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Статистика свідчить про невпинне зростання кілько-
сті злочинів у сфері землекористування. Кількість фактів 
рейдерських захоплень землі,  техніки, збіжжя та й самих 
фермерських господарств невпинно зростає.

Утім, є різні рейдерські схеми – від банального сва-
вілля, переманювання орендодавців, неправомірних судо-
вих рішень, видуманих кредиторських заборгованостей, 
підроблення документів до використання реєстраторами 
фіктивних даних. Та найогидніше, коли сіяв, ростив, пле-
кав урожай і вкладав кошти один, а зовсім інший заганяє 
на поле комбайн, скошує й хутко зникає в невідомому на-
прямку…

Про це матеріали наших дописувачів з Дніпропетров-
щини та Полтавщини, та поради фахівців як уникнути 
рейдерських захоплень, на сторінках 6 – 7 видання.

МИ ВИГРАЛИ БІЙ ЗА РІДНУ ЗЕМЛЮ, 
АЛЕ ПОПЕРЕДУ ЩЕ ВАЖКА БОРОТЬБА!

РЕЙДЕРСТВУ - СТОП!

ФЕРМЕРИ РАЗОМ З АРМІЄЮ 
НА ЗАХИСТІ УКРАЇНИ

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект щодо 
продовження мораторію на продаж земель сільськогосподар-
ського призначення до 1 січня 2018 року.

Продовження мораторію було однією з основних вимог на 
аграрних Форумах що відбувалися останнім часом в багатьох 
обласних центрах, організаторами яких виступала Асоціація 
фермерів та приватних землевласників України та ВО «Бать-
ківщина», та фінальним етапом яких став Всеукраїнській 
страйк селян 4 жовтня.

На думку президента АФЗУ Івана Томича чергове про-
довження Верховною Радою мораторію на один рік лише 
маленька перемога на довгому шляху боротьби за рідну 
землю.

Тож які загрози стоять перед українським селом ми 
пропонуємо дізнатися у спільному матеріалі членів Комі-
тету захисту рідної землі Віктора Шишкіна, Івана Томи-
ча та Тараса Стецьківа «Продати за безцінь…» на сто-
рінці 3 видання.

Армія і народ – єдині. На цьому гаслі зросло не одне 
покоління захисників Вітчизни. Але перевіряється його 
справедливість тоді, коли армія опиняється в складному 
політичному і економічному становищі. Якщо про них 
вчасно не подбала держава, то всі турботи про захисни-
ків Вітчизни лягають на плечі народу. Відтак фермери, 
як найбільш прогресивна частина українського аграрного 
сектору, повсемісно здійснюють заходи на підтримку вій-
ськовиків продовольством, пальним, іншими ресурсами.

Тож на передодні державного свята «День захисни-
ка України» ми зробили невелику підбірку добрих справ 
українських фермерів. Матеріал читайте на сторінці 14 
видання.
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ФОРУМ ФЕРМЕРІВ КІРОВОГРАДЩИНИ!
27 вересня, коли більше тисячі селяни зібралися на Форум 

фермерів та сільськогосподарських товаровиробників Кірово-
градської області в місті Кропивницький 

В роботі Форуму взяли участь: лідер фракції «Батьківщи-
на» у Верховній Раді України Юлія Тимошенко, Народний де-
путат України Іван Кириленко, заступник голови Комітету Вер-
ховної ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин Вадим Івченко, президент АФЗУ Іван Томич, голова 
Кіровоградської обласної Ради Олександр Чорноіваненко.

Цей Форум був ініційований Асоціацією фермерів та при-
ватних землевласників та підтриманий фракцією «Батьків-
щина» у Верховній Раді України і на ньому обговорювалися 
ключові проблеми аграрного сектору, зокрема необхідність 
запровадження пільгового оподаткування фермерів, введення 
єдиного податку з одного гектару сільськогосподарських зе-
мель, а також обов’язкове відшкодування ПДВ малим та се-
реднім фермерським господарствам та сільськогосподарським 
підприємствам.

Ці вимоги стали основою ухваленого форумом звернення 
до Верховної Ради України, Президента та Уряду:

-продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської 
землі на 5 років;

-відновити умови спеціального режиму сплати ПДВ, які 
діяли до 01.01.2016 року;

-запровадити для сімейних фермерських господарств 
5-річні податкові канікули та звільнити їх від перевірок кон-
тролюючими органами;

-забезпечити пряму державну підтримку для розвитку сі-
мейного фермерства;

-розпочати реальну боротьбу проти рейдерства та банди-
тизму, терміново прийнявши відповідні закони, а також на рів-

ні керівництва держави провести перевірки щодо причетності 
силових структур, державних адміністрацій та інших установ 
влади на місцях до рейдерських захоплень;

-особисто від Голови Верховної Ради вимагаємо не стави-
ти на голосування законопроект щодо емфітевзису, а від депу-
татів які його підписали – відкликати підписи;

-ввести для малих виробників єдиний земельний податок 
з 1 гектара, який має увібрати в себе всі інші податки і збори.

Це звернення було підтримано подібними зібраннями се-
лян, які пройшли і в інших областях України, та будуть відбу-
ватися і в подальшому.

Також учасники Форуму підтримали ініціативу лідера 
«Батьківщини» Юлії Тимошенко та АФЗУ про створення за-
гальнонаціонального штабу протидії земельному рейдерству.

«Сьогодні, на цьому форумі, ми проголосували, що буде 
створений Загальнонаціональний штаб протидії рейдерству 
фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств, 
яке вже стало масовим явищем в Україні», – наголосила вона.

За словами Юлії Тимошенко, до цього штабу увійдуть де-
путати рад усіх рівнів від «Батьківщини», фермери, ті, кого 
зачепило рейдерство, і ті, хто знаходиться під його ризиком.

Лідер партії додала: «Ми об’єднуємося з Асоціацією 
фермерів, з усіма фермерськими Асоціаціями на місцях. Ми 
об’єднуємося також з людьми, які готові захищати сільсько-
господарську землю і ми будемо робити публічним кожен факт 
такого рейдерства і поіменно називатиме усіх, хто стоїть за 
кожним випадком захоплення землі”.

Керуватиме роботою центрального штабу народний депутат 
від «Батьківщини» Вадим Івченко, а список керівників облас-
них антирейдерських штабів наведено на сторінці 7 видання.

Прес-служба АФЗУ

ВСЕУКРАЇНСЬКА СЕЛЯНСЬКА АКЦЯ ПРОТЕСТУ!

Зазвичай сільгоспвиробники — терплячі та не заполітизо-
вані, але за обставин, у яких опинилася їхня галузь, годуваль-
ники держави більше мовчати не змогли і вирішили приверну-

ти до себе увагу Всеукраїнською селянською акцією протесту, 
яка пройшла по всій Україні. 

З ранку, 4 жовтня на площі перед Верховною Радою поча-
ли збиратися представники селян з усіх куточків країни, а їх 
колеги, у себе на місцях розпочали подібні акції біля обласних 
адміністрацій та на головних шляхах України.

100 тракторів з усього району з’їхалися до Сватового Лу-
ганської області, аби взяти участь у мітингу-протесті аграріїв, 
а 36 керівників та активістів агроформувань напередодні виру-
шили до столиці на всеукраїнський страйк аграріїв. 

На виїзді з Хмельницького селяни виставили майже 200 
тракторів і комбайнів. Зі сцени прямо на автомагістралі місце-
ві фермери заявили про готовність їхати на Київ, якщо аграріїв 
знову ігноруватимуть.

У Кропивницькому на головній площі міста у гумористич-
ній формі аграрії показали, що чекає Україну через безглузду 
податкову політику нинішньої влади.

На Полтавщині люди створили живий ланцюг уздовж 
траси Полтава-Київ і підготували владі гарбузи на яких 

зробили відповідні написи.
Незважаючи на прохолодний дощ, сотні людей разом із 

сільськогосподарською технікою вийшли на автомагістралі 
Рівненщини.

У Запорізькій області повздовж траси вишикували навіть 
вантажники.

На Чернігівщині на півгодини зупинився рух автотран-
спорту біля села Кіпті Козелецького району. Там селяни в знак 
протесту безперервно ходили через пішохідний перехід.

А в Києві вимоги аграріїв через ініціативну групу, куди 
входив і президент АФЗУ Іван Томич передали у парламент, 
Президенту і прем’єр-міністру України. За словами Івана 
Томича достатньо часу для обговорення проблемних питань 
аграріїв, у тому числі про спец режим ПДВ, фінансову під-
тримку, розвиток сімейних ферм, то що, у голови парламен-
ту не знайшлося. Втішила лише обіцянка, що мораторій на 
продаж земель сільськогосподарського призначення буде 
продовжено.

Михайло Данкевич,Прес-служба АФЗУ

РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА – ПРІОРИТЕТ!
Про це заявив заступник голови аграрного комітету, на-

родний депутат Вадим Івченко під час комітетських слухань 
на тему: «Трансформація агропромислового комплексу Укра-
їни. Стимулювання розвитку сімейних фермерських госпо-
дарств та їх оподаткування», які пройшли у Верховній Раді.

«Саме зараз потрібні термінові зміни в законодавстві. 
Наше завдання — напрацювання дорожньої карти реформу-
вання аграрного устрою. Потрібно отримати практичні по-
ради та шляхи вирішення проблем, які з цим пов’язані. Це 
все потрібно для того, щоб кожного року сімейні фермерські 
господарства збільшували свою кількість та якість в нашій 
країні», – наголосив він.

За словами президента Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України Івана Томича з часу прийняття закону 
«Про сімейну ферму» зареєстровано одиниці. І для зрушення 
цієї ситуації необхідно створити такі сприятливі умови для 
селян, власників ОСГ чи просто власників земельних паїв, 
щоб вони самі захотіли себе легалізувати. Для цього Асоці-
ація фермерів має чітку програму. Але саме головне – це по-
вернути довіру людей до ідеї створення сімейної ферми. А для 

цього необхідна фінансова підтримка через Укрдержфонд, 
потрібно наповнити його обіцяними 800 млн. гривень. 

«Ложкою дьогтю» в загальній сприятливій атмосфері 
була точка зору представника Мінфіну пана Марченко, який 
заявив, що на їх думку існуюча система оподаткування є 
ефективною і дієвою, а тому і сімейні ферми потрібно в неї 
інтегрувати.

Але ми маємо велику надію, що для Аграрного комітету 
трансформація аграрного устрою, саме через розвиток сімей-
ного фермерства, дійсно стане пріоритетною.

Михайло Данкевич

ЧИМ БІЛЬШЕ ПЕРЕД-
ПЛАТНИКІВ ГАЗЕТИ, ТИМ 

ЛЕГШЕ ВІДСТОЮВАТИ 
ІНТЕРЕСИ ФЕРМЕРІВ!

 Є такий відомий вислів – «Хто володіє інформацією, той 
володіє всім!». Нажаль, багато хто з нас над цим ніколи не за-
мислюється, а якщо й звертає на це увагу, то лише тоді, коли в 
цьому є велика потреба.

То ж і нашому виданню, її наповненню та передплаті, газеті 
«Вісник Фермер України» увага приділяється у «різному», та й 
то похапцем. А от олігархи, які володіють сотнями гектарів укра-
їнських земель, увагу ЗМІ приділяють надзвичайно велику і всі 
основні телевізійні, радіо та друковані видання належать їм.

Тож і не дивно, що АФЗУ, фермери, селяни проводять 
прес-конференції, збираються на акції, влаштовують пікету-
вання та блокування автошляхів для захисту своїх інтересів, 
а приїхавши додому, включають телевізор, а там – хто кому 
морду побив, або хто у кого що вкрав. А про селянські про-
блеми – ні слова!

А фермери, володіючи в загальній кількості 4,5 млн. га 
землі, це без оренди паїв, не в змозі мати свій телевізійний 
канал чи потужне друковане видання. Чи не дивно?

То ж редакція газети «Вісник Фермер України», спільно з 
АФЗУ, усвідомлюючи обумовлене вище, розпочала роботу по 
розширенню кола отримувачів видання – здійснення редакцій-
ної передплати фермерів та розповсюдження через районні та 
обласні Асоціаціїпо всій Україні.

Завдяки фінансової підтримки (за що їм велика вдячність!) 
віце-президентів АФЗУ Віктора Шеремети (Київська область), 
Віктора Гончаренка (Черкаська область), голови Кіровоград-
ської АФЗ Івана Андрійчука, заступника голови Волинської 
АФЗ Руслана Фомича було здійснено додатково редакційну 
передплату на газету багатьом фермерам.

Тож якщо хтось з фермерів, які ще не передплачували 
наше видання, отримає черговий номер безкоштовно, не по-
жалкуйте сотню гривень, передплатіть його через поштове 
відділення (передплатний індекс 21591, сторінка 20 «Каталогу 
видань України на 2017 рік»).

Якщо передплачуєте – велика Вам подяка, та ще більше 
прохання – віддайте його сусіду-фермеру, нехай почитає та та-
кож передплатить.

Головний редактор газети «Вісник Фермер України»,
Михайло Данкевич

Президія Форому аграріїв в Кропивницькому

Фермери Луганщини на
Акції протесту біля Сватово

В залі Форуму аграріїв

ДО УВАГИ ФЕРМЕРІВ, ГОЛІВ
РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ
АСОЦІАЦІЙ, ЧЛЕНІВ РАДИ!

Згідно Ухвали XXVI з’їзду АФЗУ від 24 лютого 
2016 року вам необхідно забезпечити щомісячну спла-
ту членських внесків відповідно до затвердженого 
кошторису та підсумувати фактичне його виконання 
станом на 1 грудня 2016 року.

У випадку не виконання кошторису обласними ор-
ганізаціями на зазначену дату делегації областей бу-
дуть позбавлені права голосу на черговому з’їзді.

Розрахунковий рахунок для сплати членських вне-
сків: 

26004052760452 в Печерській філії ПАТ КБ „При-
ватбанк”, МФО 300711  ЄДРПОУ:14289145

Одержувач: ВГО „АФЗУ”
Найменування платежу: сплата членських внесків 

або перерахування благодійних внесків.
Виконавча дирекція АФЗУ

 Інформаційний канал "ВІЛЬНИЙ СЕЛЯНИН"  на YouTube
Дивіться нас за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCm9HerV0Yust9QuosAlSj2w, 

та слідкуйте за діяльністю Асоціації на сайтах farmer.co.ua, coop-union.org.ua
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ПРОДАТИ ЗА БЕЗЦІНЬ …
Поклоніння ринковому фетишу

Роками грантові експертні організації в яскравих прива-
бливих обгортках подавали суспільству ідею, що порятунок 
нашого сільського господарства - це вільний ринок землі без 
обмежень. Така пропаганда мала значний успіх, сформувавши 
певний модний тренд під девізом "продати все". Сьогодні та-
ких войовничих неолібералів умовно можна розділити на дві 
нерівні частини. Меншість - чудово знає про що говорить. Від-
працьовуючи грантові кошти, ці люди розбираються в темі й 
знають до яких реальних наслідків призведе їх політика. Пере-
важна більшість апологетів ринку землі є лише споживачами 
інформації, що нав'язана неоліберальними експертами. Вони 
щиро вірять в молочні ріки та кисільні береги інвестицій, які 
потечуть в Україну та модернізують вітчизняний АПК. Якщо 
з першими дискутувати немає сенсу, то другу категорію лю-
дей слід переконувати, що майбутнє земельного ринку не таке 
райдужне, як вони його уявляють. Але переконувати не голо-
слівно, а з конкретними аргументами, підкріпленими фактами 
й цифрами.

На щастя, попри промивання мізків, 70% аграріїв твердо 
переконані в згубності запуску ринку землі вже сьогодні. Їх 
переконання ґрунтується не на кабінетних викладках, а на 
щоденній практиці роботи. Вони розуміють, що сільського-
сподарська земля є найціннішим активом держави. Сьогодні 
агросектор генерує більше 30% ВВП, 40% валютної виручки, 
створює робочі місця для 17% працюючих українців. Такий 
актив добрий господар берегтиме до кращих часів, щоб от-
римати від нього максимальну вигоду. Натомість апологети 
земельного ринку діють чітко навпаки. В час загострення еко-
номічної кризи, коли лише в минулому році ВВП просів на 
10%, рівень бідності зріс майже вдвічі, а показник реальної 
зарплати скоротився на 20%, вони пропонують влаштувати 
грандіозний розпродаж. Зрозуміло, що такий сценарій перед-
бачає максимальне заниження вартості землі та розгул спеку-
лятивних операцій в аграрному секторі.

Pro et contra
З року в рік ми чуємо одні й ті ж аргументи щодо потреби 

негайного впровадження вільного ринку землі. Так сформу-
вався своєрідний катехізис неоліберала, який сприймається на 
віру й не піддається сумніву. Натомість при детальному ви-
вченні бачимо, що під цими тезами немає міцного фундамен-
ту, вони надто хиткі й руйнуються від дотику реального життя.

Насправді чистого ринку землі без будь-яких обмежень 

фактично ніде не існує. Мова йде про міру регулювання, яку 
держава встановлює для захисту своїх національних інтересів. 
Найпоширеніші типи обмежень: мораторій на продаж, обме-
ження на купівлю землі іноземцями, переважне право на ку-
півлю, податки на ранній продаж землі.

Старі країни ЄС з рівнем ВВП більше $40 тис. на душу 
населення можуть дозволити собі мінімальне регулювання, 
включно з правом придбання землі іноземцями. Але й там ді-
ють досить суворі норми щодо боротьби із земельними спе-
куляціями. Зокрема, в Німеччині та Австрії існує дозвільний 
принцип купівлі землі сільськогосподарського призначення 
площею більше гектару. Тобто покупець мусить довести, що 
не має наміру займатися спекуляцією та платить за ділянку 
ринкову конкурентну ціну. Лише в такому випадку орган міс-
цевої влади дає добро на придбання землі.

Країни Центральної Європи, впроваджуючи ринок землі, 
захищаються від потенційних ризиків мораторієм на купівлю 
землі іноземними фізичними та юридичними особами, який 
триває 5 - 12 років. За цей час держава намагається стимулю-
вати власний агробізнес та зробити його конкурентноздатним.

Будь-який підприємець знає, що в часи кризи активи краще 

притримати, аби не продати їх за безцінь. До цього аргументу, 
зокрема, апелював й Петро Порошенко, коли мова йшла про 
продаж його компанії ROSHEN. Показником кризових явищ 
в український економіці є критично низький рівень ВВП на 
душу населення порівняно з іншими державами.

