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ЗАМОЖНІ ФЕРМЕРИ – НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА!
Вже 25 років Україна 

шукає свого шляху на те-
ренах незалежності, не-
впинно створюючи ілюзію 
реформування сільського 
господарства. То ж україн-
ські селяни багато чекали 
від реформ, започаткова-
них 1999 року відомим 
указом президента Укра-
їни Леоніда Кучми «Про 
невідкладні заходи щодо 
прискорення реформуван-
ня аграрного сектора еко-
номіки». Проте селянина 
й досі не визнано справж-
нім господарем землі, сво-
єї долі, сільської сфери в 
цілому. Єдина надія села 
– заможні фермери. Про 
це розмова нашого кор-
респондента з Миколою 
Бойченком, фермером із 
Житомирської області, на 
сторінці 3 видання.

СПАС 2016: ЯКОГО 
ЧИСЛА ВІДМІЧАЮТЬ 

МЕДОВИЙ, ЯБЛУЧНИЙ 
ТА ГОРІХОВИЙ СПАС?

Православне свято Спас церква святкує в честь Ве-
ликого Спасителя - Ісуса Христа традиційно в серпні. 
Останній місяць літа багатий на смачні дари природи 
і символами свята є такі ласощі як мед, яблука, горіхи. 
За старих часів існувала заборона на вживання цих про-
дуктів до настання свята.

Розповідь про ці св’ята на сторінці 6 видання.

РЕЙДЕРСТВО В АГРОСФЕРІ: ЩО ПОТРІБНО 
ЗНАТИ ТА ЯК ЙОГО УНИКНУТИ?

Сьогодні термін «рейдер» активно 
входить до бізнес-лексикону, часом на-
буваючи кримінального відтінку. При-
чина цього досить проста: рейдерська 
атака може призвести до втрати влас-

ником свого бізнесу, до того ж досить 
часто на цілком законних підставах.

Що потрібно знати про рейдерство, 
та як його уникнути читайте на сторін-
ці 10 видання в Правовику.

НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 25 РОКІВ: ФЕРМЕРИ ПРО МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ
матеріал на сторінках 8-9 видання

ЯК СЕМЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ФЕРМЕРА НАКОНЕЧНОГО ЛІКВІДОВУВАЛА

Матеріал на сторінці 2 видання

КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ ПОЛТАВСЬКИХ 
ФЕРМЕРІВ З МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ

Голова Полтавської ОДА Валерій Го-
ловко на засіданні новоствореної обласної 
координаційної ради з питань розвитку фер-
мерства на Полтавщині пообіцяв вирішити 
всі проблемні питання фермерів, визнавши, 

що 25 років державна система працювала 
проти людини і не захищала виробника, й 
нині він хотів би цю ситуацію виправити.

Матеріал про цю зустріч читайте на 
сторінці 4 видання.

Анастасия, НС-Дионис,
НС-Константин, НС-Х-26749, 
Гольфстрим, Гранада, Конгресс

Титаник, Феном, Каньон,
Бомбардиер, Драган
Устойчивость ко всем рассам
ложной мучнистой росы
Устойчивость к заразихе рассам A-G

НС-2662
НС-3022

НС-2622, НС-2040
НС-2060, НС-3041, НС-309

Семена 
высокоурожайных гибридов
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ ФЕРМЕРИ ВІДСВЯТКУВАЛИ ОБЖИНКИ
У ресторан-готелі «Гуляй-Поле» 4 серпня дніпро-

петровські фермери відсвяткували обжинки – «Свято 
урожаю 2016».

Ініціаторами цього заходу були голова Асоціації фер-
мерів Новомосковського району Сулима Олександр Іва-
нович та голова Асоціації фермерів та приватних зем-
левласників Дніпропетровської області Гайворонський 
Анатолій Іванович.

Більш ніж 180 хліборобів та членів їх сімей з'їхалися з 
усієї області і прийняли участь у офіційній частині заходу та 
нагородженні почесними грамотами найактивніших ферме-
рів та найрезультативніших голів районних Асоціацій.

Відкриваючи свято Анатолій Гайворонський сказав: 
«Ми, як ніколи до того, повинні бути з вами об'єднані, 

щоб протистояти всім проявам утисків проти фермер-
ства. Скажу так: у Дніпропетровській області дуже бага-
то випадків рейдерських захоплень, як землі, так і майна 

фермерів. І нам з вами необхідно сподіватися тільки на 
нас самих. Коли ми будемо об'єднані - ми дуже велика 
сила, сила нездоланна».

Також Анатолій Гайворонський розповів колегам, 
що в червні 2016 року була створена Самооборона 
фермерів, а з 1 серпня – працює засноване Асоціацією 
фермерів Дніпропетровської області ТОВ «Фермерів та 
приватних землевласників», яке буде діяти для обслу-
говування фермерів Дніпропетровщини та на розвиток 
обласної Асоціації.

Що стосується господарюючого Товариства, то у 

ньогокілька цілей:
- Реалізація продукції вирощеної фермерами за пря-

мими контрактами з покупцями;
- Оптові закупівлі добрив та засобів захисту рослин;
- Юридична допомога, і не тільки фермерам, а й од-

ноосібникам - землевласникам.
«Ви побачите, що в Товаристві ціна на продукцію 

фермерів буде вище, а зароблені кошти будуть направ-
лятися для захисту інтересів фермерів», пообіцяв Ана-
толій Іванович.

Також Дніпропетровська Асоціація відкрила свій 
сайт в Інтернеті: http://farmer.dp.ua, в планах – органі-
зація друкарськоговидання у вигляді сторінки-вставки в 
місцевій газеті, з керівництвом якої вже є домовленності 
щодо цього.

Побажавши присутнім міцного здоров'я, щастя, хо-
роших прибутків, а на цьому святі – гарного відпочинку 
і приємного спілкування, він передав слово ведучим, які 
оголошували творчі колективи: 5 - го військового ор-
кестру штабу Військового оперативного командування 
«Схід», вокального ансамблю «Камертон», коллективу 
сучасного танцю «Грація» та виступи артистів народно-
го фольклору, які грали на музичних народних інстру-
ментах.

За святковим столом фермери знайомилися, спілку-
валися і висловлювали свої побажання щодо діяльності 
та розвитку Асоціації.

Більше фото зі свята розміщено на сайті Асоціації 
фермерів та приватних землевласників Дніпропетров-
ської області за посиланням http://farmer.dp.ua та у спіль-
ноті в Фейсбук https://www.facebook.com/farmer.dp.ua/

За інформацією Дніпропетровської АФЗ

ТВАРИН ПІД НІЖ. ФЕРМУ ЛІКВІДУВАТИ!

Пріоритетами державної аграрної політики є підтримка 
малих та середніх форм господарювання на селі, створення 
умов для само зайнятості сілького населення, забезпечення 
продовольчої безпеки держави через розвиток вітчизняного 

тваринництва. 
Проте всупереч державній політиці місцева влада діє навпаки 

- здійснює спроби знищення фермерства. Так виконком Семенів-
ської сільської ради Баришівського району Київської області рішен-
ням № 41 від 06.07.2016 року зобов’язав фермера Наконечного Г. 
П. припинити діяльність фермерського господарства. 

Фермерська родина протягом двадцяти років вирощує ве-
лику рогату худобу, виробляє якісні та не дорогі молочні про-
дукти, забезпечує роботою та доходом всіх членів сім’ї, надає 
перспективи для створення робочих місць в селі Семенівка.

Однак місцева влада, підбурюючи громаду, цинічно лікві-
довує залишки вітчизняного тваринництва та джерела існуван-
ня фермерської родини. 

З цього приводу пропонуємо вашій увазі коментар доктора 
економічних наук, професора Миколи Калінчіка на сторінці 11 
видання

Прес-служба АФЗУ

У МЕЛІТОПОЛІ ДВА 
ПОДАТКІВЦЯ 
БЕЗУСПІШНО 

ШАНТАЖУВАЛИ 
ФЕРМЕРА

У Мелітополі Запорізької області на хабарі попа-
лися два інспектора-ревізора. Про це повідомляє прес-
центр СБ України.

Ревізори вимагали від місцевого фермера 15 тис. 
гривень, щоб не проводити податкову перевірку. У разі 
відмови, як і заведено, обіцяли проблеми з бізнесом.

Фермер повідомив про хабарників в СБУ. Першого 
корупціонера затримали при передачі хабара, а другого 
– в його службовому кабінеті.

https://368.media – Український
антикорупційний проект

АГРАРІЇ ЗАКЛИКАЮТЬ УРЯД ПОКАРАТИ
МОНОПОЛІСТІВ РИНКУ АЗОТНИХ ДОБРИВ

Всеукраїнська Аграрна Рада закликає Уряд втрути-
тись в ситуацію, що склалось на ринку азотних добрив 
та вжити заходів щодо зниження їх цін, поклавши край 
наявній на ринку монопольній змові.

Український аграрій роками переплачує за азотні 
добрива, проте, після того, як підприємства «Остхем», 
що входять до Group DF, яка належить Дмитру Фірташу, 
пролобіювали в 2014 році введення антидемпінгових 
мит на російську аміачну селітру, ситуація стала про-
сто катастрофічною. Ціни на внутрішньому ринку на всі 
основні види азотних добрив: аміачну селітру, карбамід 
і КАС, синхронно виросли, перевищивши в 2015 році 
експортні ціни на 14 - 17% або на $50 - 150 на 1 тоні. 
І в середині березня 2015 року сягнули позначки $400. 
Світові ціни на той момент були в діапазоні $239-282 за 
тонну в залежності від виду добрива.

«Товар на експорт, в ціну якого включається логісти-
ка, не може коштувати дешевше, ніж той же товар на вну-
трішньому ринку. Таке можливо тільки, якщо на ринку 
є монопольна змова. Введення ж додаткових імпортних 
мит на російські КАС і карбамід, як того зараз вимагають 
підприємства Дмитра Фірташа, призведе лише до подаль-
шого роздування цін. І це в ситуації, коли втрати аграріїв 

від завищених цін на азотні добрива за підсумками 2016 
року на порядок перевищать весь обсяг державної під-
тримки галузі запланованої на 2017 рік», – підкреслив 

голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун.
Так, за оцінками консалтингового агентства ААА за-

гальні втрати аграріїв від перевищення внутрішніх цін 
на основні види азотних добрив над експортними, з мо-

менту введення антидемпінгових мит на імпорт аміачної 
селітри з РФ в 2014 році, за підсумками 2016 року, стано-
витимуть 6,38 млрд. грн. Якщо ж нові мита будуть вве-
дені, то тільки в 2017 році аграрії додатково втратять ще 
5,27 млрд. грн. Загальна ж сума запланованої державної 
підтримки аграрного сектора на 2017 рік, згідно проекту 
бюджетної резолюції, становить лише 0,7 млрд. грн.

З огляду на вищесказане, Всеукраїнська Аграрна 
Рада закликає Уряд:

– доручити АМКУ провести розслідування наявно-
сті монопольної змови на ринку азотних добрив і злов-
живання монопольним становищем, підприємствами 
«Остхем»;

– оштрафувати недобросовісних гравців за несправед-
ливе отримання вигоди за рахунок вітчизняних аграріїв;

– утриматися від введення нових антидемпінгових 
мит на російські азотні добрива і розглянути питання 
про скасування діючих, тому що вони використовують-
ся для зловживання монопольним становищем, порушу-
ючи чинне законодавство, що суперечить національним 
інтересам України.

За інформацією 
Всеукраїнської аграрної Ради

УРЯД ОБІЦЯЄ ПІЛЬГОВИЙ РЕЖИМ ПДВ ДЛЯ АГРАРІЇВ
5 серпня 2016 року в Кабінеті міністрів України, під 

головуванням в. о. прем’єр-міністра України, 1-го ві-
це-прем’єр-міністра України - Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України Кубіва Степана Івановича, 
відбулася нарада за участі керівників Мінагрополітики, 
Мінфіну, Мінекономіки, Державної фіскальної служби, 
комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних 
відносин та громадських аграрних організацій – Асо-
ціації фермерів та приватних землевласників України 

(АФЗУ), Аграрного союзу, УАК, Союзу птахівників, 
Клубу аграрного бізнесу, ВАР.

Від фермерської організації участь у роботі наради 
взяв президент АФЗУ Іван Томич.

Головним питанням наради було обговорення аграр-
ної податкової політики на 2017 рік.

В цілому, результатом обговорення стало прийнят-
тя рішення про необхідність збереження по максимуму 
пільгового режиму оподаткування сільськогосподар-

ських товаровиробників (пільгового режиму ПДВ).
Прийнято рішення остаточно вийти на узгоджений 

варіант законопроекту що до оподаткування сільгоспви-
робників на період 2017 – 2019 роки на нараді 8 серпня 
2016 року (від редакції: нажаль, вирішення цього питан-
ня відтерміновано на невизначений час, звичайно ж не 
за ініціативи громадських організацій).

Прес-служба АФЗУ
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ЗАМОЖНІ ФЕРМЕРИ – НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА!

КОР: Будь ласка, розкажіть коротенько про себе 
та про своє фермерське господарство. 

