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ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 21 - 22 (415 - 416)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-30 ЛИСТОПАДА 2017 року

РАДА АФЗУ ОЧІКУЄ ПОДВОЄННЯ КІЛЬКОСТІ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА КІНЕЦЬ 2018 РОКУ!

Позачергова рада АФЗУ, яка відбулася 25 жовтня 2017 
року, прийняла план дій на 3 роки, яким передбачено, 
у відповідності до прийнятої «Концепції розвитку 
фермерських господарств та сільськогосподарських 
кооперативів», збільшення кількості фермерських 
господарств до 250 тисяч.

Цим планом передбачається створення сприятливих 
умов для розвитку сімейних ферм та фермерських 

господарств, та досягнення на кінець 2018 року 
збільшення їх кількості у 2 рази, а саме - до 65 000.

Участь у позачерговій Раді АФЗУ прийняли в.о. 
мініста агрополітики Максим Мартинюк, заступник 
міністра Віктор Шеремета, директор Інституту аграрної 
економіки Юрій Лупенко.

Матеріали з засідання Ради на сторінках 2 – 5 
видання

ЯК СТВОРИТИ ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО?

Після прийняття Урядом «Концепції розвитку фер-
мерських господарств та сільськогосподарської коопе-
рації на 2018 - 2020 роки», закладення в проект Бюдже-
ту – 2018 коштів в сумі 1 млрд. гривень та прийняття 
Радою АФЗУ амбітного рішення про збільшення кілько-
сті фермерських господарств та сімейних ферм до 250 
тисяч за 3 роки, стало актуальним питання, а що саме 
необхідно зробити, щоб зареєструвати фермерське гос-
подарство?

З покроковою інструкцією дій для потенційних 
фермерів можливо ознайомитися на сторінці 11 ви-
дання.

ОДИН ЗА ВСІХ І ВСІ ЗА 
ОДНОГО

Леонід Кириченко – один із тих українських селян, 
який вважає, що фермер – це не професія і не суспіль-
ний стан, а скоріш діагноз або група крові. Він не може 
себе уявити відділеним від фермерства і від його ко-
ординуючої організації, тобто Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України, віце-президентом 
якої плідно працює вже багато років, залишаючись при 
цьому успішним господарем на своїй землі. Сьогодні 
віце-президент АФЗУ Леонід Петрович Кириченко до-
помагає фермерам підшефних областей готуватися до 
звітно-виборчих конференцій, тож ми попросили його 
відповісти на кілька запитань, які допоможуть читачам 
зрозуміти, з якими думками фермери незабаром збе-
руться на свої форуми. 

Матеріал на сторінці 6 видання.

Сердечно вітаємо вас із професійним святом – 
Днем працівників сільського господарства, що увінчує 
напружений, сповнений клопотами хліборобський 
рік.

Нещодавно прийнята Концепція розвитку 
фермерських господарств та сільськогосподарської 
кооперації лише початок клопіткої роботи і ми 
свідомі того, що для повного відродження села 
потрібно ще дуже і дуже багато зусиль. Але ми 
сповнені оптимізму і надії щоб спільно з державою 
створити сучасну і дієздатну інфраструктуру 
агропромислового комплексу, забезпечити належні 
умови для достойного життя селян, втілити в життя 
наші мрії про 500 тисячне фермерство України!

А в цей святковий день ми хочемо побажати щоб 
Вас оминали стороною природні стихії, а ваші родини 
жили у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при 
доброму здоров’ї! Нехай не переводиться селянський 
рід на українській землі.

Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями 
ниви, хай втілюються в життя ваші плани, задуми 
та сподівання на радість вашим рідним, на благо 
розквіту рідної України та піднесення добробуту 
всього українського народу. 

Велика подяка вам за любов до землі, терпіння і 
витримку. Щастя, злагоди в кожну домівку! Нехай 
здоров’я міцніє, а трудові успіхи примножуються!

Рада АФЗУ
Редакція газети «Вісник Фермер України»

З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА 
СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА!

ЗАСІДАННЯ РАДИ АФЗУ
Згідно Статуту АФЗУ, чергове засідання Ради відбу-

деться 5 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Ге-
роїв Оборони, 10 

Порядок денний на сторінці 13 видання.

НЕ ЗДАВАТИ МОЛОКО 
ЗА БЕЗЦІНЬ, А 

ПЕРЕРОБЛЯТИ В СЕЛІ

Не секрет, що багато невеликих сільгоспвиробників 
мають проблеми з реалізацією  отриманої продукції. 
Особливо це відчувають виробники молока, 90 % якого 
виробляється в приватних домогосподарствах. І роками 
не вирішується питання з низькими закупівельними ці-
нами на молоко, яке селяни змушені продавати різнома-
нітним збирачам, бо не мають іншого виходу. А може 
все ж таки вихід є, і молоко, як сировину, можна переро-
бляти прямо в селі і продавати готовий продукт за більш 
високою ціною? Гарним прикладом такого підходу є на-
працювання фермера Ростислава Радчука з Рівненщини 
та сімейної ферми «Бабині кози» Олександра Бабина з 
Київщини. 

Матеріал на сторінці 10 видання.

212 ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ ОТРИМАЮТЬ 

65 МЛН ГРИВЕНЬ
Визначено 212 фермерських господарств з 24 облас-

тей України, які за бюджетною програмою «Надання 
кредитів фермерським господарствам» та результатами 
конкурсного відбору отримали право на одержання по-
воротної фінансової  підтримки у 2017 році. Всього на 
одержання такої підтримки претендувало 308 фермер-
ських господарств.

Матеріал на сторінці 13 видання.

ГІБРИДНА ВІЙНА ПРОТИ 
ФЕРМЕРІВ ТРИВАЄ

Так вважає Іван Андрійчук, віце-президент, голова 
АФЗ Кіровоградської області. 

Матеріал на сторінці 12 видання.
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РАДА АФЗУ ОЧІКУЄ ПОДВОЄННЯ КІЛЬКОСТІ
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Відкрив позачергове засідання Ради АФЗУ Іван То-
мич привітанням бувшого 1-го віце-президента Асоціа-
ції Віктора Шеремету з призначенням на посаду заступ-
ника міністра аграрної політики та продовольства Укра-
їни та висловив переконання, що на цій посаді Віктор 
Васильович зможе зробити для українського фермер-
ства значно більше корисного та необхідного для його 
процвітання.

У своїй доповіді по головному питанню порядку 
денного президент АФЗУ ґрунтовно представив членам 
Ради та присутнім позицію Асоціації по реалізації Кон-
цепції та досягнення в найближчій перспективі зростан-
ня кількості фермерських господарств та сімейних ферм 
до 250 тисяч.

Його доповідь була яскраво висвітлена презентацією 
на великому екрані, вирізки з якої ми наводимо на сто-
рінках нашого видання.

Після доповіді Івана Томича розпочалося її обгово-
рення та внесення пропозицій членами Ради АФЗУ.

Мета АФЗУ - Завдяки реалізації 
Концепції протягом 3-х років збільшити 
кількість фермерських господарств та 

сімейних ферм до 250 000!
Перспектива зростання фермерських господарств

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ - 
Створення 250 тисяч 

фермерських господарств, 
сімейних ферм, та об’єднання їх 

в кооперативи, дасть 
1 млн. робочих місць на селі!

Середовище для створення
сімейних ферм та фермерських господарств

Віктор Шеремата, віце-президент АФЗУ,
заступник міністра агрополітики України:

Я тепер мав би виступати як чиновник, але моя душа 
належить фермерам, і саме про них сьогодні хочу сказати 
кілька слів. Фермер – вірний патріот України, опора дер-
жави. Це ми не раз довели на революційному Майдані, 
коли мітингувальникам щодня доставлялися щедрі про-
дуктові дари від фермерських господарств,а самі ферме-
ри були активними учасниками революційних подій. Про 
небезпеку ніхто не думав, усіх об’єднувала велика мета. 
Наш побратим Віктор Чміленко з Кіровоградщини від-
дав за неї життя, загинувши від кулі найманого снайпера. 
Славні, яскраві сторінки в нашу історію вписали і про-
довжують вписувати українські фермери, постійно допо-
магаючи нашим воїнам, які ведуть збройну боротьбу про-
ти агресора на Сході. Є багато прикладів, коли не надто 
заможні фермери своїм коштом ремонтують пошкоджену 
в боях військову техніку, купують для неї акумулятори, 
запасні частини, паливно-мастильні матеріали, допома-
гають пристойно одягати наших воїнів, купують для них 
теплі речі та бронежилети. А фермерські овочі, фрукти, 
сало та інші продукти харчування завжди можна побачи-
ти на солдатських столах. Не буде перебільшенням, якщо 
я скажу, що саме завдяки фермерській підтримці висто-
яла наша молода армія в перші дні війни, і тепер чинить 
потужний опір ворогу.

Зрештою, ніхто так не дбає про добробут власного 
народу, як фермери. Вони досі перебувають на задвірках 
АПК, позбавлені можливості експортувати свої врожаї, 
натомість все вирощене віддають на внутрішній ринок. 
Це, зокрема, мимоволі  ілюструють навіть ті скупі статис-
тичні дані, котрі наведені в Концепції. Відразу заявляю: 
ми, фермери, вітаємо цей документ, як реальну спробу 
уряду дійсно допомогти найменшим фермерським госпо-
дарствам, стимулювати їх консолідацію навколо коопера-
тивних ідей.

Іноді ми чуємо, що фермери, мовляв, і без держав-
ної допомоги непогано живуть, але так можуть говорити 
лише люди, які є відвертими чи прихованими ворогами 
України. Краще придивіться уважніше, в яких умовах 
сьогодні працюють фермерські господарства. Після ска-
сування спец режиму найбільше постраждали якраз малі 
й середні фермери, а найбільший виграш отримали і про-
довжують отримувати сільгоспвиробники-гіганти, яким 
державна увага абсолютно зайва.

Аби виправити таку нерівність, працюють урядовці, 
наукові експерти, радники з питань конкретної економіки, 
народні депутати. Є певні пропозиції щодо запроваджен-
ня податку «на голову» чи на гектар, інші напрацювання. 
Але досі вони не стали законопроектами, і ще не скоро 
стануть. Потрібен час і згуртовані зусилля фахівців.

Продовження на стор. 3 видання 

КРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
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РАДА АФЗУ ОЧІКУЄ ПОДВОЄННЯ КІЛЬКОСТІ
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Наприклад, заслуговує уваги і детального аналізу 
така порада науковців: вкладати кошти в розвиток ма-
шинобудування для створення й виробництва недорогої 
сільськогосподарської техніки спеціально для невели-
ких фермерських господарств і сімейних ферм.

 Важливою бачиться роль державних постачальни-
ків у придбанні фермерами елітних сортів насіннєвих 
матеріалів, племінної худоби, інноваційних технологій 
та відповідного устаткування. При цьому маємо роби-
ти акцент не на подальше збільшення необґрунтованого 
імпорту, а на розвиток вітчизняної науки і промисло-
вості. Адже ми маємо уславлені миронівські пшениці, 
немішаївські картоплі, Бердянські жниварки, харківські 
трактори і багато інших відомих брендів. А сільське 
господарство може і повинне бути роботодавцем для ба-
гатьох суміжних галузей економіки. Це його історична 
місія, з давніх давен.

Іван Андрійчук, віце-президент АФЗУ, голо-
ва Асоціації Кіровоградської області:

Про що б фермери не говорили на своїх конферен-
ціях, з’їздах чи інших зібраннях, розмова все одно зво-
диться до землі, бо вона є нашим найдорожчим ресур-
сом, нашою годувальницею. Хочу привернути увагу до 
земель постійного користування. На мою думку, їх по-
трібно передати в довічну власність фермерських гос-
подарств. Щоб у разі смерті засновника його дружина й 
діти могли на законних підставах ставати спадкоємцями 
і не боятися, що цю землю у них відберуть. Необхідно 
вже тепер створити фермерський земельний банк, зосе-
редивши в ньому мільйони гектарів. А щоб до них не 
потяглися нічиї загребущі руки, встановити жорсткий 
фермерський контроль.

Юрій .Лупенко, директор Інституту аграрної 
економіки

Сьогодні фермерів можна привітати з перемогою, 
принаймні політичною. Але для того, щоб її використа-
ти й перетворити на економічну, потрібно Концепцію 
реалізовувати таким чином, щоб на очікувані результа-
ти працювало все суспільство. Звичайно, один мільярд 
не є значним ресурсом для такої галузі, але він створює 
дуже важливий прецедент, демонструючи суспільству 
розуміння важливої ролі фермерів у державній політиці 
й економіці. Ми, науковці, вважаємо цю роль найголов-
нішою, адже фермери є не тільки виробниками сільсько-
господарської продукції, а й справжніми рятівниками 
українського села. Науковці вже зараз готові підключи-
тися до програми створення сімейних ферм. У нашому 
полі зору постійно перебувають принципи оподаткуван-
ня сільгоспвиробників. Ми систематично моніторимо 
ринок і готові надавати фермерам інформацію про його 
кон’юнктуру та тенденції розвитку. Що сіяти, як і коли 
збирати – ви знаєте. А ось як зі своєю продукцією вчас-
но потрапити на ринок і зайняти там пристойне місце 
– дослухайтеся й до наших порад.

Леонід Кириченко, віце-президент АФЗУ, 
фермер з Херсонської області:

Ми довго йшли до нинішнього успіху. Уряд зробив 
крок назустріч фермерам, нас почули й побачили. Про 
це свідчить і Концепція, і призначення нашого колеги 
Віктора Шеремети заступником міністра Агрополіти-
ки. Але ми не повинні довго перебувати в стані ейфо-
рії, адже після першого кроку, аби не впасти, потрібно 
робити наступні. Починати, на мою думку, потрібно з 
повернення всіх земель сільськогосподарського при-
значення в розпорядження сільських громад. Без та-
кого кроку ми всі зайдемо в глухий кут. Запровадити 
єдиний податок з гектара – реально, але це питання 
потрібно відверто проговорити в комітетах, а потім і в 
сесійній залі ВР.

Є у нас ще одне питання, широкого обговорення яко-
го ми зазвичай уникаємо. Це так звані сезонні праців-
ники. Досить нам, як раптово завагітнілій гімназистці, 
прикриватися білим фартушком: сезонні працівники 

– реальність, відтак їх легалізацію необхідно вважати 
завданням пріоритетним. Зарплата, податки, трудовий 
стаж, відрахування в Пенсійний фонд  – все це у «се-
зонників» має бути «білим»,тоді й нам буде безпечніше, 
і державі краще.

Про бюджетний мільярд сьогодні говорять усі, то й 
я кілька слів скажу. На мою думку, ділити ці кошти по-
винен, звичайно, Укрдержфонд, але під наполегливим 
контролем АФЗУ. Не тільки тому, що ми боїмося, аби не 
вкрали. Справа в тому, що нинішній Фонд вже давно не 
той, яким колись був, а його авторитет серйозно підмо-
чений ганебною практикою, коли в областях вирішують 
ніби по совісті, а в Києві до цих рішень не завжди до-
слухаються.

Для реалізації Концепції вважаю за доцільне об’єд-
нати потенціал і зусилля Міністерства, АФЗУ, науки, 
дорадників, місцевої влади. Тоді буде й результат, адже 
пальці, стиснуті разом, стають могутнім кулаком. Зга-
дайте хоча б, як ми недавно створювали антирейдерські 
штаби. Отримали підтримку уряду, порозумілися з міс-
цевою владою, і вже маємо перші позитивні зрушення. 
Так потрібно робити завжди.

Іван Якуб, віце-президент, голова АФЗ Черні-
гівської області:

Про перемоги приємно говорити, але не слід забува-
ти, що попереду багато невирішених проблем. Напри-
клад: хоче сьогодні молода людина створити фермер-
ське господарство, а землі не має. Де взяти? Запитання 
зависає в повітрі. Щоб так не було, пропоную ініцію-
вати відведення в кожній сільській громаді 15 % землі 
винятково для створення фермерських та сімейних фер-
мерських господарств. 