Поступаючись за цим показником навіть Папуа Новій Гві-
неї, марно сподіватися, що власники земельних паїв, фермери 
чи навіть агрохолдинги зможуть конкурувати з іноземним й 
транснаціональним капіталом. Отже сільськогосподарська 
земля прямо чи опосередковано потрапить в руки іноземних 
власників, що кардинально змінить структуру агроринку.

Досвід наших сусідів свідчить, що між національною 

безпекою та економічною вигодою вони обирають перше. В 
Польщі тривалий час діяв мораторій на продаж землі інозем-
цям. Він збігав в 2016 р., але Сейм пішов назустріч вимогам 
фермерів й запровадив нові суттєві обмеження. Іноземець 
може придбати землю лише за спеціальним дозволом Мініс-
терства внутрішніх справ. Крім того, покупець мусить про-
живати у тій же місцевості, де він купує землю. При цьому, 

пріоритет при купівлі завжди залишається за громадянами 
Польщі. В 2012 році парламент Угорщини вніс поправку до 
Конституції, якою заборонив купувати сільськогосподарські 
землі іноземцям. Так він надав тимчасовому мораторію по-
стійний характер. Проблеми з іноземцями виникли й в Руму-
нії, ринок якої з 2014 р. відкрився для громадян інших держав. 
Сьогодні там дискутують як протидіяти іноземній експансії в 
аграрному секторі.

Такі розрахунки базуються на тому, що вартість гектару 

землі становитиме $5 тис. Натомість реалістичний сценарій 
передбачає початкову вартість на рівні $1 тис. Навіть самі 
автори цих розрахунків погоджуються, що до п'ятитисячної 
планки ми наблизимося лише в 2025 році. На той час основний 
масив операцій з купівлі-продажу землі вже відбудеться.

Виручені пайовиками від продажу кошти не стануть інвес-
тиційним капіталом: вони будуть надто мізерними (близько $3 
тис.). Суми ж, які отримають спекулянти в ході багатоходової 
схеми перепродажу, також пройдуть повз агросектор.

Великі компанії, які домінуватимуть на ринку, ведуть ви-

сокотехнологічне, механізоване виробництво й зацікавлені в 
мінімізації кількості робочої сили. Як правило, в розрахунку 
на площу землі дрібні та середні господарства залучають біль-
ше працівників. Перспективи створення нових робочих місць 
чудово ілюструє досвід Парагваю, де великі іноземні агропід-
приємства, модернізувавши виробництво сої, тепер тримають 
лише одного робітника на 480 га земельної площі. 

Між зняттям мораторію та появою доступних кредитів 

для селян немає жодного взаємозв'язку. Сьогодні відсотки по 
таким кредитам навіть вищі ніж в середньому по економіці - 
майже 20%. Вартість ж паю настільки мізерна, що внести його 
як заставу буде проблематично. Без потужної державної про-
грами підтримки малого й середнього виробника він не зможе 
конкурувати з великим капіталом в боротьбі за землю. Рано 
чи пізно фермерам та селянам доведеться розпродати своє зе-
мельне майно й припинити господарську діяльність.

В 2010 - 2015 роках врожайність зернових культур в Укра-

їні й так збільшилась на 35%. Це попри загальної негативної 
тенденції в економіці. Подальше зростання рівня врожайно-
сті зернових залежатиме від спеціалізації великих агрогос-
подарств. Досвід Латинської Америки свідчить, що транс-
національний капітал надає перевагу вирощуванню високо-
рентабельних технічних культур, таких як рапс чи соя. Тож з 
великою долею вірогідності можна прогнозувати скорочення 
площі посівів під зернові, які сьогодні займають більше 50% 
посівних площ.

Замість розвитку відбудеться знищення соціальної інф-
раструктури. Розорення тисяч дрібних виробників (фермерів 
та одноосібників) виштовхне їх з села до міста. Таким чином, 
користуватися розвиненою, чи будь-якою іншою, соціальною 

інфраструктурою в селах буде просто нікому. Подібна ситуа-
ція склалася в Парагваї, де великі іноземні компанії, змусили 
мешканців сіл перебратися в міста. При такому сценарії разом 
із соціальною інфраструктурою зруйнується й екосистема, 
адже великому власнику більше нічого не заважатиме вико-
ристовувати в господарстві небезпечні для екології засоби під-
вищення врожайності.

Кінець фермерства
Парадоксально, але від негайного впровадження ринку 

землі найбільше програють ті, в інтересах кого цю реформу 
декларують - фермерські та особисті селянські господарства. 
Сьогодні в українському агросекторі склалася унікальна си-
туація, коли великі агрохолдинги з одного боку, та дрібні й 
середні виробники з іншого, займають кожен свою нішу. Для 
агрохолдингів - це вирощування високорентабельних експорт-
них продуктів, для фермерських та індивідуальних госпо-
дарств - культивація більш трудомістких культур, які йдуть на 
внутрішній ринок.

Ринок землі в його неоліберальній іпостасі перекреслює 
перспективи для 39 тис. фермерських та більше 4 млн. осо-
бистих селянських господарств в Україні. Обезземелення та 
знищення дрібного й середнього виробника означатиме, що 
ринок недотримає 80% овочів та фруктів, 40% м'яса, більше 
80% молока. Великі аграрні корпорації вироблятимуть лише 
такі високорентабельні продукти як гречка, соняшник, ріпак 
чи соя. Логічним наслідком стане зростання цін на продукти 
харчування всередині країни.

Натомість в країнах Євросоюзу 97% виробників сільсько-
господарської продукції є фермерами. В Польщі, наприклад, 
для них створений максимально сприятливий клімат: при ку-
півлі землі фермер може сплатити лише 20% першого внеску, 
решта суми виплачується в розстрочку на 20 - 30 років. Крім 
того, отримали розповсюдження програми компенсації держа-
вою половини відсоткової ставки по кредиту. Таким чином, 
тип фермерського сімейного господарства став домінантним 
в Польщі.

Україні пропонують рухатися не польським, а латиноаме-
риканським шляхом, який передбачає витіснення дрібного й 
середнього агровиробника з ринку в угоду великим іноземним 
компаніям.

Дивіться хто прийшов!
Після кризи 2008 року в світі відбувається великий переділ 

земельних ресурсів та харчових ринків. Саудівська Аравія, Ін-
дія та Китай скуповують земельні ресурси Африки, Латинська 
Америка вже давно стала об'єктом експансії транснаціональ-
ного капіталу, центрально-східна Європа також у фокусі уваги 
великих агроінвесторів. Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщи-
на вже відчули її на собі. Тепер прийшла черга й України.

На початку 2015 року мільярдер Джордж Сорос заявив, що 
готовий вкласти в Україну $1 млрд., зокрема, в сільське госпо-
дарство та інфраструктурні проекти. Такі наміри є не стільки 
приводом для радості, стільки для тривоги. Попередня інвес-
тиційна діяльність Сороса свідчить, що він проявляє актив-
ність в найкризовіші моменти життя країни, куди спрямована 
його увага.

В 2002 році, скориставшись рекордним падіння курсу бра-
зильського реалу, мільярдер придбав майже 300 тис. га бра-
зильської землі, сплативши $85 за гектар. Як умілий спекулянт 
Сорос перечекав складні часи й почав поступово продавати 
землю вже зовсім за іншими розцінками. Так, в 2012 році знач-
ну частину земельної площі він збув по $1212 за гектар, тобто 
в 14 разів дорожче.

Аналогічно Джордж Сорос діяв і в Аргентині. В 2001 р., 
коли песо девальвувало більше ніж на 70%, він скупив вели-
кі земельні масиви буквально за копійки. Через деякий час ці 
землі, виснажені інтенсивним землеробством, були перепро-
дані в 10 разів дорожче.

Бразилія та Аргентина, ставши жертвами неоліберальних 
експериментів, таки схаменулись, коли зрозуміли, що більше 
7% їх земельного національного багатства перебуває в ру-
ках іноземного капіталу, причому, капіталу спекулятивного 
(в Аргентині цей показник в деяких провінціях досяг 14%). 
Уряд Аргентини обмежив іноземцям право володіння землею 
на рівні тисячі гектарів та встановив загальний ліміт 15% від 
площі кожної провінції. Проте це не відшкодувало попередніх 
економічних втрат. В Бразилії ж спекуляції Сороса загострили 
соціальні протиріччя, що вилилось в потужний Рух безземель-
них селян, одним із головних методів якого є самозахоплення 
земельних ділянок.

Цікавість Сороса до України не випадкова й закономірна - 
країни зі слабкою системою управління земельним сектором 
завжди приваблюють іноземний капітал та транснаціональ-
ні корпорації. В Україні ж так і не завершена інвентаризація 
земельних ресурсів, а проведені інвентаризаційні роботи не 
завжди були якісними, в них виявляють прогалини й помилки. 
Апогеєм тотальної плутанини є різні цифри площі землі під 
особистими селянськими господарствами, які називають 

Продовження на 5 сторінці видання

ВВП на душу населення:
Швейцарія – 80675$ 

США – 55805$ 
Великобританія – 43771$ 

Німеччина – 40997$ 
Естонія – 17288$ 

Аргентина – 13589$ 
Польща – 12495$ 
Румунія – 8906$ 
Бразилія – 8670$ 

Папуа Нова Гвінея – 2085$ 
Україна – 2005$

Теза №1 Обмеження на продаж сільськогоспо-
дарських земель - це суто український винахід, який 
не має аналогій в демократичних країнах.

Теза №2 Ринок землі потрібно запровадити не-
гайно, адже подальше очікування лише погіршує си-
туацію.

Теза №3 Доступ іноземців до ринку не потрібно 
обмежувати, це сприятиме зростанню вартості 
землі.

Теза №4 Вільний ринок землі викличе хвилю ін-
вестицій в сільське господарство - $25-50 млрд. за 
5 - 10 років.

Теза №5 Збільшення інвестицій призведе до ство-
рення нових робочих місць

Теза №6 Зняття мораторію дозволить селянам 
та дрібним фермерам отримувати кредити під за-
ставу земельної ділянки, а отже, селяни отрима-
ють обігові кошти, зможуть інвестувати в техні-
ку, нові технології тощо.

Теза №7 Ріст врожайності зернових за перші два 
роки сягне понад 30%

Теза №8 Відкриття ринку землі дасть поштовх 
для розвитку соціальної інфраструктури

Іван Томич

Тарас Стецьків

Віктор Шишкін
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ЗАШМОРГ З БАНТИКОМ
Сьогоднішні дії українського політикуму більше 

нагадують намагання будь-що скористатися пробле-
мами зубожілого населення для збагачення окремих 
осіб. При цьому роблять це люди, які мали б служи-
ти народу. Про це, зокрема, свідчить недавнє голосу-
вання в Комітеті з питань аграрної політики ВР по 
законопроекту 4010а «Щодо вдосконалення правового 
регулювання користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис)».

Незважаючи на чисельні заперечення громадських 
організацій аграрного спрямування (рішення Комітету 
захисту рідної землі від 18 серпня 2016 р., рішення  Ради 
АФЗУ від 12.09.2016 р..), висновки знаних вітчизняних 
фахівців (д.е.н. професор Молдаван Л. В., д.е.н. член-
кор. НАНУ Бородіна О. М., д.е.н. професор Шубравська 
О. В.), про невідповідність законопроекту про емфі-
тевзис світовій практиці, аргументовані застереження 
заступника голови комітету Івченка В. Є. та інших де-
путатів, Комітет більшістю голосів схвалив злощасний 
законопроект, прикриваючись балаканиною про «необ-
хідність забезпечення реалізації конституційних прав 
пайовиків та залученням інвестицій в аграрний сектор». 
А для того, щоб продемонструвати громадську підтрим-
ку своїм лобістським намірам і діям, перед цим, 15 ве-
ресня, провели в Батурині виїзне засідання Комітету. До 
давньої козацької столиці запросили хліборобів не лише 
з Чернігівщини, а й з Київської, Полтавської та Сумської 
областей. Втім, організатори, як та унтер-офіцерська 
вдова, самі себе висікли, бо замість задуманого пара-
ду отримали нищівну критику і перспективу дочасного 
розпуску.

На трибуні зібрання голова Чернігівської АФЗ 
Іван Якуб

Видно відчували чиновники з фінансового блоку 
уряду що їхні неконструктивні, а то й відверто руйнівні 
позиції щодо аграріїв зрозумілі більшості селян вже дав-
но, і за це їм доведеться відповідати перед хліборобами, 
тому не скористалися запрошеннями і до Батурина не 
завітали. А дарма, почули б багато цікавого, причому з 
перших вуст.

Так, у своєму виступі голова Чернігівської обласної 
державної адміністрації Валерій Кулич відверто ви-
словив претензії до Мінфіну. Він навіть запропонував 

простий і оригінальний вихід: зберегти фіксований сіль-
ськогосподарський податок, а якщо державі не вистачає 
грошей, то нехай скаже, скільки потрібно, селяни згодні 
на підвищення цього податку, але щоб без зайвої плу-
танини. Втім слуги народні не звикли дбати про своїх 
годувальників, спецрежим ПДВ на наступний рік в про-
екті бюджету пропонується скасувати повністю...

В залі виїздного засідання аграрного комітету
Міністр аграрної політики, донедавна – голова того 

самого комітету Тарас Кутовий фактично визнав, до чого 
призводить така політика: сільгоспвиробники «пішли в 
тінь», приховують доходи, продають зерно за готівку... І 

нічого дивного, зауважимо: адже одночасним скасуван-
ням спецрежиму ПДВ і поверненням його відшкодуван-
ня для експортерів держава по суті підтримала великі 
агрохолдинги за рахунок малих та середніх виробників. 
Тепер уряд, за словами міністра, пропонує підтримку 
тим, хто «реально її потребує», але «в реальному об-
сязі». От тільки цікаво, «реальний обсяг» – це скільки 
насправді потрібно, чи від щедрот пана Данилюка? На-
вряд чи щедрість буде безмежною, адже міністр нагадав 
присутнім, що лише заборгованість за державними про-
грамами в галузі сягає 700 мільйонів.

Непереконливо й некомпетентно намагався міністр 
переконати аграріїв у необхідності запровадження 
ринку землі. Кожен його аргумент викликав у залі за-
перечення. Наприклад, переважне право купити чиюсь 
ділянку повинен мати сусід. А чи в нього є гроші? Чи, 
може, держава винайшла механізм кредитування купів-
лі землі саме селянином? Так тут і винаходити не по-
трібно: такий механізм кредитування винайшов ще Сто-
липін, понад 100 років тому.

Виступи голів підкомітетів стосувалися продажу 
землі. Деякі ратували за негайне запровадження ринку, 
інші недвозначно висловлювалися про неможливість 
зняття мораторію на продаж землі. Принаймні, до того 
часу, поки не запрацює реальна підтримка малих та се-
редніх сільгоспвиробників. А депутат Козаченко заува-
жив: зовсім вільної купівлі-продажу землі немає майже 
ніде, європейська практика свідчить, що тут мають бути 
встановлені законодавчі запобіжники, як-от заборона 
купівлі землі юридичними особами та іноземцями, мак-
симальний розмір ділянки, яку має право придбати один 
покупець, а також пріоритетне право на купівлю. 

На думку більшості виступаючих приймати такий 
законопроект категорично не можна.

Дмитро Козацький, керівник аграрного підприєм-
ства, депутат Слов’янської райради з Донеччини, слуш-
но зауважив, що земля – не товар, а ресурс. На думку 
знаного хлібороба, власником землі має бути не приват-
на особа, а громада, щодо цього на місцях вже напра-
цьовано пропозиції. Він нагадав, що після початку вій-
ськових дій з Донеччини повтікали сотні тисяч людей. А 
фермери, хлібороби, залишилися. Гнівні слова депутата 

з Донеччини були зустрінуті бурхливими оплесками 
залу. До речі, дуже дотепно Дмитро Козацький висміяв 
тих, кому здається переконливим твердження про те, що 

земля, мовляв, і зараз продається, але за тіньовими схе-
мами: «Якщо ви так добре знаєте ці схеми, то чому ними 
й досі не займаються компетентні органи?».

Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков у 
своєму короткому виступі зауважив: всі держави зараз 
нарощують земельні банки, а ми навіть те, що у нас є, 
порахувати не можемо, бо Держгеокадастр не надає да-
них. То що ми збираємося продавати? Він запропонував 
запровадити кримінальну відповідальність за пропаган-
ду продажу землі.

Згадали й про злощасний закон про обіг сільсько-
господарських земель. Він і досі не прийнятий, а без 
цього закону будь-яке вирішення земельного питання в 
той чи інший бік неможливе. На думку доктора еконо-
мічних наук, професора Любові Молдаван з Інституту 
економіки та прогнозування НАНУ, закон не приймають 
тому, що не бажають встановити будь-які законодавчі 
обмеження на право володіння та користування землею, 
як у цивілізованих країнах!

Коли слово надали  віце-президенту Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників України Миколі 
Стрижаку, в залі ніби повіяло холодним вітром, хоч ви-
ступ Миколи Івановича був, як завжди, гарячим. 

Тарас Кутовий намагався заспокоїти численних опо-
нентів, але робив це невміло і навіть не зовсім тактовно. 
Він, зокрема, заявив, що наші хлібороби, мовляв, да-
ремно щось вимагають, бо працюють гірше, ніж у Данії, 
навіть спробував навести якісь цифри. Обуренню при-
сутніх аграріїв таким порівнянням не було меж. Адже в 
Данії вся державна політика спрямована на підтримку 
вітчизняного сільгоспвиробника, недарма цю державу 
жартома, але з великою часткою істини називають «фер-
мерським королівством». Натомість наші сільські труда-
рі мають певні здобутки не завдяки підтримці влади, а 

навпаки – незважаючи на всі її витівки...
Батуринська земля бачила багато різного роду диску-

сій, у тому числі й з непарламентським форматом. Так і 
цього разу: спочатку пролунала «ганьба», трохи згодом 
«зрада», а ось і заклики до відставки уряду і розпуску 
парламентського комітету. Знай наших, коли зібралися 
в козацькій столиці!

Слід зазначити, що в Комітеті таки підібралися люди 
досвідчені. Вони швиденько згадали, що у нас тепер в 
моді слово «децентралізація», то чому б не створити 
якийсь пілотний проект в окремому регіоні і подивити-
ся, що з того вийде? Мовляв, цього разу все одно голо-
сувати за підсумкову резолюцію не можна, бо кворуму 
немає. Отже, засідання Комітету не закривається, а на 
наступному виїзному засіданні, вже в іншому регіоні, 
можна буде все спокійно обговорити й прийняти зваже-
не рішення.