М.Б.: Я фермер, син простих селян-колгоспни-
ків. Біографія моя проста: школа, профтехучилище, 
робота в колгоспі спочатку водієм, потім бригади-
ром механізаторів. Армія, заочний сільгоспінститут, 
професія агронома, робота в сільськогосподарському 
колективі. Після розпаду колгоспу в 1992 році почав 
працювати в особистому селянському господарстві 
на 2 гектарах землі, що виділила сільська рада. Разом 
з дружиною Марією Іванівною ми працювали вдень 
і вночі, щоб якось розпочати бізнес, маючи з техніки 
лише мотоцикл МТ - 10 та трактор ЮМЗ - 6. На мо-
тоциклі до райцентру на ринок возили редиску, але 
швидко зрозуміли, що це неприбутковий бізнес, і за-
йнялися картоплею. Вона мандрувала аж до столиці, 
вже на тракторному причепі.

Пізніше, 1999 року, отримавши за сприяння Пре-
зидента Л. Д. Кучми в оренду ще 20 гектарів, я ство-
рив фермерське господарство «Межирічка», за наз-
вою рідного села. По-господарськи, прозоро й чесно, 
ми розвивали своє господарство, і тепер уже разом 
із синами Олексієм та Олександром і їхніми родина-
ми обробляємо 1700 гектарів орендованої ріллі, 20 га 
фермерської та 300 га пасовищ. Техніка в основному 
імпортна, технології теж запозичуємо в Європі. Засі-
ваємо пшеницею 450 га, житом 300 га, на 370 га ви-
рощуємо картоплю за голландською технологією. Ще 
утримуємо понад 200 голів великої рогатої худоби, 
шість коней (для душі), трохи іншої худоби, без якої 
сільська родина не живе. Корми для них не купуємо, 
все власного виробництва.

Роботи в господарстві багато, тож тепер наш ко-
лектив складає 97 працівників. Пайщики з нашого 
й навколишніх сіл охоче укладають з нами догово-
ри оренди, бо знають, що ми з ними розраховуємося 
вчасно і чесно, а за потреби надаємо необхідну допо-
могу. На соціальні програми села грошей не шкоду-
ємо, адже вони повернуться сторицею. Навіть купу-
ючи дзвони для сільської церкви, я переконаний, що 
громада гідно оцінить цей вчинок.

КОР: Як давно Ви член Асоціації, чи передпла-
чуєте й читаєте газету „Фермер України”? Як Ви 
оцінюєте нові ініціативи Президента АФЗУ, зокре-
ма щодо створення сімейних ферм? Чи готові брати 
участь у цій програмі?

М.Б.: До АФЗУ я вступив у 1997 році, відтоді зна-
йомий (спочатку заочно) з її нинішнім Президентом 
І. Ф. Томичем, повністю розділяю його переконання, 
підтримую нові ініціативи, готовий співпрацювати 
як однодумець і підтримувати Асоціацію, її викона-
вчі органи та газету «Вісник Фермер України». Щодо 
сімейних ферм: це не популістська фішка, а серйозна 
і виважена ідея, яка повинна стати державною про-
грамою. Ось подивіться: моя родина – це вже працю-
юча сімейна ферма, тільки відповідного посвідчення 
поки що не маємо. Якщо державі не байдуже, скільки 
сімейних ферм вже існує і скільки їх буде через кіль-
ка років, нехай подасть селянам відповідний сигнал, 
а ми розберемося, як нам далі діяти.

КОР: Що чи хто заважає фермерському госпо-
дарству „Межирічка” нормально працювати?

М.Б.: Скаржитися не звик, а розповісти мушу, бо 
лихо, яке трапилося зі мною, може спіткати й інших 
фермерів, особливо в наші не прості часи. Справа в 
тому, що мене брутально обікрали: скориставшись із 
моєї тимчасової відсутності (з 28 червня у мене було 
відрядження до Італії), працівники ТОВ «Благодій-
ний союз» скосили на силос вирощену нашим гос-
подарством вікоовсяну мішанку й забрали її. Наші 
збитки визначаються сумою 1,5 мільйона гривень. 
Особливо обурює те, що грабіж відбувався в період 
з 27 по 30 червня, вдень, відкрито, нікого не боя-

чись. Мої сини викликали поліцію, написали заяву, 
було відкрито кримінальну справу. Але «правоохо-
ронці» лише спостерігали за процесом грабунку і 
їх страшенно цікавили лише пояснення працівників 
фермерського господарства „Межирічка”, а наших 
кривдників вони ніби не помічали. Видно, так було 
їм наказано начальством.

У кількох словах мушу пояснити читачам, хто такі 
мої кривдники. За назвою ТОВ «Благодійний союз», 
подейкують, криється фірма колишнього кримського 
міністра, якого наше начальство так полюбило, що 
без вагань відкрило йому доступ до сільськогоспо-
дарських земель у кількох селах району. За 1,5 року 
новоявлений Чичиков назбирав аж 4000 га нібито 
невитребуваних паїв, а пайщики насправді живі, на-
віть мають акти на цю землю. Чиновники навіть не 
поцікавилися, чи насправді зареєстроване в Україні 
те ТОВ. Втім, це вже справа компетентних органів, 
бездіяльність яких фактично заохочувала зловмисни-
ків. Завдяки їм «благодійники» мене пограбували, а 
разом зі мною й державу, якій не сплатили ані копій-
ки податків. Тому я маю всі підстави поставити лю-
дям в мундирах два запитання. Перше – з якою метою 
була затіяна зухвала крадіжка, яку справедливий суд 
може визнати навіть грабежем чи розбоєм (є відпо-
відна стаття в ККУ)? Друге: доки посадовці в мунди-
рах правоохоронців, вишиванках та різнокольорових 
краватках будуть хворіти на «курячу сліпоту» чи на 
професійну імпотенцію, не реагуючи на  очевидні 
злодіяння? Сподіваюся, що Президент і юридична 
служба АФЗУ допоможуть мені достукатися до висо-
ких відомчих кабінетів, де такі специфічні хвороби 
лікують.

Інформаційна довідка.
Згідно відомостей з «Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань» (ЄДР), що розміщений у вільному 
доступі на сайті Міністерства юстиції України, юри-
дична особа ТОВ "БЛАГОДІЙНИЙ СОЮЗ", іденти-
фікаційний код 35893156, знаходиться за юридичною 
адресою: 12243, Житомирська обл., Радомишльський 
район, село Чудин, а засновниками є іноземні юридичні 
особи «ЛОКРІДА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» та «ФЕТОПІ-
НАКТ ЛТД» з Кіпрською реєстрацією. Керівником під-
приємства згідно цього ж джерела з 30.09.2015 року є 
Волинець Микола Миколайович.

Також ми маємо інформацію про подібні рейдер-
ські дії цього підприємства у селі Вишевичі Радоми-
шльського району Житомирської області проти фер-
мерського господарства «Тірас – 2007». І знову там 
спливають так звані «невитребувані паї», де одним 
документом місцева влада передала ТОВ «Благодійний 
союз» аж 360 га землі на 20 років! Серед 190 пайовиків 
цієї землі 85 аж ніяк не підпадають під категорію не-
витребуваних! Та про це окрема розмова.

А для того, щоб з’ясувати причини, явні та при-
ховані, бездіяльності місцевих органів правопорядку, 
куди звертався з заявами фермер Микола Бойченко, 
Асоціація фермерів та приватних землевласників на-
діслала відповідні запити до Генеральної прокурату-
ри та МВС України. Чекаємо відповіді та конкретних 
дій.

Редакція газети «Вісник Фермер України»
  

КОР: Якими Ви бачите головні проблеми збере-
ження землі й життя українського села?

М.Б.: Я глибоко поважаю Л. Д. Кучму. Як Прези-
дент України він багато зробив для селян. З добри-
ми намірами він підписував указ про передачу землі 
в приватну власність. Тоді гадалося, що це початок 
реальної земельної реформи. Дійсно, приватизація 
землі ніби стала позитивним кроком для відродження 
селянина як господаря землі та своєї долі. Селяни от-
римали у приватну власність землю, закони дозволя-
ють здійснювати ефективне господарювання, у дер-
жаві панує демократична система влади: працюйте, 
шановні хлібороби, збагачуйте себе й державу. Те-
оретично виглядає дуже привабливо. Мовляв, селя-
нин століттями мріяв стати власником землі й не міг 
цього зробити, а тут влада піклується про хлібороба, 
віддає йому землю в довічне приватне користування. 
Але все вийшло зовсім інакше: спритні ділки швидко 
вибудували хитромудрі тіньові схеми, селян обдури-
ли, і ті продали свої сертифікати на землю за безцінь. 
Мушу зауважити, що розхитати свідомість селян ви-
явилося досить просто, адже протягом десятиліть їх 

кваліфіковано готували до „останньої” земельної ре-
форми свої й чужі пропагандисти, використовуючи 
різноманітні методи й засоби, аж до фізичного зни-
щення тих селян, які не бажали „розземелюватися”. 
На початку мого фермерства доводилося стикатися з 
пайщиками, які вранці несли мені свої паї, а увечері 
забирали їх, бо когось боялися. Просто як у фільмі  
«весілля в Малинівці», де влада мінялася по кілька 
разів на добу!

Оренда землі в тому вигляді, який існує тепер, 
веде до непоправної трагедії всієї України. Податкова 
політика здійснюється за подвійними стандартами: я 
плачу понад 2000 гривень з гектара, а холдинг лише 
кілька гривень. Це несправедливо, адже ті бізнесме-
ни користуються землею, викачуючи з неї прибутки і 
натомість нічого не віддаючи їй та селу. А фермер і 
землю береже, і селян підтримує „на плаву”, та ще й 
шалені податки сплачує. І, зауважте, не лізе в депута-
ти, бо бруду йому й на полях достатньо.

Мораторій на продаж землі ніби існує, але він 
схожий на фіговий листок: реальний продаж землі 
відбувається досить інтенсивно за тіньовими схема-
ми. Розуміючи це, нинішні «рятівники села» носять-
ся з новою фішкою: перетворенням землі на товар. 
Часто буваючи в Європі, спілкуюся з тамтешніми 
аграріями. Вони й гадки не мають, що земля може 
бути чиєюсь приватною власністю, а не державною. 
Але вони мають можливість залишити її дітям. А що 
можемо ми? При такому непевному законодавстві, 
яке ми тепер маємо, у разі вільного продажу землі її 
швидко приберуть до рук багатії, яким і дістануться 
потім рентні доходи. А держава втратить на цьому 
свій продовольчий фундамент, який сьогодні забез-
печують головним чином фермери, до третини наці-
онального прибутку і, зрештою, свою незалежність, 
бо не може така країна, як наша, почуватися незалеж-
ною без власних сільськогосподарських продуктів...

КОР: Фермери й місцева влада: союзники чи су-
перники? 

М.Б.: Ми з місцевою владою працюємо пліч-о-
пліч, інакше просто не можна. Ділити, скажімо, сіль-
ську вулицю на дві частини, з яких одна фермерська, 
а інша громадська, можуть лише ненормальні люди. 
Я чудово розумію, що мої можливості набагато біль-
ші, ніж у сільського голови, тому щойно випаде сніг, 
посилаю на його прибирання свою техніку й сво-
їх людей. Побачу, що дорога руйнується, не чекаю, 
доки голова сільської Ради допроситься у районного 
начальства допомоги Райавтодору, а купую необхідні 
матеріали і посилаю своїх працівників на виконання 
аварійних робіт. Адже по цій дорозі й наші машини 
їздять, причому великовагові! Разом діємо також під 
час поховання померлих пенсіонерів чи при ліквіда-
ції наслідків стихійних явищ. Нас можна побачити 
разом на шкільних вечорах та на самодіяльних кон-
цертах у сільському Будинку культури. Ну, а на весіл-
ля кличуть кожного окремо, але ми таки опиняємся 
поруч, і люди це схвалюють.

КОР: Чи поділяєте Ви думку про те, що дирекція 
АФЗУ повинна приділяти більше уваги безпосереднім 
контактам із «фермерами-середняками», тобто 
тими, які зараз обробляють 2 - 3 тисячі гектарів 
землі, вважаючи їх найдієвішою ланкою в фермер-
ському русі?

М.Б.: Я звернувся до Президента АФЗУ не для 
того, щоб він мені допоміг повернути вкрадену мі-
шанку чи відшкодувати збитки, а для того, щоб на-
гадати: як пристойний фермер, свідомий громадянин 
і патріот України, я не можу дозволити, щоб різного 
роду зайди панували на землі наших пращурів. Наші 
діти, онуки не повинні боятися завтрашнього дня, а 
мають жити вільно і щасливо в своїй Батьківщині. 
Боятися повинні бандити.

Користуючись нагодою, ще раз наголошую: село 
можуть і мусять рятувати заможні фермери. Той, 
хто ледь зводить кінці з кінцями, не зможе швидко 
і адекватно відреагувати на потреби сільської гро-
мади; натомість поруч із більш потужним фермером 
він виживе, а згодом теж стане  допомагати сільській 
громаді. А роль Асоціації, як завжди, полягатиме в 
тому, щоб допомогти цим фермерам відчути себе 
побратимами не тільки під час пікетування Верхов-
ної Ради чи Кабміну, а і в повсякденному сільському 
житті. Коли скликають людей на толоку, не ділять на 
бідних і багатих, а приймають кожного, хто хоче пра-
цювати. Тож бажаю всім фермерам бути заможними 
й дружними, а Україні – сильною й незалежною. 