Про компенсацію за придбану техніку. Потрібно, 
щоб на сайті Мінагрополітики регулярно публікувалися 
свіжі відомості про виробників техніки та умови її при-
дбання. А наша газета «Вісник «Фермер України» не-
хай теж друкує такі новини, та ще й публікує статті про 
переваги й недоліки тих чи інших зразків. Титульний 
список виробників потрібно постійно коригувати, ство-
рювати конкуренцію між ними, тоді фермери будуть у 
вигіднішому становищі. Створивши сприятливі умови 
для вітчизняних виробників, ми і техніку недорогу от-
римаємо, і економіку потроху піднімемо.

Кооперативи пропоную будувати за системою клас-
тера, коли навколо потужного фермерського об’єдна-
ються дрібніші. Якщо будувати силами одних лише 
«бідняків», матимемо ті ж колгоспи, тільки з новими 
вивісками.

Про роль АФЗУ в розподілі бюджетних грошей: коли 
я дізнався, що генерали нахабно вкрали у армії 150 міль-
йонів, мене аж у піт кинуло. Та за такі злочини потрібно 
до стінки ставити, адже війна у нас, як би не називали її. 
Знаючи, які спритні у нас чиновники і які вони ласі до 
чужих грошей, застерігаю: кожну фермерську копійку 
під невсипний контроль АФЗУ.

Віктор Гончаренко, віце-президент, голова 
АФЗ Черкаської області:

Мене призначили уповноваженим від АФЗУ саме 
для такого контролю, про який щойно говорив Іван 
Якуб. Попрацювавши в комісії певний час, маю що 
сказати не тільки працівникам Фонду, а й вам, шановні 
мої побратими. Ви в областях не завжди як слід роз-
глядаєте заявки ваших фермерів, надсилаєте до Києва 
недопрацьовані документи. А потім киваєте на столич-
ний Фонд: упереджені, мовляв, дають своїм тощо. Ми 
ледве розібралися з матеріалами Донецької та Луган-
ської областей, де була реальною небезпека, що гро-
ші потраплять не в ті руки. А сьогодні не можемо от-
римати для розгляду документи з Дніпропетровської, 
Київської, Кіровоградської, Одеської областей. Потім 
доведеться їх розглядати в «пожежному» порядку, а це 
може спричинити додаткові помилки.

Ми тут в досить тісному колі, тому слухайте правду: 
якщо не хочете псувати собі стосунки з якимось заявни-
ком, у котрого оборот 300 мільйонів, а він просить допо-
моги на 300 тисяч, краще відмовтеся від розгляду його 
заяви. А не будьте хамелеонами – в області добрі дяді, а 
в Києві – злі. Не соромте себе й нас.

Про Концепцію: в її основі не гроші, а люди. Нам 
не потрібні фіктивні кооперативи або фейкові сімейні 
ферми, що не мають заставного майна, окрім трактора 
1991 року випуску. Беріть ці питання також під свій кон-
троль, не створюйте незручностей ні селянам, ні собі, 
ні, зрештою, нашому колезі Віктору Шереметі, якого ми 
висунули на високу урядову посаду.

Ярослав Кардаш, голова АФЗ Львівської об-
ласті:

 Пригадую, як ми колись, за прем’єрства Юлії 
Тимошенко, ділили бюджетні кошти. Тоді теж було 
багато страхів і несподіванок. На мій погляд, потріб-
но повернути регіонам належні права, унеможливити 
будь-який зовнішній і внутрішній пресинг. Селяни 
повинні знати порядок не тільки розподілу, а й вико-
ристання коштів. Так, сімейні ферми не отримають 
грошей, доки не стануть юридичними особами. Та-
ких нюансів багато.

Ми у Львівській області маємо певний досвід до-
помоги селянам в обхід Фонду. Не для того, щоб його 
образити, а з огляду на нинішній жалюгідний стан. 
Правду кажучи, сьогодні Фонд легше ліквідувати, ніж 
реанімувати.

Продовження на стор. 4 видання
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Роман Корінець, координатор робочої групи 
з питань розвитку сільських територій при Мі-
нагрополітики.

Для реалізації Концепції потрібно міняти порядки. 
Скажімо, як створити сімейну ферму, якщо законодав-
ство не врегульоване? На мій погляд, від Концепції під-
тримки слід рухатися в напрямку Концепції , яка поста-
вить фермерів у центр сільського розвитку. Щодо Фон-
ду: він не є конкурентом на ринку фінансових послуг, 
тому потребує або реорганізації, або ліквідації. Щодо 
кооперації: нам потрібні кооперативи, створені ферме-
рами, саме вони зможуть змінити сільськогосподарське 
виробництво. 

Іван Заєць, член президії Союзу сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів.

Наведена в Концепції статистика насторожує. По-
трібно не відсотками оперувати, а числами реальними, 
абсолютними. Ми наразі отримали тільки маніфест, 
а потрібна Державна програма розвитку фермерства. 
Ключем до вирішення проблеми має стати інвентариза-
ція землі, створення Земельного фонду. АФЗУ повинна 
активізувати свою діяльність на всіх рівнях

Максим Мартинюк, в. о. міністра Міністер-
ства аграрної політики та продовольства Укра-
їни.

Я щиро вдячний фермерам за те, що мене запросили 
на своє зібрання. А ще більше – за те, що завдяки вашій 
праці, вашій самовідданості й рішучій державницькій 
позиції досі збережена українська земля. Але не про 
мене річ, а про фермерські проблеми.

Про науку. Заходячи до цієї зали, я встиг почути, що 
у фермерів є багато надій на наукове забезпечення сіль-
ського господарства. Дійсно, ми в міністерстві нерідко 

відчуваємо, що галузева наука дещо відстає від тих ви-
кликів, які ставить життя. Чому так, потрібно говорити 
окремо, але сьогодні дуже потрібен науковий супровід 
вирощування нетрадиційних для України культур (тієї 
ж сої), нішових рослин (наприклад, льону), освоєння 
сучасних агротехнологій. Роботи достатньо, і бажання 
у науковців ніби є, а ось із фінансуванням науки - про-
блема. Щоб вимагати від вчених продуктивної праці, не-
обхідно створити їм пристойні умови праці. Тільки тоді 
зможемо отримати реальну допомогу від них.

Про фермерський рух. Нарешті, збулося: Віктор 
Шеремета, ваш лобіст, працює в стінах Міністерства. 
Як заступник міністра, він, мабуть, трохи шокований 
зустріччю з настороженим бюрократичним апаратом. 
Тут потрібно або рішуче заявити про себе, або розчини-
тися в середовищі, самому ставши таким же бюрокра-
том. Сподіваюся, що Віктор Васильович залишиться 
вірним своїм принципам, та й ми нікому не дозволимо 
його зламати. Коли чогось не зуміємо або не зрозуміє-
мо, ваша допомога теж не завадить. Концепція, яку ми 
разом розробляли, це наша дорожня карта. Там вистав-
лені необхідні репери, і не потрібно спрощувати, зво-
дити все лише до кількості фермерських господарств, 
навіть у їх співставленні з кількістю населення. Виста-
вивши 100 га як визначальний показник, ми самі себе 
обмежили: спростивши звітність і фіскальне наванта-
ження на цю категорію фермерів, можемо спровокува-
ти тенденцію до штучного подрібнення фермерських 
господарств. Друга перешкода: відсутність у початку-
ючих фермерів навіть невеликих стартових коштів, за 
які потрібно купити техніку, паливно-мастильні ма-
теріали, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, 
елітне насіння тощо. До банку початківець не піде, бо 
він не має застави. Тому Концепція має бути реалізо-
вана шляхом законодавчого регулювання, а уряд має 
виконувати лише функції контролю за розподілом та 
використанням коштів. Як би не складалися справи з 
прийняттям бюджету, ми будемо стояти на сумі 1 мі-
льярд, а вас закликаю до тісної співпраці зі «своїми» 

депутатами від областей, нехай підтримають у Верхов-
ній Раді. Маємо також можливість освоїти певні кошти 
на відшкодування вартості придбаної сільгосптехніки 
вітчизняного виробництва. Будемо всіляко підтриму-
вати розвиток тваринництва, зокрема будівництво й 
реконструкцію ферм. Зараз нас цікавить насамперед 
свинарство і молочно-товарне тваринництво. Потрібно 
наростити поголів’я, зменшити тиск зовнішніх ринків. 
Наразі експорт свинини зріс у 4 рази порівняно з відпо-
відним періодом минулого року. Буде правильно, якщо 
дрібні виробники наповнюватимуть внутрішній ринок, 
а великі – зовнішній. На мою думку, найдоцільніше ча-
стину коштів надавати безпосередньо фермерам, а ча-
стину кооперативам, головним чином переробним. При 
цьому безпосередню допомогу повинні першочергово 
отримати існуючі фермерські господарства, сімейні ле-
галізовані ферми, а також ті люди, які виявлять бажан-
ня стати фермерами. Фонд має працювати в комбінації 
з банками, які допоможуть фахово відбирати претен-
дентів на допомогу. Заслуговують також першочергової 
уваги овочівництво, садівництво, органічне тваринни-
цтво плюс біоенергетика. Але, якщо не спроможемося 
створити правильних інструментів, все можемо завали-
ти. Я зустрічався з дорадниками, чия справа зараз теж 
переживає певну стагнацію, що межує з занепадом. А 

ми маємо працювати разом, тому щось із бюджетних 
коштів дорадникам профінансуємо. Без дорадництва не 
бачу перспективи створення сімейних ферм і заснуван-
ня нових господарств.

Про землю. Нарощування обсягів виробництва 
дрібними фермерами неможливе без допомоги їм. Ра-
зом з тим, тільки вони здатні постачати на ринок орга-
нічні продукти. Фермерам потрібна земля, решту вони 
зроблять. Але земля має бути гарантованою, з правом 
успадкування. Наразі державна система управління зе-
мельними ресурсами не побудована, в кожній області 
своє бачення і своя практика вирішення земельних пи-
тань, причому не завжди правильна. Держгеокадастр 
крізь пальці дивиться на створення фейкових фермер-
ських господарств, засновниками котрих нерідко є пра-
цівники великих агрохолдингів. Депутати-аграрники, і 
ми їх підтримуємо, пропонують змінити норму 2 га на 
1 га. Тим же, хто має намір стати справжнім фермер-
ськими господарствами, надати умови за французькою 
моделлю, про яку в одному з номерів вашої профільної 
газети розповідав Вадим Івченко. Зрештою, земля для 
фермерів є, це передусім землі запасу. Зараз найдоціль-
ніше віддати їх дрібним виробникам, бо великі площі 
потребують великих стартових інвестицій. А нам конче 
необхідно вже протягом наступного року значно збіль-
шити кількість господарств, не маючи великих коштів. 
Слід розуміти, що дрібне виробництво – це не зовсім і 
не завжди погано, особливо коли йдеться про продукти 
харчування. Але таких виробників потрібно об’єднува-
ти в кооперативи, які будуть займатися зберіганням, пе-
реробкою, сертифікацією, логістикою, освоєнням рин-
ків тощо.

Ось так Міністерство бачить сьогодення й перспек-
тиву фермерського руху. Упевнений, що більша частина 
фермерів підтримає наші ініціативи, адже ми робимо 
спільну справу.  

Записав Володимир Ярошенко
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РІШЕННЯ
Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України 

Порядок денний: 

1. Про план реалізації „Концепції 
розвитку фермерських господарств 
та сільськогосподарської кооперації на 
2018 - 2020 роки.”

2. Різне.

Обговоривши перше питання порядку ден-
ного «Про план реалізації Концепції розвитку 
фермерських господарств та сільськогоспо-
дарської кооперації на 2018 - 2020 роки» та ін-
ших постанов Кабінету Міністрів України щодо 
розвитку фермерських господарств та сільсько-
господарської обслуговуючої кооперації, Рада 
АФЗУ вирішила:

1.1. Головною умовою ефективної реалізації Кон-
цепції розвитку фермерських господарств та сіль-
ськогосподарської обслуговуючої кооперації на  2018 
- 2020 роки є створення умов для масового розвит-
ку фермерських, сімейних фермерських господарств 
та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 
шляхом запровадження прямої, прозорої, стимулю-
ючої державної підтримки та податкової політики 
(прийняттям єдиного земельного податку, який би 
включав в себе пільгу по сплаті ПДВ для господарств 
з площею землі в обробітку до 100 га). Звільнення 
новостворених фермерських, сімейних фермерських 
господарств від сплати податків протягом перших 
трьох років від часу створення, а в трудонедостатніх 
районах – протягом п’яти років.  

До 01.01.2028 року встановлення мораторію на 
проведення контролюючими органами заходів дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності сімейних фермерських господарств.

1.2. Звернутись до Верховної Ради, Уряду щодо 
внесення в найближчий час на розгляд Верховної 
Ради України та прийняття законопроекту № 6490 від 
24.05.2017 р. „Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких законодавчих актів  України 
щодо стимулювання створення та діяльності сімей-
них фермерських господарств».

1.3. Здійснювати наступні основні напрямки бю-
джетної підтримки фермерських, включаючи сімейні 
фермерські, господарства та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів.

а) Підтримка новостворених фермерських госпо-
дарств шляхом одноразового виділення коштів в сумі 
до 300 тисяч грн. на придбання однієї одиниці тех-
ніки (трактора, або комбайна, або вантажного авто-
мобіля)

б) Пряма підтримка новостворених фермерських 
господарств з площею землі від 3 га до 20 га із розра-
хунку на 1 га ріллі 50 євро щорічно, протягом трьох 
років.

в) Окрема підтримка молодих фермерів (віком до 
35 років) додатково на 1 га ріллі  25 євро щорічно, 
протягом трьох років.

г) Підтримка технічного переоснащення фермер-
ських господарств з площею землі до 500 га шляхом 
часткової компенсації вартості придбаної вітчизня-
ної сільськогосподарської техніки в розмірі 40 % її 
вартості. 

д) Підтримка фермерських господарств, які за-
ймаються тваринництвом  шляхом виділення коштів 
із розрахунку на 1 голову худоби (свиней, овець, кіз).                           
ж) Підтримка фермерських господарств, які займа-
ються овочівництвом, ягідництвом, вирощуванням 
нішевих культур шляхом виділення коштів із розра-
хунку на 1 га ріллі. 

Визначити основними напрямками бю-
джетної підтримки сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів наступне.

Підтримка має надаватись виключно сільськогоспо-
дарським обслуговуючим кооперативам, які зареєстро-
вані в установленому порядку, до якого входять не 

менше 30 членів коопе-
ративу, та члени якого 
мають індивідуально 
(юридична, фізична 
особа) у використан-
ні площу землі до 500 
га. Максимальна сума 
державної підтримки 
на один СОК не більше 
5 млн. грн. Дані про-
позиції обговорити на 
обласних та районних 
конференціях, а оста-
точне затвердження 
провести на черговому 
засіданні Ради АФЗУ в 
грудні 2017 року.

1.4. Звернутися до 
Прем’єр – міністра України Гройсмана В. Б. щодо 
надання доручень головам обласних державних адмі-
ністрацій ввести посаду заступника директора депар-
таменту агропромислового розвитку при ОДА, який 
відповідатиме за розвиток фермерських господарств 
та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 
та розвитку сільської місцевості. Головам обласних 
АФЗ рекомендувати  кандидатури на ці посади. 

1.5. Звернутися до Прем’єр – міністра України 
Гройсмана В. Б. щодо переведення державної програ-
ми „Власний дім” із підпорядкування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ до Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства Укра-
їни та безпосередньо в підпорядкування заступнику 
міністра аграрної політики та продовольства України 
з питань розвитку фермерства, сільськогосподарської 
кооперації та розвитку сільських територій Шереметі 
В. В.

1.6. Звернутися до Уряду, Верховної Ради щодо 
передбачення в Державному Бюджеті державної під-
тримки для сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, в рамках реалізації Концепції, додат-
ково 200 млн. грн., а також на наукове, інформаційне, 
дорадче забезпечення реалізації Концепції розвитку 
фермерських господарств та сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації на 2018 - 2020 р. в розмірі 
50 млн. грн.

1.7. Рада АФЗУ першим кроком в реалізації Кон-
цепції розвитку фермерських господарств та сіль-
ськогосподарської обслуговуючої кооперації на 2018 
- 2020 роки  вважає за необхідне об’єднання зусиль 
громадськості та влади всіх рівнів з 
метою масового розвитку фермер-
ських, сімейних фермерських госпо-
дарств для подвоєння їх кількості до 
01.01.2019 року, з подальшим ство-
ренням до 2021 року не менше 250 
тисяч фермерських, сімейних фер-
мерських господарств та відповідно 
створення до 1 млн. нових робочих 
місць в сільській місцевості.