На думку Валерія Кулича, зміни в подат-
ковому законодавстві не призвели ні до чого 
доброго для аграрної галузі; розбивка ПДВ на 
частини з різними ставками не дала скіль-
ки-небудь помітних вигод для аграріїв, на-
томість суттєво ускладнила адміністру-
вання і тепер бухгалтерія стала настільки 
заплутаною, що керівник малого агропід-
приємства не в змозі з нею справитися.

Стосовно емфітевзис в тому вигляді, як 
його пропонує законопроект 4010-а, то в 
разі його прийняття навіть великі вітчиз-
няні агрохолдинги української землі не по-
бачать, за нею давно вже стоять у черзі 
китайці та араби. Адже йдеться про про-
даж права користування через аукціон, а 
там ми їх ніколи не переб’ємо. 

«Нам нікуди тікати  – адже ми на своїй 
землі і ми повинні зберегти її. Якщо ж за-
раз запустити продаж, то країну, яку зараз 
захищаємо, ми довалимо! - Д. Козацький». 

«Столипін створював умови, щоб селя-
нин мав змогу купити землю, а ви, панове, 
зараз робите все, аби він продав останню. 
Замість ринку землі пропонується стихій-
ний базар. Невже нічому не вчить приклад 
Болгарії, де 22 спритних ділки скупили все і 
тепер влада сушить голову, що із цим роби-
ти? – М. Стрижак» 

Гарячі дискусії на захист рідної землі
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ЗАШМОРГ З БАНТИКОМ
Якими будуть наступні засідання, покаже час, але 

можна не сумніватися в тому, що хлібороби вже ніколи 
не будуть легковірними, якими б красивими словами їх 
не переконували лже-захисники з комітетського лобі.

Пост фактум – думка Вадима Івченка, 
народного депутата, заступника голови Ко-
мітету Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відносин:

– Древні філософи вчили: перш ніж сперечатися, до-
мовтеся про термінологію. Без сумніву, ті члени Коміте-
ту, які віддали свої голоси за законопроект 4010-а, щось 
таки чули про емфітевзис, але не всі вони, на мій погляд, 
до кінця розуміють істинне значення цього поняття. Ще 
важче буде його зрозуміти пересічним селянам, зокре-
ма, малим та середнім фермерам та пайовикам, про ін-
тереси яких «дбають» народні обранці. Так ось, емфі-

тевзис означає право користування чужою земельною 
ділянкою сільськогосподарського призначення.

За цим законопроектом, написаним спільно з банкі-
рами, останні будуть кредитувати під заставу права ко-
ристування приватними та державними сільськогоспо-
дарськими землями. Але кредитуватимуть, насправді, 
не аграріїв, а посередників, адже наші фермери не бу-
дуть брати гроші під 25 відсотків. Тобто кредити будуть 
надаватися посередникам під чужі землі.

Щоб зрозуміліше було, пояснюю:
Держава чи селянин підписали договір емфітевзису і 

віддали право користування своєю землею третій особі. 
Ця людина чи компанія закладає землю в банк (навіть в 
останній рік перед закінченням терміну дії договору), 
не питаючи на це згоди власника землі. Тобто власник 
не буде навіть знати, що його земля перебуває в заставі. 
Зате, коли така особа не може повернути борг банку, він 
вилучає її право користування землею на свою користь. 
А потім без прилюдних торгів може продати його кому 
завгодно на власний розсуд, в тому числі іноземним бан-
кам та корпораціям. Таким чином, ошуканий власник 
може одного дня дізнатися про те, що він на своїй землі 
більше не господар, адже без дозволу банку жодних дій 
щодо неї здійснювати не має права.

Автори законопроекту вставили в нього відверто 
цинічне положення: користувач, тобто також і банк, ли-
шень зобов'язаний попередити власника землі, що про-
дає право на її користування і запропонувати власнику 
викупити це право, але вже за новою, встановленою ним 
ціною. Скажімо, продав за 5 грн., а викупити мусиш за 
10. Якщо відмовляєшся, то автоматично надаєш згоду 
на продаж права користування, заперечення не прийма-
ються!

Той, хто віддасть землю в емфітевзис, наприклад, на 

49 років (а це на хвилиночку майже 2 покоління), буде 
приречений забути назавжди про ту землю, адже пла-
та по договору може бути встановлена за весь термін 
користування. За 49 років на тій землі без твоєї згоди 
і газопровід можуть побудувати, і прокласти лінії елек-
тропередач, дороги, трубопроводи, і отримувати за це 
плату.

Чинне законодавство не забороняє вносити право 
емфітевзису на землі приватної власності до статутного 
капіталу компанії, хоча прямого дозволу на це не надає. 
А сьогодні цей дозвіл хочуть узаконити, та ще й на землі 
державної власності. Ось це й має назву – легалізація! 
Латифундисти, користуючись такою можливістю, збіль-
шуватимуть вартість своєї компанії, завдяки чому і от-
римуватимуть дешеві європейські кредити. Ось під кого 
написано цей законопроект. А Україна перетвориться 
на колоніальну країну, сировинний придаток до світо-
вої економіки. Діти ж наші не матимуть нічого, окрім 
вічних боргів.

Перекупники, як правило, намагаються додатково 
підписати з договором емфітевзису першочергове право 
на викуп землі після зняття мораторію, оформити запо-
віт, боргові розписки або договори займу, адже на від-
міну від договору оренди, законодавство не встановлює 
форму типового договору емфітевзису, а селяни, зазви-
чай, не мають спеціальної юридичної освіти. Я вже не 
кажу про те, що в таких договорах не буде передбачено 
індексацію за плату користування, тобто через рік-два 
не матимеш права навіть переглянути ціну в договорі. 
Емфітевзис для селянина – справжній зашморг, хоча й з 
красивим бантиком.

Я прикро вражений тим, що за цей нищівний для се-
лян документ проголосували члени Комітету, головним 
завданням якого має бути захист інтересів сільського на-
селення. Сподіваюся, що їм воздасться…»

Підготував Володимир Майський

У разі прийняття цього законопроекту, 
в обхід мораторію, буде вдосконалена та 
легалізована схема купівлі-продажу сіль-
ськогосподарської землі (в тому числі й дер-
жавної). І зробить реальністю купівлю зем-
лі, завуальованої авторами законопроекту 
як купівля права користування, іноземними 
банками та компаніями.

На думку Вадима Івченка  законопро-
ект 4010-а дає уряду можливість узакони-
ти тіньові схеми обороту землі. А селянам 
– можливість відчути себе справжніми 
старцями під високими парканами новояв-
лених Калиток. 

ВЛАДА ВПЕРТО НАМАГАЄТЬСЯ ПРОТЯГНУТИ
ЗАКОН ПРО РИНОК ЗЕМЛІ

Незважаючи на чисельні заперечення громадських 
організацій аграрного спрямування (рішення Коміте-
ту захисту рідної землі від 18 серпня 2016 р., рішення 
Ради АФЗУ від 12.09.2016 р.., виступи учасників виїз-
ного засідання аграрного комітету в Батурині), висно-
вки фахівців про невідповідність законопроекту про 
емфітевзис світовій практиці (газета «Вісник Фермер 
України №17-18 (387-388) вересень 2016 року стор. 3 
«Законопроект про емфітевзис не відповідає світовій 
практиці!», д.е.н. професор Молдаван Л. В., д.е.н. член-
кор. НАНУ Бородіна О. М., д.е.н. професор Шубрав-
ська О. В.,), позиції заступника голови комітету Івчен-
ка В. Є., та інших депутатів, влада намагається, тим 
чи іншим шляхом, запровадити ринок землі. Якщо не 
напряму, як говорить заступник міністра агрополітики 

Микола Мартинюк, прикриваючись необхідністю за-
безпечиння реалізації конституційних прав пайовиків 
та залученням інвестицій в аграрний сектор, то шляхом 
прийняття завуальованих законопроектів для її про-
дажу. Як приклад – законопроект №4010-а про емфі-
тевзис, який на засіданні аграрного Комітету Верховної 
Ради України підтримали Народні депутати Лабазюк, 
Давіденко, Нестеренко, Дідич, Мушак, Кулініч, 
Кучер, Козаченко, Мірошніченко, Юрчишин, Не-
гой, Бакуменко, Бріченко, Дмитренко, Заболотний, 
Кузьменко, Лунченко, Мушак, Хлань. 

Ділячись враженням від засідання комітету Вадим Ів-
ченко повідомив: «Сьогодні більшістю голосів затверди-
ли антиукраїнський законопроект №4010а “Емфітевзис”. 
Не захотіли почути багаточисельні прохання аграрних та 

фермерських асоціацій і селянських спілок, які вимага-
ли взагалі зняти законопроект з розгляду, як такий, що 
в майбутньому позбавить українців землі. Не звернули 
увагу на позицію Мінагрополітики та науковців, які та-
кож визнали цей законопроект лобістським та таким що 
призведе до можливої скупки землі іноземним капіталом. 

Але, головним месседжем цього комітету, на мою 
думку, було наступне: якщо вже ми не можемо розпоча-
ти продаж землі, то давайте приймемо такий закон, щоб 
хоч щось отримати сьогодні. Ну хоч щось...

Розпочавши продаж права українців на землю, не 
питаючи їх згоди та розпродаючи державні наділи, не 
тільки залишимо без землі селян та фермерів, але й 
державу».

Михайло Данкевич, Прес-служба АФЗУ

ПРОДАТИ ЗА БЕЗЦІНЬ …
Держгеокадастр й Держкомстат - від 2,6 до 3,7 млн. га. 

Тобто на порозі впровадження ринку землі немає базового ро-
зуміння чим власне ми будемо торгувати.

Низька очікувана вартість землі лише сприятиме проник-
ненню на ринок транснаціональних корпорацій. Сьогодні вона 
в 10 раз дешевше ніж в наших західних сусідів.

На першому етапі фермери запропонують пайовикам мі-
німальну суму - $1 тис. за гектар. Отримавши орієнтовно по 
$3 тис. за пай, селяни не зможуть вкласти цю суму в розвиток 
власного господарства, тому витратять її на найнеобхідніші 

потреби. Між тим, фермери зможуть виручити за ту ж ділян-
ку в 2 рази більше коштів, продавши її середньому агропід-
приємству. І, нарешті, останній етап спекулятивних операцій 
полягатиме в безпосередній купівлі землі великим іноземним 
інвестором за суму в $5 тис. Таким чином, найменшу вигоду 
отримають саме початкові власники заради яких, нібито, вся 
реформа й відбувається.

Емфітевзис законопроект № 4010а
 це експеримент над Україною.

У світовій практиці немає досвіду застосування емфі-
тевзису щодо земель сільськогосподарського призначення. 
Такий досвід був тільки у Древньому Римі де емфітевзис, 
сервітут означає рабство. Тому взагалі є неприпустимим на-
віть внесення на розгляд Верховної Ради України такого за-
конопроекту.

Чому вільний ринок не на часі
Отже вільний ринок землі, який пропонують неоліберали, 

при детальному вивченні виявляється не панацеєю від про-
блем, а, навпаки, генератором ще більшої економічної й со-
ціальної кризи. Наступні факти яскраво демонструють чому 
такий необмежений розпродаж землі сьогодні не на часі:

1. Гостра економічна криза в державі та мізерний рівень 
ВВП на душу населення не дозволяють українському вироб-
нику конкурувати з іноземцями.

2. Незавершеність інвентаризації земель, не наповненість 
кадастру породить додаткові ризики.

3. Низька початкова вартість землі спровокує ланцюжок 
спекулятивних операцій, в якому найбільш втратять початкові 
власники, а виграють великі агрокорпорації.

4. Відсутність доступних кредитних ресурсів у фермерів й 
одноосібників не дозволить їм стати активними гравцями на 
ринку й призведе до розорення та обезземелення.

5. Атрофія інститутів влади, правовий нігілізм та криміна-
лізація держави роблять власника землі незахищеним та враз-
ливим до махінацій та спекуляцій.

6. Відсутність платоспроможного покупця землі в сіль-
ській місцевості, тотальна бідність селян.

7. Не розмежовані землі державної, комунальної, приват-
ної власності.

8. Відсутність незалежної судової влади, здатної у відпо-
відності до закону захищати інтереси продавців та покупців.

9. Тінізація землі, корупція і криміналізація земельних 
відносин, рейдерство може стати загрозою соціальної стабіль-
ності в суспільстві в наслідок запровадження ринку землі.

10. Не готовність країни організаційно, кадрово, технічно, 
адмінінстративно до запровадження ринку землі.

11. Не має світової практики де б країна у війні запрова-
джувала продаж земель сільгосппризначення.

І, нарешті, найважливіше. Логіка неолібералів завжди 
переносить на державу принципи бізнесової діяльності. На-
томість інтереси бізнесдоцільності та інтереси національної 
безпеки не завжди збігаються. Держава, передусім, мусить 
підтримувати соціальний баланс в суспільстві аби уникнути 
великих потрясінь. Запропонований сценарій вільного ринку 
землі якраз втягує нас у вир таких потрясінь, в результаті яких 
буде цілком зруйнована соціальна структура села. Більше того, 
аграрний сектор працюватиме виключно в інтересах великих 
транснаціональних корпорацій, й держава не матиме на нього 
впливу. Це може призвести до втрати реальної незалежності 
при збереженні декорацій державного суверенітету. Тож Укра-
їна може сплатити надто дорогу ціну за неоліберальний екс-
перимент. 

Перший Генеральний прокурор України Віктор Шишкін
Співголова Комітету захисту рідної землі,

Президент АФЗУ Іван Томич
Співголова Комітету національної дії, народний депутат

України 1 – 4 та 6 скликання Тарас Стецьків

Ціна гектару землі:
Україна (прогнозна оцінка) –1000$ за га

Болгарія – 4650$ за га
Естонія – 5000$ за га
Румунія – 6150$ за га
Хорватія – 7000$ за га
Польща – 10300$ за га

Великобританія – 31400$ за га
Німеччина – 32300$ за га
Швейцарія – 70000$ за га
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РЕЙДЕРСТВУ - СТОП!
У 2016 році в пресі вже більше п'яти десятків разів 

згадувалося про гучні рейдерські захоплення агропід-
приємств і це лише ті, що стали найбільш резонансними. 

Боротьба за "місце під сонцем" серед аграріїв ве-
деться не на життя, а на смерть. Найслабші "гравці" 
відсіваються відразу, залишаються лише справжні про-
фі, здатні не просто триматися на плаву, а й іти вперед, 
нарощуючи продуктивність. Рейдерство — ось основна 
проблема великих аграріїв сьогодні. Про неї ми і пого-
воримо.

Щоб зрозуміти всю систему рейдерства в агросфері 
потрібно починати аналіз з причин за яких стало можли-
вим одержувати інформацію про діяльність успішного 
підприємства і його активах, слабких сторонах і фінан-
сову активність. Слід згадати про те, що з середини 2015 
року інформація про реєстрацію прав на оренду землі 
стала загальнодоступною. Через єдиний реєстр, маючи 
в наявності лише назву агрокомпанії яка вас цікавить, 
можна отримати інформацію про обсяги землі, якими 
вона володіє, а також про місце її розташування. Більш 
детальну інформацію про діяльність підприємства мож-
на отримати з інших загальнодоступних держреєстрів 
— наприклад з Реєстру юридичних осіб, ФОП та гро-
мадських формувань. Тут ви знайдете дані про юросо-
бу, її засновників, статутний фонд, частки засновників 
у статутному капіталі і т. д. Проаналізувавши таку ін-
формацію, навіть людина, яка не має належної освіти 
та досвіду роботи, може зробити висновок про прива-
бливість і успішності тієї чи іншої компанії. Проблем 
аграріям додав і новий порядок реєстрації юридичних 
осіб, який начебто і спростив процедуру, однак, створив 
величезні ризики заволодіння бізнесом. Так, сьогодні 
згідно з Законом "Про державну реєстрацію юридич-
них осіб" обов'язок доводити незаконність дій держре-
єстратора покладається на власника компанії і, більш 
того, здійснювати захист своїх інтересів він має право 
тільки після порушення його прав. Природно, процес 
доказування своєї правоти відніме у власника не один 
день. За цей час "новий" незаконний власник підприєм-
ства зможе "вичавити" з нього максимальний прибуток 
для себе. В результаті, власник ризикує отримати назад 
підприємство, яке вже не представляє цінності, з роз-
проданими активами і спустошеними рахунками. Чому 
це можливо? Справа в тому, що для внесення змін про 
власника компанії реєстратору достатньо подати доку-
менти в простій письмовій формі, без нотаріального 
засвідчення та інших підтверджень достовірності. А це 
означає, що, приміром, підпис "колишнього" власни-
ка підприємства на договорі купівлі - продажу частки 
статутного капіталу може бути підробленою і претензій 
на момент реєстрації таких даних ні в кого не виникне, 
адже у суб'єктів реєстрації немає обов'язку перевіряти 
справжність підписів і документів. Порядність і бла-
гонадійність заявників реєстратором теж не перевіря-
ються. Додатковим фактором, який як і раніше сприяє 
безкарному заволодіння підприємствами, є корупція. Це 
особливо актуально для тих випадків, коли здійснюєть-
ся силове захоплення структури або заволодіння урожа-
єм. Однак, щоб глибше зрозуміти рейдерські схеми, слід 
розглянути і конкретні випадки. Візьмемо для прикладу 
найбільш яскраві і гучні справи поточного року.