Спілкувався Володимир Майський
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ПРОБЛЕМА ФЕРМЕРА КУЗУКА:З КОНТРОЛЮ НЕ ЗНІМАЄТЬСЯ

Історія з пограбуванням фермера Федора Кузука, 
голови АФЗ Тарутинського району Одеської області, 
вже кілька років поспіль час від часу повертається на 
сторінки нашого видання і друкувалася навіть у парла-
ментській газеті «Голос України» (№ 85 від 16 травня 
2015 р). Така увага ЗМІ до згаданої теми не випадко-
ва, адже вона сама є переконливою ілюстрацією до того 
беззаконня, в якому мусять жити на Одещині пересічні 
українці, та правового нігілізму й кругової поруки так 
званих служителів закону. 

Коротко нагадаємо читачам суть справи.
За словами Федора Дмитровича, в жовтні 2012 року, 

після того, як він засіяв озимим ячменем орендовані 40 
гектарів, йому надійшло попередження районної адмі-
ністрації з вимогою не приступати до обробітку землі, 
оскільки термін дії договору оренди надалі не подов-
жуватиметься (досі такі договори укладалися щороку). 
Якби такий лист був отриманий, скажімо, в серпні, коли 
земля ще залишалася вільною після збирання врожаю, 
справа вирішилася б мирно і адекватно. Але не в жовт-

ні, коли вже давно скінчилася посівна кампанія, в яку 
фермер вклав значні матеріальні й фізичні ресурси. 18 
червня 2013 року Федір Кузук звернувся до Тарутин-
ської РДА з листом про надання ФГ «Світлий шлях» 
дозволу на збирання свого (!) ячменю, який вже почав 
осипатися. Відповідь чомусь забарилася, а поле не мог-
ло чекати. Коли ж біля ячменю загули комбайни, поле 
раптом оточили працівники міліції, вони перешкодили 
Кузуку з сином збирати власний ячмінь та вигнали їх 
за межі поля. А врожай зібрали інші люди. Але, як то 
кажуть, найшла коса на камінь: фермер виявився гра-
мотним, наполегливим і безстрашним. Почалася затята 
довготривала боротьба, в якій беруть участь, з одного 
боку, пов’язані круговою порукою чиновники, а з дру-
гого – пересічний фермер, який просто хоче працювати. 
Відповідь його була простою: заява до правоохоронних 
органів. 

Але корумповані служителі тарутинської Феміди 
«не почули» ошуканого фермера. Так, прокуратура Та-
рутинського району всіляко гальмувала розслідування 
справи. Натомість прокуратура Одеської області повідо-
мила, що кримінальне провадження за фактом таємного 
викрадення майна Ф. Д. Кузука перебуває на контролі 
слідчого відділу Тарутинського РВ ГУ МВС України в 
Одеській області, а прокурору Тарутинського району 
«надані письмові вказівки щодо всебічного, повного й 
неупередженого дослідження всіх обставин криміналь-
ного провадження та прийняття в ньому обгрунтованого 
рішення». Як у відомій байці: щуку кинули у річку.

Отже, з 8 серпня 2013 року, тобто вже три роки, 
провадиться (вірніше, імітується) розслідування кри-
мінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 
12013170430000430. Схоже, що неквапливість праців-
ників СВ Тарутинського відділу Арцизького ВП ГУ НП 
України в Одеській області, скоріш за все, є звичайним 
саботажем.

А що ж місцева влада? За словами Федора Кузука, 

його звертання до Постійної комісії Одеської обласної 
ради з питань правової політики, забезпечення законно-
сті та правопорядку, боротьби з організованою злочин-
ністю та корупцією, виявилося обнадійливим:  комісія, 
оцінивши викладені ним доводи, стала на бік заявника і 
звернулася до прокуратури Одеської області із вимогою 
про притягнення до відповідальності посадових осіб 
Тарутинської РДА за свідоме знущання над головою 
фермерського господарства „Світлий шлях” Ф. Кузуком.

За результатами розгляду, на підставі доводів, ви-
кладених у зверненні фермера щодо зловживання 
службовим становищем посадовими особами Тарутин-
ської РДА, 5 липня 2016 року Білгород-Дністровською 
місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань та розпочато досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні № 
42016161240000037 за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Як бачимо, тепер розслідується цілих два криміналь-
них провадження: від 08 серпня 2013 року, зареєстрова-
не в ЄРДР за № 12013170430000430 за ознаками ч. 1 ст. 
185 КК України; та від 05 липня 2016 року, зареєстрова-
не в ЄРДР за № 42016161240000037 за ознаками ч. 1 ст. 
364 КК України. Було б добре, якби ця тяганина врешті 
скінчилася, і суд таки задовольнив вимогу фермера про 
справедливість.

 Але сам Федір Дмитрович у це вже не вірить. Тому в 
черговий раз звернувся до Президента АФЗУ з прохан-
ням про надання правової та організаційної підтримки 
на найвищому рівні, зокрема, про звертання з відповід-
ними поданнями за його підписом до ГПУ, МВС, ВР та 
інших владних структур.

Звичайно, АФЗУ не залишить фермера в біді, наша 
юридична служба вже займається цим питанням. А га-
зета «Вісник Фермер України» триматиме його на кон-
тролі аж до повного вирішення на користь Ф.Д. Кузука.

Підготував Володимир Майський

КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ ПОЛТАВСЬКИХ ФЕРМЕРІВ
З МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ

Прикро, що фермери, як і всі аграрії, не відчувають 
стабільності. Нестабільна погода, нестабільна цінова 
ситуція, нестабільна податкова політика. Але особливо 
непокоїть нестабільність у земельних відносинах, які 
просто зруйновані корупцією чиновників. І цим підри-
ваються самі основи розвитку села. Як я можу розвива-
тися, відчувати впевненість у завтрашньому дні, коли не 
знаю, чи буде завтра в мене земля, яку я обробляв 15 - 25 
років, чи ні? - так сказав голова Асоціації фермерів та 
приватних землевласників «Відродження Полтавщини» 
Віктор Галич на першому засіданні нещодавно створе-
ної обласної координаційної ради при голові ОДА з пи-
тань розвитку фермерства на Полтавщині.

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко пообіцяв 
вирішити всі проблемні питання, які можна вирішити на 
обласному рівні, й винести на розгляд Верховної Ради та 
Кабміну України ті питання, які є компетенцією парла-
менту та уряду. Керівник області визнав, що 25 років дер-
жавна система працювала проти людини і не захищала 
виробника, й нині він хотів би цю ситуацію виправити.

Оскільки фермери знову нарікали на навіть кілька-
річні зволікання Держгеокадастру з пролонгацією чи 
укладенням договорів оренди землі, Валерій Головко дав 

доручення в. о. начальника Головного управління Дер-
жгеокадастру в Полтавській області Вадиму Чувпилу в 
двотижневий строк створити реєстр договорів фермерів з 
власниками земельних паїв, щоб було видно, коли в кого 
закінчуються угоди і мати можливість контролювати пе-
редбачену законодавством процедуру, щоб не було преце-
дентів, коли фермер сном-духом не знає, що його засіяне 
поле виставлено на аукціон чи віддане іншій особі. 

Прикметною ілюстрацією «роботи» Держгеокада-
стру став озвучений головою Асоціації фермерів Кобе-
ляцького району Володимиром Білоуськом факт, коли 
приватний підприємець Лобанов, з 2012 року маючи 
розпорядження голови РДА на виготовлення техдоку-
ментації на земельну ділянку, до цього часу не може 
її оформити. Він неодноразово звертався до Головного 
управління Держгеокадастру (воно кілька разів пере-
йменовувалося). Останню відповідь отримав у квітні 
цього року. Але й там не було роз’яснення, що необхід-
но звернутися до нинішнього голови Кобеляцької РДА з 
проханням внести в розпорядження 2012 року. нову тер-
мінологію, що була запроваджена з 2013 року!

Довелося Валерію Головку звертатися до голови Ко-
беляцької РДА Таміли Шевченко (всі голови РДА під час 
засідання координаційної ради були на селекторному 
зв’язку з Полтавою), щоб вона вирішила питання кон-
кретної людини, яку чотири роки мордують чиновники.

У зв’язку з цим секретар координаційної ради Віктор 
Галич запропонував, щоб відомство Вадима Чувпила 
розробило покрокову інструкцію для тих, хто намагаєть-
ся отримати землю. На його думку, також було б дореч-
но, щоб громадян приймав не лише керівник обласного 
управління Держгеокадастру (ДГК), а і його заступник, 
бо у людей бувають нескладні питання. Ще краще, якби 
обласні Держгеокадастри мало «гарячу» телефонну лі-
нію, подзвонивши на яку можна було б проконсультува-
тися, а не їхати за 100 - 200 кілометрів й чекати в черзі 
3 - 4 години, щоб отримати відповідь за три хвилини.

А фермер з Диканського району Микола Кривич 

запропонував простий спосіб виявлення корупції в об-
ласному Держгеокадастрі. А саме - дізнатися, за скільки 
часу людина отримала землю. Якщо за кілька років – 
значить, чесно; якщо ж за тиждень чи місяць – значить, 
або за хабар (такса всім відома – $300 - 500 за гектар), 
або «свої пацани».

Звітували на засіданні координаційної ради не лише 
в. о. начальника Головного управління Держгеокадстру, 
а й директор Департаменту агропромислового розвитку 
Полтавської ОДА Сергій Фролов та заступник началь-
ника Головного управління Нацполіції в Полтавській 
області Денис Захарченко. Правоохоронці отримали від 
голови ОДА В. Головка закид щодо того, що нерідко в 
земельних конфліктах поліція стає не на бік закону, а на 
бік однієї зі сторін конфлікту, і певно, має з того зиск.

Одним з головних завдань координаційної ради В. 
Головко назвав розробку ефективної Програми розвит-
ку фермерства на Полтавщині. Тож він дав доручення 
головам райдержадміністрацій обговорити ідеї щодо 
розвитку цієї галузі спільно з аграріями на місцях та до 
15 серпня внести свої пропозиції до обласної Програми.

- Наприкінці вересня плануватимемо обласний бю-
джет на 2017 рік. Однією із ключових програм розвит-
ку області буде Програма розвитку фермерства. Тож на 
наступних засіданнях координаційної ради ми повинні 
акумулювати всі пропозиції та винести на сесію облас-
ної ради потужну Програму. Вона має бути багаторіч-
ною й практичною, тобто, містити відповіді на всі пи-
тання, і мати перспективу.

Самі фермери запропонували, щоб бюджетні кошти, 
які надаватимуться на підтримку фермерських госпо-
дарств, були поворотними, адже це стимулюватиме й 
мотивуватиме аграріїв до праці. А завдяки коштам, що 
повертатимуться до бюджету, допомогу зможе отримати 
більша кількість власників фермерських господарств.

Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського  обласного медіа-клубу

НА ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ФЕРМЕРІВ!
9 серпня 2016 року в інформаційній агенції «ГОЛОС 

УА» відбулася прес-конференція президента АФЗУ Івана 
Томича на якій він наголосив на головних проблемах аграр-
ної галузі,  які не дають розвиватися фермерству, а саме 
на проблемі рейдерських захоплень фермерських земель, 
господарств та майна. Як приклад, було наведено останні 
факти таких діянь -  резонансне вбивство фермера Мальо-
ваного В. з Київщини, якого було по звірячому закатовано 
і вбито у власному будинку, низки злочинів проти фермера 
Гайворонського А. І. з Дніпропетровщини, рейдерських за-

хоплень фермерських земель в Новомоськовському районі 
Дніпропетровської області, на Житомирщині у фермерів 
Бойченка М. П., Цапуна Ю. А., та Головієнка П. В., у фер-
мера Кузука Ф. Д. з Одеської області та інших.

А в цілому, на переконання Івана Томича, головними 
проблемами на сьогодні є неврегульованість податкової 
політики в аграрній сфері, тотальна система корупції в зе-
мельних відносинах, відсутність державної підтримки фер-
мерів та інших категорій дрібних сільгоспвиробників.

Той діалог, який на сьогодні відбувається між представ-

никами аграрної галузі та робочою групою під головуван-
ням в.о. прем’єр-міністра України, 1-го віце-прем'єр-міні-
стра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України Кубіва Степана Івановича має в собі суттєвий кон-
структив, але поки що він дальше розмов не рухається. По-
трібні чіткі виважені дії і реальний результат. Якщо цього 
не буде досягнуто до початку осені  - то осінь 2016 року 
буде «жаркою» для влади.