1.8. У відповідності до «Концеп-
ції розвитку фермерських госпо-
дарств та сільськогосподарської ко-
операції на 2018 - 2020 роки», та ра-
ніше прийнятих рішень Ради та з’їз-

дів АФЗУ від імені Ради АФЗУ звернутися до Уряду, 
до Міністерства аграрної політики та продовольства 
України щодо проведення реформування Українсько-
го державного фонду підтримки фермерських госпо-
дарств (оскільки АФЗУ є представницьким органом 
фермерських господарств в Україні відповідно ст. 33 
Закону України „Про фермерське господарство).

1.9. Звернутися до голів обласних, районних АФЗ, 
фермерів, селян щодо усвідомлення важливості ре-
алізації «Концепції розвитку фермерських госпо-
дарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-
2020 роки» для побудови нової якості Українського 
села, сільського місцевості, побудови Європейської 
України.

По другому питанню порядку денного (Різне) 
рада АФЗУ вирішила: 

2.1. Про заяву СП ТОВ „Нібулон”.
Прийняти СП ТОВ „Нібулон” асоційованим чле-

ном АФЗУ.
2.2 Про Рішення Комітету захисту рідної землі. 
Підтримати Рішення Комітету захисту рідної зем-

лі від 19 жовтня 2017 року. Звернутися до всіх ВГО 
за підтримкою та об’єднанням зусиль у можливому  
проведенні передбачених Конституцією України за-
ходів (акцій) щодо недопущення запровадження про-
дажу української землі.

2.3. Про розробку Концепції земельної реформи
Звернутися до члена Комітету захисту рідної зем-

лі, доктора економічних наук, професора Жука В. М.  
щодо розробки концепції земельного націоналізму, 
яка б гарантовано захищала права фермерів, малого 
та середнього підприємця на селі.

2.4. Про захист права постійного користування 
фермерськими землями.

Головам обласних, районних АФЗ активізувати 
роботу щодо прийняття законопроекту № 6162 від 
06.03.2017 р. „щодо успадкування права постійного 
користування земельною ділянкою” відповідно до рі-
шення Ради АФЗУ від 18.08.2017 р.

2.5. Про створення Всеукраїнського сільсько-
господарського обслуговуючого кооперативу.

Підтримати створення Всеукраїнського сільсько-
господарського обслуговуючого кооперативу. Дору-
чити В. Хаджиматову провести установчі збори та 
зареєструвати СОК в установленому порядку.

2.6. Щодо проведення районних конференцій 
АФЗ. 

Інформацію взяти до відома та забезпечити голо-
вам районних АФЗ їх виконання. 

2.7. Про сплату членських внесків.
Відповідно до рішення 27 – го з’їзду АФЗУ кіль-

кість делегатів визначатиметься в залежності від 
сплати членських внесків та фіксованих членів ста-
ном на 01.12.2017 року.

2.8. Про виконання попередніх рішень Рад та 
з’їздів.

Головам обласних та районних АФЗ, фермерам, 
селянам забезпечити передплату газети „Вісник 
„Фермер України” на 2018 рік не менше 30 % від 
кількості фермерських господарств кожної області.

Головуючий, Голова Ради АФЗУ,
Президент Асоціації фермерів та приватних 

землевласників України       І. Томич
25 жовтня  2017 р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 

КООПЕРАТИВ!
Відповідно до рішення Ради АФЗУ від 25 жовтня 2017 року за-

реєстровано Всеукраїнський сільськогосподарський обслуговую-
чий кооператив «Фермер України».

Головою кооперативу обрано Валерія Хаджіматова.
Прес-служба АФЗУ
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ОДИН ЗА ВСІХ І ВСІ ЗА ОДНОГО

Кор.: Будь ласка, познайомте наших читачів з 
аграрною характеристикою південного регіону та ба-
ченням його головних земельних проблем

Л. К.: Як віце-президент Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України, я здійснюю куратор-
ство діяльністю фермерів Південної України, головної 
житниці нашої держави, відтак почну з короткої довідки 
про цей регіон. Саме тут, у степах Миколаївської, Хер-
сонської та Одеської областей, руками українських хлі-
боробів створено зерновий пояс елітних сортів озимої 
пшениці та кукурудзи. Площі, зайняті зерновими куль-
турами, займають майже половину від посівних площ 
регіону. Серед технічних культур провідне місце займа-
ють соняшник, ефіроолійні, тютюн, цукрові буряки. 
Міжрайонне значення мають овоче-баштанні культури 
(помідори, перець солодкий, баклажани й кабачки, каву-
ни й дині). Овочівництво активно розвивається навколо 
міста-мільйонера Одеси, а Херсон та Ізмаїл є великими 
центрами консервної промисловості. Повсюдно розви-
нуті баштани, сади та виноградники. Поширене також 
тваринництво – скотарство м'ясо-молочного напрямку, 
свинарство, вівчарство, птахівництво, бджільництво і 
шовківництво.

Фермерувати я розпочав у далекому 1989 році, коли 
наш рух тільки зароджувався. Спочатку обробляли лише 
3 гектари землі, а згодом збільшили посівний клин до 10 
га, надалі продовжували розвиватися, і сьогодні маємо 
в обробітку вже тисячу гектарів. Вирощуємо зернові, 
олійні культури та овочі.

Віце-президентом АФЗУ мене вперше було обрано 
1997 року, і з того часу я  опікуюся Дніпропетровською, 
Донецькою, Запорізькою, Херсонською, а згодом винят-
ково південними областями. Цей регіон за головними 
агропромисловими проблемами майже нічим не відріз-
няється від інших, проте варто зауважити, що горизон-
ти на Півдні ширші, а суховії значно спекотніші. Відтак 
потрібно думати не тільки про вчасну сівбу, а й уважно 
дослухатися до прогнозу синоптиків, адже залишити 
зерно в сухій землі аж до приморозків означатиме його 
загибель.

Кор.: Чи бачите Ви шлях до подолання нинішньою 
владою фермерських проблем?

Л. К.: Звичайно бачу, інакше потрібно було б повер-
татися в колгоспи. На мою думку, для сталого розвитку 
державної економіки необхідно на законодавчому рівні 
змінити концепцію (чи навіть доктрину) аграрної ре-
форми. При цьому неодмінно визначити в якості базо-
вого, пріоритетного, фермерський тип господарювання 
на селі, як це зроблено в Європі. Таким чином можна 
буде наблизити наш агропромисловий комплекс до єв-
ропейських стандартів та гармонізувати його стандарти 
до вимог міжнародних нормативних документів.

Не можна ефективно реформувати сільське госпо-
дарство за існуючої системи оподаткування. Конче не-
обхідно створити і запровадити механізм диференційо-
ваного оподаткування і державної підтримки залежно 
від економічної ваги господарства: чим більше госпо-
дарство, тим більше воно повинне сплачувати податків 
і менше отримувати державних преференцій; з іншого 
боку, чим менше (але успішне) господарство – тим біль-
шу державну підтримку воно має отримувати і тим мен-
ші податки сплачувати.

І ще одне зауваження: в більшості розвинених країн 
основу аграрного сектора формують відносно дрібні (як 

для України) фермерські господарства, і саме вони году-
ють народи цих країн. У нас доцільне сімейне фермер-
ство, як головний вид господарювання на селі. Сімейні 
ферми, за умови розумного оподаткування і вирішення 
майнових, в тому числі, земельних, питань, можуть ста-
ти і стануть локомотивом позитивних реформ не тільки 
на селі, а й в усій українській економіці.

Кор.: Останнім часом наші «реформатори» багато 
галасують навколо пільгових режимів оподаткуван-
ня для сільського господарства. Дуже їм хочеться на-
завжди унеможливити ці режими, але чи настав для 
цього час?

Л. К.: Справа в тому, що тут одного бажання зама-
ло. Спочатку необхідно унеможливити чинники, які 
свого часу, в пріснопам’ятні дев’яності роки, зумовили 
запровадження таких режимів, як екстраординарного 
заходу. Звичайно, час не стоїть на місці.  Агропромис-
ловий  комплекс реформується, але правило повин-
не залишатися незмінним: разом із піною не можна 
вихлюпнути дитину. Ось лише кілька розрахунків: за 
умови скасування податкових пільг сільгоспвиробників, 
сума втрат становитиме, за оцінками фахівців, близько 
19 млрд. грн., що зменшить прибутковість галузі більш 
як на 50 % і водночас збільшить кількість збиткових 
підприємств (зараз їх близько 20 %) до 50 - 60 % від їх 
загальної кількості, а обсяги валової сільськогосподар-
ської продукції скоротяться на 8 - 10 %. Відтак у дея-
ких регіонах зменшаться площі оброблюваних земель, 
а тваринницькі ферми, які вже тепер працюють на межі 
збитковості, отримають лиху перспективу ліквідації. 
То, можливо, держава за рахунок скасування підтримки 
агровиробників має намір наростити обсяги бюджетних 
надходжень? Цілковита дурниця! Стагнація і тінізація 
аграрного сектору призведе до неодмінного згортання 
інвестицій і погіршення соціально-економічного стано-
вища села, а слідом за ним і міста.

Кор.: В чому головна причина пасивності окремих 
фермерів і районних АФЗ?

Л.К.: Я б назвав наступні причини: тотальна лати-
фундизація, відсутність робочих місць на селі, зарегу-
льованість (читай – корумпованість) законодавства, від-
сутність чіткої політики державної підтримки не дають 
змоги розвивати дрібний та середній агробізнес. Вже 
набридло щоразу кивати на Європу, але польські ферме-
ри, не кажучи вже про класичних «європейців», отриму-
ють прямі державні дотації і їм створені такі сприятливі 
умови, що селянину немає потреби шукати «від добра 
добра». Коли наш фермер не бачить нічого подібного, а 
лише зазнає утисків від різного роду чиновників-коруп-
ціонерів, де вже йому бути активним? До того ж, актив-
них і справедливих нерідко просто знищують.

Кор.: Ваш край неспокійний, відчувається (вибачте) 
вплив різних негативних чинників. Чи вистоять ферме-
ри південних областей в інформаційній війні?

Л. К.: Сьогодні, можливо, не час здійснювати глибо-
кий екскурс в древню історію, але варто пам’ятати, що 
трударі-хлібороби заселили землі Одещини не за часів 
пріснопам’ятної Катерини з Потьомкіним, а на багато 
віків раніше, ще з часів пізнього палеоліту. Це така не-
величка ремарка для новоявлених сепаратистів та їхніх 
натхненників із сусідньої держави.

Російські царі, отримавши значну територію ниніш-
ньої Одещини за Ясським мирним договором після війни 
з Туреччиною, тулили її то до так званої Новоросійської 

губернії, то до Херсонської, то до Бессарабської облас-
ті, а після 1828 року – приєднали до Новоросійського 
генерал-губернаторства. Наприкінці XVIII ст. почалося 
інтенсивне заселення Причорномор'я та Буджацького 
степу. Тут з'явилися численні болгарські, гагаузькі й ні-
мецькі колонії. В 1807 р. російський уряд навіть санкці-
онував створення Усть-Дунайського козацького війська, 
яке того ж року було ліквідоване, але 1828 р. відновлене 
(існувало до 1868 р.).

Проте всіх цих політичних експериментів не було 
б, якби не головне природне багатство Південної Укра-
їни – її земельні ресурси, тобто чорноземи з високою 
родючістю. У поєднанні з теплим степовим кліматом 
вони формують винятково високий сільськогосподар-
ський потенціал регіону. Тому не випадково, що саме 
в цій області вже в 2002 році зареєстровано 1031 сіль-
ськогосподарське підприємство. На базі 483 колектив-
них сільськогосподарських підприємств створено 857 
агроформувань ринкового типу, із них 15,1% становлять 
приватні підприємства, 32,1% — господарські товари-
ства, 31,7% — сільськогосподарські кооперативи, 17,7 
— селянські (фермерські) господарства, 3,4% — інші 
суб'єкти господарювання.

Наразі лише на Одещині налічується близько 6 тисяч 
фермерських господарств, а це майже 20 % від їх загаль-
ної кількості по Україні. Наші фермери своїх позицій ні-
кому й ніколи не здадуть, у цьому я переконаний.

А про рідну Херсонщину хочу наголосити: завдяки 
двом потужним зрошувальним системам, якими є Пів-
деннокримський канал та Каховський магістральний ка-
нал, що охоплює й частину Запорізької області, Херсон-
ська область по праву вважається незмінною столицею 
овочевого краю в Україні.

Миколаївщина, яка об’єднує дві південні області, 
взагалі унікальна своїм Прибужжям, м’яким кліматом 
та великою кількістю першопрохідців фермерського 
руху. Сподіваюся, що цікаві публікації про цей благодат-
ний край ми неодмінно побачимо в нашій газеті «Вісник 
Фермер України» вже найближчим часом.

Кор.: Чи може АФЗУ якось допомогти фермерам у 
вирішенні їхніх проблем?

Л. К.: Дійсно, поки що фермерів ніби багато, але 
саме тепер, не чекаючи закінчення процесу оформлення 
дійсного їх членства в АФЗУ за картковою системою, 
необхідно бачити кожного. І не варто фермерам спо-
діватися на доброчинність влади, потрібно знати, що 
держава – це ми, відтак використовувати будь-яку чес-
ну можливість увійти до місцевої чи центральної вла-
ди і відстоювати фермерські інтереси. А головне – не 
втратити свою унікальну громадську організацію, тобто 
Асоціацію фермерів та приватних землевласників Укра-
їни. Боротися за кожного фермера, єднатися, стискати-
ся в єдиний могутній кулак і відстоювати свої права за 
принципом: «один за всіх і всі за одного»!

Спілкувався Володимир Ярошенко
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МІЛЬЙОН СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ – 
ЦЕ ВИХІД З КРИЗИ НА СЕЛІ!

Осінь — в сільському господарстві час, коли підво-
дяться підсумки. Закінчується збір врожаю і селянам, 
які здають свої паї в оренду, виплачується орендна 
плата за користування ними. Та на жаль, не все га-
разд у цій царині. Інколи фермери нарікають на занад-
то завищені відсотки, але здебільшого прості селяни 
бідкаються, що ті копійки не відповідають реаліям 
сьогодення. 

Щоб розібратися в цій ситуації «хто винен, та що 
потрібно робити», ми звернулися до заступника го-
лови Комітету з аграрної політики та земельних від-
носин Верховної Ради України Вадиму Івченку з рядом 
запитань.

ВФУ.: Вадиме Євгеновичу, на Вашу думку, 
чи достатня орендна плата за користування зе-
мельними паями?

ВФУ.: А в чому причина такої ситуації?

ВФУ.: То ж виходить, що зиску від тієї землі 
селянам ніякого. То може її краще продати?

ВФУ.: То який же вихід? ВФУ.: То в чому ж проблема?

В. І.: Ситуація в сільському господарстві неоднозна-
чна не тільки через незавершену земельну реформу, а й 
через характер цих самих орендних відносин. 

В. І. Розривати цей взаємозв’язок двох проблем - 
низьких доходів від землі і оренди з неї, та можливістю 
селян за неї конкурувати - потрібно іншим чином.

Зупинити катастрофічне зубожіння селян — третини 
населення України — можна лише за рахунок повернен-
ня значної їх частини до господарчої активності та до 
підвищення ефективності їх господарств за пріоритет-
ної підтримки держави.

Селяни, які господарюють на своїй землі, повинні по-
чати заробляти значно більші гроші за допомогою Дер-
жави. Те, що домогосподарства протягом останніх деся-
тиріч продовжують утримувати показник у половину ва-
лового виробництва галузі без її допомоги, займаючись 
видами сільського господарства, у яких технологічно по-
трібна велика кількість ручної праці та особиста відпо-
відальність - у тваринництві, ягідництві, бджільництві, 
горіхівництві та інших напрямках - вказує, що є від чого 
відштовхуватися і є кого розвивати в подальшому. Сьо-
годні, маючи 6 корів і здаючи молоко, сім’я одержує в 
місяць біля 15 тисяч гривень. Більшість експертів ствер-
джує, що починаючи з 8 - 10 корів з’являються механіза-
ція та сучасні технології, дохідність справи в перерахун-
ку на одну корову зростає. В Україні більш ніж третина 
сільських дворів утримує дві і більше корови. Ще чверть 
мільйона відгодовує чотири і більше свині на рік. Якщо 
взяти садиби з таким же рівнем концентрації бджолосі-
мей, кіз та овець, птиці, великими садками, ягідниками, 
баштанами та теплицями, тощо, одержимо понад міль-
йон домогосподарств. Статистика свідчить, що саме ця 
частина дворів в середньому молодша на 7 років порів-
няно із іншими, ці родини більше за чисельністю – 3,3 
члена порівняно із 2,4 в середньому.