Почнемо наш огляд з найбільш розповсюдженого 
сучасного виду аграрного рейдерства — майнового. 
У цьому випадку шахраї заволодівають не самим під-
приємством, а його продукцією, урожаєм. Тут можливі 

кілька варіантів дій рейдерів. Перший — самий баналь-
ний: зловмисники в розпал сезону збору врожаю просто 
заганяють на чуже поле свою техніку і в лічені години 
збирають і вивозять зерно або, приміром, овочі. Поле 
охороняють озброєні люди спортивної статури, як пра-
вило, не місцеві, яких потім і не знайти. Поки господар 
встигає схаменутися — урожай зібрано та вивезено, 
а прибула на місце фактичного пограбування поліція 
лише розводить руками. Особливо згубно такий вид 
атаки відображається на представниках середньої лан-
ки бізнесу і на дрібних аграріях. Дуже часто у врожай 
вкладаються останні гроші, а нерідко і кредитні, тому, 
втративши товар, власник підприємства втрачає все. 
На встановлення осіб, які вчинили злочин, можуть піти 
місяці (та й то, це зовсім не гарантія повернення вкра-
деного), грошей на новий посів немає, підприємство 
просто банкрутує. Іноді замовники такого захоплення 
залишаються не відомими, а іноді вони очевидні — це 
конкуруючі фірми. Боротися з цим видом рейдерства 
дуже складно. Оптимальним виходом із ситуації стане 
виклик на місце скоєння злочину адвоката. До приїзду 
фахівця слід викликати поліцію, по можливості пред-
ставників ЗМІ, почати відеофіксацію того що відбува-
ється на будь-який доступний вид техніки (телефон, 
камеру), записати номери машин зловмисників, поста-
ратися самостійно встановити особистості працівників, 
які здійснюють збір врожаю, взяти контактні дані оче-
видців події, які б в подальшому змогли дати свідчен-
ня в суді. Перешкодити зловмисникам можна і простим 
методом — заблокувавши роботу техніки і її пересуван-
ня по полю будь-якими доступними способами (напри-
клад, встановити автомобіль на шляху руху комбайна). 

Другий варіант "майнового рейдерства" більш інтелек-
туальний і розрахований на великі обсяги продукції. 
Шахрайська компанія складає та подає надуманий позов 
про відшкодування збитків або стягнення заборговано-
сті (і сам договір і накладні на нього фальсифіковані). 
Одночасно з позовом до суду надходить заява з прохан-
ням про забезпечення позовних вимог, а відповідно — 
накладення арешту на продукцію сумлінного аграрія. 
До встановлення істини по справі суд, як правило, не 
скупиться на накладення арешту. Після чого збираєть-
ся врожай, продукція (наприклад, зерно) передається на 
зберігання "своїй" третій особі. Все це проводиться офі-

ційно, за документами. Але поки триває слідство зерно 
зберігачем розпродається, а на виправдання складають-
ся акти про псування переданого на зберігання майна. 
У підсумку: за несвоєчасне оповіщення виконавчої 
служби "зберігачу" загрожує лише штраф, який ніяк не 
затьмарить його, адже кишеню вже зігріто пристойною 
сумою грошей, вирученої від продажу. Позов про від-
шкодування боргу відкликається, справа гине, так і не 
розпочавшись. Приблизно таким способом захоплення 
скористалися рейдери, які захопили агро-торгівельну 
фірму "Агро-Діло". Раніше фірма придбала іншу, більш 
дрібну, компанію в Миколаївській області під назвою 
"Агропродукт Н". Причиною звернення до суду стало 
наявність псевдо боргу, підтвердженого лише нотарі-
ально засвідченою копією договору поруки за боргом 
компанії — минулого власника "Агропродукт Н". І хоч 
порушення були очевидними — суд все ж задовольнив 
клопотання позивача про накладення арешту на врожай 
вартістю 800 тис. грн. 

Ще одним поширеним способом рейдерського захо-
плення є захоплення бізнесу співвласником підприєм-
ства. Причиною може послужити корпоративний кон-
флікт, а супутніми факторами - недосконалість установ-
чих документів, складених без належного юридичного 
аналізу. Мабуть, найяскравішим прикладом такого захо-
плення є нещодавня ситуація в агропромисловій асоці-
ації "Агросвіт". У відсутність свого партнера співвлас-
ник одноосібно ліквідовує компанію і призначає лікві-
датором свою довірену особу. У лічені дні практично всі 
активи компанії виводяться через афільовані підприєм-
ства. Щоб такій діяльності не можна було перешкодити 
недобросовісний партнер, задіявши корупційні зв'язки, 
ініціює заборону на будь-які реєстраційні дії після лік-
відації. Чи є вихід з такої ситуації? Так, він існує, але 
програму захисту потрібно продумувати і реалізовува-
ти максимально оперативно, заручившись підтримкою 
досвідчених юристів, інакше — підсумок один: втрата 
контролю над компанією і повне її зникнення. До речі, 
обдуреному співвласнику "Агросвіт" все ж вдалося 
уникнути фатальних наслідків, але тепер на рейдерське 
захоплення скаржиться його партнер. 

В цілому за 2016 рік в пресі більше п'яти десятків 
разів згадувалося про гучні рейдерські захоплення агро-
підприємств і це лише ті, що стали найбільш резонанс-
ними. Рейдерство — вже не рідкість і не виняток, а мар-
кер, що характеризує роботу бізнесу в агарному секторі 
України. Більш того, рейдерство і саме стало бізнесом. 
Одні і ті ж компанії-загарбники регулярно реалізують 
перевірені схеми на нових об'єктах, отримуючи неза-
конний прибуток і залишаючись безкарними. Чи спра-
ведливо це? Природно, ні. Чи є майбутнє в українського 
агробізнесу за відсутності боротьби з рейдерством? Ні! 
Цікава Україна іноземному інвестору? Так, але вкла-
дати гроші в бізнес, який кожну хвилину можуть від-
няти, ніхто не буде! Необхідно боротися спільно. Не 
варто нарікати лише на недосконале законодавство та 
продажну правоохоронну систему, захистити себе може 
кожен. Важливо прораховувати кожен крок у тривимір-
ному просторі: вигода, наслідки та ризики, відповідаль-
ність. Сьогодні в Україні захист своєї справи, навіть 
при відсутності очевидної небезпеки, також входить в 
обов'язки підприємця. Ви можете вберегти свій бізнес і 
привести його до успіху, але ви повинні бути готові до 
того, що для цього вам буде потрібно докласти чимало 
зусиль, залучити професіоналів (юристів, бухгалтерів, 
аналітиків) і ні на секунду не знімати руку з пульсу".

 
Євген Кузьмін, адвокат,

керуючий партнер АБ "Кузьмін і партнери", 
advokat-kyzmin.com.ua

Джерело: http://delo.ua

ВЕРХОВНА РАДА ПРИЙНЯЛА ЗА-
КОН ЯКИЙ ЗАХИЩАЄ ВЛАСНИКІВ

НЕРУХОМОГО МАЙНА
В Україні за останні роки надзвичайно виросла кіль-

кість рейдерських захоплень підприємств, майнових 
комплексів та земельних ділянок. Про це свідчать і ви-
моги, з якими фермери збиралися під стінами Верховної 
Ради 4 жовтня 2016 року.

Тож прийняття Верховною Радою за основу і в ціло-
му розробленого за участю Міністерства юстиції закону 
є надзвичайно актуальним. Це дозволить знизити кіль-
кість рейдерських атак на фермерські господарства та 
інші українські підприємства. За ухвалення законопро-
екту №5067 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення державної реєстрації 
прав на нерухоме майно і захисту прав власності» за 
основу і в цілому проголосував 271 народний депутат 
при необхідному мінімумі в 226 голосів. Основними 
нововведеннями закону є впровадження нотаріального 
засвідчення підписів голови та секретаря загальних збо-
рів акціонерів компанії при реєстрації змін юридичної 
особи; нотаріального засвідчення підписів на статутних 
документах, розподільчому балансі, заяві про вихід із 
товариства, а також кримінальної відповідальності ре-
єстраторів за неправомірні дії при перереєстрації влас-
ності. 

Прес-служба АФЗУ

Фактори, що визначають можливість
здійснення рейдерських атак на

агропідприємства.

Підіб’ємо підсумок

Основні види рейдерства
в аграрному бізнесі

РЕКЕТ В СТЕПАХ УКРАЇНИ
Другий місяць виробничий двір фермерського госпо-

дарства «Дар» що у селі Попасному Новомосковського 
району Дніпропетровської області нагадує неприступну 
фортецю в облозі. Тільки не мури і навіть не барикади 
його оточили, оскільки важко назвати бастіонами тюки 
соломи по периметру. Щільною стіною стоять люди. І 
далеко не лише члени фермерського господарства. На-
віть в першу чергу ті, хто у ньому працює, а також старі 
й молоді селяни, земельні паї яких «Дар» орендує. Пер-
ших і других тут разом 225 чоловік. Стоять вони день 
і ніч, міняючи одні одних. Незважаючи на те, що сюди 
уже кілька разів зграями прибували озброєні й вишколе-
ні «бойовики» невідомого походження. Якби не народ, а 
також не загін «Фермерської самооборони», який також 
не з голими руками взяв селян і «об’єкт» під охорону, 
біди давно було б не минути. Але її загроза досі не зни-

кає. Навпаки, чимдалі наростає. Але що тюки соломи 
відразу спалахнуть вогнем від одного «розчерка» сірни-
ка – це ясно, та не головне. У Попасному реально витає 
ймовірність кровавої бойні. Від кого ж бороняться, за-
хищаються тут люди? 

Хто знає, що зараз відбувається в аграрному секторі 
України, скаже і не помилиться: фермерське господар-
ство «Дар» відбивається від рекетирів, які намагають-
ся заволодіти усім його добром-майном, достатком та 
благополуччям, вирощеним урожаєм і майбутнім. Це 
правда, але не вся. Вся чи інша набагато страшніша. В 
стократ дійсно страшніша. І трагічніша. Відчувши це 
усім своїм селянським єством та чуттям, народ сьогодні 
у Попасному з усіх сил і став горою за свій порятунок. 
А готовий стояти до останніх. Себто і до останнього по-
диху також.

Тим часом в «Інтернеті» портал «Антикор», який ви-
дає себе мало і не багато за Національний антикорупцій-
ний, сповіщає, наче село Попасне зовсім з іншої причи-
ни «боїться лягати спати, боїться, що почнеться стріля-
нина». У свої 58 років тут несподівано помер засновник 
напрочуд успішного господарства «Дар» Василь Дара-
дуда, і ніби для усіх стало ясно, як на долоні, стверджує 
автор «Антикора», що «очолити його господарство до 
пуття нікому». Ні, залишилася дружина Василя Юрійо-
вича, також син Дмитро і дочка Марина. Але у дружини 
Антоніни Антонівни «проблеми зі здоров’ям», Марина 
іншим бізнесом почала займатися і для неї придбали 
спортзал, а син Дмитро, за інформацією все того ж 
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РЕКЕТ В СТЕПАХ УКРАЇНИ
« Антикора», «хваткою покійного батька, на жаль, не 

володіє». Тобто тупик або й гаплик? Оце, мовляв, людей 
в селі і налякало. «Дар» для села базовий, на якому вся 
громада тримається. Які після смерті Дарадуди-чоловіка 
і батька для селян, особливо для тих з них, чиї земельні 
паї в оренді у фермерського господарства, переймають-
ся – які перспективи далі? Навіть ніби люди захвилюва-
лися, отримають вони чи ні сповна орендну плату за цей 
рік? Тому, як стверджує «Антикор», «буквально відра-
зу поповзли чутки про те, що сім’я має намір продати 
господарство». Оскільки й кращої нагоди годі чекати 
– урожай в основному зібраний, техніка та нерухомість 
у пристойному стані. Майна надбано майже на сотню 
мільйонів гривень. Чого ще треба? Та вирвуть з руками 
й ногами, добрі гроші дадуть! -Попали пальцем у небо! 
- Аж сплюнув спересердя убік шофер господарства Іван 
Безрукавний, коли він прочитав цю «версію» порталу 
«Антикор». -Та ти кажи інакше, - заперечила йому літня 
вікам Раїса Шелудько, два паї якої орендує «Дар». – Це 
якби помилилися ненароком, не навмисне, тоді кажи, що 
промахнулися. А тут же зловмисно Божий «Дар» сплу-
тали з яєчнею. Чув таку поговірку – як брехня по селу? 
Це коли брехливі чутки та плітки гуляти пускають спе-
ціально. Знаючи, що де-де, а у селі вони миттю облетять 
з краю в край, після марно махати руками - плями уже 

не відмити. Так, і цього разу селом невтішні чутки, які 
усіх нас насторожили, справді поповзли. Але чутки не 
про те, неначе сім’я зібралася продавати господарство, 
а про те, що, навпаки, сім’ю силують продати. Заставля-
ють! І вже звертаючись до нас, Раїса Іванівна знайшла за 
потрібне пояснити: свій «Дар» покійний Василь Дара-
дуда, який був і його єдиним засновником, умів тримати 
в руках та порядку, тому він тепер явно ласий шматок 
для тих, у кого аж долоні сверблять, так хочеться загар-
бати, привласнити чуже.

Дмитро Васильович, син померлого фермера, гово-
рить що всіх членів фермерського господарства поодин-
ці, групами і оптом дійсно умовляли продавати батькову 
спадщину. Причому, зайнялася цим явно районна влада. 
Спочатку приховано – підсилала то одного, то іншого 
посланця з числа ніби «сторонніх», потім і депутата 

райради. А окрім родини покійного членами господар-
ства є і його рідний брат Михайло з дружиною Васи-
линою Іллівною та сином Євгеном і дочкою Лілією. То 
«обробляли» і їх «окремо взятих». Очевидно з розрахун-
ку на «розкол» між двома сім’ми. Оскільки спадкоємці 
головного фермера відмовилися навідріз. Не вийшло. 
Усі в один голос заявили, що господарство не продаєть-
ся. І тоді Дмитра та Марину, як дітей Василя Юрійовича 
викликали в районну державну адміністрацію. Прийняв 
нас голова адміністрації Павло Селіхов, - розповідає 

Дмитро Васильович, - і хвилин з двадцять говорив з 
нами ні про що. Поки не забіг до кабінету захеканий 
чоловік, якому Селіхов і передав віжки у руки. З чого 
я зробив висновок, що Селіхов на нього й чекав, а він і 
спішив, що аж захекався. Відрекомендувався Фредіним 
і заспівав знайому уже нам пісню. Продавайте – і бас-
та. Я обірвав його, нагадавши, що уже не раз казав: не 
продаємо! Тепер однак не втримався і трохи роздратова-
но докинув: з якої речі продаватимемо ми те, що батько 
довгих двадцять п’ять літ леліяв і створював, збирав до 
купи? І на що, по суті, поклав своє життя! Виходячи тоді 
з кабінету голови РДА, Дарадуда молодший сподівався, 
що його і всю родину його батька нарешті залишать у 
спокої. Але й тижня не минуло, як грякнув грім: в ніч 
з 6 на 7 вересня у далекій Одеській області в Держав-
ний реєстр юридичних і фізичних осіб-підприємців 
стосовно фермерського господарства «Дар» Дніпропе-
тровської області внесено зміну – його зареєстровано на 
нового власника. Якого Дарадудам знайти та запитати, 
звідки і на яких підставах він взявся, так і не вдалося. 
Адреса, зазначена у перереєстрації – це адреса притулку 
бомжів- безхатченків у місті Кам’янському. Але шукати, 
як виявилося, і не треба було. За кілька днів безхатченко 
ніби як перепродав «Дар» іншому. Котрий власною пер-
соною та з цілою армадою хвацьких бійців «особливого 
призначення» не забарився заявитися в Попасне опису-
вати-забирати всю техніку та інше майно фермерського 
господарства, уже зібраний і ще не зібраний урожай. На 
тій підставі, що все це він купив і тепер воно його. Не 
міг лише передбачити новий власник аж з Житомир-
ської області на прізвище Кузнєцов, що село по команді 

«Тривога» підніметься і збіжиться за лічені хвилини. 
Від тих пір стоїть стіною і не здається.

Що ж коїться в Попасному нині? 
Рейдерське захоплення триває фактично уже не при-

крито. Позаяк по один бік селяни стіною і готові у першу 
ж хвилину навали дати відсіч, по інший - невідомі бойо-
вики з машинами без номерів вичікують моменту, наді-
ються, що рано чи пізно люди втратять пильність, оттоді 
вони кинуться вперед – а з боку, як приший кобилі хвіст, 
наряд нацполіції. Який, виходить, вважає, що поки сто-
рони не зберджуються ні зі зброєю, ні в рукопашну, їм 
лишається тільки чекати. А автомашини без номерів – 
то дрібниця… Що це більш ніж очевидний рейдерський 
напад на осиротіле фермерське господарство «Дар», той 
же Анатолій Гайворонський не сумнівається ні на йоту. 
Але те, з чим ми зараз маємо справу, значно підступні-
ше, оскільки здійснюється несподівано, дякуючи участі 
державних та виконавчих органів влади, також право-

охоронних, включаючи усіляких реєстраторів. Нарешті 
й суди, – крім загальних, адміністративні та господар-
ські, апеляційні і касаційні. Таке враження складається, 
що вони наввипередки змагаються за право помагати 
ласим загарбувати чуже майно та добро.

А що в Україні наразі залишилося ще не розграбова-
ним? Правильно – земля. На весь світ знамениті чорно-
земи. Тому сказати сьогодні, що фермерське господар-
ство «Дар» не перше і не останнє, яке потрапило в поле 
інтересів ненаситних рейдерів, значить нічого не сказа-
ти. Бо правда полягає в тому, що вся Україна потерпає 
нині від розгулу злодіїв по її полях та степах. Чимдалі 
село все дужче стогне і плаче від них, гине й згортаєть-
ся. У ньому селянам, тим паче фермерам місця уже не 
знаходиться. І Дніпропетровщина, ясна річ, не виняток. 

Микола ЯСЕНЬ. 
Дніпропетровська область.

(скорочено)

ВСЕДЕРЖАВНИЙ ОБМАН ВЛАДИ

РЕЙДЕРСТВУ СТОП: ШТАБИ НА ЗАХИСТ ФЕРМЕРА!
По всій країні розпочинають роботу антирейдерські 

штаби, які на прохання фермерів створила політична 
сила ВО «Батьківщина».

У Києві вже розпочала роботу «гаряча лінія» анти-

рейдерського штабу за телефоном: 0-800 - 50-40-40.
Телефон Антирейдерського штабу при АФЗУ: 044 - 

228 – 48 – 19. 
Також пропонуємо паралельно фіксувати факти рей-

дерства  на Урядовій гарячій лінії  0 – 800 – 507 – 309 та 
на гарячій лінії Мінагрополітики – 0 – 800 – 502 - 410

Антирейдерський комітет АФЗУ

Список керівників обласних антирейдерських штабів
№ 
з/п

Назва області Тел. гарячої лінії Відповідальний Тел.