Михайло Данкевич,
Газета «Вісник Фермер України»
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БИОСТИМУЛЯТОРЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО 
ПРОГРЕССА И ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

За счет каких новых передовых средств и тех-
нологий получить более высокие урожаи, снизить 
затраты и иметь более высокую прибыль – посто-
янная головная боль каждого агрария. И такие про-
блемы на сегодня могут успешно решать биости-
муляторы развития растений (Регоплант, Стимпо, 
Биолан и др.) природного происхождения (из кор-
ней женьшеня). Представляя собой комплекс эле-
ментов, обеспечивающих стимулирование роста 
растений (фитогормоны ауксиновой, гибберелли-
новой и цитокининовой природы, ненасыщенные 
жирные кислоты С11 - С28, углеводы, аминокис-
лоты и др.), природный авермектиновый комплекс, 
определяющий устойчивость растений к болезням, 
паразитам и вредителям, и микроэлементы – ионы 
K, Mn, Mg, Fe, Cu, обеспечивающие их стрессовую 
устойчивость, биостимуляторы обладают прин-
ципиально новыми способностями в повышении 
урожайности за счет более полного раскрытия, 
развития и использования внутреннего потенциа-
ла растений, их генетических и селекционных во-
зможностей.

Если главными этапными двигателями про-
гресса в свое время в растениеводстве были 
селекция, минеральные удобрения и средства 
защиты растений, то на сегодня их возможно-
сти для развития в основном исчерпаны, они не 
дают дополнительных результатов и более по-
лное использование их ресурсов требует более 
высоких дополнительных материальных затрат. 
В современных условиях их место занимают 
биостимуляторы развития растений, какие поз-
воляют решать следующие задачи:

- максимально раскрывают и сохраняют гене-
тический и селекционный потенциал, способству-
ют более полному усвоению растениями всех ви-
дов удобрений и СЗР при возможном сокращении 
объемов внесения последних до 20% и одновре-
менно обеспечивают увеличение урожаев не менее 
чем на 20%;

- за счет активизации действия фитогормонов 
и ускорения внутриклеточных процессов обеспе-
чивают более интенсивное развитие корневой 
системы, повышение всхожести, ускорения и энер-
гии прорастания посадочного материала, увеличе-
ние листовой поверхности, значительное повыше-
ние иммунитета, устойчивости растений на всех 
стадиях развития к засухе, избыточной влажности, 
заморозкам, негативному влиянию СЗР и всем во-
зможным стрессовым ситуациям, защиту до 80 
- 85% от болезней и вредителей, (в т.ч.нематоды, 
проволочник, гнили);

- за счет низких цен на препараты (54 - 70 грн/
га при одной обработке и достаточных в основном 
трех), реальной возможности снижения обьемов 
использования удобрений и СЗР до 20% и увели-
чения урожайности на 20% могут обеспечить сни-
жение затрат и рост доходности производственной 
деятельности в растениеводстве на 30 и более про-
центов.

Биостимуляторы развития растений в послед-
ние годы получают очень интенсивное приме-
нение во всех передовых странах как условие не 
только увеличения урожаев и роста доходности, 
но и заметного повышения качества продукции. И 
достойное место в разработке таких препаратов за-
нимают украинские ученые и специалисты МНТЦ 
«Агробиотех». Проведенные испытания их препа-
ратов (Регоплант, Стимпо, Биолан и др.) в более 30 
опытных хозяйств Украины, 17 провинциях Китая, 
многих хозяйствах Беларуси, Германии, России 
дали только высокие положительные результаты 
и на сегодня к ним проявляют большой интерес 
специалисты как этих, так и многих других стран, 
включая США, Швейцарии, Йемена. И если зару-
бежные аналоги в основном производятся из мор-
ских водорослей северных морей, определяя вы-
сокие на них цены, то наши препараты (из корней 
женьшеня) в разы дешевле их и более приближены 

к реальным земельным, а не морским, условиям 
их использования. Препараты сертифицированы в 
системе ORGANIC.

Препараты применяются путем обработки семян 
и опрыскивания по листу. На примере зерновых ко-
лосовых обработку ими семян объединяют с про-
травливанием. Оптимальная доза Регопланта − 250 
мл на тонну, Стимпо или Биолан − 25 мл на тонну 
в составе защитно-стимулирующей композиции 
с использованием агрегатов для обработки семян. 
Опрыскивание посевов проводят два раза: в фазе 
конца кущения – начала выхода в трубку совместно 
с гербицидами, и в фазе флагового листа совмест-
но со средствами защиты. Опрыскивание посевов 
водными растворами биостимуляторов объединяют 
в одном приеме со средствами защиты и жидкими 
удобрениями в баковых смесях. Для опрыскивания 
посевов применяют Стимпо − 20 мл/га или Регоп-
лант − 50 мл/га.

Комплексная обработка семян зерновых ко-
лосовых и опрыскивание посевов способствуют: 
повышению зимостойкости озимых культур бла-
годаря накоплению сахаров и более интенсивному 
развитию и углублению залегания узла кущения; 
развитию в зоне корневой системы необходимых 
растениям экологотрофических групп микроор-
ганизмов, в том числе фосфатмобилизирующих и 
азотфиксирующих; развитию популяций микро-
организмов, способных продуцировать антибио-
тические вещества; повышению синтеза фотосин-
тетических пигментов-хлорофиллов; биосинтезу 
стрессовых белков теплового шока; уменьшению 
заболеваемости растений; повышению устойчиво-
сти к вредителям; уменьшению мутагенного дей-
ствия гербицидов и радионуклидов; повышению 
урожайности на 12 - 20% и улучшению качества 
продукции.

Результаты отдельных испытаний препаратов 
приведены в следующих таблицах.
Влияние биорегуляторов в композициях с бак-
териальными препаратами на урожайность 
озимой пшеницы. Черниговский институт 

АПП НААНУ (под руководством к.с.г. Аниши-
на Л. А.), таблица 1

Совместное применение биостимуляторов со 
сниженными нормами гербицидов позволяет по-
высить урожайность, снизить негативное влияние 
гербицидов на биоразнообразие почвы и сохранить 
генетический потенциал сорта.
Биологические особенности применения герби-
цида Прима (Dow AgroSciences) отдельно и со-
вместно с Биоланом при выращивании озимого 
тритикале  в зоне Лесостепи Украины, 2005 - 

2007 гг., таблица 2

Основные ценовые характеристики биопрепа-
ратов приведены в таблице 3.

Предлагаем активное сотрудничество по 
применению препаратов в фермерских и дру-
гих хозяйствах в целях повышения эффектив-
ности деятельности, получения более высоких 
доходов и достижения конкурентных преиму-
ществ.

Более полная информация о препаратах 
и условиях их использования на сайте www.
agrobiotech.com.ua .

Телефон для справок,
консультаций и заказов:

(066) – 232 – 41 – 89.
Официальный дистрибьютор: 

фирма «АЛАН».
E-mail: lizing22@yandex.ru

Материал подготовлен:
Запорожец В. А. к.э.н.,

Мельников А. В. заместитель директора по
развитию ГП МНТЦ «Агробиотех»

Вариант

Урожайность
при отдельном

применении

Урожайность 
при совместном 

применении
ц/га % ц/га %

Контроль, 
без обра-

ботки

49,7 100,0

Биолан
10 мл/га

53,9 108.5

Прима 0,4 
л/га (40% 
нормы)

53,5 107,6 57,2 115,1

Прима 0,6 
л/га (60 % 

нормы)

55,0 110,7 59,8
(+10,1)

120,3

Прима 0,8 
л/га (80 % 

нормы)

57,4
(+7,7)

115,5 61,5
(+11,8)

123,7

Прима 1,0 
л/га (100 

% нормы)

52,0 104,6 55,3
(+5,6)

111,3

Препараты Для культур Расфасовка 
(флакон, 

канистра)

Площадь об-
работки га/

расфа -совка

Цена для 
ферм. хоз, 

грн/ ед

Стоимость препарата 
грн/га

при 1-й 
обработке

При 2-х 
обработках

Регоплант
Зерновых озимых, 
яровых, сахарной све-
клы, сои, овощей, под-
солнечника, картофеля, 
винограда.

1фл. 250 мл 5 390 78 156
1 кан. 1 л 20 1400 70 140
1 кан. 5 л 100 7000 70 140

Стимпо
Зерновых озимых, 
яровых, технических, 
овощей, плодо-ягодных

1фл. 100мл 5 310 62 124
1 кан. 1 л 50 3000 60 120
1 кан. 5 л 250 15000 60 120

Биолан
Зерновых озимых, 
яровых, технических, 
овощей.

1фл. 100мл 5 270 54 108
1 кан. 1 л 50 2700 54 108
1 кан. 5 л 250 13500 54 104

Обработка 
растений

Урожай-
ность, ц/га

Прибавка
ц/га %

Контроль, 
обработка 

водой
37,0 - -

Биолан
25 мл/га

40,0 3,0 8.1

Диазофит
0,4 л/т

38,6 1,6 4,3

Полимиксо-
бактерин

0,5 л/т
37,8 0,8 2,1

Биолан + 
Диазофит

43,6 6,6 17,8

Биолан + 
Полимиксо-

бактерин
44,5 7,5 0,2 БИОСТИМУЛЯТОРЫ РАЗВИТИЯ 

РАСТЕНИЙ ГП МНТЦ «Агробиотех»

Таблица 3

Таблица 2

Таблица 1
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СПАС 2016: ЯКОГО ЧИСЛА ВІДМІЧАЮТЬ МЕДОВИЙ,
ЯБЛУЧНИЙ ТА ГОРІХОВИЙ СПАС?

Ми відзначили Медовий Спас (Мокрий Спас або 
Маковій) 14 серпня, Яблучний Спас настане 19 серпня, 
а Горіховий Спас святкується в самому кінці літа - 29 
серпня.

Вважається, що після Медового Спасу закінчується 
викачка меду. Зібраному на Спас меду завжди припису-
валися особливі лікувальні властивості. Його потрібно 
вживати після освячення в церкві.

Коли Медовий Спас корисно знати і тим, хто збира-
ється постити. Саме 14 серпня розпочинається Успен-
ський піст, тому м'ясні та рибні страви на свято заборо-

нені. Але можливо вживати випічку з маком, адже друга 
назва Спаса- Маковій.

Разом з медом 14 серпня в церкві освячували макові 
головки, готували рулети і булочки з маком. Після цер-
кви макові зерна можна розкласти в кутках кімнати, щоб 
уберегти будинок від негативної енергії.

Третя назва Медового Спаса - Мокрий. У народі вва-
жалося, що після 14 серпня вода починає цвісти і стає 

холодною. В Перший Спас існує традиція освячувати 
воду, і навіть росі приписують цілющі властивості.

Другий Спас - яблучний, відзначається щорічно 19 
серпня. З цього дня можна починати їсти яблука. Наші 
предки вірили, що яблуко, з'їдене на Спас, обов'язково 
принесе удачу. А якщо в свято загадати бажання, відку-
сивши останній шматочок стиглого фрукта, воно неод-
мінно збудеться.

У Яблучний Спас церквою також відзначається ве-
лике свято Преображення Господня, а в народному ка-
лендарі 19 серпня святкують проводи літа. На заході по-
трібно вийти на вулицю, подякувати природі за її дари і 
попросити благополуччя на весь наступний рік.

На Горіховий Спас печуть паляниці і ворожать на 
бажання.

Горіховий Спас святкується в самому кінці літа, 29 
серпня. До цього часу достигають горіхи, в свято їх 
освячують у церкві, а після цього їдять і роздають в яко-
сті подарунків рідним і близьким.

На горіхах в свято можна ворожити. Для цього по-
трібно загадати бажання і розколоти перший-ліпший 
горішок. Якщо всередині він стиглий, задумане обов'яз-
ково здійсниться.

На Горіховий Спас святкується Успіння Пресвятої 
Богородиці, на честь цього в храмах проводиться уро-
чиста літургія.

Також Третій Спас називають Хлібним. До цього дня 
в селах закінчувалося збирання зернових на полях і пе-
кли перший хліб з борошна нового помолу. Спечений 
на Спас коровай освячували і їли за святковим столом. 
Скоринку хліба загортали в полотняний клапоть і клали 
за ікону, для благополуччя і захисту від голоду.

Вважається, що на ці свята в дарах природи зосере-
джена особлива енергія, і вони принесуть заряд бадьо-
рості і здоров'я на весь рік.

БЕЗНАРКОТИЧНА КОНОПЛЯ – ВИСОКОПРИБУТКОВИЙ
НАПРЯМОК РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА

Значення без наркотичних конопель, як джерела від-
новлювальної натуральної сировини, важко переоціни-
ти. Це продукція, яка затребувана на зовнішніх ринках і 
може стати для фермерських господарств вагомим фак-
тором виживання в складних економічних умовах. 

За інформацією Держкомстату в 2015-му році коно-
плю висівали в 11 областях України на майже 2 тисячах 
гектарів угідь.

2012 рік став для цієї галузі знаковим, адже була при-
йнята постанова Уряду (від 22 серпня 2012 року №800), 
згідно якої, за умови дотримання ліцензійних умов ви-
рощування конопель, посіви не підлягають обов’язковій 
охороні якщо вміст ТГК в рослинах конопель не переви-
щує 0,08% (ТГК – наркотично-активна речовина тетра-
гідроканнабінол). У 2013-му знято ряд адміністративних 
бар’єрів, пов’язаних із обладнанням і утриманням скла-
дів під конопляну сировину, а також обмеження по роз-
ташуванню посівів культури.