Однак, щоб ці сім’ї продавали більше продукції і 
ціна на ринку не падала, потрібен експорт. Внутрішній 
ринок у нас занадто вузький, кожен новий відсоток до-
даткової пропозиції, якщо не будемо продавати за кор-
дон, призводитиме до декількох відсотків падіння цін. 
Тому допомога держави повинна спрямовуватися не 
просто тому, хто малий і хоче укрупнюватись, а згідно 
вимог дотримання ним певних норм. Україна поступово

хунок присадибних ділянок, виснажливої ручної праці 
в домашніх господарствах. А надлишок продукції часті-
ше всього здаючи перекупникам. Від держави не отри-
мують ні копійки на підтримку своїх господарств, адже 
вважаються не виробниками, а населенням. На пенсію 
більшість взагалі не розраховує.

В. І. До мене, як до депутата та заступника голови 
Аграрного Комітету, звертається чимало селян — влас-
ників паїв, тих, хто надають в оренду землю чи то вели-
ким аграрним підприємствам, чи невеликим агрофірмам 
і фермерам. Зазвичай, людей хвилює і обурює низький 
розмір плати за оренду, а іноді і взагалі відсутність будь-
якої оплати. Багато запитань з термінів договору на 
оренду землі, а також можливості дострокового їх ро-
зірвання. 

Тим, у кого занижена плата, надаю пораду - зміни-
ти жадібного орендаря, але перед цим юридично роз-
глянути, чи дає таку можливість підписана угода. Якщо 
ж плата за пай менша трьох відсотків грошової оцінки 
землі — завжди раджу звернутися до суду та розірвати 
угоду!

Загальна тенденція щодо орендної плати за паї по 
всій країні не радує - зазвичай виплати не перевищу-
ють 5% грошової оцінки землі. Тобто, середній розмір 
орендної плати в більшості областей сьогодні ледве пе-
ревищує тисячу гривень. Отже сім’я, скажімо з 4 – х лю-
дей, може розраховувати на виплату до 4 тисяч гривень 
в рік. Мізерні кошти! За них навіть не можливо сплатити 
комунальні платежі за декілька місяців! Села, де люди 
виживають лише за рахунок зданих паїв по таким цінам 
приречені на вимирання. А про те, що орендна плата до-
статня для того, щоб накопичити кошти для оренди ін-
шого паю, для розширення присадибного господарства 
– годі й думати.

І саме в цьому парадокс. Одна проблема породжує 
другу, друга поглиблює першу. 

Ціни оренди української землі, перша проблема, 
низькі тільки тому, що за неї не конкурують мільйони 
фінансово спроможних сільських господарств, як це від-
бувається в розвинених країнах, а лише купка великих 
підприємців, все менш і менш сільського походження, 
які мають доступ до дешевих кредитів. Чи можна очі-
кувати, що на ярмарці, куди прийшли сотні господарів 
продавати невеликі обсяги картоплі з кошиками і при-
їхав лише один чи два закупівельники на вантажівках 
буде прийнятна ціна? Ні. Так і тут. Економісти назива-
ють це монопольним положенням.

Проблема друга в тому, що великої кількості спро-
можних конкурувати за оренду землі серед селянських 
господарств немає, бо всі вони мають низькі доходи і 
не мають можливості підвищити продуктивність приса-
дибного господарства, вийти на якусь механізацію праці 
чи просто розширити його.

Так, з одного боку, оренд-
ні відносини, що встанови-
лися, дали змогу тим, хто 
орендує паї, вивести країну 
у світові лідери з виробни-
цтва й експорту зернових та 
олійних, а з іншого, вони не 
стали для самих селян осно-
вою для покращення свого 
життя. Вади і недосконалість 
цих відносин призвели до 
дисбалансу — однобічного 
розвитку сільгоспвиробни-
цтва, занепаду тваринни-
цтва, переробки, що істотно 
зменшило кількість робочих 
місць і сприяє наростаючим 
процесам запустіння сіль-
ських територій.

Більшість селянських 
сімей змушені, як за радян-
ських часів, виживати за ра-

інтегрується в Європу, приймаючи європейські вимоги 
та стандарти до всієї продукції, в тому числі і до якості 
м’ясо-молочної продукції, тож і виробникам необхідно 
дотримуватись певних вимог.

Цих вимог селянам не треба боятись, їх розуміння 
з’являється майже автоматично. Якщо сім’я утримує 
одну-дві корови, то вона в принципі не може дати про-
дукцію відповідної якості, адже молоко, здоєне вручну у 
відро, завжди буде бактеріально забрудненим, на відміну 
від молока, отриманого на фермах облаштованих доїль-
ними апаратами, системою охолодження та іншим об-
ладнанням. Теж стосується вирощування рослинниць-
кої продукції, ягід, фруктів, які мають бути не лише 
певного розміру, а й мати сертифікат відповідності, без 
використання заборонених засобів стимулювання росту, 
засобів боротьби із шкідниками, бути запаковані у від-
повідну тару, зберігатись у спеціально пристосованому 
приміщенні. І ще, чим більше партія, чим відповідаль-
ніший виробник за дотримання узгодженого графіку по-
ставок, чим більша готовність підстрахувати при фор-
муванні однорідної партії, тим вірогідніше її продати і 
тим дорожче це можна зробити. Ті ж молочні перероб-
ні підприємства зацікавлені у придбанні саме великих 
партій молока в одному місці і і готові сплачувати за це 
вищу ціну. Наприклад, в населення закупівельна ціна 
молока станом на 15 жовтня складала приблизно 5660 
гривень за тону молока другого сорту, а в сільгосппід-
приємств вже 9500 гривень за тону першого сорту.

Перекупники, які їздять від села до села, збираючи 
в «приватників» молоко, овочі, фрукти, мають перекри-
вати свої логістичні затрати, тому вони за продукцію 
дають зовсім невисоку ціну, що робить одноосібне ви-
робництво фактично невигідним.

Вихід з даної ситуації – об’єднання невеликих сімей-
них ферм в групи та кооперативи. Середньостатистична 
сільська родина, яка об’єднає свої кілька паїв, вже ма-
тиме достатню базу для утримання такого невеликого 
господарства. А маючи сучасне обладнання, вона може 
розраховувати на стабільний прибуток за рахунок гаран-
тованого збуту по хорошій ціні на переробне підприєм-
ство. З обладнанням і збутом - це не кустарний одно-
осібний промисел – це бізнес! Також цим вирішується 
питання працевлаштованості населення, до бюджету 
сплачуються податки, споживач отримує безпечну про-
дукцію, а родина отримує хороший прибуток. І це знач-
но вигідніше ніж просто здавати свої паї в оренду! Не 
кажучи вже про те, що таке господарювання принесе 
землі екологічну збалансованість.

В. І.: Уряди, змінюючи один одного, так і не змогли 
досягти консенсусу щодо подальшого напрямку руху 
аграрного сектору. Все частіше чуємо твердження, що 
врятує сільське господарство, та і самих селян, тільки 
старт купівлі продажу земель сільськогосподарського 
призначення. І обіцянки, що все відбуватиметься в пра-
вовому полі.

А що дасть селянину можливість купити-продати 
землю? Він стане заможним? На деякий час — можли-
во. Продавши свої паї зможе отримати пару тисяч дола-
рів. Гроші на купівлю навіть одного паю, скоріш за все, 
зможе знайти не більше 1% жителів села. А продавши 
свою землю він не матиме стимулу залишатись в селі. 
Роботи там обмаль. Аграрні корпорації, які і купляти-
муть землю, робочих місць надають обмаль. Отже зали-
шиться виїжджати до міст та шукати роботу за наймом, 
в кращому випадку, а то й за кордоном.

В. І.: Відповідаю: потрібно за якісь кошти купити 
цих корів, доїльний апарат, охолоджувач, трактор, побу-
дувати складські приміщення, купити насіння, добрива, 
засоби захисту, паливо...

Ось тут і повинні приходити на допомогу різні про-
грами підтримки. Як це і робиться в усіх розвинених 
країнах. Однак після прийняття Закону України 1067-
VIII від 31.03.2016 «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про фермерське господарство» щодо стимулю-
вання створення та діяльності сімейних фермерських 
господарств» залишається проблема з ідентифікацією 
сімейних господарств, що не дозволяє їм скористатись 
різними пільговими програмами.

Вже понад три роки ми намагаємось ідентифіку-
вати, в податковій площині, членів сім’ї для створен-
ня сімейної ферми. Було розроблено декілька зако-
нопроектів, які з тієї або іншої причини не були при-
йняті у Верховній Раді. Сьогодні колективом депута-
тів та експертів підготовлено законопроект № 6490, 
який вводить сімейне фермерство у податкове поле 
(четверту групу) і надає багато преференцій, низькі 
ставки, статус легального виробника, перспективу 
мати пенсію, соціальний захист, пряму підтримку. А 
також унеможливлює проведення різного роду кон-
тролюючих перевірок у сфері господарської діяльно-
сті до 1 січня 2028 року.

Це світова практика. Щоб мати пільги і підтрим-
ку – треба бути в законодавчому полі, виконувати певні 
зустрічні вимоги, особливо щодо безпечності і участі 
в соціально-пенсійних програмах. Зараз всі політики 
напередодні виборів кинуться говорити про однакові 
правили гри для всіх господарств, і для малих в тому 
числі. Однак ще раз, вже скоро як четвертий рік поспіль, 
наголошую: щоб ті, хто зараз не грають, почали грати, 
їм спочатку треба допомогти вийти на поле, вдягнути 
у форму і навчити правил. І поки масово мільйон сіль-
ських сімейних господарств не заграє на організованому 
ринку, не почне потужно розвиватися – «гри не буде», ні 
конкуренція, ні ціна, ні рівень сільського життя ніколи 
не виростуть до прийнятного рівня.
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КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ 
ПІД МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ

Компанія «ГЬОТС» організовує кредитування фермерів та сільгоспвироб-
ників під майбутній врожай озимих культур за наступними умовами:
- Сума кредитування від 2 до 8 млн. гривень;
- Термін кредитування: до 12 місяців;
- Вартість кредитування: 17 – 19 % річних;
- Бажані розміри господарств: від 500 га ріллі;
- Напрямки діяльності господарств: вирощування зернових, технічних та 
бобових культур;
- Мінімальна робота на ринку – не менше 3-х років.

Пакет документів для експрес-аналізу надсилається за запитом.
Підприємство поставляє матеріально-технічні ресурси 

(пальне, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, насіння).
Здійснюємо закупівлю сільськогосподарської продукції 

(зернові, масличні та бобові культури).

Адреса: 01135, м. Київ, вул.В’ячеслава Чорновола, 25 оф. 1.
Тел.: 044-501-42-83, 067-000-01-27
Ел. Пошта: g.ots.ceo@gmail.com

Сайт:www.getstrade.com.ua

ЄДИНИЙ ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ – 
ФЕРМЕРСЬКА ПЕРЕРОБКА!

Фермерське господарство „ПАРУБОЧИЙ” у Бори-
спільському районі на Київщині відоме своїми органіч-
ними молокопродуктами, які можна зустріти в ма-
газинах столичної торгівельної мережі. Щоб більше 
дізнатися про це підприємство, наш кореспондент взяв 
коротке інтерв’ю у його директора Валерія Парубочо-
го. Ось що він розповів:

 Працюючи за кордоном на дипломатичній роботі, я 
мав можливість детально познайомитися з життям єв-
ропейських фермерів, досвідом їх роботи. Повернувся 

в Україну з твердим наміром створити тут сучасне фер-
мерське господарство, а точніше – виробничу компанію 
з замкнутим циклом. Мене підтримав брат, сам керівник 
потужного підприємства.

І ось у с. Вороньків Бориспільського району вже 
кілька років працює таке підприємство. Маємо свої 
поля, своїх корів, своє переробне виробництво, влас-
ний бренд, свою торгову мережу. Всі наші здобутки 
європейського рівня, що підтверджено відповідними 
сертифікатами.

Звичайно, не відразу ми все побудували й запусти-
ли в роботу. Побудувати переробне підприємство в 
такій складній галузі, як молочна, силами фермер-
ського господарства дуже складно, але можливо, і 
ми це довели, роблячи до успіху крок за кроком. За 
цей час переконалися, що 
просто давати людям гро-
ші на той чи інший про-
ект нерозумно, їх потрібно 
спочатку навчити розби-
ратися в предметі, а вже 
потім ставити запитання, 
куди першочергово вкла-
дати гроші. В цьому сенсі 
мені подобається стратегія 
американських інвесторів 
з USAID: ні цента без розу-
міння справи.

До речі: ми не брали 
кредитів і не кидали гроші 
наліво й направо. Інвес-
торів теж не шукали. Все 
створювали самі, водночас 
вчилися і вдосконалюва-
ли свої знання, консульту-
ючись із українськими й 
закордонними фахівцями. 
Тепер щодня переробляє-
мо 2,5 т молока, практично 

без відходів. Випускаємо 
близько 20 позицій готової 
продукції, а невдовзі мати-

мемо ще й виробництво твердих сирів, а це вже наба-
гато вищий рівень технології. Правило те саме: крок за 
кроком...

Стосовно фермерів, то моя порада для них ось така: 
єдиним шляхом до вирішення і економічних, і соціаль-
них проблем на селі може бути тільки фермерська пере-
робка. Якщо вони це зрозуміють, то й обробіток землі 
буде грамотним, і корови будуть щасливими, і продукція 
якісна. Так хазяйнують європейські фермери, і на долю 
не скаржаться. Нехай до нас навідаються, то побачать, 
що можна зробити на українській землі зі 150 коровами 
і розумними головами.

Спілкувався Володимир Ярошенко

НЕРУХОМІСТЬ НА БЕРЕЗІ МОРЯ В БОЛГАРІЇ 

Квартири, офіси, ресторани від 600 € за 1 м² .
Найкращі ціни на континенті! 

Бажаючим придбати зареєструйтеся за електронною адресою: 
cooperativeunion@ukr.net 

за формою: П.І.Б., адреса, телефон, електронна адреса, або 
зареєструватися за номером телефону 097-408-83-07 Анна. 

Генеральна дирекція СУСОКУ
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«КАРТОПЛЯНИЙ КЛОНДАЙК» ДЛЯ ФЕРМЕРІВ
Наприкінці жовтня в Чер-

нігові під егідою Української 
асоціації виробників картоплі 
відбулась презентація Проекту 
поглибленої переробки карто-
плі на території майбутнього 
найпотужнішого в Європі кар-
топлепереробного заводу групи 
компаній «ВИМАЛ». Є всі під-
стави, що цей Проект в най-
ближчі роки стане поштовхом 
для «картопляної лихоманки» 
не тільки на Чернігівщині, а й 
в сусідніх регіонах.

«Золота картопля» - як символ
прибутковості Проекту.

Про серйозність і масштабність Проекту поглибле-
ної переробки картоплі свідчить число та авторитетність 
його учасників і гостей. Це картоплярі, представники 
українських та європейських компаній, що спеціалізу-
ються на селекції картоплі, захисті рослин, виробники 
сільськогосподарської та промислової техніки. Серед 
почесних гостей - голова Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації Валерій Куліч та Радник з питань 
Сільського господарства Посольства Королівства Нідер-
ландів в Україні Каролін Спаанс.

В той же час оригінальний формат презентації 
Проекту у стилі «Картопляний клондайк» підкреслив 
головну мету заходу - впевнити учасників в тому, що 
картоплярство може стати їх персональним «клон-
дайком», що картоплю можна та потрібно виробляти 
в об’ємах, набагато більших за сучасні. Приміщення 
майбутнього цеху було оформлено усіма атрибутами 
золотодобувачів - лопатами з кирками, тачками, камін-
ням, солом’яними тюками, серед якого «золота карто-
пля». До того ж, кожен учасник отримав чудовий капе-
люх-«вестерн».