1 Вінницька 043 – 235 – 01 - 45 Рой Владислав 
Анатолійович

097 – 347 – 18 - 20

2 Волинська 067 – 334 – 08 - 30 Кирда Людмила 
Федорівна

067 – 777 – 16 - 64

3 Дніпропет-
ровська 056 - 374- 60 - 65

Хорішко 
Володимир 

Володимирович
067 – 611 – 97 - 00

4 Житомирська 099 – 310 – 07 - 11
5 Закарпатська Голубка Петро 

Петрович
067 – 470 – 41 - 51

6 Запорізька 061 – 233 – 22 - 45 Батрак Ігор 
Іванович

050 – 458 – 76 - 18

7 Київська 044 – 206 – 75 - 10 Гринчук Віктор 
Васильович

067 – 548 – 61 - 44

8 Кіровоградська Замуренко 
Сергій 

Валерійович
067 – 520 – 24 - 90

9 Луганська Романовський 
Олександр 

Олександрович
095 – 138 – 28 - 58

10 Львівська 0322 – 60 – 24 - 90 Зубач Андрій 
Леонідович

067 – 711 – 31 - 13

11 Миколаївська 0 – 800 – 505 - 303 Чмирь Сергій 
Михайлович

067 – 374 – 77 - 74

12
Одеська 048 – 237 – 84 - 28

Табунщик 
Руслан 

Володимирович

067 – 171 – 40 - 63

13 Полтавська 050 – 679 – 61 – 19 Курочка Ірина 
Вікторівна

050 – 679 – 61 -19

14
Рівненська 0362 – 69 – 05 - 05

Попик 
Володимир 

Володимирович

067 – 663 – 59 - 19

15 Сумська 054 – 266 – 01 - 85 Ладуха Віктор 
Борисович

096 – 760 – 68 - 12

16 Харківська 057  -759 – 03 - 30 Шевчук Андрій 
Іванович

050 – 402 – 13 - 77

17
Херсонська

055 – 232 – 51 - 45
 055 – 232 – 57 - 90
055 – 232 – 53 - 72

Кириченко 
Леонід Петрович 

 050 – 318 – 53 - 59

18 Хмельницька Бойко Михайло 
Дмитрович

097 – 325 – 47 - 75

19 Черкаська 047 – 250 – 04 - 59 Гончаренко 
Віктор 

Григорович

097 – 549 – 98 - 11

20 Чернівецька 037 – 255 – 33 - 80 Мельник Василь 
Миколайович

050 – 211 – 67 - 00

21 Чернігівська 096 – 546 – 17 - 12 Якуб Іван 
Миколайович

067 – 509 – 29 - 70

22 м.Київ 0 – 800 – 50 – 40 
- 40
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ПО ПРАВУ СИЛЬНОГО?

Через велику кількість фактів рейдерських захоплень фер-
мерських господарств, їх техніки та врожаїв, Асоціація ферме-
рів та приватних землевласників України ініціювала створен-
ня громадського комітету по боротьбі з рейдерством в АПК. Її 
головою обрали радника міністра внутрішніх справ, народно-
го депутата VII скликання Михайла Апостола.

Майже кожного дня на інтернет-сторінці Асоціації (www.
farmer.co.ua) з’являються нові повідомлення про такі факти.

Чимало подібних історій і на Полтавщині. Ось, мабуть, 
найсвіжіший. 

Голова асоціації фермерів Машівського району Віктор Ге-
расименко збирався косити сою. А щоб не продавати збіжжя 
прямо з поля за безцінь, а притримати до зими чи весни, коли 
ціни вищі, планував зберігати її в сараї площею 640 квадрат-
них метрів, який торік придбав у Селещині. Яким же було його 
здивування й обурення, коли 27 вересня він виявив, що хтось 
змінив замки на дверях стодоли й зсипав туди свою сою.

- Цим «хтось», - каже пан Віктор, - виявився Анатолій 
Лаврентьєв. Я викликав поліцейських з Машівського райвід-
ділку, а вони сказали мені, що це, на їхню думку, не кримінал, 
а цивільно - правові стосунки, тож щоб я звертався до суду… 
Немає в Машівському районі української влади; реальний «го-
сподар» району такий собі Прокопенко, який підім’яв під себе 
всі державні й правоохоронні органи. І Лаврентьєв серед тих, 
хто входить в коло наближених до Прокопенка. Не закон діє, 
на жаль, а право сильнішого й нахабнішого. 

29 вересня Віктор Герасименко разом із зятем біля свого 
зерносховища застали бригаду рейдерів, яка їх жорстоко по-
била. Травмований фермер потрапив до лікарні з гематомами 
та переломом руки.

Чи не тому злочинці не тільки заволоділи майном Гераси-
менка, а й вдалися до фізичної розправи над ним, що відчува-
ють свою повну безкарність і потурання з боку нібито рефор-
мованої поліції?! 

Про інший, не менш дикий випадок було сказано на об-
ласній нараді фермерів під головуванням голови Полтавської 
ОДА Валерія Головка ще 8 липня ц.р. Фермерське господар-
ство доктора сільськогосподарських наук, 75-річного Василя 

Васюти, в селі Миколаївка Полтавського району захопив при-
ватний підприємець з села Калашники Олександр Олексан-
дрович Степенко.

- Олександр Степенко - молодший тільки підписував па-
пери,- уточнює Василь Михайлович, - а справжнім автором і 
керівником цієї земельної авантюри є його батько – Олександр 
Іванович Степенко, виконавчий директор ТОВ «Добробут» з с. 
Кованчик. Останній є рідним братом екс-нардепа Василя Сте-
пенка, людини досить відомої й впливової на Полтавщині, а 
особливо в Полтавському районі.

Користуючись складним становищем Василя Васюти (без-
совісний партнер «нагрів» старенького майже на півмільйона 
гривень), О. І. Степенко запропонував свою «допомогу» в об-
робітку 93,4 га землі й змусив Васюту підписати кабальний 
договір. 

- У 2015 році, - розповідає колишній провідний фахівець 
Інституту садівництва НААН України Василь Васюта, - Сте-
пенки без мого дозволу засіяли всі вільні площі соняшником, 
сплюндрувавши гербіцидами землі органічного землеробства 
на багато років наперед. Мало того, що весь урожай до зерни-
ни забрали собі, так ще й через суд виставили мені рахунок 
на 814 тисяч гривень нібито понесених ними витрат на виро-
щення соняшнику та плодоягідної продукції. І Господарський 
суд Полтавської області задовольнив позов О. О. Степенка: в 
Полтаві у Степенків все куплено і все схоплено. Тільки в Хар-
ківському апеляційному господарському суді у червні 2016 
року мені вдалося знайти справедливість: скасували рішення 
полтавського господарського й відмовили О. О. Степенку у за-
доволенні його позовних вимог. 

Навесні цього року Степенки переорали 6 гектарів плодо-
носної сортової суниці, чим нанесли фермеру мільйонні збит-
ки, а всі вільні землі без згоди В. Васюти засіяли кукурудзою, 
при цьому витягнувши із землі й знищивши 10 кілометрів 
шлангів для крапельного зрошування. А найнята Степенками 
охорона не допускала фермера не лише виконувати роботи по 
догляду за ягідником і садом, а навіть заходити на його земель-
ну ділянку. Як наслідок, шкідники й хвороби знищили врожай 
плодових культур, була зірвана програма вирощування безві-
русного садового матеріалу.

Не повернув О. О. Степенко Василю Михайловичу й трак-
тор з оприскувачем.

Поліція Полтавського району за цими фактами навіть не 
порушила кримінального провадження, відверто займаючи бік 
зловмисників і по суті стаючи співучасником рейдерського за-
хоплення. І тільки після скарг «нагору» відомості були внесені 
до ЄРДР. 

Однак фермеру від того ніскільки не легше, адже ніяких 
слідчих дій, не кажучи про передачу справи до суду для при-
тягнення винних у такому варварстві, поліція не здійснює! 
Навіть після конкретного доручення голови Полтавської ОДА 
В. Головка на засіданні Координаційної ради з питань розвит-
ку фермерства заступнику начальника Головного управління 
Національної поліції – за два тижні доповісти про результати 
розслідування – жодних результатів. Хоча вже минуло майже 
три місяці від дати доручення губернатора й півроку з часу 
скоєння протиправних дій.

Василь Михайлович вважає себе жертвою організовано-
го шахрайсько-кримінального олігархічного клану, напряму 
пов’язаного з попередньою та нинішньою владою. 

Якщо вже таке ставлення до відомого вченого, члена спе-
ціалізованої вченої Ради Вищої атестаційної комісії Кабінету 
Міністрів України з присудження вчених ступенів кандидатів і 
докторів сільськогосподарських наук в галузі плодівництва, то 
що казати про «простих смертних» фермерів? 

І чи варто після такої бездіяльності силовиків дивуватися 
катастрофічно низькій довірі населення до влади?!

Ще один випадок трапився 17 вересня ц.р. з 75-річним 
фермером Іваном Проскуряковим з с. Червоні Пологи, що за 
50 кілометрів від Лубен. Близько 18-ї години на своєму 35-гек-
тарному кукурудзяному полі він побачив два чужі комбайни 
«Джон Дір», які жали кукурудзу, кілька великовантажних фур 
і два легковики з 8 особами спортивної статури. Велику ча-
стину площі вже було скошено. Фермер, який господарює на 
своїй землі 26 років, викликав лубенську поліцію. З’ясувало-
ся, що Проскурякову «допомагає» збирати врожай такий собі 
Олег Сливченко з Черкащини, голова фермерського господар-
ства «СЛОЛАН», котрий вже три роки намається відібрати 
землю у Проскурякова. 

Навіть після того, як Іван Григорович показав заступни-
ку начальника райвідділу поліції рішення Апеляційного суду 
Полтавської області від 30 березня ц.р., яким О. Сливченку 
заборонено здійснювати обробіток і посів земельної ділянки, 
правохоронці не вжили ніяких заходів, щоб зупинити злочин. 
Натомість порадили літньому чоловіку... домовлятися з рейде-
рами. Це все одно, що виявши крадіїв у будинку, ви викликаєте 
стражів порядку, а ті замість схопити злодіїв «на гарячому», 
радять вам з ними домовлятися. Ну такого поліцейського «бе-
спредела» навіть при Януковичу не було! 

І тільки завдяки фермерській самообороні, учасникам 
АТО і членам добровольчих батальйонів вдалося припинити 
крадіжку збіжжя, а вантажівки конвоювати до комбінату хлі-
бопродуктів у Миргороді й здати його на зберігання. Лубен-
ські поліціянти аж до передмістя Миргорода гналися за ними, 
щоб повернути машини в Лубенський район. 

21 вересня Лубенський міськрайонний суд наклав арешт 
на 114 тонн кукурудзи на КХП. Але слідчий Лубенського ВП 
ГУНП в Полтавській області А. Шкура і тут «скрутив» так, як 
«треба»: він написав, що 114 тонн кукурудзи належать фер-
мерському господарству «СЛОЛАН», а не фермерському гос-
подарству «Надія», головою якого є І. Проскуряков... 

Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників 
«Відродження Полтавщини» Віктор Галич стверджує, що 
саме повсюдне «кришування» правоохоронними органами 
рейдерів змушує фермерів по всій Україні створювати загони 
самооборони та озброюватися вогнепальною зброєю. 

В.Галич разом з першим заступником голови Полтавської 
облради Євгеном Холодом та народним депутатом від Полтав-
щини Русланом Богданом днями у Полтаві провели прес-кон-
ференцію, на якій оголосили про створення обласного анти-
рейдерського штабу.

Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського обласного медіа-клубу
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Загальновідомо, що ґрунт є основою продуктивнос-
ті сільськогосподарських рослин, яка визначається його 
родючістю. Для її характеристики зазвичай використо-
вують лише фізичні та хімічні показники. І як стверджує 
Увальд Стевердінг (Університет Штутгарта Хоенхайм, 
Німеччина), один важливий компонент ґрунту, життєді-
яльність мікробів, тим не менше, часто ігнорують, адже 
мікроорганізми, як правило, дуже дрібні (зазвичай мен-
ше 0,01 мм), вони здебільшого невидимі і дуже різнома-
нітні. Однак, мікроорганізми повсюди, і на Землі немає 
жодної екосистеми, в якій би була можлива продуктив-
ність рослин без них.

На думку експертів, що аналізують міжнародні оцін-
ки поточних і майбутніх ринків добрив, мікробіологічні 
продукти мають все більше популярності в рослинни-
цтві в усьому світі. Це пов’язано з екологізацією сіль-
ського господарства в багатьох країнах, у тому числі в 
ЄС, та преференціями щодо розвитку органічного сіль-
ського господарства. Екологічно вироблені продукти 
високо цінуються на споживчому ринку, бо вони вважа-
ються більш природними і здоровими. До того ж дбай-
ливими землекористувачами вже визнається, що ґрунт 
є цінним ресурсом, який повинен бути збережений в 
родючому стані для нащадків. Треба зрозуміти, що ко-
рисні ґрунтові бактерії важливі для забезпечення сталої 
родючості ґрунту та отримання екологічно безпечної 
сільськогосподарської продукції.

Отже, один з дієвих способів сприяння відновлен-
ню родючості ґрунту в сучасних умовах є застосування 
корисних ґрунтових мікроорганізмів. Це не що інше, як 
розпилення або інше введення в ґрунт корисних мікро-
організмів, які виробляються промисловим способом 
спеціалізованими компаніями. Таким є угорський пре-
парат «Філазоніт» - переможець Гран-Прі у номінації 
«Продукт року - 2013» та «Продукт року - 2016» в Угор-
щині. Цей біопрепарат комплексної дії на основі корис-
них ґрунтових бактерій. Як відомо, ґрунтові бактерії 
— найважливіша ланка загального кругообігу речовин 
у природі, які не тільки збагачують землю корисними 

елементами, але і покращують фізіологічні якості ґрун-
ту. Чим більше у складі ґрунту необхідних бактерій, тим 
вище його родючість. «Філазоніт» містить кілька груп 
бактерій, які виконують різні функції. Зокрема, азотофік-
суючі бактерії, які засвоюють азот з повітря і рівномірно 
дозують його рослинам. Фосфатомобілізуючі бактерії 
перетворюють наявні в ґрунті нерозчинні фосфорні спо-
луки у доступні для рослин форми. Паралельно з цим 
покращується й засвоєння фосфорних мінеральних до-
брив. Третю групу бактерій складають целюлозоруйну-
ючі бактерії, які за 4-8 тижнів в основному розкладають 
рослинні рештки, вивільнюючи таким чином поживні 
речовини. До складу «Філазоніту» входять природні 
вітаміни групи В, які знижують чутливість рослин до 
хвороб, а також рослинні гормони, зокрема гіберелін 
та ауксин, що прискорюють проростання насіння та 
ріст рослин. Саме в консолідації позитивного впливу 
складових препарату «Філазоніт» полягає нова ґрун-
тоцентрична технологія – тобто використання корисних 
ґрунтових бактерій для створення оптимальних умов для 
розвитку рослин, збалансованого постачання поживних 
речовин в рослину з щонайменш рівноважним станом 
процесів мінералізація-ґумусоутворення у ґрунті. 

В результаті господарської діяльності та необґрун-
тованого використання агрохімікатів більшість ґрунтів 
має несприятливе для бактерій середовище, вони стали 
за висловом вчених «свого роду кладовищем для мер-
твих бактерій». Так як більшість бактерій живуть в умо-
вах нестачі поживи або водного стресу, то вони швид-
ко адаптуються до умов навколишнього середовища і 
миттєво репродукують, коли поживний та водні режими 
оптимальні. При використанні препарату «Філазоніт» 
в ґрунт повертається та збільшується кількість тих ко-
рисних мікроорганізмів, які зникли внаслідок незба-
лансованого використання агрохімікатів. «Філазоніт» 
покращує ґрунтове життя та його структуру, засвоєння 
мінеральних добрив, збільшує кількість та доступність 
поживних речовин, розкладає рослинні рештки, сприяє 
утворенню гумусу. Разом з цим покращується темпера-

турний, повітряний та водний режим ґрунту, значно по-
ліпшуються його фізичні та хімічні показники та біоло-
гічна продуктивність. У результаті цього підвищується 
родючість ґрунту. 

При застосуванні біодобрива «Філазоніт» зменшу-
ється потреба агрохімікатів, що призводить до знижен-
ня додаткових затрат. Завдяки біодобриву зменшується 
кількість шкідливих та патогенних мікроорганізмів, 
вирощені рослини стають менш чутливими до хвороб, 
краще переносять стрес. Більш пухкий ґрунт вимагає 
менше затрат при обробці. При систематичному засто-
суванні ґрунтоцентричної технології на 20 - 30 % змен-
шуються витрати на паливо. 

Варто окремо відзначити, що «Філазоніт» рекомен-
дується для екологічного, органічного та біовиробни-
цтва. 

Багаторічними дослідженнями доведено, що бакте-
ріальне добриво «Філазоніт» має переваги застосуван-
ня перед традиційними добривами, а саме: він сприяє 
утворенню потужнішої кореневої системи, яка може 
транспортувати більше поживних речовин та води; 
сильнішого стебла, яке більш стійке до погодних умов; 
розвитку більших, стабільніших надземних частин 
рослин з темно-зеленим забарвленням листків; розви-
ваються однорідні рослини, які здоровіші та сильніші; 
покращується водний баланс рослини; збільшується 
урожайність на 15-40 % в залежності від культури та 
покращується якість продукції; поліпшується структу-
ра ґрунту, відновлюються процеси гумусоутворення, 
температурний та водний баланси; зменшується ефект 
підкислення ґрунту мінеральними добривами; здійсню-
ється природозахисна функція; використання препарату 
«Філазоніт» зменшує обсяг робіт та витрат виробника; 
зменшується собівартість продукції. 

Запрошуємо до співпраці!
Степан Сабов, заступник генерального 

директора ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА»
099 - 752 - 26 - 16
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СІЛЬСЬКИЙ ПОРАДНИК
Вісник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України
ФЕРМЕРИ ТА КООПЕРАТОРИ – ВАЖЛИВІ ПАРТНЕРИ

СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
В Україні йде активно процес становлення системи бе-

зоплатної правової допомоги. У селах Стрийського району 
Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих 
служб України разом з партнерами реалізується проект 
«Підвищення спроможності сільськогосподарських дорадчих 
служб щодо надання правової допомоги сільському населен-
ню». Чи потрібна безоплатна правова допомога сільському 
населенню? Що треба зробити, щоб вона стала доступною 
для селян? Про це розмова із координатором проекту Михай-
лом Вишньовським.