Економіка коноплярства досить багатогранна і зале-
жить від технологій вирощування культури: на волокна, 
насіння, целюлозу, енергетичну сировину тощо. Сьо-
годні практикують три основні технології: на волокно 
(зеленцеві, для одержання довгого волокна), на насіння 
й волокнисту продукцію (для насіння як основного про-
дукту і можливості одержати однотипний луб чи волок-
но), тільки на насіння (застосовується в насінництві ви-
соких репродукцій культури).

Найпоширенішою є друга технологія, яка включає: 
посів з нормою висіву 50 кг/га (або 3,1 млн. шт. схожих 
насінин на 1 га), догляд за посівами, збирання насіннєвої 
частини посівів зернозбиральними комбайнами і стебло-
вої частини машинами загального призначення.

Витрати на виробництво коноплепродукції у 2015-му 
році складали до 13 тис. грн. на гектар. При врожайності 

трести 5,6 т/га та насіння 1,1 т/га загальна вартість про-
дукції з 1 га може становити понад 50 тис. грн., тобто 
прибуток з 1 гектару - близько 40 тис. грн.

Сучасні технології збирання й переробки конопель, 
що розроблені в ДСЛК, дозволяють використовувати 
сільгоспмашини загального призначення, що дає змогу 
повністю механізувати як процес збирання, так і процес 
переробки коноплепродукції. На збиранні насіння засто-
совують зернокомбайни, на скошуванні стебел - брусові 
або роторні косарки, на зламуванні стебел, формуванні 
валка та його обертанні - роторні граблі, при прикочуван-
ні - водоналивні катки, формуванні рулонів - прес-підби-
рач, а для вантажно-розвантажувальних робіт є широкий 
набір техніки, призначеної для їх виконання.

Коноплярство є достатньо інвестиційно привабли-
вим. Нині стає популярним будівництво екологічного 
житла із конопель, виробництво тканин із натурального 
волокна, пелети використовуються як енергетичні засо-
би замість газу. Медичне застосування продукції коно-
плярства все більш актуальне в Америці, Канаді, в ЄС. 
Український бізнес не має стояти осторонь процесів 
формування сучасного ринку коноплепродукції на те-
ренах нашої країни. Навпаки - може зайняти відповідні 
сегменти з перспективою виходу власної продукції на 
світові ринки.

За останні роки площі посіву конопель в Україні 
збільшились удвічі, прогноз на 2016 рік – 4-5 тис. гек-
тарів. А без цілеспрямованого розвитку галузі країна й 
надалі втрачатиме свої позиції світового виробника ко-
нопель, що призведе до втрати обсягів виробництва на-
сіннєвої продукції і ринків збуту. Як ніколи зараз повин-
ні розвиватися суміжні коноплярству переробні галузі.

Успішний розвиток і взагалі існування конопляр-

ства в Україні були б неможливими без Дослідної стан-
ції лубяних культур, об’єктивного висвітлення широкої 
сфери можливого використання коноплесировини і за-
безпечення всіх напрямів відповідним сортовим складом 
конопель, технологіями їх вирощування, збирання та пе-
реробки (наприклад, вироблення інноваційної продук-
ції - напівфабрикатів для харчової, будівельної та інших 
галузей).

Дослідна станція луб’яних культур Інституту сіль-
ського господарства Північного Сходу НААН України 
- провідна установа з наукового забезпечення галузей 
льонарства та коноплярства в Україні.

Їх напрацювання дозволяють використовувати сіль-
госпмашини загального призначення, що дає змогу пов-
ністю механізувати як процес збирання, так і процес 
переробки коноплепродукції. На збиранні насіння засто-
совують зернокомбайни, на скошуванні стебел - брусові 
або роторні косарки, на зламуванні стебел, формуванні 
валка та його обертанні - роторні граблі, при прикочуван-
ні - водоналивні катки, формуванні рулонів - прес-підби-
рач, а для вантажно-розвантажувальних робіт є широкий 
набір техніки, призначеної для їх виконання.

Коноплярство є достатньо інвестиційно привабли-
вим. Нині стає популярним будівництво екологічного 
житла із конопель, виробництво тканин із натурального 
волокна, пелети використовуються як енергетичні засо-
би замість газу. Медичне застосування продукції коно-
плярства все більш актуальне в Америці, Канаді, в ЄС. 
Український бізнес не має стояти осторонь процесів 
формування сучасного ринку коноплепродукції на те-
ренах нашої країни. Навпаки - може зайняти відповідні 
сегменти з перспективою виходу власної продукції на 
світові ринки.

За останні роки площі посіву конопель в Україні 
збільшились удвічі, прогноз на 2016 рік – 4 - 5 тис. гек-
тарів. А без цілеспрямованого розвитку галузі країна й 
надалі втрачатиме свої позиції світового виробника ко-
нопель, що призведе до втрати обсягів виробництва на-
сіннєвої продукції і ринків збуту. Як ніколи зараз повин-
ні розвиватися суміжні коноплярству переробні галузі.

Успішний розвиток і взагалі існування коноплярства в 
Україні були б неможливими без Дослідної станції лубя-
них культур, об’єктивного висвітлення широкої сфери 
можливого використання коноплесировини і забезпечен-
ня всіх напрямів відповідним сортовим складом конопе-
ль, технологіями їх вирощування, збирання та переробки 
(наприклад, вироблення інноваційної продукції - напів-
фабрикатів для харчової, будівельної та інших галузей).

За інформацією :www.ibc-uaas.at.ua
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Фермерське господарство «Концентрат» 
надає в оренду техніку та реалізує посадковий матеріал часнику:

Фермерам знижка - 10%
Фермерське господарство «Концентрат». 
Україна, Хмельницька область, Новоушицький район, с. Песець, вул.. Бойчука, буд 5.
Тел. 067-380-58-12 – Володимир

Сайт – fg-konzentrat.uaprom.net E-mail: oliynykkoncentrat@ukr.net

Прометей Софіївський

 
Контакти:

85621, Донецька обл.,
Мар’їнський р-н, с. Желанне Друге,

вул. Шахтарська, 53.
тел.: +38 (050) 347-04-36

e-mail: agropromservice09@gmail.com
www.agropromservice.com.ua

Складені згідно закону України «Про насіння і садивний матеріал» від 26.12.02, 
постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.02
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НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 25 РОКІВ!
В історичному масштабі чверть сторіччя – тер-

мін невеликий, особливо коли йдеться про народжен-
ня й становлення нової держави. Проте цю календар-
ну позначку не можна віднести до зовсім малозначу-
щих. Так, 25 - річчя Незалежності України – це слуш-
ний привід замислитися: звідки ми, власне, вийшли і 
куди прийшли? А загалом і визначитися – куди прямує 
наша країна, чи не схибили ми з того шляху, який ви-
брали в серпні 1991 року? Чи, бува, не потонула наша 
молода державність у балаканині політиків та коруп-
ційних схемах чиновників? І, зрештою, кожен із нас 
мусить зрозуміти найголовніше: що робити далі, аби 
Україна стала справжньою розвинутою державою?

Від редакції: Діапазон думок і експертних оцінок 
в суспільстві щодо минулих 25 років досить широкий. 
Від відвертого вироку на кшталт «час безповоротно 
втрачено і держава Україна пішла шляхом самозни-
щення», до цілком конструктивних, хоч і невтішних 
прогнозів – між декларацією реформ і їх реалізацією 
величезна дистанція. Вочевидь, результати далекі від 
ідеалу. Але Україна живе! 

Ми вирішили поцікавитися, що з цього приводу ду-
мають годувальники нації, тобто українські фермери, 
і пропонуємо їм відповісти на таке запитання: «Чого 
сільське господарство України за роки незалежності 
досягло, що втратило і яким Ви бачите його май-
бутнє?»

Цікало Борис Іванович, Донецька область: «Най-
більш вагомим здобутком можна вважати виникнення 
українського фермерства. На селі тепер є люди, яким не 
байдужа доля рідної землі, які прагнуть вивести Украї-
ну в світ розвинених аграрних держав. Адже їй самим 
Богом дароване все необхідне для цього: родючі землі, 
помірний клімат і гени працьовитих селян. В Україні на-
лічується понад 30 млн га орної землі. Приблизно таку 
ж кількість мають Франція і Туреччина. Тільки якість 
наших грунтів значно вища від згаданих країн. Зате 
продуктивність землі у Франції й Туреччині висока, а 
в Україні чомусь низька. В результаті ті країни мають 
(і продають нам) надлишки сільськогосподарської про-
дукції, а Україна ніяк не може забезпечити своїм грома-
дянам норми харчування за європейськими стандарта-
ми.На мою думку, все залежить від системи управлін-
ня державою і аграрним сектором:у нас вона поки що 
вкрай незадовільна, щоб не сказати руйнівна.

На жаль, внаслідок нерозумної аграрної політики (а 
точніше, повної її відсутності), наша молода держава 
вже чверть сторіччя оббиває пороги  розвинутих країн 
у пошуках милостині, а ті не подають, натомість натя-
кають, що могли б дати в борг, але за певних умов. По-
боріть, мовляв, корупцію, реформуйте країну, а головне 
– слухайте нас у всьому і, боронь Боже, не намагайтеся 
відродити українське село, краще врахуйте наш досвід 
і вчіться хазяйнувати без селян. А батьки нації слухня-
но виконують чергові забаганки, аби лишень отримати 
черговий транш, від якого селянам знову таки нічого не 
дістанеться. Оце найбільша втрата!

Куди рухатися далі? Я раніше працював у сільському 
господарстві Казахстану, а останні 18 років фермерую 
в Україні. Можу порівнювати, як держава дбає про се-
лянина там і тут, і це порівняння не на користь України. 
Проте наші можновладці звикли оглядатися лише на За-
хід. Що ж, нехай згадають хоча б про досвід США: коли 
країну 1933 року вразила страшна економічна криза, 
держава знайшла ресурси і створила 8 банків для під-
тримки сільськогосподарських виробників. Усі ці бан-
ки отримали державну допомогу, повернення якої було 
відтерміноване на 20 років. Натомість банки повинні 
були надавати позики кооперативам і фермерам під 10 
% річних, на термін до 5 років. На мою думку, владі не-
обхідно повернутися обличчям до фермерів і надати їм 
першочергові кредитні й податкові преференції. А ми 
виробимо стільки продукції, що її вистачить не тільки 
для власного народу, а ще й для експорту».

Шабля Володимир Анатолійович, Донецька об-
ласть: «Головним здобутком сільського господарства 
України за 25 років можна вважати хіба що те, що ми, 
фермери, зуміли переконати владу в своїй конкурен-
тоспроможності як виробники сільськогосподарської 
продукції. Імпорт «ніжок Буша» та австралійської кен-
гурятини ніби припинився, але це ще не перемога. Адже 
зусиллями одних лише фермерів неможливо зупинити 
процесс руйнування села, започаткований ще більшо-
виками. За тоталітарного сталінського режиму селяни 
навіть паспортів не мали, і єдиною можливістю втекти 
з осоружних колгоспів були вербовки на «всесоюзні бу-
дови» та на заводи. А вже звідти до сіл майже ніхто не 
повертався, бо працювати знову не за гроші, а за міфічні 
«трудодні» не хотілося. А згодом і промисловість втра-
тили, і сільське господарство до прірви довели.

Куди і яким шляхом далі йти – життя покаже. Але 

достеменно знаю одне: Україна ніколи не повинна зно-
ву опинитися під чиїмось «дружнім» крилом, а точніше, 
в чиїхось гострих пазурах. Сьогодні наше село на межі 
вимирання, але воно ще живе, і живее завдяки ферме-
рам. Я сам завжди намагаюся зробити щось корисне для 
рідного села, і синів своїх цьому навчаю. Їх у мене два, 
одному 21 рік, другому 18, і я щасливий, що в них пі-
знаю себе. Обидва працьовиті, люблять землю, мріють 
про нове село з умовами праці й життя на рівні західних.

На жаль, рухатися вперед, до омріяної мети, сьогодні 
заважає недолуга позиція «агрореформаторів», які від-
дають перевагу великим холдингам і терпіти не можуть 
фермерів, особливо дрібних і середніх. Вони не розумі-
ють, що холдинги можуть зібрати і продати мільйонний 
врожай зернових, але вони ніколи не наповнять продо-
вольчий кошик українського громадянина всіма необ-
хідними продуктами. Бо не відчувають нашої землі, для 
них вона лише джерело прибутку. А селяни взагалі їм не 
потрібні, хіба що кілька механізаторів.

Я переконаний: без розвинутого сільського госпо-
дарства Україна просто неможлива як суверенна держа-
ва, і нащадкам наших політиканів у пошуках чергових 
кредитів доведеться торувати шляхи вже не до Європи, 
а до Китаю чи ще далі. Тож схаменіться, панове, спро-
буйте зрозуміти, що хліб та сало ростуть не на асфальті, 
а на нашій землі, а головне джерело української мови й 
культури – українське село – не просто в стані занепаду, 
а в агонії. Хто довів його до такого стану – добре відомо, 
проте нагадати варто».