Позитивній оцінці сприяло і те, що захід проведено 
в режимі B2B (англ. Business-to-Business), оскільки пре-
зентації спікерів чергувалися з неформальним спілку-
ванням, коли можна було не тільки поділитися своїм до-
свідом, але й запропонувати чи отримати інформацію, 
послугу чи товар колега-колезі.

Бізнес для бізнесу - взаємовигідне співробітництво.
Зокрема, директор ПБП «ВИМАЛ» Сергій Самонен-

ко, говорячи про перспективи вирощування картоплі з 
високим вмістом крохмалю, підкреслив, що додатково 
заробити на картоплі ті 62%, які на сьогодні викидають-
ся у відходи та отримання прибутку 2000 $ з гектара,  це 
цілком реально.

Але не дарма кажуть, «Який 
плід, такий і приплід», тому не 
менш важливо, який використо-
вувати посадковий матеріал. ТОВ 
«Солана Україна» - представни-
цтво німецької насінневої компа-
нії «Солана», презентувало висо-
коякісний посадковий матеріал 
картоплі сортів Аурея, Опал, Вер-
ді. Сорти Верді та Опал мають 
чудовий смак, включені в сорто-
ву лінійку компанії Крафт Фудз 
Україна, з успіхом використо-
вуються для виробництва чіпсів 
«Люкс» та мають високий вміст 
крохмалю. Рефреном виступу 
Ігоря Завадського звучало: «З ким 
працювати? З професіоналами, 
яких потрібно вчасно зустріти на 
своєму шляху!!!».

Юрій Дяк та Пьотр Кушель, пред-
ставники компанії EUROPLANT 

Pflanzenzucht GmbH в Україні, роз-
крили можливості й перспективи 
співпраці досвідченої та успішної 
селекційної компанії з виробниками 
картоплі України для забезпечення 
крохмального заводу “ВИМАЛ”. 
В ході доповіді робився наголос не 
тільки на перевагах окремих сортів 
картоплі з високим вмістом крохма-
лю, але й на технологічних особли-
востях вирощування та зберігання 
висококрохмальної картоплі.

В той же час технологія виро-
щування і зберігання крохмаль-
них сортів картоплі має свої осо-
бливості, тому дуже доречним був 
виступ Миколи Павловича Гор-

д і й ч у к а , 
засновни-
ка та ди-
ректора компанії Агріко Украї-
на, який розповів картоплярам 
про технологію вирощування 
саме таких сортів картоплі гол-
ландського кооперативу Агріко. 
Також пан Микола зауважив 
про надзвичайну перспективу 
запропонованої організаторами 
моделі роботи та галузі погли-
бленої переробки картоплі в ці-
лому.

Загалом учасники заходу на-
голошували на тому, що пош-
товх, який дає компанія «Ви-
мал», зумовить не тільки пер-
сональний розвиток кожного 
фермера, але й прискорить еко-
номічний розвиток традиційного 
для картоплі регіону.

Головна інтрига наостанок
Та головну інтригу заходу розкрив засновник гру-

пи компаній «ВИМАЛ» Віктор Лазар. Вперше в історії 
України виробники золотоносного українського овочу 
– картоплі, отримали пропозицію від переробника – 
увійти у спільну кооперацію для його поглибленої пе-
реробки. Це дозволить картоплярам значно збільшити 
прибутки. Значно, це в 2 - 3 рази від теперішніх доходів 
з гектару.

Результатом цієї кооперації стане створення ко-
оперативу картоплярів, який буде займатися погли-
бленою переробкою картоплі. Тобто отримання з ОД-
НОГО продукту (картоплі) цілих ЧОТИРИ високо-
рентабельні, експортоорієнтвані, дефіцитні на ринку 
продукти з високою доданою вартістю. В свою чергу 
прибутки цієї кооперації будуть не тільки у виробни-
ка, а й розподілені серед усіх учасників кооперації, 
а саме виробників картоплі і переробників, що доз-
волить збільшити дохідність перших на 1 га з 600 до 
2000 доларів США.

Головним доказом успішності проекту є той факт, 
що 85% крохмалю світового ринку виробляється саме 
на кооперативних підприємствах. Більше того, виробни-
чі потужності цілком належать членам цієї кооперації, 
картоплярам. Учасникам заходу було представлено ар-
гументовані економічні розрахунки проекту, окреслено 
термін його окупності, який склав 1 рік і 2 тижні. Та-
кож було названо цифру дня - більше 1 мільйону 300 
тисяч гривень будуть втрачати картоплярі щодня у разі 

неспроможності домовитись.
Реакція аудиторії - велика кількість питань, зміст 

яких свідчив про зацікавленість, адже хвилювали 
«картопле добувачів» конкретні кроки, етапи, цифри 
та нюанси кооперації, в якій не буде головних - тіль-
ки співпраця на паритетних засадах. Потрібен час на 
роздуми? Як у будь-якому бізнесі: рішучість - запорука 
успіху! Встигніть на потяг, який вирушає в «картопля-
ний Клондайк».

За квитками на потяг у 
КАРТОПЛЯНИЙ КЛОНДАЙК 

(для прийняття участі у кооперативі) 
звертайтеся:  sekretar@vimal.ua, 

+38 (0462) 728-569 +38 (0462) 723-540, 
сайт  -  www.vimal.ua.

Сергій Лазар

Голова Чернігівської  ОДА Валерій Куліч та Радник з питань Сільського 
господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні Каролін Спаанс

Засновник групи компаній «ВИМАЛ» Віктор Лазар (в центрі)

Директор ПБП «ВИМАЛ» Сергій Самоненко
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НЕ ЗДАВАТИ МОЛОКО ЗА БЕЗЦІНЬ, А ПЕРЕРОБЛЯТИ В СЕЛІ
ЗГУЩЕНЕ МОЛОКО З СЕЛА ВЛАДИСЛАВІВКА

Ростислав Петрович Радчук, засновник фермерсько-
го господарства «Бджілка», 37 років працював головою 
колгоспу і коли вийшов на пенсію, то не зміг сидіти, 
склавши руки. За освітою він зоотехнік і дуже добре 
знається на темі молока і продуктах, які з нього можна 
виробити. Ідея виробництва згущеного молока з місце-
вої сировини в нього виникла ще в 2000 році. Але було 
бажання не просто виробляти згущене молоко, а молоко 
високої якості, екологічно чисте, без усіляких згущувачів 
та домішок. В справжньому згущеному молоці повинні 
бути всього два компоненти – молоко і цукор. Всі інші 

компоненти, це як-то кажуть, від лукавого. І не дарма 
українські експерти з якості продуктів харчування б’ють 
на сполох - майже 80% згущеного молока на прилавках 
магазинів це підробка, яка може зашкодити здоров’ю 
людини, а тим паче дітям, які полюбляють цей солодкий 
продукт як і морозиво.

Та повернемось до виготовлення згущеного молока 
у Владиславівці. Спочатку молоко пастеризується, далі 
поступає в вакуумний апарат. В вакуумному апараті воно 
вариться на протязі 4 годин. Молоко кипить при темпе-
ратурі менш 100 градусів і на поверхні утворюється піна. 
Завдяки тому, що воно знаходиться в вакуумному апа-
раті, піна під вакуумом витягується. Потім це стериль-
не біле молоко розливається в банки, які закриваються 
кришками і укладаються в автоклав. В автоклаві вони 
витримуються годину при температурі 120 градусів та 
тиску 2 атмосфери.

Та, як то кажуть, не так все складалось, як гадалось. 
По-перше, потрібно було обладнання. Таке обладнання 
куплене на Миколаївщині на спиртозаводі. Це лінія для 
виробництва спирту. Фермер самотужки переобладнав 
його для вироблення згущеного молока. Але якості, до 
якої він прагнув, ніяк не вдавалось досягнути. Тягнулось 
це довгих п’ять років. Та не така людина Ростислав Рад-
чук, щоб зупинятися на півдорозі. Він вивчав відповідну 
літературу, змінював технологію і врешті решт зрозумів, 
що все залежить від якості сировини, тобто молока з до-
могосподарств.

Зараз на переробку береться тепле молоко, тільки 
надоєне вранці, якому не більше сорока хвилин. «Чому 
не більше сорока хвилин? Тому що молоко за цей період 
здатне самостійно боротися зі сторонньою мікрофлорою 
і зберігати свої властивості - пояснює наполегливий фер-
мер. - До того ж молоко від кожного окремого домогоспо-
дарства проходіть аналіз у власній лабораторії по всім 
показникам». Щоб досягнути високої якості молока від 
домогосподарств, також була проведена серйозна робо-
та. Всі, хто виявив бажання співпрацювати з фермером, 

повинні були надати необхідні документи, в тому числі 
і від ветеринарної служби про те, що корівки здорові, 
утримуються в належних умовах і дають гарне молоко. 
З часом був створений СОК «Владиславівський», який і 
займається збором молока у п’ятидесяти домогосподар-
ства з трьох сіл - Владиславівки, Ульянівки та Іванівки.

Що стосується ціни, то доводиться пристосовуватись 
до ринкових умов, бо молоко у селян тут закуповують ще 
дві фірми. «Оскільки ми не можемо диктувати свої умо-
ви по ціні, щоб заохочувати селян співпрацювати з нами, 
ми робимо це іншим чином, - розповідає Ростислав Пе-
трович. - Підвозимо корма, допомагаємо в заготівлі та 
тюкуванні сіна. На свята робимо подарунки, в тому числі 
і згущеним молоком».

Не дивлячись на те, що селяни завжди мають свіже 
молоко, від згущеного вони не відмовляються, бо це 
вже продукт з розряду ласощів, складова при виготов-
ленні кондитерських виробів - тортів, тістечок, печива. 
Згущене молоко, яке виробляється в селі Владиславівка, 
користується великим попитом серед споживачів. Його 
навіть в якості гостинця возять за кордон, щоб похизу-
ватися тим, що в Україні теж не пасуть задніх і вміють 
виробляти не тільки смачні, а і якісні продукти. І це не на 
великому сучасному підприємстві, а в невеличкому селі. 
Доречі, про саме село Владиславівка. Розташовано воно 
в мальовничому куточку Рівненщини, де природа напов-
нена багатством флори, яка має понад 170 видів рослин, 
серед яких і багато рідкісних. Щоб зберегти це багат-
ство, в 2009 році рішенням Рівненської обласної Ради 
був створений, площею 4,3 га, ботанічний заказник міс-
цевого значення «Грабовенщина». Але ж зрозуміло, що 
все навколо заказника теж має різноманітну рослинність 
і на цих плодоносних луках з весни до глибокої осені па-
суться місцеві корівки. То ж і молоко від них дуже смач-
не, наповнене самою природою цінними і поживними 
складовими, які зберігаються в згущеному молоці.

Леся Селяночка

СІМЕЙНА ЕКОФЕРМА «БАБИНІ КОЗИ»
Олександр Бабин, перебуваючи на стажуванні за 

кордоном, познайомився з господарями козиних ферм сі-
мейного типу і задумав створити таку саму в Україні. 
Чи вдалося йому це здійснити дізнавався кореспондент 
газети «Вісник Фермер України» 

Кор.: Селяни сприйняли Вашу ідею доброзичливо, чи 
були проблеми?

О. Б. Проблем не було, хіба що іронічні зауваження 
на кшталт: навіщо було так довго вчитися, щоб зрештою 
шукати щастя з козами в руїнах колгоспної ферми? А 
коли дізнавалися, що за кожну свою козу, привезену з 
Латвії, я віддав по 250 євро, то взагалі не могли зрозумі-
ти такої комерції. Але успіх приходить до тих, хто його 
прагне і невтомно працює.

Кор.: Чому швейцарські, адже Ви говорили, що 
придбали їх в Латвії?

О. Б. З Латвії ближче везти, хоча кози дійсно швей-
царські. Вони дають до 8 літрів на добу високоякісного 
молока, жирність якого досягає 4,5 %, а за смаковими 
якостями воно не поступається коров’ячому, причому 
не має жодного специфічного запаху чи присмаку. Кози 
мають міцну статуру, коротку й густу білу шерсть, їх не 
стрижуть, тільки вичісують.

Кор.: Майже з самого початку своєї фермерської 
діяльності Ви зайнялися переробкою молока. Що спо-
нукало до цього?

О. Б. Коли молока мало, його розбирають «свої» по-
купці. Коли набираються сотні літрів, потрібно везти на 
ринок, бо оптових покупців немає. До того ж, додаткову 
вартість може дати тільки переробка молока на вторин-
ні продукти. Так зародилася наша сироварня. Спочатку 
виготовляли найпростіший сир, тобто бринзу, а згодом 
Анна, яка закінчила в Полтаві аграрну академію за спе-
ціальністю "технологія виробництва та переробки про-
дукції тваринництва", порадила пастеризувати молоко і 

за рахунок цього розширити лінійку сирів. Згодом ми 
почали виробляти м’які, напівтверді і тверді сири з ко-
зиного молока. Щорічно ми виготовляємо майже 8 тонн 
сирів різних видів. Усі сири з витонченим пікантним 
смаком і можуть скласти конкуренцію європейським ко-
зиним сирам. 

Кор.: Доводилося чути про незвичайне мило, яке на 
Вашій фермі виробляють із козиного молока. Що це за 
продукт?

О.Б. Моя Анна завжди в процесі пошуку. Це вона 
вигадала унікальний продукт — мило з козиного масла. 
Аналогів йому немає в усьому світі, оскільки в Європі 
козине масло — продукт не з дешевих. Жінка готує на 
його основі мила з різноманітними ефірними маслами: 
апельсиновим, розмариновим, лимонним, з бергамотом, 
добавками кави тощо. Наразі мило поширюється пе-
реважно поміж родичами та знайомими, але вони вже 
оцінили його цілющі властивості. Так, мило з козиного 
масла добре загоює невеликі шкірні ранки і роздрату-
вання, лікує від вугрів і навіть відновлює пошкоджені 
волосяні цибулини.

Кор.: Чи не заважає ваша ферма селянам та як 
складаються стосунки з місцевою владою? 

О. Б. З сільською громадою й місцевою владою жи-
вемо мирно, потроху допомагаємо один одному. Таке 
мирне співіснування не в останню чергу обумовлене 
тим, що наша ферма працює практично без відходів: 
приміром, залишки сироватки йдуть на корм козам, які 
після такого харчування дають більше молока. А відходи 
їх життєдіяльності разом із соломою використовуються 
як перегній на полях, на яких ми вирощуємо зерно й 
трави - основу раціону тварин. Солома використовуєть-
ся теж як корм та підстилка для тварин. 

Кор.: Яке обладнання ви використовуєте?
О. Б. Поряд із ручним виробництвом олії, мила та 

сиру, доглядом за козами, на фермі налагоджено й ав-
томатизовано процеси доїння та заготівлі кормів. Ми 
власноруч зібрали із вживаних комплектуючих деталей 
доїльну установку, яка не поступається промисловим 
зразкам i дозволяє одночасно доїти 12 кіз. У процесі до-
їння дотримується висока гігієна, тому молоко за якіс-
ними показниками відповідає найвищому класу "Екс-
тра". Теплову обробку молока здійснюємо за допомо-
гою пастеризатора українського виробництва ємністю 
600 л. Для пастеризації молока і підігріву води на фермі 
використовуються біопаливо та сонячна енергія — тут 
встановлено сонячні колектори та твердопаливний ко-
тел на дровах.

Кор.: Як сприймає Вашу продукцію ринок?
О. Б.: Ми нікого ліктями не штовхаємо, то й нас не 

затискають. Можете поцікавитися нашою продукцією, 

наприклад, на Житньому ринку в Києві, ми там постій-
но торгуємо. Завдяки 100%-вому власному виробництву 
ціни на продукцію "Бабиних кіз" удвічі нижчі за євро-
пейські аналоги. Вся продукція пройшла експертизу, яка 
підтвердила якість товарів. Завдяки вдалому поєднанню 
виробництва й маркетингу ми маємо непогані економіч-
ні показники.