- ПанеМихайле, Ви добре знаєте села Стрийщини – ви 
працювали першим заступником голови Стрийської рай-
держадміністрації, багато робите зараз як сільськогоспо-
дарський дорадник Львівської аграрної дорадчої служби 
для відродження сіл району. А от чи в рамках проекту 
«Підвищення спроможності сільськогосподарських до-
радчих служб щодо надання правової допомоги сільсько-
му населенню» ви для себе відкрили щось нове?

- Кожна зустріч в сільській громаді несе не тільки нову ін-
формацію про життя громади, але й відкриває проблеми саме 
тієї громади. Мені як дораднику надаєтьсяможливість донести 
інформацію про шляхи підвищення ефективності господар-
ки селян і допомогтиїм зробити перший крок до об’єднання 
навколо вирішення певної проблеми.

З іншогобоку, зустрічі в громадах дозволяють системати-
зувати отримані навички в роботі з сільським населенням й 
успішно надавати дорадчі послуги.

Такі зустрічі в громадах дозволяють встановлювати зв'я-
зок з місцевими лідерами й надають можливість на практи-
ці запропонувати робити зміни. Так, для прикладу, в одній із 
громад після зустрічі в рамках проекту було реалізовано ідею 
створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперати-
ву, коли спільнота таким шляхом врегулювала питання вико-
ристання землі в громаді.

Така робота завжди пов’язана з використанням правових 
норм, тому приходиться бути таким собі параюристом.

- До речі, я не зустрічав такого терміну в українсько-
му законодавстві. А от в праві інших країн такий термін 
є. Наприклад, у Молдові параюристом називають особу, 
яка користується заслуженим авторитетом в місцевому 
співтоваристві, має неповну юридичну освіту або повну 
вищу освіту, не займається адвокатською діяльністю і до-
пущена після проходження спеціального навчання до на-
дання членам спільноти первинної юридичної допомоги 
за рахунок коштів, призначених для надання юридичної 
допомоги, що гарантується державою.

- Я знаю багатьох людей, які не мають «профільної» юри-
дичної освіти, але дуже добре орієнтуються в правових питан-
ня. Після курсу спеціального навчання вони б цілком могли 
стати отими самими параюристами.

На жаль, в дорадчих службах сьогодні не так багато прав-
ників.Тому, особливо корисним було б таке навчання сільсько-
господарськими дорадниками, завдання яких доносити інфор-
мацію, знання до селян. В тому числі правові. 

- У Вас велика практика роботи з селянами, сільськи-
ми громадами? З якими правовими проблемами стика-
ються селяни Стрийщини найчастіше?

Це системні проблеми – користування землею, екологічні. 
Стрийщина має широку мережу малих річок та значні масиви лі-
сів і турбується про їх збереження та раціональне використання.

Часто громада об’єднується в спільноту, коли має локаль-
ний конфлікт з певними бізнес структурами та бачить загрозу 
екосистемі території.

- Що і кому треба зробити, щоб селяни отримали до-
ступ до правових дорадчих послуг? Чи повинна влада під-
тримувати таку діяльність? Якщо так, то у якій формі?

Зовсім мало - створити дієві дорадчі служби. Те, що було заде-
кларовано в законі про дорадчу діяльність необхідно виконувати!

Нам, дорадникам, також треба знову сісти за парти і ви-
вчати право, щоб стати отими самими параюристами, якщо це 
стосується правової допомоги.

І, при цьому однозначно, влада повинна бути замовником 
та платником за надані правові дорадчі послуги. Так ми змо-
жемо утримати сільських жителів в громадах.

Вимога до високого кваліфікаційного рівня дорадників в 
їх роботі повинна бути підкріплена фінансовою мотивацією.

Дорадник має шукати мостик між законом і реальною про-
блемою в житті громади, використовуючи різні інструменти 
своєї роботи.

- Дорадники, державні службовці з аграрної сфери, до-
недавна, до нашого проекту, мало знали про систему бе-
зоплатної правової допомоги. Фахівці центрів вторинної 
безоплатної правової допомоги мало знали про дорадниц-
тво. Чому так відбувається? Як змінювалася ситуація в 
процесі реалізації проекту?

- Взагалі-то саме суспільство поки що мало знає про систе-
му безоплатної правової допомоги. Більше знають про дорад-
ництво, але не завжди і не всюди селяни можуть скористатися 
послугами дорадчих служб.

Чому так відбувається? 
Насамперед, тому що «руки недоходили» в наших міні-

стрів, депутатів, адміністрацій, рад до села, до розвитку до-
радництва на селі. Але це, так би мовити, глобальна проблема.

На жаль, органи влади мало комунікують між собою; аграр-
ні відомства не знають про те, що органами юстиції створюєть-
ся системи безоплатної правової допомоги, та навпаки – прав-
ники не знають про систему дорадництва. У нас налагодилася 
прекрасна співпраця з Стрийським місцевим центром з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги. Ми працювали 
однією командою також і з Стрийською районною державною 
адміністрацією. Ми краще пізнали один одного. Ми краще зна-
ємо про можливості один одного. Налагоджена за час реаліза-
ції проекту співпраця, має перспективи для розвитку.

В процесі реалізації проекту вже є позитивні зміни, адже 
в громаду до селян прийшла нова правова послуга. Хоча люди 
про можливості безоплатної правової допомоги ще мало зна-
ють, адже центри збезоплатної допомоги у процесі становлен-
ня. Інтерес до цієї тема у жителів сіл величезний, адже вони не 
звикли, як можна почути, «ходити по адвокатах». Шкода, що все 
це в рамках проектуі тільки в декількох громадах Стрийщини.

- Проект, який підготувала Національна асоціація 
сільськогосподарських дорадчих служб України разом 
з партнерами, став переможцем конкурсу «Інтеграція 
первинної і вторинної безоплатної правової допомоги на 
рівні територіальних громад», організований Проектом 
«Доступна та якісна правова допомога в Україні», який 
впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти 
за підтримки Уряду Канади, та Програмною ініціати-
вою «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду 
«Відродження». А як знайти українського «донора» для 
такої діяльності. Ось зараз багато розмов про соціаль-
ну відповідальність бізнесу, соціальне партнерство, про 
участь бізнесу у вирішенні проблем села. Чи може якось 
бізнес долучитися до підтримки системи безоплатної пра-
вової допомоги? Як це зробити?

- Практичний досвід буквально останнього року показує, 
що бізнес також хоче змін і може взяти участь у соціальному 
партнерстві при вирішенні проблем села. Поки що, здебіль-
шого, вони це бачать в площині економічної самоорганізації 
селян через кооперативи. Але налагодження системи безо-
платної правової допомоги потребує, насамперед, аудиторії 
слухачів. Тож необхідно використати цей ресурс бізнесу. Як? 
Наприклад, спільнота у вигляді трудового колективу сільсько-
господарського підприємства, що отримує знання на зібраннях 
такого колективу від фахівців, оплачених підприємством – це 
добрий внесок бізнесу у поширення правових знань. Можна 
також долучити спеціалістів бізнесу до волонтерської роботи 
з юридичних питань в громадах.

- Інша тема - створення об’єднаних територіальних гро-
мад. Чи підтримають об’єднані громади утримання, фінан-
сування діяльності таких центрів? Чи зможуть вони це зро-
бити? Чи розуміють вони важливість для життя громад?

- Кожна окрема об’єднана територіальна громада має свої 
особливості, тому можливі різні сценарії. Можливо, дорадни-
кам та спеціалістам системи безоплатної правової допомоги 

необхідно першими проявити ініціативу в започаткуванні 
співпраці з новоствореними громадами.

З іншого боку, більшість працівниківо б’єднаних територі-
альних громад не мають досвіду роботи зі зверненнями сіль-
ських жителів. Вони самі ще потребують роз’яснення змісту 
законів, різних адміністративних процедур. Тому співпраця з 
центрами правової допомоги, дорадчими службами, дає шанс 
для них створити більше можливостей для розвитку.

Думаю, що це має бути рух назустріч один одному.
- І, все ж таки, що треба зробити, щоб дорадники ста-

ли параюристами?
- Сьогодні дорадник доволі часто є посередником між на-

укою та сільським господарем, фермером в питаннях техно-
логії. Тож пройшовши спеціальну підготовку, дорадник мати-
ме можливість кваліфіковано вирішувати проблеми громади. 
Факт тренінгової підготовки і сертифікат пара юриста не дасть 
одномоментної довіри відразу. Потрібен час і чесна робота 
дорадника як параюриста. Важливо в цій роботі заручитись 
підтримкою партнерських організацій, лідерів громадської 
думки, при співпраці з центрами правової допомоги. І, звичай-
но, органів влади. Спрацює синергія - досвід реального життя 
дорадників та професійна підготовка працівників центрів бе-
зоплатної правової допомоги.

- Ми час від часу згадуємо про владу. Якою є позиція 
місцевої влади щодо донесення правових знань до сіль-
ського населення?

- Абсолютно позитивна, конструктивна. Щиро вдячний 
працівникам відділу агропромислового розвитку Стрийської 
райдержадміністрації, сільським головам, депутатам, котрі до-
лучались до зустрічей в громадах. Це було справжнє партнер-
ство, адже для працівників органів влади є важливим вміння 
надати первину правову допомогу селянам.

Мене тішить розуміння наших партнерів про необхідність 
зруйнувати практику вирішування проблем, а вірніше кон-
фліктів, тільки через суд. Це ж гроші та час тих же селян. Пра-
вова безоплатна допомога дозволить скоріше знайти шлях до 
порозуміння і компромісу.

- Уявімо собі, що ми з Вами знайшли сотню - другу 
мільйонів гривень. Щоб Ви зробили в першу чергу, щоб 
безоплатна правова допомога через систему дорадництва 
стала більш доступною для селян Стрийщини?

- Перш і найголовніше - навчання молоді.Це майбутнє!
Далі - навчання людей, котрі щоденно приймають рішення 

на низинному рівні (сільські голови, секретарі, землевпоряд-
ники, депутати сільської та районної рад). Це також пріоритет. 
Сільське населення в основній масі ізольоване від державної 
правової допомоги. А це головні «контактери» із сільським 
населенням.

І, третє, поширення правових знань серед самих селян. Різ-
ними способами. Особливо, через випробуваний у більшості 
країн світу механізм дорадчих служб. Для становлення систе-
ми дорадництва оці мільйони якраз би пригодилися.

- У процесі реалізації проекту дещо несподівано 
з’явилися у нього нові партнери із Стрийського аграр-
ного коледжу, Центру зайнятості? Яка перспектива у 
такої співпраці?

- Залучення майбутніх правників зі Стрийського аграрного 
коледжу – це перспективний напрямок розвитку як безоплат-
ної правової допомоги, так і правового дорадництва. А також 
викладачі. Спочатку на волонтерських засадах - для надання 
основ правових знань в сільських громадах.

Зустрічі, організовані у Стрийському центрі зайнятості, зі 
спеціалістами центру безоплатної правової допомоги та без-
робітними, а також недавніми учасниками АТО підтвердили 
доцільність їх проведення. Учасники отримали первинну пра-
вову допомогу і змогу скористатись в подальшому послугами 
центру безоплатної правової допомоги.

- Хто у найближчому майбутньому може стати парт-
нером як дорадчих служб так і центрів безоплатної вто-
ринної правової допомоги у справі поширення правової 
грамотності серед сільського населення?

- Першочергово освітяни, громадські організації. Якщо 
говорити про професійні громадські організації, то це мала 
б бути обов’язково Асоціація фермерів. Асоціація фермерів 
– важливий партнер системи безоплатної правової допомоги. 
А ще кооперативи, кооперативні об’єднання. А ще сільські 
школи, навчальні заклади – у нас багато аграрних навчаль-
них закладів, де можна було б бодай одну лекцію присвятити 
темі безоплатної правові допомоги. До цього процесу також 
повинні бути долучені представники органів місцевого само-
врядування та виконавчої влади. На волонтерських засадах не-
обхідно використовувати й ресурс громади - місцевих лідерів, 
місцевих активістів. Нарешті, місцеві бюджети.

До створення системи поширення правових знань серед 
сільського населення треба підходити творчо, але, у будь-яко-
му випадку така система має бути, бо це потрібно селянам.

Розмову вів Роман Корінець,
член Спілки аграрних журналістів України
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ 
В ПРАКТИЦІ ОВОЧІВНИЦТВА

Однією з умов збереження родючості 
українських чорноземів є відновлення при-
родних взаємовідносин корисної мікрофло-
ри і рослин. Впродовж вегетаційного періо-
ду відбувається 10-20 генерацій мікроорга-
нізмів у ґрунті. Їх кількість у орному шарі 
надзвичайно велика, зокрема, у 1 г – бак-
терій 109, грибів-сапрофітів, дріжджових 
і т.д. – 105, актиноміцетів – 105, водорос-
тей – 103. Встановлено, що більша кіль-
кість мікроорганізмів на родючих ґрунтах 
і зменшується – на виснажених і кислих. 
Загальновідомо, що з мікробіологічною ак-
тивністю пов'язаний кругообіг  поживних 
речовин у землеробстві, процеси гуміфі-
кації, мінералізації, оптимізації фізичних 
властивостей ґрунту. Збереження корисної 

ґрунтової  мікробіоти забезпечується внесенням органічних 
добрив та концентрованих мікробіологічних препаратів, що 
містять високоактивні культивовані штами корисних бактерій 
і мікозів. 

Біопрепарати азотфіксувальної дії відомі із середини 50-х 
років ХХ ст., а симбіотичної – набули поширення у 80-х ро-
ках. Бiоактиватор Азотофіт – це комплекс речовин білкової, 
ліпідної, вуглеводної та мінеральної природи разом з діючою 
основою препарату — клітинами бактерій Аzotobacter сhгоос-
оссum та їх активними метаболітами.

На кафедрі овочівництва Уманського НУС після обробки 
кореневої системи розсади капусти цвітної Азотофітом (з роз-
рахунку 5 мл/10 л води, 30 мл розчину на рослину) відмічено 
краще приживання розсади і відновлення її кореневої системи. 
Через 2 тижні після висаджування  у відкритий ґрунт рослини 
були висотою 15–17 см, що на 16–22% більше варіанту без за-
стосування Азотофіту. Суттєва перевага і за площею листків 
– в 1,3–1,6 рази.  У фазі початку формування суцвіть капусти 
цвітної площа асиміляційної поверхні після кореневого під-
живлення розсади становила 29–34 дм2, а за додаткового по-
закореневого підживлення (через 20 діб після висаджування)  
–32–33 дм2. У варіанті контролю площа листків була меншою 
відповідно на 11-31% і 24–25%. На даний обліковий період 
максимальні показники висоти рослин (36–38 см), кількості 
листків (18–20 шт.), діаметра розетки (47–49 см) відмічено 
за умови додаткового позакореневого підживлення розчином 
Азотофіту.

Проте, у технічній стиглості суцвіть капусти цвітної найви-
щі біометричні параметри були на фоні дворазового позакоре-
невого підживлення. Зокрема, площа листків на 27–30 дм2/рос-
лину, тобто, на 57–65% переважала контроль. У варіанті лише 
одноразового обприскування площа листків (порівняно з двома 
підживленнями) була менша у 1,3–1,4 рази.

Ділянки, закладені обробленою розсадою на період фор-
мування суцвіть за даними біометрії також суттєво переважа-
ли контроль, що свідчить на користь пролонгованої дії Азото-
фіту, в тому числі на репродуктивний розвиток. Середня маса 
товарних суцвіть капусти цвітної варіанту обробки розсади 
становила 412 - 494 г залежно від сорту, що на 21-117 г більше 
контролю. Надбавка загального врожаю становила відповідно 
1,6–5,6 т/га (9-31% (табл.). Незважаючи на вищі фітометрич-
ні показники, вищою була врожайність на фоні одноразового 
позакореневого підживлення Азотофітом – 22,1–23,7 т/га, 
тобто, надвишок продуктивності складав 4,1–5,7 т/га. Анало-
гічно дослідженням з Фітоцидом, внесення Азотофіту також 
знижує рівень накопичення нітратів суцвіттями капусти цвіт-
ної – у 1,3–1,9 рази.

Кореневе підживлення Азотофітом розсади огірка і рос-
лин у полі не сприяє більш тривалому періоду їх плодоношен-
ня. Площа листкової поверхні рослин огірка для даних варіан-
тів  у другій декаді липня на 14% перевищувала стан необро-
блених ділянок. Найвищу продуктивність огірка відмічено за 
умови одноразового підживлення розчином Азотофіту – 58,9 
т/га, що на 30% більше, порівняно з контролем. Підживлення 
препаратом розсади дозволяє одержати надбавку врожаю до.   

Очевидний 
також вплив 
даного біопре-
парату на підви-
щення нітрифі-
каційної здатно-
сті ґрунту. Вміст 
нітратного азоту в орному шарі  за кореневих підживлень  
огірка більший на 5 мг/кг ґрунту.

Дослідженнями впливу внесення Азотофіту на продук-
тивність баклажана виявлено прискорення темпів розвитку 
рослин і на 4–5 діб раніший початок цвітіння і формування 
плодів. У другій декаді серпня площа листкової поверхні рос-
лин баклажана, оброблених Азотофітом на 2,0-2,4 тис.м2/га  

переважала контроль. Для рослин баклажана підживлення їх 
розсади Азотофітом виявилось більш ефективним, ніж вне-
сення препарату на початку фази бутонізації. Надбавка вро-
жаю відповідно становила 4,8 т/га (16%) і 4,0 т/га (13%), по-
рівняно з контролем. Товарність плодів підживлених рослин 
баклажана становила 95-97%, тоді як у контролі – 92%. Також, 
без застосування Азотофіту мали найменші показники кілько-
сті зібраних плодів, їх середньої маси і довжини.

Овочева 
рослина

Надбавка врожаю 
порівняно з 

контролем, т/га

Надбавка врожаю 
порівняно з 

контролем, %
Норма витрати Спосіб внесення

Капуста 
цвітна

1,6 – 5,6 9 – 31 5 мл/10 л води Намочування кореневої 
системи розсади

4,1 – 5,7 9 – 31
0,15 л/га 

(0,2 л/рослину)

1-2 рази, кореневе 
підживлення (полив 
робочим розчином)

Огірок
12,2 27 5 мл/10 л води Намочування кореневої 

системи розсади

5,0 – 13,7 11 –30
0,15 л/га 

(0,2 л/рослину)

1-2 рази, кореневе 
підживлення (полив 
робочим розчином)

Баклажан
4,8 16 5 мл/10 л води Намочування кореневої 

системи розсади

4,0 14
0,15 л/га 

(0,2 л/рослину)

1-2 рази, кореневе 
підживлення (полив 
робочим розчином)

Салат 
посівний 0,7-3,3 2 – 17 20 мл/1 л води

Передпосівна обробка 
насіння, намочування у 
робочому розчині

Ефективність обробки овочевих рослин Азотофітом

12,2 т/га (27%)  і загальну вро-
жайність 57,4 т/га. Товарність 
зібраних плодів огірка у варі-
анті  контролю була на рівні 
88%, тоді як на фоні піджив-
лень Азотофітом – досягала 
93-97%. У середньому продук-
тивність однієї рослини за під-
живлень становила 17-20 шт. 
плодів, а у контролі –  до 12 шт. 