Соколенко Василь Іванович, Донецька область: 
«За 25 років ми здобули свідомість того, що далі на на-
ших чарівних чорноземах так хазяйнувати не можна. 
На поля вийшли нові сучасні машини, нові технології 
землеробства. А в селах з’явилися нові господарі, тобто 
фермери. Як один із них, я вважаю, що минула чверть 
століття не була для громадян України втраченим часом. 
Кожен з нас, активних людей, відкривав для себе нові 
можливості, чогось навчився, щось будував, розвивався 
сам, ростив і виховував своїх дітей. Але чи стала аграр-
на Україна за ці 25 років реально вільною, конкуренто-
спроможною й привабливою, як для своїх громадян, так 
і для іноземців? На жаль, доводиться визнати, що зовсім 
не так, і винна в цьому влада.

Насамперед викликає обурення практика поводжен-
ня з фінансами. Прогнулися перед МВФ чи ще яким-
сь «доброчинцем», отримали черговий транш – і гайда 
його дерибанити, миттю забувши про нагальні потреби 
країни, зокрема, про занедбане сільське господарство, 
яке в першу чергу потребує цих грошей. Звідки внукам 
колишніх комсомольців, які розкуркулювали й нищили 
українських селян, знати, що майже кожна розвинена 
країна дотує своїх землеробів – Японія на 75 %, Нор-
вегія на 70 % тощо. То чи потрібна Європі економічно 
незалежна Україна, готова будь-якої миті стати непере-
можним конкурентом на ринку продовольства? Отож 
західні «експерти» й радять нашим високопоставленим 
віслюкам навіть не згадувати про «колгоспні» часи, 
коли Україна була спроможна щороку експортувати 
20 - 25 мільйонів тонн зерна, до трьох мільйонів тонн 
цукру, півтора мільйона тонн соняшникової олії, до 23 
мільйонів тонн молокопродуктів, не кажучи вже про мед 
та наше знамените сало. Їхні поради щодо застосування 
в Україні нібито апробованих схем реформування сіль-
ського господарства із запровадженням приватної влас-
ності на землю – це троянський кінь. А наші чиновники, 
наслухавшись цих порад, наввипередки «реформують» 
систему оподаткування сільгоспвиробників, затиска-
ючи дрібних і середніх фермерів у глухий кут, де вони 
не можуть навіть ворухнутися. Вважаю, що необхідно 
повернути фермерам фіксований податок і відшкодуван-
ня ПДВ в колишніх нормативах, інакше не виживемо. 
А закордонні «експерти» нехай везуть свої моделі в Ро-
сію, де й селян, і землі набагато більше, ніж в Україні. 
Щоправда, здебільшого ті землі – тайга або тундра, де 
пшениця не росте, але це вже інша історія».

Пухкан Сергій Гаврилович, Одеська область: «За 
25 років ми з дружиною створили родинне фермерське 
господарство, інші селяни теж піщли цим тернистим 
шляхом і досігли певних успіхів, без суттєвої допомоги 
з боку держави. Ми навчилися хазяйнувати без колгос-
пів і вказівок районних «уповноважених».Це, безпереч-
но, успіх. Але можна було б досягти більшого, якби ті 
мільярди, які Україна вимолює в борг у так званих «за-
хідних партнерів», не розкрадалися. Причому для свого 
«дерибану» спритники винаходять все новіші схеми. 
Згадаймо лишень, як американці виділили нам 150 міль-
йонів долларів на розвиток фермерства: миттю знайш-
лися сотні держслужбовців, які «створили» й зареєстру-
вали свої фермерські господарства, не маючи про земле-
робство жодної уяви. Аби тільки отримати «підйомні».

Кожна держава дбає про власних сільгоспвиробників 
і ввічливо, але щільно, зачиняє двері свого ринку перед 

постачальниками з інших країн. Тільки Україна цього не 
робить: до неї, як на смітник, звозять увесь той непотріб, 
який не продається в розвинених країнах, а про те, щоб 
поповнити наш бюджет податками від його реалізації на 
наших ринках, і мови немає. Натомість мені, як законо-
слухняному фермеру-садоводу, місця на продуктовому 
ринку в регіоні не знаходиться, бо все викупили заїжджі 
«коробейники». В наших краях особливо дошкульною є 
також проблема так званих заготівельників, а простіше 
кажучи – спекулянтів. Приїздить до села такий собі фур-
гончик без вікон, з нього виходить ошатний «бізнесмен» 
і за безцінь скуповує вирощені нами персики чи інші 
фрукти, що довго лежати не можуть. Не влаштовує ціна 
– розвернеться й поїде геть. За кілька годин приїде ін-
ший, але він запропонує ту саму ціну, котра в рази мен-
ша від ринкової. А коли вже йдеться про оборудки агро-
холдингів та потужних зернотрейдерів, то й говорити не 
варто. Наші «керманичі» звеличують їх, як годувальни-
ків країни, бо вони ж, бачте, заробляють валюту. Хочу 
зауважити: заробляють вони валюту не державі, а собі. І 
не лише продукцію власного виробництва експортують 
за кордон, а й ту, яку закупили на внутрішньому ринку 
у сільгосподарських товариств, фермерів та приватних 
землевласників за мінімальними цінами. Місцевій владі 
й правоохоронним органам до спекулянтів діла немає. 
А вони ж не тільки селян грабують, а й державу. Нато-
мість моє фермерське господарство регулярно сплачує 
всі мислимі й немислимі податки, всіма силами сприяє 
збереженню рідного села і має за це від держави лише 
утиски та зневагу».

Хомич Руслан Миколайович, Волинська область: 
«Україна за 25 років Незалежності спромоглася зруй-
нувати колишню архаїчну колгоспну систему сільсько-
господарського виробництва, це певне досягнення. Але 
те, що надбання всього селянства розікрали окремі 
спритники, то вже відвертий грабіж. Вдумайтеся в кіль-
ка відомих фактів: лише 2000 року було розграбовано, 
розкрадено, продано основних

виробничих фондів на 36,5 млрд. грн., 2001 року — 
на 16 млрд. грн., а всього - на 52,5 млрд. грн., або 60,4 
відсотка фондів, які були станом на 1992 рік. На 1 січня 
2009 року в селі залишилося без роботи 4,2 млн. осіб, 
а працюючих у сільгосппідприємствах - 698 тис. Якщо 
1990 року органічних та мінеральних добрив на гектар 
ріллі вносилося відповідно 8,6 тонни і 141 кг, то у 2008-
у відповідно 0,6 тонни і 57 кг. Протягом 1992 - 2009 ро-
ків поголів’я ВРХ зменшилося на 19,3 млн. голів, корів 
— на 5,5 млн., свиней — на 11,3 млн, овець - на 6,8 млн., 
птиці - на 45 млн. голів, бджолосімей - на 852 тис. Ско-
ротилася чисельність поголів’я ВРХ та свиней і в госпо-
дарствах населення: відповідно на 182 тис. і 1,5 млн. 
голів. Навіть після Другої світової війни в колгоспах 
залишалося 3,2 млн. ВРХ, зокрема 2,8 млн. корів, 3 млн. 
голів свиней та 3,3 млн. голів овець. Додамо до цього: за 
роки незалежності  руйнація села набула катастрофіч-
них ознак. Нині в Україні налічу-ється тисячі покинутих 
сіл. Працездатні люди масово покидають свої села і шу-
кають роботу чи в містах, чи за кордоном.

Сьогодні для сільського господарства єдиним поря-
тунком можуть стати сімейні фермерські господарства. 
Але не розпорошені й забуті державою, а згуртовані 
навколо сільських обслуговуючих кооперативів, з від-
повідними преференціями від держави. Іншого шляху, 
повірте, просто немає. І ще хочу порадити законотвор-
цям: не вірте самі й не записуйте в закони, що селянин в 
особистому господарстві не має права виробляти товарну 
продукцію. А з чого ж він має житии й платити податки? З 
таким світоглядом можна й до печер повернутися. Навіть 
якщо вони будуть європейськими, однаково печерами»…

Середа Микола Миколайович, Запорізька об-
ласть: «Я вже 25 років працюю й живу як активний фер-
мер. Завжди був патріотом України й залишаюся ним. 
Тому мені не байдуже, що буде з нашим сільським гос-
подарством і з селом у найближчі 10 років. Маю право 
на власну думку й поділюся нею.

Давайте по порядку. За роки незалежності українці 
відчули себе вільнішими, але водночас голоднішими. Як 
та собака, якій миску поставили більшу, але цепка вко-
ротили так, щоб до їжі важче було дотягтися. Вибачте за 
таке порівняння, але мовчати далі вже терпець увірвав-
ся. Було б нічого, якби негативні зміни обмежилися тіль-
ки шлунками, але й свідомість зазнала відчутних змін: в 
селах (і в містах теж) вже не чутно живого співу, сусіди 
і навіть родичі роками не ходять одне до одного в гості, 
а замість зіниць в очах світяться доллари. Батьки нації, 
змінюючи один одного, так і не зуміли побудувати су-
верену державу. Бо не розуміли й не розуміють, що без 
власного хліба, тобто без розвиненого сільського госпо-
дарства не може бути суверенітету, а жодні вишиванки 
чи шаровари не замінять справжньої української культу-
ри, носієм якої завжди було село.

Продовження на 9 сторінці видання
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НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 25 РОКІВ!
Хочу сказати й про славнозвісні українські чорноземи, 

якими ми звикли пишатися. Дійсно, вони відзначаються ве-
ликою потенційною врожайністю. І, можливо, саме за раху-
нок цього ми стабільно отримували високі врожаї зернових. 
Водночас не слід забувати, що протягом досить тривалого 
часу (скажімо, періоду незалежності України) земля від нас 
нічого, крім плуга, не отримувала, а бездумнее застосуван-
ня «хімії» призводило до зниження вмісту гумусу в чорно-
земах – тобто фактично до їх руйнування. Наразі практично 
всі чорноземи України зайняті під сільгоспвиробництвом, 
причому безжальним. Грунти перенасичені хімічними ре-
човинами, які вносилися як добрива та засоби боротьби з 
шкідниками. А в таких регіонах, як наш, суттєву частку в 
забруднення внесли також промисловість і транспорт. На 
полях тепер не чути жайворонків, а в землі немає черв’яків 
та дрібних кузок, які тисячоліттями творили гумус. Одна 
лише хімія, одна отрута, якою харчуємося й ми! Якщо на-
род не схаменеться і не візьметься за порятунок сільського 
господарства, то й держави в цілому не буде».

Виноград Григорій Миколайович, Чернігівська 
область: «Попри всі наші негаразди, мусимо визнати, 
що за 25 років Незалежності наше сільське господарство 
отримало два здобутки. Я маю на увазі появу фермерів 
та повернення господарської ініціативи приватним зем-
левласникам. Це безперечне досягнення. Тепер на землі 
є люди, які готові працювати на ній не за примусом, а 
власною волею. А втратило сільське господарство ще 
тоді, коли більшовики в полоні хибних гіпотез про все-
могутність індустріалізації виманили з села молодь. А 
тих, що залишалися, скосила війна, яку знову-таки, не 
селяни розпочали. Окупанти зруйнували й спалили в 
Україні понад 28000 сіл, 714 міст і селищ, без даху над 
головою залишилися 10 мільйонів жителів.

Після війни – жалюгідні колгоспи, в яких навіть пра-
цюючи від зорі до зорі люди ледве зводили кінці з кінця-
ми. У 1947 році Україну вразив голод, бо все вирощене 
на колгоспних ланах здали державі. Нищівного удару 
сільському населенню завдали органи влади своєю по-
датковою політикою, обклавши податками навіть пло-
дові дерева. Особливо обурливим був податок «на без-
дітність» (і це в селі, де переважну частину населення 
складали солдатські вдови – авт.). Селяни знову шукали 
будь-якого способу втекти з села. 

(Прим. автора: Пригадую щасливі очі молодих лю-
дей, яким вдалося «завербуватися» на шахти Донбасу 
чи інші «будови комунізму» – вони були в новому ярмі, 
але не прикутому до села).

Сьогодні, на мою думку, порятунок українського 
села в руках не політиків, а фермерів. Тільки ми, стоячи 
твердо на свіїй землі, здатні зробити її щасливою. А для 
цього потрібно, щоб нам не заважали. Держава повинна 
створити таке законодавче поле, на якому зростатимуть 
не бур’яни та шкідники, а чесний народний хліб. Ми ви-
ростимо його!»

Гончар Олександр Анатолійович, Черкаська об-
ласть: «Багато говорити не буду, бо справжніх успіхів 
не бачу, а про поразки згадувати не хочеться. Натомість 
кілька слів про нас, фермерів і нашу незалежну державу. 
Думаю, зі мною погодяться всі фермери: нехай нам по-
вернуть ПДВ за старою схемою, щоб ми могли витрача-
ти кошти на розвиток своїх господарств. Держава також 
мусить встановити чіткий порядок закупівель нашої про-
дукції та тверді ціни на кожен рік, залежно від классу зер-
на чи інших критеріїв. І найголовніше: припинити навіть 
розмови про можливість перетворення землі на товар.

Єдиним покупцем земельних паїв має стати тільки 
держава. А вже вона, через свої спеціалізовані земельні 
аукціони, повинна надавати цю землю в оренду тим, хто 
на ній буде працювати і годувати наш народ. А продава-
ти те, що нам не належить, то великий гріх. Ми на землі 
тимчасові мешканці, нам передали її в спадок наші бать-
ки, діди, прадіди. Так і ми повинні передати цю землю 
нашим нащадкам, прийдешнім поколінням українців. 
Продати землю – це все одно, що продати майбутнє на-
ших дітей та внуків!  А це страшний злочин!».