Кор.: Чи багато у Вас помічників?
О. Б.: Досі нас четверо: я, моя дружина Анна і ще 

двоє місцевих працівників. Ну і, звичайно, наш всюди-
сущий синочок Захар. Також на ферму приїжджають 
волонтери з європейських країн, які допомагають нам 
по господарству та обмінюються досвідом.. У перспек-
тиві можливе розширення штату, оскільки маємо надію 
збільшити продажі продукції і вийти на експортний ри-
нок, а це означає, що обсяги ручної праці зростуть.

Кор.: Ви щось хотіли розповісти про «зелений» ту-
ризм?

О. Б.: Ми хочемо налагодити в селі Галайки справж-
ній зелений туризм: вже розпочато будівництво затиш-
ної альтанки на 30 - 40 осіб. Ми навчилися проводити 
екскурсії на ферму для всіх охочих. Знайомимо з про-
цесом виробництва, пропонуємо продегустувати власну 
продукцію та придбати її за оптовою ціною, замовити 
обід. Туристи можуть навіть переночувати у облаштова-
ній для відпочинку кімнаті.

Кор.: Які ваші найближчі плани?
О. Б.: Хочемо розробити привабливу упаковку для 

своєї продукції, налагодити експорт козиного мила до 
Європи і розширити ринок збуту в Україні. 

Було б добре, якби держава теж шукала шляхи для 
посилення мотивації сільських громад у розбудові соці-
альної інфраструктури, створенні нових робочих місць 
шляхом забезпечення сприятливих законодавчих умов 
для зростання кількості сімейних ферм.

Спілкувався Володимир Ярошенко
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ЯК СТВОРИТИ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО?
Створення і робота фермерських господарств рег-

ламентується низкою законів та підзаконних актів. 
Специфічним законом, який визначає правові, економіч-
ні та соціальні засади створення та функціонування 
фермерських господарств як прогресивної форми під-
приємницької діяльності громадян у галузі сільського 
господарства, є закон України від 19.06.2003 «Про фер-
мерське господарство».

Фермерське господарство є формою підприємниць-
кої діяльності громадян із створенням юридичної осо-
би, які виявили бажання виробляти товарну сільсько-
господарську продукцію, займатися її переробкою та 
реалізацією з метою отримання прибутку на земельних 
ділянках, наданих їм для ведення фермерського госпо-
дарства, відповідно до закону.

Право на створення фермерського господарства 
має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 
18-річного віку та виявив бажання створити фермер-
ське господарство. 

Фермерське господарство може бути створене од-
ним чи кількома громадянами України, які є родичами 
або членами сім'ї. 

Однією з умов створення фермерського господар-
ства є наявність земельної ділянки.

Щоб розпочати роботу фермерського господар-
ства, слід виконати низку послідовних кроків.

Крок перший. Для отримання у власність або в 
оренду земельної ділянки державної власності з метою 
ведення фермерського господарства громадяни зверта-
ються до Головного управління Держгеокадастру об-
ласті. Для отримання земельної ділянки із земель кому-
нальної власності - до місцевої ради.

У заяві зазначаються: бажаний розмір і місце розта-
шування ділянки, кількість членів фермерського госпо-
дарства та наявність у них права на безоплатне одер-
жання земельних ділянок у власність, обґрунтування 
розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив 
діяльності фермерського господарства. До заяви дода-
ються документи, що підтверджують досвід роботи у 
сільському господарстві або наявність освіти, здобутої 
в аграрному навчальному закладі. 

Заяву громадянина про надання земельної ділянки 
для створення фермерського господарства державна 
адміністрація або орган місцевого самоврядування роз-
глядають у місячний строк і в разі її задоволення дають 
згоду на підготовку землевпорядною організацією про-
екту відведення земельної ділянки.

Проект відведення земельної ділянки погоджується 
з власником землі або землекористувачем, землевпо-
рядними, природоохоронними і санітарними органами, 
органом архітектури та затверджується відповідно до 
чинного законодавства.

Після реєстрації земельної ділянки у Держгеокада-
стрі України та права власності на неї у реєстраційній 
службі відповідного районного відділу юстиції або 
укладення договору оренди земельної ділянки та дер-
жавної реєстрації права оренди у реєстраційній службі 
відповідного районного відділу юстиції на ім’я майбут-
нього фермера фермерське господарство підлягає дер-
жавній реєстрації у порядку, встановленому законом для 
державної реєстрації юридичних осіб.

Крок другий - проведення установчих зборів фер-
мерського господарства, на яких мають вирішитись на-
ступні питання:

- укладення засновниками фермерського господар-
ства установчого договору, якщо дане господарство за-
сновується більш ніж однією особою;

- затвердження членами фермерського господарства 
його статуту;

- вибори голови фермерського господарства;
- призначення відповідального за державну реєстра-

цію фермерського господарства. 
Фермерське господарство може бути зареєстрованим 

за місцем проживання засновника або за місцем знахо-
дження земельної ділянки.

Крок третій - засвідчення нотаріусом підписів за-
сновників у статуті та установчому договорі про ство-
рення фермерського господарства (у двох примірниках).

Крок четвертий. Для проведення державної реє-
страції засновник або уповноважена особа має особисто 
подати (надіслати поштовим відправленням з описом 
вкладення або в разі подання електронних документів 
подати опис, що містить відомості про надіслані елек-
тронні документи, в електронній формі) державному 
реєстратору такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення дер-
жавної реєстрації юридичної особи; 

- два примірники установчих документів (статут 
фермерського господарства та установчий договір про 
створення фермерського господарства).

Засновницькі документи мають бути надруковані, 
прошиті, пронумеровані та підписані. Підписи голови 
та засновників на засновницьких документах повинен 
бути посвідчений нотаріусом;

- копію Державного акта на право приватної влас-
ності засновника на землю або копію Державного акта 
на право постійного користування землею засновником, 
або нотаріально посвідчену копію договору про право  
користування землею засновником, зокрема на умовах  
оренди;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного 

збору за проведення  державної реєстрації юридичної 
особи.

Для реєстрації фермерського господарства забороня-
ється вимагати інші документи ніж перелічені.

Якщо документи для проведення державної реє-
страції фермерського господарства подаються його єди-
ним засновником, державному реєстратору додатково 
пред'являється паспорт. 

Якщо документи для проведення державної реє-
страції фермерського господарства подаються особою, 
уповноваженою на це засновниками, державному реє-
стратору додатково пред'являється її паспорт та надаєть-
ся документ, що засвідчує її повноваження.

Документи, які подані для проведення державної 
реєстрації, приймаються за описом, копія якого в день 
надходження документів видається (надсилається  по-
штовим відправленням) засновнику або уповноваженій 
особі з відміткою про дату надходження документів.

Строк державної реєстрації не повинен перевищува-
ти три робочих дні з дати надходження необхідних до-
кументів.

Не пізніше наступного робочого дня з дати держав-
ної реєстрації державним реєстратором видається (над-
силається поштовим відправленням) засновнику або 
уповноваженій особі один примірник оригіналу уста-
новчих документів фермерського господарства з відміт-
кою про проведення державної реєстрації та виписка з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб - підприємців.

При проведенні реєстрації юридичної особи дер-
жавний реєстратор у день державної реєстрації передає 
відповідним органам статистики, Державної податкової 
служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстра-
ційної картки на проведення державної реєстрації юри-
дичної особи.

Наступною стадією є, так звані, післяреєтраційні 
процедури. До них відносяться:

- реєстрація в органах статистики, отримання довід-
ки з ЄДРПОУ;

- реєстрація у Державній податковій службі;
- реєстрація платником єдиного соціального внеску;
- виготовлення печатки;
- відкриття рахунків у банку.
Крок п’ятий. Для здійснення реєстрації в органах 

статистики та отримання довідки з Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 
потрібно звернутися до органу статистики за місцем реє-
страції юридичної особи, та надати наступні документи:

- заяву; 
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців та її ксерокопію (для 
уточнення даних про юридичну особу);

- документ, що підтверджує оплату збору за отри-
мання довідки з відміткою банку;

- документ, що підтверджує повноваження особи 
(довіреність, тощо).

Довідка з ЄДРПОУ видається лише після надхо-
дження до органів статистики даних від державного ре-
єстратора. 

Крок шостий. Підставою для взяття на облік в орга-
ні державної податкової служби є надходження до цього 
органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на 
проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для взяття на облік платником податків до органу 
державної податкової служби за зареєстрованим міс-
цезнаходженням юридичної особи подається:

- заява за ф. №1-ОПП ( za562-11 );
- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- копія документа, що підтверджує присвоєння коду 

за ЄДРПОУ.
Одночасно з поданням заяви та копій вказаних вище 

документів пред'являються їх оригінали.
Взяття на облік платника податків проводиться не 

пізніше наступного робочого дня з дня отримання відо-
мостей з реєстраційної картки, наданих державним реє-
стратором, чи заяви від платника податків. 

Після взяття платника податків на облік за основним 
місцем обліку орган державної податкової служби фор-
мує довідку про взяття на облік платника податків за ф. 
№4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків 
наступного робочого дня з дня взяття на облік, або за 
його згодою не пізніше наступного робочого дня після 
взяття на облік вона може бути видана платнику подат-
ків чи уповноваженій особі в органі державної податко-
вої служби.

Крім того, належить подбати про те, щоб фермер-
ському господарству видали одну копію довідки за фор-
мою №4-ОПП, яку потрібно пред'являти в установах 
банків, де буде відкрито поточні рахунки підприємства 
та в інших органах державної влади.

Однак візити до податкової інспекції на цьому не 
закінчуються, оскільки фермерському господарству ві-
дразу необхідно обрати систему оподаткування, обліку 
та звітності.

Крок сьомий. Фермерське господарство, як юри-
дична особа, що використовує працю фізичних осіб на 
умовах трудового договору (контракту), відповідно до 
законодавства є платником єдиного соціального внеску. 

Взяття на облік в такому випадку здійснюється 
управліннями Пенсійного фонду України в районах, мі-

стах і районах у містах за місцезнаходженням фермер-
ського господарства на підставі відомостей з реєстра-
ційної картки, наданих державним реєстратором згідно 
із Законом України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців» не пізніше 
наступного робочого дня з дня отримання зазначених 
відомостей.

У день отримання зазначених відомостей органи 
Пенсійного фонду України направляють відомості про 
юридичних осіб до відповідного робочого органу ви-
конавчої дирекції Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних за-
хворювань України, який приймає рішення про відне-
сення до класу професійного ризику виробництва та 
не пізніше наступного робочого дня направляє органу 
Пенсійного фонду України повідомлення про віднесен-
ня фермерського господарства до класу професійного 
ризику виробництва.

Повідомлення про взяття фермерського господар-
ства на облік як платника єдиного внеску безоплатно 
надсилається йому поштою з повідомленням про вру-
чення наступного робочого дня після дня взяття на облік 
в органі Пенсійного фонду України.

У разі незгоди зі встановленим розміром єдиного 
внеску платник протягом десяти робочих днів з дня над-
ходження повідомлення про взяття на облік має право 
звернутися до органу Пенсійного фонду України з пись-
мовою заявою про зміну розміру єдиного внеску.

Крок восьмий. Враховуючи зміни, внесені у 2011 
році чинним законодавством України для виготовлення 
печатки не передбачено дозволу органів Міністерства 
внутрішніх справ України. Тому, щоб її виготовити до-
статньо керівнику або довіреній особі звернутися до 
штемпельно-граверної майстерні, яка займається виго-
товленням печаток. Найчастіше, при її виготовленні ви-
магають лише оригінал виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
та оригінал паспорта керівника (або його копію, якщо 
звертається довірена особа, для якої необхідно мати від-
повідну довіреність).

Крок дев’ятий. Перелік документів, необхідних для 
відкриття банківського рахунку, включає по різних бан-
ках від 7 до 18 позицій. 

Але всі вони вимагають подання наступних доку-
ментів:

- заяву на відкриття рахунку встановленого зразка. 
Її підписує керівник та головний бухгалтер підприєм-
ства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера 
чи іншої службової особи, на яку покладено функцію 
ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву 
підписує лише керівник;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців 

- копію належним чином зареєстрованого Статуту 
фермерського господарства, засвідчену нотаріусом чи 
органом, який реєструє;

- копію документа (ф. №4-ОПП), що підтверджує 
взяття підприємства на податковий облік, засвідчену 
податковим органом, нотаріусом або уповноваженим 
працівником банку;

- картку із зразками підписів осіб, яким відповідно 
до чинного законодавства чи установчих документів 
фермерського господарства надано право розпоряджен-
ня рахунком та підписання розрахункових документів, 
завірену нотаріусом або вищою організацією в установ-
леному порядку. У картку включається також зразок від-
битку печатки підприємства;

- довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фон-
ду України (оригінал). В обов'язковому порядку в зазна-
ченій довідці має бути вказана установа банку. Упов-
новажений працівник банку, який приймає документи 
на відкриття рахунку, зобов'язаний відповідним чином 
оформити відривну частину довідки та повернути її клі-
єнту для подання протягом 30 днів до органів Пенсійно-
го фонду України;

- копію довідки про внесення підприємства до ЄДР-
ПОУ, засвідчену нотаріусом або органом, що видав до-
відку, чи уповноваженим працівником банку.

Зазвичай установи банків вимагають додатково на-
дати копії чотирьох сторінок паспорта та копії довідок 
про присвоєння ідентифікаційного коду усіх осіб, які 
мають право першого та другого підпису на фінансових 
документах, копії документів (накази, розпорядження, 
протоколи) про призначення осіб, які мають право пер-
шого та другого підписів у картці із зразками підписів, 
на відповідні посади.

Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважа-
ється дата, що зазначена на заяві про відкриття цього 
рахунку в розділі «Відмітки банку».

Протягом трьох робочих днів від дня відкриття ра-
хунку, враховуючи й день відкриття, про це необхідно 
повідомити податкову інспекцію особисто або поштою 
(з повідомленням про вручення).

Звертаємо Вашу увагу на те, що паперові докумен-
ти про реєстрацію юридичної особи у вищезгаданих 
органах потрібно отримувати безпосередньо у цих 
органах, або в «єдиному реєстраційному вікні» (якщо 
таке функціонує при місцевому органі державної реє-
страції). Хоч в законодавстві і передбачений обов’язок 
відповідних державних органів відправляти докумен-
ти поштою, на практиці це не завжди працює.
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ГІБРИДНА ВІЙНА ПРОТИ ФЕРМЕРІВ ТРИВАЄ
У бесіді з нашим кореспондентом він підкреслив, що 

останнім часом на теренах Кіровоградщини кричущого 
розмаху набуло так зване рейдерство (читайте банди-
тизм), причому здійснюється воно за детально відпра-
цьованими схемами та під прикриттям правоохоронних 
і судових органів.

«Ми впевнені – наголосив Іван Юхимович – що такі 
дії чиновників стали можливими через корупцію, яка 
губить Україну протягом усього періоду її незалежності,  
за відсутності прозорого та зрозумілого законодавства. 
Бездіяльність або злочинна недбалість підкуплених 
правоохоронців, суддів, державних реєстраторів, нота-
ріусів та інших різночинців стали вже для української 
влади ганебною звичкою, котра розхитує суспільство 
і веде нас до знищення основ державності. Це не про-
сто слова, за ними зухвалі рейдерські атаки в кількох 
районах Кіровоградської області: ФГ «Матвєєв» та ФГ 
«Агроперспектива» (Знам’янський район), ТОВ «Нива - 
2010» та ПСП «Гайдук» (Кіровоградський район), ПСП 
«Димитрова» (Вільшанський район), ПСП «Богнер» 
(Петрівський район). Цей список далеко не повний, і він 
має тенденцію до продовження».

За словами Івана Андрійчука, фермери Кіровоград-
щини вже давно почали розуміти, що держава не га-
рантує їм надійного захисту навіть від примітивного 
рейдерства, коли група «відморозків» у балаклавах та зі 
зброєю в руках вдирається на територію фермерського 
господарства і чинить розбій. Тут, як кажуть, хто кого, 
адже зброя тепер у кожного є. Головне – відсікти «кри-
шу», тобто перевертнів у формі поліції, які з’являються 
або відразу після «тітушок», або навіть разом із ними. 
Позбавившись такого прикриття і отримавши гідну від-
січ, нападники, як правило, втікають. Проти лома по-
трібен лом, так воно є. Але що протиставити хитрому 
перу чиновника, який став на шлях неправди? Ломом 
його не можна, за ним стоїть держава. А саме ці пани 
у вишиванках чи акуратних костюмчиках творять чи не 
найбільше зло, фальсифікуючи документи і цим позбав-

ляючи фермерів найдорожчого – права користування 
землею та вирощувати на ній хліб і до хліба, щоб году-
вати себе, своїх дітей, народ.