Загалом, обробка рослин 
огірка Азотофітом має пози-
тивний вплив на інтенсивність 
формування вегетативної маси, 
продуктивність і якість плодів. 
Аналогічно з культурою ка-
пусти цвітної, достатньо одно-
го підживлення розсади і ве-
гетуючих рослин через 20 діб 
після висаджування в поле.

Передпосівна обробка насіння салату розчином Азото-
фіту енергію його проростання і схожість. Вже через 20 діб 
вегетації діаметр розетки і площа листків рослин салату, одер-
жаних  з обробленого насіння у 1,5–1,7 рази більші, ніж у 
варіанті порівняння. У підсумку середня врожайність салату 
посівного завдяки застосуванню Азотофіту для намочування 
насіння зростала від контролю на 0,7–3,3 т/га, що становить 
2–17%.

Отже, для підвищення ступеня схожості насіння, при-
живання розсади, стану розвитку, загальної врожайності та 
якості овочів доцільно використовувати Азотофіт для оброб-
ки насіння, кореневого і позакореневого підживлення розсади 
та рослин впродовж вегетації.

Галина Яківна Слободянюк
доцент кафедри овочівництва УНУС

(Уманський національний університет садівництва)
Компанія

«БТУ-Центр»
Консультації за тел.: 

(044) 594-38-83
www.btu-center.com
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РАДА ЛЕГАЛІЗУВАЛА «НІЧИЙНІ» ЗЕМЛІ
Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому за-

конопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу Украї-
ни та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних 
ділянок, власники яких померли».

За законопроект №3006 проголосувало 231 парламентарів.
«Цей закон допоможе легалізувати величезні земельні ма-

сиви відумерлої спадщини, які зараз перебувають поза право-
вим полем. Від цього в першу чергу страждають місцеві бю-
джети, які не отримують плати за землю. Таким чином, зазна-
чені землі або є об’єктом для корупції, або ж взагалі «гуляють», 
- прокоментував прийняття закону його ініціатор Олег Кулініч.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, об-
лік сільськогосподарських земель відумерлої спадщини не ве-
деться, а офіційна статистика їх загальної площі відсутня. За 
приблизними підрахунками,такі ділянки можуть становити до 
15 % площі тих земельних масивів, де вони розташовані, а за-
галом по Україні такі землі складають біля 1,5 мільйона гекта-
рів. За підрахунками авторів законопроекту, місцеві бюджети 

втрачають на цьому понад 1 млрд грн. на рік.
Зі слів Олега Кулініча, законопроект було дещо доопрацьо-

вано до другого читання, зокрема депутати поки що відмови-
лися від впровадження автоматизованої системи пошуку віду-
мерлого майна.«Ми провели декілька нарад за участю фахівців 
Мінюсту, Держгеокадастру, державних підприємств «Інформа-
ційний центр» та «Центр державного земельного кадастру». 
На цих нарадах було обговорено питання технічної можливо-
сті створення у складі Спадкового реєстру системи автомати-
зованого пошуку відумерлої спадщини. За наслідками нарад 
ми зробили висновок, що на сьогодні створювати цю систему 
зарано», - повідомив Кулініч, представляючи законопроект.

Депутат зазначив, що реєстрація смерті в Україні відбу-
вається часто без внесення відомостей про ідентифікаційний 
код, а отже – провести автоматизовану ідентифікацію помер-
лого громадянина майже неможливо. Тому відповідні поло-
ження пропонується вилучити із законопроекту.

Нормами законопроекту землі відумерлої спадщини, а 

також інше нерухоме майно, передаються у комунальну влас-
ність територіальній громаді за місцем розташування спадщи-
ни (на сьогодні таке майно відходить громаді за місцем смерті 
його власника).

Важливим положенням проекту є звільнення органів міс-
цевого самоврядування від сплати судового збору за подання 
до суду заяви про визнання спадщини відумерлою. На думку 
авторів, це спростить та прискорить процедуру легалізації «ні-
чийних» земель.

Крім того, пропонується, щоб право звертатися до суду 
щодо визнання спадщини відумерлою, крім органу місцево-
го самоврядування, мали також кредитори померлого. Якщо 
ж мова йде саме про земельну ділянку сільськогосподарсько-
го призначення, то таке право поширюється і на власника або 
користувача суміжної земельної ділянки зі збереженням по-
ложень щодо передачі майна у складі відумерлої спадщини у 
комунальну власність.

За інформацією www.rada.gov.ua

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ
Прошу надати юридичну консультацію з питання успадку-

вання селянського фермерського господарства.
Горбенко І. М.. Ширяївський район Одеської області.
Шановна Ірина Миколаївна! Розглянувши Ваш лист та додані 

матеріали коротко надаємо відоповіді на поставлені питання.
1.Зазначені особи (члени сім’ї та близькі родичі) мають право 

ввійти до складу С(Ф)Г „Горбенко В.С.” шляхом внесення змін 
до статуту СФГ, а потім отримати у приватну власність землю із 
земельних ділянок постійного користування 24 або 30 га в розмірі 
середньої земельної частки (паю). А решту земель (не розпайо-
вану) продовжувати використовувати на праві постійного корис-
тування. Судовий порядок успадкування С(Ф)Г „Горбенко В.С.” 
зайвий, спричинить клопоти та більш заплутає всіх.

 Судову інстанцію залучають у випадку захисту порушеного 
права спадкоємців померлого голови СФГ на продовження веден-
ня діяльності цього фермерського господарства. 

А стосовно ФГ ”АРВ Роксолана”. Його після досягнення ви-
щезазначеної мети можна ліквідувати в різний спосіб.

2. Порядок дій полягає у введенні до складу С(Ф)Г „Горбенко 
В.С.” спадкоємців померлого голови, які бажають продовжувати 
ведення фермерського господарства шляхом внесення змін до ста-
туту, краще спочатку одного, а потім всіх інших.

3. У випадку відновлення роботи С(Ф)Г „Горбенко В.С.” у 
складі спадкоємців за цим господарством залишаються обидві зе-
мельні ділянки постійного користування (видані на фізичну особу 
та на саме фермерське господарство), оскільки письмової відмови 
у матеріалах непомічено і державні акти не були здані (скасовані). 
Однак деякі обставини цьому перешкоджатимуть (укладення до-
говорів оренди на ці земельні ділянки), проте їх можливо усунути.

4. Так, зареєстровані члени С(Ф)Г „Горбенко В.С.” мають право 
використовувати земельну ділянку на праві постійного користуван-
ня, або на правах оренди. Право постійного користування вигідні-
ше. Бережіть державний акт на право постійного користування!

Для оформлення її в оренду потрібно буде усунути існуючий 
договір оренди без негативних наслідків.

5. Земельну ділянку 30 га потрібно утримати в постійному ко-
ристуванні С(Ф)Г „Горбенко В.С.”. Теоретичне переважне право 
на оренду земельної ділянки після відвоми від постійного корис-
тування члени фермерського господарства мають, але у сучасних 
умовах тотальної корупції в земельних відносинах існує велика 
загроза втрати права користуванняя цією земельною ділянкою в 
процесі переоформлення. Не потрібно давати шансу корупціоне-
рам вилучити землю для продажу іншим.

Як отримати інформацію про вільну земельну ділянку у 

місті та прилеглої до міста території для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, господарських будівель і спо-
руд площею до 0,1 га згідно ст. 121 Земельного Кодексу України.

Сергійчук І. В., м. Бориспіль
Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної ді-

яльності» уповноважені органи з питань містобудування та архі-
тектури і центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері земельних відносин, забезпечують відкри-
тість, доступність та повноту інформації про наявність на тери-
торії відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель 
державної та комунальної власності, не наданих у користування.

Вам необхідно звернутися до управління Держгеокадастру від-
повідної місцерої ради з офіційним запитом згідно ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації» в якому запитати інформацію про наявність 
земель державної та/або комунальної власності, які ще не надані у ко-
ристування та можуть бути використані під забудову у місті яке вас 
цікавить. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на 
інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У тому разі, якщо вам відмовлять у наданні запитуваної ін-
формації ви маєте право оскаржити це через керівника розпоряд-
ника вищого органу або суд.

Юрист АФЗУ Василь Горбачов

КОМУ ПОТРІБНІ ТАКІ ЗМІНИ?
В редакцію газети звернувся директор Івано-Франків-

ського відділення Укрдержфонду Зіновій Петрович Даша-
вець, фахівець з великим досвідом роботи та економічною 
освітою і висловив свою точку зору на внесені зміни до «По-
рядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для надання підтримки фермерським господар-
ствам», які щойно затверджені постановою Кабінету Мі-
ністрів. Пропонуємо його лист до вашої уваги та сподіває-
мося на відгуки та пропозиції з боку наших читачів.

Внесені до діючого Порядку зміни не витримують ніякої 
критики, вони не відповідають вимогам щодо децентралізації 
управлінських рішень і передачі повноважень на місця, вони 
не спрощують, а ускладнюють процедуру надання фінансової 
підтримки фермерським господарствам.

Збільшення розміру надання фінансової підтримки на по-
воротній основі з 250 тис. гривень до 500 тис. гривень на одне 
фермерське господарство є популістським, адже кошти в дер-
жбюджеті на цю мету з року в рік зменшуються (за 8 років 
зменшились більше ніж в 10 разів).

Що стосується кількості членів регіональної комісії, то її 
кількісний склад не має будь-якого значення і впливу на роз-
мір коштів фінансової підтримки.

Змінами збільшено кількість документів, що подають-

ся фермерами до комісії. Наприклад, подавати копію стату-
ту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, чи 
протоколу зборів про створення кооперативу. Питається - для 
чого? Кому надається підтримка?

Пункт 9 Порядку переписаний з Порядку та умов прове-
дення конкурсу, або навпаки! Оприлюднення переліку фер-
мерських господарств які претендують  на фінансову підтрим-
ку (ще не відомо, чи фермер її отримає) потрібно хіба що реке-
тирам! Адже Положенням про регіональну комісію визначено, 
що це є конфіденційна інформація. Це суперечливі записи!

В абзаці 12 п. 9 записано, що комісія у 14 - ти денний строк 
розглядає реєстри, а в абзаці 16 - що засідання комісії прово-
диться у разі потреби?! То чим керуватись? 14 - ти денним 
строком чи потребою? 

В абзаці 17 п. 9 записано, що фермерським господарствам, 
які не визнані переможцями комісія надсилає письмове пові-
домлення. Однак, не зазначено з яких причин господарству 
відмовлено у наданні фінансової підтримки.

В цьому ж пункті відмічається, що фонд укладає з фер-
мерськими господарствами договори про надання фінансової 
підтримки, а також надає територіальному органу Казначей-
ства платіжні доручення і договір у разі надання фінансової 
підтримки на поворотній основі.

Якщо керуватись буквою цього Порядку, то виникає запи-
тання, - а де відділення фонду? 

В затвердженому Порядку відсутнє чітке формулювання  
де знаходяться кошти і хто їх перераховує фермерським госпо-
дарствам, - Фонд, відділення фонду, чи Мінагрополітики.

В цілому, запропоновані зміни до Порядку носять косме-
тичний характер, будь-які докорінні зміни відсутні.

Насамперед, і надалі залишається хибна практика розподі-
лу бюджетних коштів на поворотній основі у розрізі регіонів 
з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господар-
ствами сільськогосподарської продукції. Цей показник вира-
ховується органами статистики по застарілій методиці, він не 
враховує зональних особливостей регіонів та ефективність 
використання земельних угідь. Такий розподіл можна здійс-
нювати лише при умові його корегування на коефіцієнт вихо-
ду сільськогосподарської продукції з одного гектара в розрізі 
регіонів в порівнянні до середнього показника по Україні, що 
відображатиме інтенсивність використання землі.

Також необхідно передати на місця вирішення питань на-
дання фінансової підтримки фермерським господарствам, як 
цього вимагає державна політика щодо децентралізації управ-
лінських рішень.

Директор Івано-Франківського відділення З. Дашавець

ГОЛОВНІ ЗМІНИ В НОВОМУ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ДЕРЖБЮДЖЕТУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ.

У вересні місяці Кабінет міністрів України своєю по-
становою нарешті затвердив новий порядок надання ко-
штів державного бюджету на підтримку фермерських гос-
подарств. Кардинальних змін в ньому віднайти важко. На 
нашу думку головні з них це:

- збільшено максимальну суму коштів яка може бути нада-
на на підтримку одного господарства чи то сільськогосподар-

ського обслуговуючого кооперативу;
- до переліку цілей на які надається державна підтримка до-

бавлено «…оцінку відповідності виробництва органічної продук-
ції (сировини)..»;

- державну підтримку мають можливість отримувати і сімейні 
ферми що створені без набуття статусу юридичної особи відповід-
но до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”.

Повністю з постановою Кабінету міністрів України №609 
від 8 вересня 2016 року та «Порядком використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання підтримки 
фермерським господарствам» можливо ознайомитися на ін-
тернет-ресурсі:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004
Прес-служба АФЗУ

ЛІЦЕНЗІЯ В 500 ТИСЯЧ 
ДЛЯ ФЕРМЕРІВ – ВИНО-

РОБІВ СКАСОВАНА!
У п’ятницю, 7 жовтня Президент Петро Порошенко 

підписав закон, який скасовує для фермерів та невели-
ких приватних виробників ліцензію на оптовий продаж 
алкоголю, яка досі становила 500 тисяч гривень на рік.

Необхідно відзначити що за відміну згаданої ліцензії 
фермери-винороби боролися давно, але потужне «алко-
гольне» лобі в Верховній Раді, яке відстоювало інтереси 
великих виробників, не давало можливості це зробити. 

Сподіваємося, що цей закон дозволить відродити 
місцеве виноробство, збільшити обсяги виробництва 
невеликих компаній, створити нові робочі місця та 
наситити вітчизняний ринок високоякісною вино про-
дукцією.

Михайло Данкевич, 
Прес-служба АФЗУ

ОГОЛОШЕННЯ ЛУГАНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ 
УКРДЕРЖФОНДУ

Регіональна комісія Луганського відділення Укрдер-
жфонду підтримки фермерських господарств з визна-
чення переліку фермерських господарств, що претен-
дують на одержання фінансової підтримки, повідомляє 
про проведення конкурсу для надання фінансової під-
тримки фермерським господарствам на поворотній ос-
нові у 2016 році.

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на по-
воротній основі надається із забезпеченням виконання 
зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів: ново-
створеним фермерським господарствам та фермерським 
господарствам з відокремленими фермерськими садиба-
ми на строк від трьох до п’яти років, іншим фермерським 
господарствам на строк до п’яти років для придбання тех-
ніки, обладнання, устаткування, виробництва, переробки 
і збуту виробленої продукції, провадження виробничої 

діяльності, поновлення обігових коштів, виробництва та 
переробки сільськогосподарської продукції, будівництва 
та реконструкції приміщень, закладання багаторічних на-
саджень, розвитку кредитної та обслуговуючої коопера-
ції, зрошення та меліорації земель.

Фінансова підтримка не надається фермерським 
господарствам боржникам Укрдержфонду, визнаним 
банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрут-
ство, що перебувають у стадії ліквідації, а також у яких 
виявлено факти незаконного одержання та/або нецільо-
вого використання бюджетних коштів.

Початок подання документів – з дня опублікування 
повідомлення.

Адреса для листування: 93406, Україна,
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, а/с № 45
E-mail: udfpfgld@ukr.net  тел.: 050 – 66 – 00 – 351



13ФЕРМЕР УКРАЇНИ № 19-20 (389-390)
1-31 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

ВАКАНСІЇ

КОМБАЙНЕР-ТРАКТОРИСТ
Контракт: від 7 міс до 2 років.
Заробітна плата: $ 2000 – 3000 САD/місяць*

КЕРІВНИК ЗЕРНОВОЇ ФЕРМИ (АГРОНОМ)
Контракт: від 2 років.
Заробітна плата: від $ 3500 САD/місяць*

РОБІТНИК ТВАРИННИЦЬКОЇ ФЕРМИ
Контракт: від 7 міс до 2 років.
Заробітна плата: $ 2000 - 2500 САD/місяць*

МЕХАНІК ЗЕРНОВОЇ ФЕРМИ
Контракт: від 2 років.
Заробітна плата: від 3000-3500 САD/місяць*

*після сплати податків
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ЧОМУ САМЕ ILC GROUP?Головний офіс в Канаді,
в провінції Саскачеван,
де провідною галуззю
є сільське господарство.

Імміграційний консультант забезпечить 
оформлення усіх необхідних документів
для отримати офіційного дозволу на роботу.

Ми сплануємо Ваш переїзд та надамо 
підтримку на новому місці.

Допоможемо з оформленням дозволу на 
постійне місце проживання та переїздом родини.

Ми безпосередньо спілкуємося
з фермерами, знаємо їх потреби
та вимоги. Саме тому, вони довіряють 
нам підбір кваліфікованих робітників.

Ми пропонуємо працевлаштування виключно 
до заявок фермерів та високий рівень 
заробітної плати.

 +38 (044) 481-0031
 +38 (066) 0000-773
 +38 (093) 0000-773
 +38 (096) 0000-773

Директор з розвитку 
Гищак Микола Миронович 

067 449 48 37

ДЛЯ ВСІХ ВАКАНСІЙ 
ВІДКРИТА МОЖЛИВІСТЬ 

ІММІГРАЦІЇ З СІМ’ЄЮ!

ВІДДІЛЕННЯ Середній обсяг 
виробництва 
продукції ФГ
(млн.грн.)ц

Обсяг фінансової 
підтримки ФГ на 

поворотній основі з 
Спецфонду (тис.грн.)