Кривонос Надія Семенівна, Полтавська область: 
« Звичайно, я рада, що наша незалежна країна здолала 
25-річну дистанцію. Щось вдалося, до чогось не дотяг-
лися руки. Але сьогодні ці руки опускаються. Особливо 
коли маємо справу з державними службами. Вже сил 
немає опиратися нахабству чиновної братії, які окрім 
власної кишені нічого й нікого не бачать. Яка там, до 
біса, боротьба з корупцією!».

Чого б хотілося від держави, це толерантності до 
фермерів, причому не на словах, а на ділі. Зокрема, єди-
ного спрощеного оподаткування, без зайвого бухобліку 
та перевірок. Відшкодування ПДВ в цілому. Передачі 
фермерам земель постійного користування у власність. 
Забезпечення виділення державної допомоги фермерам 
на європейському рівні: на 1 га оброблюваної землі, за 1 
кг чи літр виробленої і реалізованої сільгосппродукції.

І ще одне прохання до влади: якщо можете, не зава-
жайте фермерам працювати».

Янишин Ярослав Миколайович, Львівська об-

ласть: «Приємно в день 25-річчя Незалежності відзна-
чити, що фермерський рух крокує разом з державою. 
Але водночас не можна не зауважити, що фермерським 
законодавством скористалися інші, привласнивши ве-
личезну кількість розпайованої землі. Якщо на кількох 
сотнях гектарів хазяйнуватиме фермер, він створить де-
сятки робочих місць для селян. Агрохолдинг цього ніко-
ли не зробить. Село деградує - це аксіома, яку не потріб-
но доводити. Порахуйте череду корів, яка вранці йде по 
вулиці, і все зрозумієте без слів. Якщо 10 років тому я 
пас 140 корів, то тепер їх лише 20. Це на 800 виборців. 
Сільська споживча кооперація якось потонула в нездійс-
ненних проектах, але так нічого й не народила, навіть 
втрачене не відродила: заготівлю й переробку фруктів 
та овочів. На імпорті сільськогосподарської продукції 
наживаються спекулянти й корупціонери, які їх кришу-
ють. Фермерські господарства поступово зникають: в 
нашому районі їх налічувалося 65, залишилося лише 30. 
Сімейні ферми поки що лише задекларовані, але закон 
про них аж ніяк не спонукає приватних землевласників 
до реєстрації, а відтак і сплати непомірних податків. 
Вони вже надивилися на фермерів, і дещо зрозуміли. 
Вибачте, але маємо, що маємо, як любив говорити наш 
перший Президент 25 років тому».

Цоколов Олексій Степанович, Кіровоградська 
область: «25 років Незалежності вітаю. Великих успі-
хів ніби й не досягли, але й скаржитися не варто. Нато-
мість пропоную кожному з нас відповісти на запитання: 
а що я особисто зробив для того, щоб моя країна стала 
дійсно незалежною й зайняла достойне місце в Європі 
та в світі? Що я дав своїй країні, щоб мати право вима-
гати від неї особливого ставлення до себе? Ми всі че-
каємо якихось преференцій чи допомоги від держави, 
а що вона від нас отримала? На ці та інші питання шу-
кав я відповіді у бесідах зі своїм побратимом Віктором 
Чміленком, якого на Майдані під час Революції Гідності 
вбила підступна снайперська куля. З такої позиції я й 
тепер оцінюю кожен свій крок. На мою думку, нам рано 
святкувати ювілеї. Державу ми ще тільки будуємо, спо-
тикаючись у полоні хибних гіпотез і порад чужоземних 
експертів. У нашого народу досить свого досвіду: про-
тягом лише кількох десятків років він пережив револю-
ції, війни, репресії, голодомори, геноцид. Тепер кроку-
ємо до Європи, це вимагає від кожного бути якщо не 
героєм, то громадянином. Почуймо і зрозуміймо один 
одного, якщо ми ще здатні це зробити, тоді дійдемо!».

Записав Володимир Майський

ООН ПОВІДОМЛЯЄ 
ПРО ЗНИЖЕННЯ 

ЦІН НА
ПРОДОВОЛЬСТВО

Світові ціни на продовольство в липні 2016 року 
продемонстрували зниження. Про це йдеться у зві-
ті Продовольчої і сільськогосподарської організації 
Об'єднаних Націй.

Повідомляється, що в липні Індекс продовольчих 
цін ФАО знизився. Відзначимо, індекс показує зміни 
за місяць міжнародних цін на кошик продовольчих 
сировинних товарів. Він розраховується на основі 
середніх значень індексів цін на п'ять товарних груп, 
зважених з урахуванням середнього показника частки 
кожної групи в експорті в 2002-2004 роках.

Зокрема, в липні 2016 року середнє значення Індек-
су продовольчих цін ФАО склало 161,9 пункту, що на 
1,3 пункту (0,8%) нижче показників червня 2016 року і 
на 1,4% нижче відповідного показника 2015 року.

Середнє значення Індексу цін на зернові ФАО в 
липні склало 148,1 пункту, що на 8,8 пункту (5,6%) 
нижче червневого показника і на 11% нижче рівня 
липня 2015 року. Серед основних зернових культур 
найбільш різке падіння показали ціни на кукурудзу і 
пшеницю. При цьому ціни на деякі сорти рису дещо 
зміцнилися на тлі зниження запасів.

Середнє значення Індексу цін на рослинні олії 
ФАО в липні склало 157,4 пункту, що на 4,6 пункту 
(2,8%) нижче його червневого значення, і зниження 
триває третій місяць поспіль. Середнє значення Ін-
дексу цін на молочну продукцію ФАО в липні скла-
ло 142,3 пункту, що на 4,3 пункту (3,2%) вище черв-
невого рівня. Показник індексу цін на м'ясо склав у 
липні 159,9 пункту, піднявшись на 2,0 пункту (1,3%) 
порівняно з переглянутим червневим значенням, на 
цукор - 278,7 пункту, що на 2,7 пункту (1,0%) вище 
червневого рівня.

https://www.rbc.ua

НА ЖИТОМИРЩИНІ ВІДБУДЕТЬСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ ЛЬОНУ

27 серпня відбудеться Всеукраїнський фестиваль 
льону на Житомирщині. Масштабний захід поклика-
ний привернути увагу до української культури. Під час 
фестивалю відбудеться науковий форум, у ході якого об-
говорять проблеми та перспективи розвитку галузі льо-
нарства. На заході запланована присутність представни-
ків влади обласного та державного рівня.

Запрошені виробники льону, представники аграрно-
го сектору та агрохолдингів зможуть неформально по-
спілкуватися під час фестивалю.

Також працюватиме ярмарок, де будуть представлені 

вироби провідних майстрів народного мистецтва і ху-
дожніх промислів, товари з льону, художня вишивка.

Програмою передбачено майстер-класи та приготу-
вання страв із льону та олії. Показ одягу відомої україн-
ської дизайнерки, виступи козаків з острову Хортиця та 
виконання складних каскадерських трюків від колекти-
ву «Княжа конюшня».

Фестиваль розпочнеться театралізованим дійством 
об 11:00 годині.

За інформацією www.minagro.gov.ua

ПІДТРИМКА МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ 
ФЕРМЕРУ ПОТРІБНА НЕ ТІЛЬКИ

ГРОШИМА, А Й ТЕХНІКОЮ

Про це розповів Тарас Кутовий під час інтерв`ю для 
інтернет видання «Цензор.Нет». «Потрібне збільшення 
підтримки від держави, і не тільки грошима. Основні 
затрати - це техніка. По техніці ми зараз ведемо перего-
вори з корейцями і японцями, щоб через лізингові схеми 
допомагати фермерам», - сказав Кутовий.

Рішення про підтримку, за словами Міністра, має 
прийматись не представниками держадміністрації, а за 

рахунок дискусій регіональних фермерських конферен-
цій. «За плановими проектами вони між собою вирішу-
ватимуть - кому і скільки надати допомоги», - запропо-
нував очільник Мінагрополітики.

Тарас Кутовий відзначив, що сьогодні є колосальний 
попит на техніку, але більшість, яка представлена на 
ринку - для великих виробників. «Сьогодні для фермера 
немає сегменту, тому що він не популярний. Великі ви-
робники мають техніку, але вони її сюди не дуже охоче 
везуть, через відсутність грошей у фермерів»,- проко-
ментував Міністр.

На думку Тараса Кутового, для вирішення питан-
ня допомоги фермерам необхідно збільшити фінансові 
ліміти підтримки та надавати її тільки на кооперативи. 
«Наприклад, об`єднання з 5 - 7 фермерів отримують 
кожний по мільйону гривень. За ці гроші вони повинні 
побудувати інфраструктуру, яка зробить їх конкурент-
ноздатними», - говорить Міністр. І додає, що такі умо-
ви створять можливість фермерам отримати додаткові 
кошти. «Потрібно дати фермерам ресурс на кожному 
етапі, щоб вони збільшили свою додану вартість»,- під-
сумував Міністр.

Прес-служба Мінагрополітики
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Замовлення № 167809

228-48-19

РЕЙДЕРСТВО В АГРОСФЕРІ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
ТА ЯК ЙОГО УНИКНУТИ?

Рейдерство негативно впливає на загальні економіч-
ні процеси, воно може загрожувати економіці як усієї 
країни, так і окремого регіону. Наприклад, у зв'язку з 
рейдерським захопленням може зупинитися робота 
стабільної прибуткової компанії. Припиняються над-
ходження податків до бюджетів усіх рівнів, люди зали-
шаються без заробітної плати, область – без продукції, 
виробленої підприємством. Рейдерська діяльність ство-
рює загрозу економічній безпеці країни. 

Рейдери (від англ. raid - наліт, набіг) – це люди, які 
займаються захопленнями підприємств. Найбільше від 
рейдерів страждає середній і малий бізнес, особливо в 
наш неспокійний час. «Ласим шматочком» стає агробіз-
нес як один із найуспішніх в теперішній економічній 
ситуації країни. 

Під рейдерством у агросфері ми розуміємо різні 
процеси, мета яких одна – заволодіти земельними ді-
лянками, які обробляє інше підприємство, або ж зібра-
ти на них урожай. Цієї мети можна досягнути різними 
способами, найбільш популярними з яких є:

1. Силовий – дії по недопущенню аграрія до своїх 
полів у періоди посівної кампанії або ж збору врожаю. 
Для цього, як правило, використовують найманих «мо-
лодиків спортивної статури» та проплачених заздале-
гідь активістів-селян, які лягають під комбайни і ро-
блять тому подібні речі по блокуванню нормального 
робочого процесу. Не секрет, що подібні дії часто «кри-
шують» на рівні району чи області, а іноді й вище. Та-
ким чином здійснюється тиск на аграрія, який розуміє, 
що у нього є два шляхи: або домовитися, або застряг-
нути у роках судової тяганини, під час якої він матиме 
самі лише збитки.

2. Документальний – маніпуляції з правом на орен-
ду земельних ділянок. Їм сприяє неналежне оформ-
лення орендних відносин, чим дуже часто «грішать» 
українські фермери. Іноді договори оренди землі навіть 
не проходять процедуру державної реєстрації, оскіль-
ки відсутні кадастрові номери і немає бажання нести 

додаткові витрати на правильне оформлення орендних 
відносин. Цим і користуються рейдери, адже без дер-
жавної реєстрації договір є не дійсним. Про це Верхов-
ний Суд України зазначив у своїй постанові у справі № 
6-643цс16 від 13 червня 2016 року.
«Подвійна» реєстрація прав оренди на землю

Однією зі схем «віджимання» прав на землю у фер-
мерів та інших агропідприємств є схема, пов’язана з 
їх подвійною реєстрацією. До 1 січня 2013 року діяв 
порядок реєстрації договорів оренди землі, відповідно 
до якого їх державну реєстрацію здійснювали органи 
земельних ресурсів. З 1 січня 2013 року до 1 січня 2016 
року реєстрацію права власності на нерухоме майно (в 
нашому випадку – на земельні ділянки) та іншого ре-
чового права (мова йде про право оренди землі) про-
водили реєстраційні служби при районних управліннях 
юстиції. Починаючи ж з 1 січня 2016 року, відповідно 
до Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ще раз було 
змінено не тільки суб’єктний склад реєстраторів (де 
дозволили проводити реєстрацію права оренди не лише 
державним реєстраторам, а й нотаріусам), а й саму про-
цедуру державної реєстрації прав на землю.

Зважаючи на всі ці зміни стосовно органів, що здій-
снюють державну реєстрацію права оренди, інформа-
цію про зареєстровані договори оренди землі не було 
передано від органів земельних ресурсів до органів 
міністерства юстиції. Було створено нову електронну 
базу, що наповнювалася з нуля, а стара інформація, яка 
містилася в органах земельних ресурсів, не була авто-
матично туди перенесена. Тому дуже часто власників 
земельних ділянок, права оренди на які зареєстровані 
до 1 січня 2013 року, переманюють більш вигідними 
умовами оренди, узаконюючи своє право оренди пов-
торною реєстрацією. 