Іван Юхимович запропонував читачам  пригадати 
один, майже хрестоматійний, приклад, а саме рейдер-
ське захоплення ПСП «ім. Димитрова». Першим кро-
ком зловмисників стало виключення голови даного 
господарства Івана Кірова зі складу засновників. Для 
цього були зареєстровані відповідні зміни в установ-
чих документа, а підпис голови та печатка ПСП були 
…просто підроблені. Коли ошуканий керівник звер-
нувся до правоохоронців, ті швидко розібралися, що 
Кіров І. П., факт підробки підпису якого на сфабрико-
ваній приватним нотаріусом заяві про нібито вихід зі 
складу засновників і печатки ПСП вони підтвердили, 
дійсно є потерпілим, і вжили невідкладних заходів, а 
саме: наклали арешт на все рухоме та нерухоме майно 
ПСП «ім.. Димитрова». (в тому числі на зібраний уро-
жай пшениці 2016 року та посіви соняшнику 270 га й 
кукурудзи 300 га).  Здавалося б, процес пішої у вірному 
напрямку, і вже скоро настане торжество Закону, а вин-
ні будуть покарані. Та не так сталося, як гадалося. Чер-
говий приватний нотаріус  на підставі сфальшованих 
установчих документів здійснює чергову державну 
реєстрацію змін до установчих документів, відповід-
но до яких одноосібним власником (засновником) стає 
вже ТОВ «Євроагрохолдінг». А вже через два дні той 
же приватний нотаріус знову реєструє зміну складу за-
сновників – замість холдингу з’являється громадянин 
Ростислав В. Далі цей, тепер уже одноосібний влас-
ник ПСП, організував і очолив справжню рейдерську 
атаку, в якій брали участь, крім нього, ще три десятки 
міцних хлопців, яким травмовані нападниками члени 
трудового колективу не могли дати належну відсіч. Від-
так зловмисники захопили ПСП – територію, складські 
приміщення, ветеринарну лабораторію, майстерні по 
ремонту автотракторної техніки, адміністративні бу-
дівлі з офісною технікою та всіма фінансово-господар-
ськими документами. Працівники прокуратури та полі-
ції, присутні під час сутички, мовчки спостерігали за її 
розвитком, не втручаючись. А обласне управління юс-
тиції своїм листом попередило «компетентні» органи 
про спалах рейдерських захоплень в Кіровоградській 
області, відзначивши, що ПСП ім.. Димитрова є одним 
із підприємств, на яке вчинено замах захоплення. Маю-
чи беззаперечні докази ознак рейдерського захоплення 
ПСП та докази вчинення службового злочину держав-
ним реєстратором, спеціальна комісія «вмотивованим» 
наказом відмовляє в задоволенні скарги ПСП, чим за-
лишає безкарним цей службовий злочин.

Аналізуючи вищенаведені факти, правники відзна-
чають, що описана вище спроба рейдерського захоплен-
ня ПСП «ім. Димитрова» здійснена за досить складною 
комбінованою схемою, котра поєднує документальний 
(маніпуляції з документами) і силовий способи заво-
лодіння чужим майном. Справжня гібридна війна! За 
задумом рейдерів, фермер мусить усвідомити, що він 
приречений: або домовлятися зі своїми кривдниками, 
або застрягнути на довгі роки в безнадійній процесу-
ально-судовій тяганині.

Мої земляки все ще продовжують вірити, що про-
типравні рейдерські дії щодо ПСП «ім. Димитрова» та 
інших фермерських господарств будуть зупинені, а не-
гідні вчинки посадових осіб належним чином покарані. 
Проте  поки що час веде свій відлік на користь грабіж-

ників. Адже на їх боці хоч і маргінальні, але потужні 
юридичні служби, а фермер може розраховувати хіба що 
на допомогу своїх побратимів.

Зараз, коли селян або манять, або лякають невідво-
ротним ринком землі, як ніколи потрібне чітке законо-
давство про обіг земель сільськогосподарського призна-
чення. На жаль, немає поки що такого законодавства, а 
в існуючому безліч різночитань, не завжди зрозумілих 
навіть юристам. Судова практика також неоднозначно 
тлумачить земельне за-конодавство. Тому пересічному 
фермеру чи селянину-орендодавцю важко зорієнтувати-
ся в густих хащах українських законів та підзаконних 
актів. Відтак перший втрачає орендовану землю, а іноді 
й врожай, а останній «клює» на, як йому здається, більш 
вигідні, але насправді підступні умови оренди землі. Як 
тут не згадати наших розстріляних дідів, які були розум-
ними господарями і вже на початку колективізації бачи-
ли в ній смертельну загрозу для українського села. Ось 
лише два приклади: мій дід і дід Віктора Чміленка, вби-
того найманим снайпером на Майдані, були розстріляні 
за рішенням «трійки» (тобто без слідства й суду) лише 
за те, що не побігли до колгоспу на перший поклик біль-
шовицьких агітаторів, які заявилися до села незваними, 
у шкірянках і з наганами. Без жодного сумніву, найбіль-
ший і найвагоміший внесок у руйнування українського 
селянства припав на долю більшовицьких вождів та їх-
ніх посіпак. У безсилій люті кати зганяли селян із їхньої 
землі, нищили їх разом із малими дітьми.

 Тяжко про це згадувати, але забувати ніяк не можна. 
Адже сьогодні головне джерело української незалеж-
ності – українське село – не просто в стані занепаду, а 
в агонії. Хто довів його до такого стану – добре відомо. 
Прикро визнавати, що найбільшим ворогом села знову є 
влада, але без села Україна перестане бути суверенною 
державою і житиме на ручному управлінні МВФ чи 
інших закордонних лихварів. Наразі хочу привернути 
вашу увагу до земель постійного користування. На мою 
думку, їх потрібно передати в довічну власність фермер-
ських господарств. Щоб у разі смерті засновника його 
дружина й діти могли на законних підставах ставати 
спадкоємцями і не боятися, що цю землю у них відбе-
руть. Необхідно вже тепер створити  фермерський зе-
мельний банк, зосередивши в ньому мільйони гектарів. 
А щоб до них не потяглися нічиї загребущі руки, встано-
вити жорсткий фермерський контроль.

Наостанок прошу згадати нашого загиблого по-
братима Віктора Чміленка і його пророчі слова: «Я 
господар на своїй землі, я влада у моїй державі. Бо я 
частинка українського народу, бо тут лягли в землю 
діди мої. Тому моя це земля і не буду жити по- іншому, 
ніж живу зараз. Усі разом ми відіб’ємось. Нас сьогодні 
справді в Україні, таких як я, багато. Але мене турбу-
ють байдужі люди, які мовчки спостерігають за тим, 
що коїться в нашій країні. Мене турбують незнайомі 
люди, які підписують анонімні листи проти активістів. 
Мене турбують міліціонери - захисники справедливо-
сті, що потурають злочинній, корумпованій владі. Ми 
готові служити та підслужувати, як і майже століття 
тому. Ми нездатні захистити дітей своїх від штучного 
голоду, готові писати листи один на одного, лиш би нас 
не чіпали. А можливо тому, що хтось замовив когось, а 
відмовити страшно або незручно? Українці, коли ми 
станемо нарешті людьми?!»

Спілкувався Володимир Майський

КАЛЕНДАР БДЖОЛЯРА
Грудень

Зовсім скоро на зміну осені прийде зима і в грудні 
дні будуть найкоротші, а ночі довгі. Бджолярі органі-
зують зимівлю бджіл по різному. Хтось переносить ву-
лики в укриття, хтось залишає їх на своїх місцях,  ре-

тельно утепливши на зимовий період. Але необхідно 
відмітити, що бджоли створені природою для життя на 
волі протягом усього року. З розширенням знань про 
природу бджіл зростає і кількість прихильників зимів-
лі під відкритим небом. Бджоли, що зимують на волі, 
весною бувають енергійними, а не флегматичними, як 
ті, що пережили зиму в приміщенні, майже не хворіють, 
менше рояться, краще працюють на  медозборі. Мабуть 
зимовий холод оздоровлює їхній організм, але сім’я ви-
трачає дещо більше корму на зимівлю.

В грудні бджоли перебувають у зимовому клубі. Клуб 
має зовнішню частину – оболонку та внутрішню – ядро. 
Оболонка зберігає тепло, яке виділяє ядро. В оболонці 
бджоли сидять дуже щільно, заповнюючи простір між 
стільниками і порожні комірки в них. Товщина оболон-
ки 3-8 см і залежить від температури навколишнього се-
редовища. Температура на поверхні в середньому 100С, 
в ядрі клубу приблизно 22 - 310С. Бджола знаходиться в 
оболонці до тих пір, поки в зобику є мед. Витративши 
корм, вона повільно пробирається в глибину клубу де 
перебуває 2 - 4 години, після повертається в кірку клубу 
де знаходиться 5-10 днів. Сім’я середньої сили витрачає 
в грудні 20-25 г меду щодоби. Споживаючи корм, клуб 
бджіл повільно просувається вгору.

Якщо бджолині сім’ї сильні і добре забезпечені якіс-
ними кормами (по 2 - 2,5 кг меду на вуличку), то догляд 
за ними полягає в підтриманні відповідної температури 
(0 - 40С) й вологості повітря – 75 - 85% у зимівниках та 
забезпечення їх спокою. Стан кожної сім’ї, незалежно 
від способу зимівлі,  визначають вислуховуванням за 
шумом низького тону. В цей період бджіл відвідують 
2-3 рази на місяць.

Бджолам крім корму, необхідні ще й вода і повітря. 
Потребу у воді бджоли задовольняють, споживаючи 
мед, що в умовах клубув гнізді трохи зріджується, бо 
вбирає в себе частину водяної пари з повітря, яке види-
хають бджоли. Для достатнього забезпечення повітрям 
регулюють розмір відкритої частини льотків та щіль-
ність верхнього утеплення, добираючи такі умови, при 
яких бджоли перестають посилено шуміти, затихають.

Готуючись до наступного сезону, ремонтують вулики 
та виготовляють чи закуповують необхідний бджоляр-
ський інвентар. Збивають рамки, оснащують їх дротом, 
один кінець якого закріплюють (другий закріплюють 
перед навощуванням).

Горячий Василь Андрійович,
викладач спеціальних дисциплін по бджільництву 

Чернятинського коледжу Вінницького НАУ
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«ПОГАНЕ ЗЕРНО НЕ ДАСТЬ 
ДОБРОГО ВРОЖАЮ»

Цю істину ще з давніх часів знали землероби. Однак, іноді сучасні овочівники не 
надають їй великого значення і вважають, що можливо отримати насіння з власноруч 
вирощеного врожаю, або купують  посівний матеріал керуючись низькою ціною. 

Але самостійний збір насіння загрожує тим, що врожайність неминуче падає, як 
і якість самих овочів. Відбувається це тому, що насіння, зібране з материнських рос-
лин, які вже мають будь-які хвороби і відхилення в розвитку, успадковує їх. А з кож-
ним роком ці чинники тільки посилюються. І вже не секрет, що отримання якісного 
насіння процес не простий і по силах лише фахівцям, які мають багаторічний досвід 
в цій сфері та володіють сучасними прогресивними технологіями. 

Тож і виходить, що  використання якісного насіння, це запорука успіху в отриман-
ні високого і якісного врожаю. Але, зараз ринок насіння досить насичений і визна-
читися з вибором досить складно. Тому слід довіряти тим продавцям насіння, які не 
перший рік працюють в цій ринковій ніші. В їх числі Інтернет-магазин насіння «Фер-
мер Центр», який в цьому році відзначає своє двадцятиріччя. Фахівці фірми скрупу-
льозно відстежують світовий ринок насіння різних овочевих культур і відбирають 
для продажу тільки якісну насіннєву продукцію. 

Завдяки цій серйозній роботі ось уже двадцять років «Фермер Центру» довіряють 
великі агрофірми, фермерські господарства і приватні землевласники.  Бо  насіння 
овочів, як вітчизняних, так і зарубіжних виробників, яке пропонує «Фермер Центр»,  
пристосоване до кліматичних умов України, стійке до зміни температур та до захво-
рювань. А  самі овочі мають відмінні смак і товарний зовнішній вигляд. 

Не дарма кажуть, «Скупий платить двічі».  Тому, не економте  на посівному мате-
ріалі, а довіряйте професіоналам. 

Інтернет-магазин насіння «Фермер Центр» 
пропонує:

• сертифіковане насіння овочів
• засоби захисту рослин
• системи крапельного зрошення 
• комплексні добрива з мікроелементами
• стимулятори та регулятори росту

Телефони: (095)  032 47 19, (067) 512 53 33
Cайт: www.fermercenter.com

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ «ВІСНИК
ФЕРМЕР УКРАЇНИ» НА 2018 РІК!

Кабінет міністрів України 13 вересня 2017 року прийняв «Концепцію розвитку 
фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 – 2020 роки», 
та передбачив в Бюджеті-2018 на ці цілі 1,0 млрд. гривень. Ці кошти будуть надава-
тися на різноманітні програми (передбачені в Концепції) за активної участі Асоціації 
фермерів та приваних землевласників України (АФЗУ).

Для отримання інформації, в тому числі і оперативної, про всі ці програми, про 
діяльність АФЗУ, її заходи, юридичну консультацію, зміни в законодавстві, податко-
ві консультації, інформацію про нові технології, техніку та обладнання для ведення 
агровиробництва пропонуємо господарствам здійснити передплату нашого видання 
–газети „Вісник Фермер України” 

Є три варіанти здійснення передплати:
1. Комплексна редакційна передплата, коли передплатники отримують окрім ек-

земплярів газети ще й оперативну розсилку актуальної інформації на електронну по-
шту.

Вартість такої передплати становить 400,00 грн. на рік. Замовлення передплати по 
Ел. пошті: farmexpo@ukr.net 

2. Передплата видання через редакцію, з оплатою по безготівковому рахунку чи на 
карту Приват-банку. Вартість при цьому буде становити 120,00 грн. Термін не вста-
новлюється і здійснити передплату можливо коли завгодно. Замовлення передплати 
за тел.. 044 – 501 – 78 - 24, 067 – 348 – 10 - 35, 093 – 136 – 65 – 67, 050-391-94-72 або 
по Ел. пошті:farmexpo@ukr.net.

3. Передплата через відділення «Укрпошти» (передплатний індекс 21591 «Катало-
гу видань України на 2018 рік»). Вартість передплати на рік становить 117,88 грн. та 
здійснити її можливо в любому відділенні «Укрпошти».

Також маємо пропозицію для голів районних Асоціацій, чи великих фермерських 
господарств. Голова районної Асоціації надає нам адреси фермерів району, оплачує 
передплату, а редакція здійснює передплату по зазначеним адресам. Подібним чином 
ми маємо можливість здійснити передплату видання в кожну селищну раду, в кожну 
районну раду, адміністрацію, прокуратуру, то що. Чим більше посадовців в районі 
буде знати про діяльність Асоціації фермерів, її захист прав та господарств фермерів, 
тим легше вам буде працювати та захищати свої інтереси. Для тих хто здійснює таку 
передплату ми надаємо можливість розміщувати власні оголошення в кожному номе-
рі (до 1/16 полоси, ч/б).

Відділ передплати: т/ф: (044) 501-78-23, 501-78-24, 
067-348-10-35, 093-136-65-67, 050-391-94-72

Е-mail: farmexpo@ukr.net
Електронна версія газети на сайті – 

www.farmer-ukr.com

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета«Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ»

 Передплатний індекс – 21591
 «Каталогу видань України на 2018 рік»

ЗАСІДАННЯ РАДИ АФЗУ
Згідно Статуту АФЗУ, чергове засідання Ради відбудеться 5 грудня 2017 

року за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10 

Порядок денний: 
1. Про концепцію земельної реформи. 
2. Звіт віце-президентів, голів обласних асоціацій щодо розбудови облас-

них, районних асоціацій, запровадження фіксованого членства, сплата член-
ських внесків.