Вінницьке 1270,7 1159,6
Волинське 290,6 265,8
Дніпропетровське 1425,8 1301,9
Донецьке 612,4 558,4
Житомирське 285,9 261,0
Закарпатське 81,9 74,4
Запорізьке 826,2 754,6
Івано-Франківське 162,6 148,7
Київське 791,0 721,4
Кіровоградське 1717,6 1567,7
Луганське 815,4 743,5
Львівське 590,5 539,4
Миколаївське 996,0 909,6
Одеське 1358,9 1240,2
Полтавське 994,5 908
Рівненське 180,5 164,5
Сумське 524,0 477,7
Тернопільське 436,3 398,6
Харківське 1039,5 949,2
Херсонське 776,9 708,7
Хмельницьке 738,7 673,9
Черкаське 785,4 716,6
Чернівецьке 170,6 155
Чернігівське 461,0 420,8
Разом 17332,9 15819,2

ОГОЛОШЕННЯ ОДЕСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ

Одеське відділення Українського державного фон-
ду підтримки фермерських господарств оголошує 
про прийом документів до регіональної комісії щодо 
визначення переліку фермерських господарств, що 
претендують на одержання фінансової підтримки на 
поворотній основі.

Відповідно до Порядку використання коштів, пе-
редбачений у Державному бюджеті для надання під-
тримки фермерським господарствам, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 
2004 року №1102 (зі змінами) фермерські господар-
ства подають до регіональної комісії заявку у двох 
примірниках за формою, визначеною Міністерством 
аграрної політики та продовольства України, такі до-
кументи:

- копію статуту фермерського господарства із ста-
тусом юридичної особи або копію договору про ство-
рення сімейного фермерського господарства — для 
фермерських господарств, що створені без набуття 
статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Зако-
ну України “Про фермерське господарство”;

- копію статуту сільськогосподарського обслугову-
ючого кооперативу, членом якого є фермерське госпо-
дарство, або протокол рішення установчих зборів про 
створення такого кооперативу (в разі наявності);

- копії документів, що підтверджують право влас-
ності або користування земельною ділянкою;

- довідку про реквізити банківського рахунку фер-

мерського господарства;
- баланс та звіт про фінансові результати фермер-

ського господарства за останній звітний період за 
встановленою формою;

- довідку про відсутність (наявність) заборговано-
сті з податків і зборів, видану органами доходів і збо-
рів;

- бізнес - план з техніко - економічним обґрунтуван-
ням доцільності надання фінансової підтримки фермер-
ському господарству із зазначенням графіка повернення 
коштів;

- копію заяви про перехід на виробництво органіч-
ної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки 
відповідності (у разі наявності);

- копію титульної сторінки проектно - кошторисної 
документації на створення та зрошення багаторічних 
насаджень (у разі наявності);

- пропозиція фермерського господарства щодо 
способу забезпечення виконання зобов'язання.

Копії поданих документів повинні бути засвідчені 
головою фермерського господарства.

Прийом документів з 24 вересня 2016 року по 27 
жовтня 2016 року включно за адресою: м. Одеса, вул. 
Канатна, 83, каб. 509.

Дирекція Одеського відділення Укрдержфонду
Телефон для довідок

(048)722-39-86; (066)422-02-24; (063)870-41-58

ОГОЛОШЕННЯ ПОЛТАВСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ

Відповідно до Порядку використання коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті для надання під-
тримки фермерським господарствам, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 
2004року №1102 (зі змінами), Полтавське відділення 
Українського державного фонду підтримки фермер-
ських господарств оголосило конкурс щодо визначен-
ня переліку фермерських господарств, які претенду-
ють на одержання фінансової підтримки на поворотній 
основі за рахунок коштів, передбачених у державному 
бюджеті на 2016рік.

Оголошення опубліковано в №38 від 29 вересня 
2016 року обласної газети «Село Полтавське». При-

йом заявок та повного пакету документів на участь 
у конкурсі продовжується протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення. Засідання ко-
місії відбудеться у 10 – денний термін після закінчен-
ня строку прийняття документів.

Прийом документів та консультації щодо перелі-
ку документів та порядку їх оформлення проводиться 
щоденно з 9.00 до 17.00год., крім вихідних та свят-
кових днів за адресою: м. Полтава, вул. Міщенка, 2 
каб.45, 69.

Довідки за телефонами: 053 – 27 – 05 - 84; 050 – 
956 – 87 - 99, 050 – 696 – 80 - 63, 099 – 283 – 99 - 97.

Директор відділення В. М. Бурлака

РОЗПОДІЛ КОШТІВ 
ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2016 НА 

ПІДТРИМКУ ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ



ФЕРМЕРИ РАЗОМ З АРМІЄЮ НА ЗАХИСТІ УКРАЇНИ!
Пам’ять повертає нас у ті часи, коли війна, пізніше лице-

мірно прозвана АТО, тільки починалася, але її грізний подих 
уже відчувався на українських просторах. Навіть тоді, коли 
Генштаб ще вагався, які дії потрібно вжити, фермери зрозу-
міли, що про спокійні часи, коли можна було вчасно посіяти, 
виростити й зібрати врожай, доведеться на певний час забу-
ти. Тому саме вони ініціювали й провели разом з волонтерами 
перші акції на підтримку захисників України, які стали до дво-
бою з сильним ворогом голими, босими й голодними.

Віктор Шеремета, віце – президент Асоціації фермерів 
та приватних землевласників України, в розмові з нашим 
кореспондентом пригадав про одну з таких акцій в 2014 році. 
Дізнавшись, що командування військової частини в Дівичках 
Київської області висловлює занепокоєння з приводу нестачі 
засобів для нормального функціонування цього формування, 
відразу зателефонував кільком своїм колегам - фермерам, щоб 
закликати їх підтримати військову частину.

Відгукнулися всі, в результаті Віктор Васильович отримав 
від фермерів відповідальне доручення: за рахунок фермер-
ських господарств надати командуванню частини необхідну 
матеріальну допомогу для відновлення боєздатності, зокрема 
для укомплектування установок залпового вогню «Ураган» 
потужними акумуляторними батареями. Їх придбали 50 штук, 
на загальну вартість 55 тисяч гривень. Ніби й невелика допо-
мога, але важлива, адже супротивник був в той час майже на 
порозі Батьківщини. 

А село Халча Кагарлицького району Київської області 
збирало гроші на обмундирування , – пояснює голова села 
Людмила Ананьєва. – Просили про допомогу фермерів і під-
приємців. Переказали кошти на обмундирування бійців фер-
мерські господарства «Олена» (голова Іван Палій), «Хутір» 
(голова Володимир Бабенко), «Леглич» (голова Олександр 
Шевченко), фірми «Дан-Фарм Україна» (генеральний дирек-
тор Мортен Соренсен), «Агромарс» (керуючий відділком у 
Халчі Віталій Махиня), багато підприємців і простих мешкан-
ців залишили пожертви на потреби воїнів.

Також постійно здійснюють допомогу воїнам на сході фер-
мери Згурівського району, які прийняли рішення зібрати й 
передати кошти на реальну допомогу для земляків, які знахо-
дяться на передовій. На ці та зібрані під час святкування Дня 
району кошти, було закуплено найнеобхідніше, що просили 
воїни Згурівщини: цигарки, каву, чай, теплі ковдри, шкарпет-
ки, воду, засоби гігієни, спеції та інше. Все це було передано 
землякам безпосередньо в зоні їх розташування.

Завершуючи бесіду, Віктор Шеремета наголосив: «Хочу за-
певнити і друзів, і ворогів: українські фермери завжди зі своєю 
армією, зі своїм народом. Наша армія ніколи не буде голодною й 
беззахисною, допоки ми працюємо на українській землі».

Фермери Рівненщини одними з перших, також ще в 2014 
році, організували роботу по підтримці наших військових в тоді 
ще не окупованому Криму і відправили їм 25 тонн продуктів.

Картопля, морква, буряки, капуста, цукор, вермішель, бо-
рошно, консервація і навіть банки з салом зібрали фермери 
Рівненщини та небайдужі жителі області, відгукнувшись на 
ініціативу допомогти солдатам, матросам і офіцерам Зброй-
них Сил України. За словами голови обласної Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників Дмитра Українця, при-
везли продукцію понад 100 фермерів Рівненського краю.

Останн така акція відбулася на Спаса, 19 серпня. Біля 500 
кілограмів яблук, груш та меду, заздалегідь посв’ячених, була 
передана військовому госпіталю в місті Рівне.

– Ми хотіли, щоб військові відчували не лише нашу ма-
теріальну підтримку, а й моральну допомогу, єднання народу. 
Переконаний, коли ми будемо разом, нас не зламати і не пере-
могти. Дякуємо організаціям, які забезпечили нас транспор-
том, - підсумував Дмитро Українець.

Кобеляцькі фермери зібрали для армії понад 400 тисяч 
гривень. На ці гроші вони придбали бронежилети для військо-
вослужбовців.

Минулої середи члени Асоціації фермерів та приватних 
землевласників Кобеляцького району приїхали до місцевого 
військового комісаріату. Цього дня вони привезли сто броне-
жилетів, аби згодом їх передали військовослужбовцям, які не-
суть службу в різних куточках нашої держави. Звісно ж, най-
більша кількість потрапить на схід України, у зону проведення 
антитерористичної операції.

Ближче до 17 години до військкомату під’їжджає автомо-
біль. З нього виходять Сергій Таран, Володимир Білоусько 
та Валерій Дрига. Чоловіки стверджують, що тільки-но по-
вернулися з Києва, звідки особисто забирали бронежилети.

Сергій Таран розповідає, що рішення про збір коштів на 
«броніки» для української армії було прийняте на нараді фер-
мерів та сільськогосподарських виробників району.

— Ми прийняли його тоді, коли в зоні проведення анти-
терористичної операції загинув наш земляк Юра Сітяєв, 
— каже фермер. — Після похорону заступник командира ча-
стини, де служив Юра, розповів нам, що бронежилетів у вій-
ськових катастрофічно не вистачає. Тому вирішили хоч якось 
допомогти в цій ситуації. Збирали по 30 гривень із гектара. 
Загалом удалося накопичити 413 тисяч 820 гривень. До нашої 
ініціативи приєдналися ще приватні підприємці, які обробля-
ють землі, і товариство «Бєлгранкорм». На жаль, нашу ідею не 
підтримали сільськогосподарські виробники. Вони вирішили 
збирати гроші самостійно. Виключенням стали товариства 
«Громада-Агро» та ПСП «Церера». Звісно, якби ми збирали 
гроші спільними зусиллями, то вдалося б накопичити набагато 
більшу суму. І придбали б не лише бронежилети, а ще й каски, 
форму чи тепловізори.

Зараз 89 кобелячан та жителів району мобілізовані та про-
ходять службу в різних куточках нашої держави. Зокрема, і на 
сході України. Волонтери Світлана Сергійко та Ірина Пан-
ченко особисто мають передати нашим військовим закуплені 
фермерами бронежилети.

— Ми вже обдзвонили всіх мобілізованих хлопців, — каже 
Світлана Сергійко. — І з-поміж 89 військових засоби захисту 
мають лише 22. Та й ті, у основному, хлопцям придбали або 
родичі, або односельці. Уже сьогодні вночі ми плануємо виї-
хати в Донецьку область. Якщо ж, звичайно, знайдемо тран-
спорт. Адже постійною і найболючішою для нас є проблема, 
чим доїхати. Тому якщо є такі люди, які хочуть нам допомогти, 
звертайтеся до військкомату або ж до нас особисто.

І так як бронежилетів дещо більше, ніж кількість мобілі-
зованих земляків, то решту кобеляцькі фермери збираються 
відвезти в одну з військових частин і забезпечити засобами 
захисту військовослужбовців із інших регіонів.

Після райвійськкомату фермери відправилися до Кобеляць-
кого райвідділу. Цього дня вони повезли туди п’ять бронежиле-
тів для наших правоохоронців, які невдовзі мають вирушити на 
схід України для забезпечення правопорядку в цьому регіоні. 
Перед райвідділом фермерів зустріли співробітники міліції на 
чолі з Віталієм Ємцем. Вони подякували за посильну допомогу 
та підтримку. А аграрії, у свою чергу, висловили сподівання, 
що бронежилети правоохоронцям не знадобляться.

Фермери з Кіровоградщини придбали для військових 
шість позашляховиків.

Ідея належить підприємцеві з Бобринця. До нього приєд-
налося майже 70 господарників із району.

Усього чоловікам вдалося назбирати більше 750 тисяч 
грвень. Придбали 6 машин, всі вони у гарному технічному 
стані. Автівки освятили і передали військовим.

“Дійсно, як кажуть, народ и армія єдині. Ми пишаємося 
тим, що є в нас таки молоді хлопці, які не бояться й готові 
виступити на захист нашої країни”, – вважає ініціатор акції 
Володимир Рижков.

Українські фермери-волонтери вже стали живим міфом, но-
сіями історії, патріотами, якими повинен пишатися народ Укра-
їни. Одним із таких «воїнів світла», як називають їх солдати 
АТО, став Руслан Хомич з с. Кроватка Рожищенського району 
Волинської області – чоловік, закоханий в українську землю.

Починав з простого сільського вчителя, в один момент 
вирішив кардинально змінити своє життя і присвятити його 
хліборобству, згодом став головою Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників району, а відтепер – і волонтером. В 
мріях цього чоловіка – квітуча Україна та засіяні поля. Але, 
коли рідна земля почала здригатися від вибухів і на неї проли-
лася перша кров, основним життєвим пріоритетом для Русла-
на стала допомога українським військовим.

Разом з активістами ГФ «Народна самооборона» збирав 
все необхідне для війська. «Фаршував» коробки продукта-
ми, закуповував амуніцію, одяг і пліч-о-пліч з волонтерами 
Володимиром Добровольським та Юрієм Пусяком прокла-
дав шлях на Схід, де не просто небезпечно, а ще й страшно 
чути як рідна земля стогне…

Якось взимку, саме перед Різдвом, виникла задумали зро-
бити бійцям святковий сюрприз. Напакували в коробки смаже-
нину, кутю, мандаринки, хрін, листівки від діток тощо. Одним 
словом, усе те, від чого відчують солдати народну турботу та 
зігріють душу домашнім теплом.  На Сході довелося заночува-
ти в місті Старобільськ.

У розташуванні 14-ї механізованої бригади Руслан Мико-
лайович мав нагоду поспілкуватися з її командиром Василем 
Рясиком і дізнався про велику проблему – катастрофічний 
стан техніки. Немає ні запчастин, ні спеціалістів… Старенькі 
ГАЗони та УРАЛи, на яких їздять солдати, вже давно мали б 
піти на утилізацію, але… Тоді й виник задум їздити на Схід та 
проводити безпосередньо на місці ремонт техніки. Бо, вважає, 
аморальним сидіти вдома в теплі, знаючи, що може реально 
допомогти.

А коли побачив колону розтрощеної техніки, в голові ви-
зріла ідея про створення ремонтної бригади для надання до-
помоги військовим у відновленні машин. Започаткували цей 
незвичайний «підрозділ» разом із лучанином Тарасом Лев-
чуком – спеціалістом, який перейняв премудрості зварюваль-
ної справи від дідуся – професіонала з сорокарічним стажем 
роботи. Він неодноразово допомагав ремонтувати техніку у 
фермерському господарстві Хомича. Третім спеціалістом у 
мобільній ремонтній бригаді волинян став п’ятдесятирічний 
Микола Вавренчук з Доросинь. Відтак, придбавши за влас-
ні кошти зварювальний апарат, компресор, інше необхідне 
обладнання, бригада добровольців вирушила на підмогу 14-
ій механізованій бригаді. Працювали поряд з військовиками. 
Ремонтувати пошкоджену в боях техніку – справа не з легких. 
Справжнім професіоналом у 14-ій бригаді виявився мобілізо-
ваний волинянин Віктор Шевчук, з яким разом працювали. 
«Я займався зварювальними роботами, Тарас Левчук паяв ра-
діатори, а Микола Вавренчук відновлював електрообладнання 
машин», – розповідає Руслан Хомич. А запчастини довелося 
возити з Волині, бо на фронті їх знайти неможливо.

«Шестерні, вали довелося замовляти тут, на заводах, інші 
деталі купували на ринку. І щоб за них заплатити, потрібні 
були немалі кошти. Але на нашому шляху траплялися добрі 
люди, які нам допомагали. Зокрема, 15 тисяч гривень виділив 
волинський благодійник Юрій Цейко, близько трьох тисяч зі-
брав колектив Центру туризму облдержадміністрації, пальним 
та матеріально допомагає також знайомий підприємець з Но-
вограда-Волинського Дмитро Шевченко та інші.

На думку Руслана Миколайовича, путінських посіпак зу-
пинила не стільки тодішня міць нашої армії, скільки мобіліза-
ційний порив усього нашого народу, започаткований фермера-
ми й волонтерами ще на Майдані.

Таких прикладів – тисячі. Вони колись ляжуть в новітню 
історію фермерського руху, яка буде неодмінно написана на-
шими нащадками.

Підготував Володимир Майський
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Замовлення № 2946

Техніка, яка куплена за кошти кіровоградських
фермерів, відправляється на схід України

Ремонт військової техніки бригадою фахівців
з Волині

Освячення продуктів зібраних рівненськими
фермерами для війського госпіталю

Згурівські фермери в гостях у земляків в зоні АТО
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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

ДІЛОВА ПОЇЗДКА ДО ЧЕХІЇ!

Пропонуємо Вам поєднати відпо-
чинок з отриманням корисного дос-
віду роботи фермерів Чехії в умовах 
Євросоюзу, зустрітися з представ-
никами місцевої фермерської Асо-
ціації, побувати в типовому фермер-
ському господарстві, прогулятися по 
вуличках Праги та поглянути на неї 
із Староместськой ратуші і спробу-

вати, нарешті, легендарне "вепрево 
коліно" з місцевим пивом, відвідати 
пивоварню Ходовар у скалі, та ви-
норобне підприємство в м. Мельник, 
сімейну ферму по виробництву сирів, 
а під кінець – відвідати різноманітні 
магазини, де в цей час будуть хороші 
знижки на товари та продукти. 

Тижневий тур заплановано на ли-
стопад і обійдеться в середньому в 
940 євро на одну людину (переїзд ав-
тобусом, страховка, проживання в 4 * 
готелі, харчування - сніданки, обіди 
в національному стилі, екскурсії по 
програмі).

За інформацією звертатися в ви-
конавчу дирекцію АФЗУ:

Тел.: 044 – 501 – 78 - 24,
         050 – 391 – 94 - 72