Все, на що спромоглась держава, щоб усунути нео-
днозначне застосування законодавства у цій сфері, – це 
створити лист рекомендаційного характеру Державної 

реєстраційної служби України від 06.08.2013 року 
№ 2951/05-15-13 «Щодо запобігання випадкам по-

двійної реєстрації прав оренди на земельну ділянку 
за різними правонабувачами». В ньому вказано, що з 
метою недопущення одночасного існування державної 
реєстрації декількох прав оренди на одну земельну ді-
лянку, у випадку проведення державної реєстрації пра-
ва оренди на земельну ділянку, сформовану у результаті 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв), державному ре-
єстратору слід запитувати інформацію про наявність 
або відсутність зареєстрованих договорів у органів 
земельних ресурсів, що здійснювали таку реєстрацію 
до 01.01.2013 року за місцем розташування земельної 
частки (паю).

Судова практика також неоднозначно тлумачить за-
конодавство у цій сфері. Суди, як правило, стають на 
захист орендодавців, рідше – на бік ошуканих оренда-
рів. Очевидним є одне – фермеру та пересічному грома-
дянину-орендодавцю важко зорієнтуватись у густих ха-
щах українського земельного законодавства. Внаслідок 
такого рейдерства перший втрачає орендовану землю, 
і можливо ще й врожай, а останній ведеться, лише на 
перший погляд, на більш вигідні, але хитро продумані 
умови оренди землі.

Тож як захистити своє господарство від рейдер-
ських атак? Відповідь проста: чітко дотримуватися 
законодавства у питаннях оформлення та реєстрації 
договорів оренди землі. Це убезпечить принаймні від 
одного з видів рейдерства. Що ж стосується можливо-
го силового сценарію, його передбачити практично не-
можливо. Проте, якщо з документацією все гаразд, суд 
рано чи пізно стане на ваш бік. Звичайно, розібратися в 
земельному законодавстві непросто, тож зберегти свій 
земельний банк, час та гроші допоможе кваліфікована 
юридична допомога. 

Інформація надана партнером АФЗУ,
юридичною компанією «СПРАВА ЧЕСТІ»

МІНФІН ПРЕДСТАВИВ ПРОЕКТ
НОВОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ

Міністерство фінансів України представило 
громадськості проект нової податкової реформи

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту 
закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України», яку опубліковано на сайті відомства.

Згідно з пояснювальною запискою, передбачається 
створення фінансової поліції замість податкової міліції. 
Контролювати діяльність фінансової поліції буде 
Міністерство фінансів.

Також проект податкової реформи вводить поняття 
«електронний кабінет платника податків».

Податкові перевірки будуть проходити 30 днів, а 
попереджати про перевірку будуть за 15 робочих днів.

Крім того, в Мінфін переноситься база даних 
Державної фіскальної служби.

Мінфін буде займатися адмініструванням податків, 
реєстрами відшкодування ПДВ, обліком платників 
податків.

Згідно з документом, не буде змінена ставка податку 
на прибуток (18%), акцизу на алкоголь і тютюнові 
вироби.

При цьому буде введена нова ставка податку на 

доходи фізичних осіб (ПДФО) — 10% від мінімальної 
заробітної плати для тих, хто займається індивідуальною 
діяльністю без реєстрації підприємцем.

Вводиться нова категорія платників податків 
— фізичні особи, які займаються індивідуальною 
діяльністю без реєстрації підприємцем з річним обсягом 
доходу до 250 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного року.

Проект передбачає збільшення розміру добових за 
кожен день закордонного відрядження — з 0,75 розміру 
мінімальної заробітної плати до 40 євро.

Також пропонується збільшити штраф за несвоєчасну 
реєстрацію податкових накладних до 50% ПДВ.

В частині оподаткування в зоні АТО пропонується 
врегулювати питання сплати окремих податків (ПДВ, 
ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку 
на майно) на території проведення АТО та тимчасово 
окупованій території шляхом встановлення особливих 
правил їх адміністрування — зупинення нарахування 
штрафів, звільнення від сплати місцевих податків.

Нагадаємо, Міністерство фінансів розраховує на 
розгляд Верховною Радою податкової реформи восени.

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета 

«Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для фермерів, 
кооперативів та особистих 

селянських господарств
Передплатний індекс 

– 21591,
сторінка 18 

«Каталогу видань України 
2016 рік»

Вартість видання з доставкою:
1 міс. – 9,76 грн.;
3 міс. – 29,28 грн.;
6 міс. –58,56 грн.;

12 міс. – 117,12 грн.
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ДУРКУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ АБО ФЕРМЕРІВ ГЕТЬ!
Із здивуванням прочитав рішення № 41 Семенів-

ської сільської ради Баришівського району Київської 
області від 6 липня 2016 р. і особливо її констатуючуї 
частину: «заслухавши звернення жителів с. Семенівка 
про заподіяну шкоду їх господарствам, присадибним 
ділянкам та про незручності, які виникають від діяль-
ності фермерського господарства «Віра, Надія, Любов» 
враховуючи те, що дане господарство діє на території 
населеного пункту, що не відповідає санітарним нор-
мам… виконавчий комітет Семенівської сільської ради 
вирішив: 2. Зобов‘язати гр. Наконечного Г.П. в термін 
до 25.07.2016 р. припинити діяльність фермерського 
господарства та привести територію в належний сані-
тарний стан. 3. Рекомендувати гр. Наконечному Г. П. 
звернутися до Київської обласної ради щодо надання 
допомоги у вирішенні питання будівництва ферми для 
утримання домашніх тварин, за межами населеного 
пункту».

Таке рішення можна було б прийняти на осно-
ві Закону України «Про зонування земель». На жаль, 
такий закон існує лише в проекті (внесений у 2009 р. 
депутатом С. М. Терещуком). Регулюються проблеми 
зонування земель Конституцією України, окремими 
статтями Земельного кодексу, Законами України «Про 
землеустрій», «Про регулювання містобудівної діяль-
ності» тощо. Нагадаємо, що державні установи світу 
регламентують використання земель населених пунк-
тів шляхом проведення зонування земель (поділу те-
риторії на зони з визначенням дозволеного типу зем-
левикористання та типу й архітектурного вигляду бу-
дівель і споруд з урахуванням охорони навколишнього 
середовища) із застосуванням будівельного кодексу та 
законів про охорону навколишнього середовища. Якщо 
зонування земель у визначеній селищній раді проведе-
не після того, як фермер збудував виробничі будівлі та 
організував свою бізнесову діяльність або ж таке зо-
нування не проводилося взагалі, то немає підстав за-
бороняти господарську діяльність фермерських госпо-
дарств. Селищна рада, як мінімум, повинна чітко дати 
відповідь: як саме фермерське господарство заподіяло 
шкоду господарствам населення с. Семенівка? Заважає 
спалювати пасовища разом із лісосмугами, лісами? 
Скільки надійшло у місцевий бюджет від фермерсько-
го господарства та від господарств, яким воно заважає?

В країнах світу закон немає зворотної дії. Якщо фер-
ма побудована до часу проведення зонування земель, 
то діяльність її неможливо заборонити, як би жителі 
села не бажали цього. Зарубіжний фермер в умовах 
розташування його ферми в населеному пункті не має 
права розширяти її фізичні розміри. На околицях або 
центрах селищ, містечок Європи знаходяться ферми 
з виробництва молока, яловичини, яєць тощо. Навіть, 
наприклад, біля одного з найпопулярніших туристич-
них напрямків Австрії – озера Вольфганзе (довжина 
-11,5 км, а площа – 13 км²) поряд із сотнями готелів, 
мотелів тощо розміщені молочні ферми, де утриму-
ється по 15 - 20 корів. Розміщення таких ферм в ку-
рортній зоні, де відпочивають десятки (якщо не сотні) 
тисяч багатих людей, які надають переваги екологічно 
чистій продукції, забезпечує не тільки збут, а й високі 
ціни реалізації свіжого молока. Тобто, спостерігається 
розміщення виробництва молока (обмежена пропози-
ція), яке вкраплене в середовищі надзвичайно високої 
концентрації споживачів в літній період (необмежений 
попит), що дозволяє фермерам запровадити жорсткі 
санітарні норми їх утримання. Так само в німецькому 
курортному містечку Міттенвальд (на висоті близько 
1 км над рівнем моря), де проживає 7,5 тис. населен-
ня. На мій подив, молочна ферма знаходиться в 50 ме-
трах від центральної вулиці Міттенвальду – Obermarkt 
(Верхній ринок) і в 100 метрах від костелу Св. Петра і 
Павла, гноєсховище якої розташоване з боку централь-
ної вулиці. Проте специфічного запаху не відчутно 
(дякуючи своєрідній технології зберігання) і рядом з 
цим сховищем сім‘я фермера в часи перепочинку за 
столиком спокійно п’є каву. Жителі домів на іншому 
боці вулиці (відстань – 15 - 20 метрів) не виявляють 
занепокоєння – немає законних підстав. Таке сусідство 
історичних пам‘яток, мальовничої архітектури і мо-
лочної ферми не впливає на приток туристів з усього 
світу в це курортне містечко Баварії.

Висновок. Нову ферму в населених пунктах циві-
лізованих країн можна побудувати, якщо цьому не за-
перечує проведене зонування земель (включаючи буді-
вельний кодекс та закони про охорону довкілля). І од-
ночасно, ніякий державний орган немає права заборо-
нити діяльність фермерського господарства, якщо воно 
стало функціонувати до початку проведення зонування 

земель. Місцева влада має право регулювати санітарні 
й екологічні умови утримання тварин в розумних за-
конодавчих межах. І одночасно місцева влада повинна 
створювати однакові умови для всіх власників паїв і 
землекористувачів та не допускати нераціональне ви-
користання землі (недотримання екологічних вимог, 
спалювання рослинних решток, спалювання сінокосів 
і пасовищ разом з лісосмугами тощо).

Захист тих, хто не забезпечує ніяких фінансових 
надходжень у місцевий бюджет, є нонсенсом. З іншого 
боку, фермерське господарство «Віра, Надія, Любов» 
реалізує свою молочну продукцію за цінами, які до 40 
% нижчі, від існуючих на продовольчих ринках. Таке 
суттєве зниження роздрібних ціни на молочну продук-
цію забезпечує зростання її споживання населенням 
регіону до 30 - 35 %. Враховуючи, що населення Укра-
їни в середньому споживає на 40 - 45 % продукції тва-
ринництва менше від фізіологічної норми, така цінова 
політика фермера стає дуже важливою в царині ціно-
вого хаосу на продовольчих ринках. Таку цінову полі-
тику фермерських кооперативів зі збуту тваринницької 
продукції підтримують країни Європи, США, Канади, 
Латинської Америки і багатьох країн Азії. Щоб стати 
європейською країною, Україні потрібно орієнтувати-
ся на цивілізовані ростки кооперативного ціноутворен-
ня на вертикалі від первинного виробника до спожива-
ча. Така кооперативна фермерська вертикаль забезпе-
чує її учасникам рівновеликий рівень рентабельності 
виробництва та доступ до продуктів харчування всіх 
верств населення. А так задаємося запитанням: на яких 
підставах або патріотичних міркуваннях селищна рада 
робить спроби ліквідувати фермерське господарство 
з виробництва продукції тваринництва? Невже таких 
господарств в Україні надлишок? Який план або стра-
тегія такої поведінки місцевої влади? Хто для них це 
розробив? Запитань дуже багато. Але висновок один – 
Уряд та Верховна Рада України повинні якнайшвидше 
втрутитися в такі негативні процеси чіткими законо-
давчими рішеннями, які зведуть до мінімуму фанта-
зії, тобто «дуркування» місцевої влади щодо зведення 
бази оподаткування до нуля шляхом різних заборон на 
ті організаційні ростки, які є підґрунтям старту до ща-
сливого європейського майбутнього.

Микола Калінчик, доктор економічних наук, професор
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Классика, проверенная временем
Уже более 18 лет Европейские приборы на рынке Украины

Серия анализаторов качества молока EKOMILK
Измеряемые параметры:

• содержание жира
• содержание СОМО
• плотность
• белок
• температура пробы
• добавленная вода

• точка замерзания
• кислотность pH
• кислотность (° Тернера)
• проводимость
• лактоза
• соли

Экомилк СТАНДАРТ

02002, Украина, г. Киев, ул. М.Расковой 52В, офис 7
тел/факс: (044) 537-21-16 (050) 410-13-12, (067) 408-27-08

www.ikf.com.ua

Экомилк БОНД
Приборы произведены Европейской компанией, сертифицированной по стандартам

ISO-9001 и ТUV. Занесены в Госреестр измерительной техники Украины под № У3122-1.
«ИКФ СЕРВИС+» единственный авторизированный сервисный центр в Украине,

по обслуживанию и ремонту анализаторов качества молока «Экомилк»
с выдачей Заводского гарантийного сертификата

Про надёжность приборов говорит тот факт, что при соблюдении правильной 
эксплуатации приборы без ремонта работают по 10-15 лет

Хит
продаж

до 12-ти 
параметров 

молока 
в одном 
приборе


