявності на території 
України:

-трактор Renault Ares 610x,  2003 р.вип., 110 
к.с., в ідеальному стані;

-плуг одеський 3+1 корпуса, оборотний, 

2013 р. вип.;
-зернозбиральний комбайн John Deere 1085, 

1985 р.вип., 5м. жатка, з кондиціонером;
-січкарня, в гарному стані.
-інше с\г обладнання.
Допоможу в оформленні візи для особистого 

огляду, відбору, та розмитнення.
Тел.: 096 – 782 – 75 – 86.
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ПЕРЕДПЛАТА!

Газета «Вісник 
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 

інформація для фермерів, кооперативів та 
особистих селянських господарств

www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591, сторінка 19
«Каталогу видань України 2015 рік»

Вартість видання з доставкою:
1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;

6 міс. –54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн.