3. Підготовка до чергового 28-го звітно-виборчого з’їзду АФЗУ. 
4. Різне. 

Регламент: 
9.00-10.00 – реєстрація; 
10.00-14.00 – розгляд порядку денного. 

Президент АФЗУ І.Томич 

ФЕРМЕРСЬКІ ЗЕМЛІ 
ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ 

В НЕБЕЗПЕЦІ!
З кожним днем стає актуальнішою доля фермерських земель постійного 

користування. Особливо коли помирає голова фермерського господарства, 
на якого був виписаний державний акт на землю. Тоді на фермерську родину 
починається шалений тиск з усіх сторін аби вирвати цю землю.

Єдиним способом зберегти фермерські землі постійного користування 
є зміна закону. Саме тому головам районних АФЗ, які ще не надіслали свої 
звернення, необхідно невідкладно направити листи до Голови ВРУ, голів 
фракцій та груп ВРУ, до народних депутатів щодо першочергового роз-
гляду і прийняття законопроекту № 6162 від 06.03.2017 р., за яким право 
постійного користування земельною ділянкою може передаватися у спад-
щину. Додатково можна такі повідомлення надіслати телеграмою керівни-
кам фракцій.

Нам потрібно усвідомити – це шанс, який не припустимо втратити! Це 
стосується кожного у кого є земля в постійному користуванні! Особливо у 
кого вже почали її забирати. Доля їх землі вирішується в парламенті, а не 
адвокатом.

Не дайте знищити своє майбутнє! Результат залежить від сили докладе-
них зусиль. Це дешевше, ніж приїжджати на майдан і жити в палатках. 

Президент АФЗУ      І. Томич

212 ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
ОТРИМАЮТЬ 65 МЛН ГРИВЕНЬ

У цьому році вдалося задовольнити 70% заявок, а по Луганській та 
Донецькій областях задовольнили 100% заявок. Перевага надавалась тим 
господарствам, які мають в обробітку до 500 га землі, є членами коопера-
тивів або займаються розведенням ВРХ, ягідництвом, виноградарством чи 
органічним виробництвом, а також чия діяльність показує динаміку роз-
витку. Важливим є те, що вперше фінансову підтримку отримає  сімейне 
фермерське господарство.

Робота комісії була виваженою, об’єктивною та враховувала позицію 
місцевих осередків АФЗУ. Для прикладу можливо навести такий факт. До-
кументи на отримання фінансової допомоги в черговий раз подав і голова 
Запорізької асоціації фермерів Анатолій Довгань, якого до речі було виклю-
чено з членів Ради АФЗУ. Він же був і членом обласної комісії по наданню 
фінансової підтримки, відповідно і підписував документи про надання собі 
ж підтримки. Але комісія сприйняла це як проявом корупції з одного боку, а 
з іншого, порахували, що такому великому господарству як у пана Довганя 
допомога якщо і потрібна, то не в першу чергу.

Загальна сума асигнувань, визначених програмою на 2017 рік, складає 65 
млн гривень, що у 4 рази більше ніж минулого року (2016 – 15,7 млн).

До складу конкурсної комісії, яка проводила конкурсний відбір та займа-
ється формуванням реєстру фермерських господарств для одержання фінан-
сової підтримки, увійшли: представники громадських організацій, профіль-
них асоціацій, дорадчих служб, представники Мінагрополітики, Укрдер-
жфонду. Усі засідання комісії транслювалися у режимі онлайн.

Після погодження Мінагрополітики реєстру фермерських господарств, 
що отримали право на одержання фінансової підтримки, міністерство спря-
мує розподілений обсяг коштів до Укрдержфонду, який укладатиме з госпо-
дарствами-переможцями конкурсу договори про надання кредитів та перера-
хує їм бюджетні кошти.

Довідково:
Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” за  бю-

джетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам” пе-
редбачено бюджетні асигнування в обсязі 65 млн грн, з яких: 25 млн грн – за 
рахунок загального фонду, 40 млн грн за рахунок спеціального фонду.

Відповідно до Порядку  використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам,  затвер-
дженого постановою Уряду № 1102 від 25 серпня 2004 року, фінансова під-
тримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається  фермерським 
господарствам у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, за умови  забез-
печенням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів та 
створення нових робочих місць у селі.

Прес-служба АФЗУ
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СІМ’Я ЩУРІВ ЗА РІК ЗНИЩУЄ БІЛЬШЕ 20 ТОНН ЗЕРНА
Гризуни становлять найчисленнішу групу тварин 

класу ссавців. Цей клас нараховує понад 2500 різних 
видів гризунів, об'єднаних у 30 родин. Найбільш не-
безпечні для сільськогосподарських тварин гризуни, 
що належать до родин: білкових, мишоподібних та 
хом'якоподібних.

У тваринницьких приміщеннях, як правило, осе-
ляються мишоподібні гризуни, а саме: сірий щур та 
домова миша (можуть також зустрічатися польові і 
лісові миші). Ці гризуни значно поширені по всій земній 
кулі і призвичаїлися до існування у найрізноманітніших 
умовах.

Сірий щур (пацюк). 

Батьківщиною сірого щура вважають північні ра-
йони Китаю та Східну Монголію. Поява сірих щурів 
у наших краях припадає на XVII століття. Оселяються 
щурі поблизу джерел харчування та води. Вони мають 
міцний, тугий тулуб і тупу, порівняно широку морду. 
Довжина тіла дорослого щура 15-20 см, маса від 180 до 
850 г. Колір волосяного покриву на спині темно-сірий, 
внизу Світло-сірий.

Щур – найплодовитіша тварина із класу ссавців. 
Трирічний приплід становить близько 850 особин. У 
віці 3-3,5 міс. щури стають статевозрілими, тобто спро-
можні до розмноження. Розмножуються вони протягом 
року, але найбільш інтенсивно навесні – в березні-квіт-
ні та восени – у вересні-жовтні. Вагітність триває 21-
23 дні. Гніздо містить від 6 до 12 щуренят, а кількість 
поколінь може бути від 3 до 8 на рік. Отже, за життя 
одна пара щурів може дати більше двох мільйонів голів 
потомства. Щуренята народжуються сліпими, непокри-
тими волоссям, а через тиждень вони починають рости, 
а через два – щуренята стають зрячими.

Для постійного стирання різців щури, вимушені 
гризти різні предмети (дерево, кістки, труби, дріт та 
ін.), не ковтаючи масу. Вони всеїдні й дуже ненажерли-
ві, їдять усе, крім металу. Серед щурів має місце каніба-
лізм. Люблять щури м'ясні та хлібні корми.

Інтенсивніше щури поїдають корм у вечірні години, 
після денного голодування. У більшості випадків вони 
поїдають корм малими порціями і в певному ритмі. Щур 
у середньому з’їдає 5 г м'яса за один раз і робить за день 
8- 10 підходів до корму.

Сірі щури вологолюбні. 71% маси їх тіла становить 
вода. Вони більше 36 год. без води жити не можуть. По-
треба щурів у воді на добу становить 20-40 мл.

За рік один щур здатний з'їсти 16-18 кг зерна, а при 
середній заселеності свинарника (100 щурів) вони мо-
жуть з'їсти до 2 т зерна. Однак вважається, що гризуни 
псують у 10 разів більше корму ніж з’їдають.

Живуть щури в середньому 4-5 років.

Домашня миша.
 Оселяється всюди (у щілинах стін, шафах, коморах 

і т. д.). Це маленький гризун завдовжки 7 - 10 см. Маса 
дорослої миші 12 - 16 г. Вагітність триває 19 - 20 днів, 
статева зрілість настає у 1,5-місячному віці. У гнізді бу-
ває 5-6 мишенят. За рік пара мишей може давати 8 - 10 
поколінь, або до 800 мишенят. Живуть вони в середньо-
му 2 - 3 роки.

Щоденно миші з'їдають 3 - 5 г сухих кормів, 1-1,5 г 
води. Миша дуже ненажерлива, особливо любить під-
смажені сало, ковбасу, м'ясо, насіння, хліб, а також сир, 
молоко, крупу тощо.

Полівка. 

Дещо відрізняється від домашньої миші за будовою 
тіла, а також способом життя. Маса тіла у полівки 25 - 30 г, 
довжина тулуба – 11 - 14 см. Дуже короткий хвіст, не більше 
1/3 довжини тулуба. На передніх кінцівках по 4, а на задніх 
по 5 пальців. Полівки живуть великими колоніями на по-
лях, городах, узліссях. Гнізда свої влаштовують у землі на 
глибині 30 см, із кількома виходами. Поширені скрізь і є 
основною причиною спалахів туляремії.

Полівки дуже швидко розмножуються, чому спри-
яють нещільний, надто глибокий сніг, поступове його 
розтавання, тепла весна, сухі літо та осінь, тепла зима, 
велика кількість кормів на полях.

Вагітність у полівок триває 18 днів. У віці 12-15 днів 
мишенята полівки переходять на самостійний спосіб 
існування. Статева зрілість настає у віці 20-30 днів. За 
оптимальних умов самка може щомісячно народжувати 
8-10 мишенят. Підраховано, що п'ять пар полівок в аб-
солютно оптимальних умовах можуть за рік дати до 6 
мільярдів звірків. При живій масі дорослої полівки 30 
г маса батьків на початку року буде становити 300, а їх 
приплоду в кінці року – 130 т.

За добу ця армія шкідників може повністю з'їсти уро-
жай пшениці у фазі колосіння на площі 30 тис. га.

Такий високий ступінь розмноження генетично зу-
мовлений боротьбою за виживання. Полівки не запаса-
ють кормів, як це роблять щури та миші, у них не від-
кладаються жирові запаси, як у хом'яків. Уся їхня енер-
гія, спрямована на відтворення собі подібних.

Якщо корова, яка має живу масу до 375 кг, споживає 
18 кг зеленої маси за добу, що становить 4,8% її живої 
маси, то полівка, яка важить 25 г, з'їдає за добу зеленої 
маси, яка становить 100-350% її маси тіла. Якби корова 
була така ненажерлива, то вона б з'їдала не 18, а 500 - 
1000 кг. Полівка в 10 разів ненажерливіша від вівці та у 
100 разів від корови.

Санітарна загроза гризунів
Установлено, що гризуни можуть переносити збуд-

ників близько 200 різних інфекційних та інвазійних хво-
роб, на які хворіють люди та свійські тварини.

Деякими інфекційними хворобами хворіють самі 
гризуни (чума, туляремія, сказ, бруцельоз, трихінельоз 
та ін.) і є джерелом збудника інфекції. Багато інфекцій 

гризуни передають людині й тваринам через кліщів, 
бліх, та інших кровосисних комах.

Таким чином, гризуни, населяючи тваринницькі та 
складські приміщення, можуть бути резервуаром збуд-
ника багатьох інфекційних хвороб як людини, так і тва-
рин.

Своїми виділеннями вони інфікують корми, воду, 
через які заражаються тварини, або передають збудник 
сприйнятливим тваринам та людям, виступаючи джере-
лом збудника інфекції.

Тому знищення гризунів на сільськогосподарських 
угіддях, тваринницьких фермах та сховищах госпо-
дарств повинно бути обов'язковим заходом у боротьбі 
з втратами урожаю та інфекційними хворобами тварин.

Як це робити?
Свої рекомендації дає Вінницька біолабораторія, 

пропонуючи використання бактороденциду.
Бактороденцид – готова зернова приманка, на якій 

вирощені бактерії мишиного тифу Ісаченка. В 1 г препа-
рату міститься 2,5 - 3 млрд. бактерій. У сухому бакторо-
денциді з часом вірулентність бактерій не знижується, 
а навпаки, збільшується. Препарат має чітку вибірко-
ву патогенність. Ефективний проти найбільш масових 
і шкідливих видів гризунів: домових, лісових, різного 
роду полівок (звичайної або сірої, водяної), щурів, сіро-
го хом’ячка, сусликів.

Цей препарат нешкідливий для домашніх тварин і 
може використовуватися в будь-яку пору року, навіть 
взимку при температурі до – 250C, але найдоцільніше 
– в осінньо-зимовий та ранньовесняний період, коли 
температура коливається від -100С до +150С. Норма 
внесення залежить від видового складу та чисельності 
гризунів. При середньому заселенні посівів гризунами 
(2  ─ 3 норки на м2) норма на 1 га складає 1 – 1,5 кг/га. 
При високій заселеності норму збільшують до 2 – 3 кг/
га. Біологічна ефективність становить 85 – 95%.

При обробітку сільськогосподарських угідь бакто-
роденцид розкидають у нори, біля нір. Після поїдання 
препарату гризуни гинуть на 6 – 8 день.

Відомо, що у хворих гризунів бактерії мишиного 
тифу виділяються із сечею і калом, що є джерелом за-
раження здорових особин. Якщо в приміщенні нори ви-
явити важко, бактороденцид розкладають у приманочні 
ящики (посуд) або паперові кульочки.

Переваги препарату:
• Висока біологічна активність (85 – 95%);
• Екологічна безпека;
• Не викликає резистентності (звикання);
• Використовується замість аналогічних хімічних 

препаратів.
Строки зберігання препарату :
• Сухого – 150 С - + 250 С – 180 днів;
• Вологого – 150 С  -  + 50 С – 60 днів.
Пакети не можна відкривати до моменту застосуван-

ня препарату, щоб уникнути порушення стерильності, 
що може призвести до загибелі бактерій.

Бактороденцид виготовляється за технологією, 
розробленою Державним науково-контрольним ін-
ститутом біотехнології і штамів мікроорганізмів, 
відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009.  Дозволений 
до використання на сільськогосподарських угіддях у 
боротьбі проти мишовидних гризунів згідно переліку 
пестицидів та агрохімікатів, затвердженому Кабіне-
том Міністрів України.

Вартість препарату – 41 грн/кг, мінімальне замов-
лення – 10 кг, для оптових покупців діє система зни-
жок. Доставка по всій Україні зручним для замовни-
ка перевізником (Нова пошта, Iнтайм, САТ).

Вінницька біолабораторія:
інд. код 02775314, р/р 26009000246806

ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023
Вінницька обл, Вінницькі Хутори, вул. Леніна 2-Г

Тел .: (067) 55-33-969, (095) 336-34-21

Витрати препарату
№ п/п Об’єкти Один. виміру Гризуни Зерновий препарат (в  грамах)

1. Поля, сади, городи 100 м2 Миші, полівки, щури 600 г – 3 кг/га
2. Скирди 1 м3 Миші, полівки 15 ─ 90
3. Парники, склади, 

ферми, житло
100 м2 Щури, миші, полівки 200 ─ 300

300 ─ 600
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ТРИЦИКЛИ «ГЕРКУЛЕС» - 
ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ!

Одна із заповідей підприємця - забезпеч для 
бізнесу транспорт і зв'язок. І від того, наскільки 
транспортні засоби відповідають потребам фер-
мерського господарства, залежить результатив-
ність ведення сільгоспбізнесу. Як правило, при 
купівлі транспортних засобів, головною тех-
нічною характеристикою, на яку орієнтуються 
аграрії, є вантажопідйомність. Це цілком логіч-
ний підхід, оскільки в нинішній економічній си-
туації фермери розглядають всі можливі шляхи 
оптимізації постійних статей витрат. У їх числі і 
транспортна складова.

В основному, в аграрній сфері використовують-
ся комерційні легкі автомобілі вантажопідйомністю 
до 3 - 3,5 тонн. Але далеко не завжди в невеликому 
фермерському господарстві потрібен автомобіль 
такого класу. Цілком можливо обійтися і малими 
силами, тобто вантажопідйомністю транспортного 
засобу до 1-ї тонни. І така техніка в Україні є. Це 
трицикли ТМ «ГЕРКУЛЕС».

Під торговою маркою ТМ «ГЕРКУЛЕС» пред-
ставлена продукція відомих китайських виробни-
ків, яка експортується більш ніж в 70 країн світу, 
якість продукції підтверджена міжнародними сер-
тифікатами якості, а вся техніка сертифiкована в 
Україні.

Трицикли - це триколісна мототехніка, або як їх 
ще називають триколісні вантажні мотоцикли, які 
призначені для перевезення невеликих і не дуже 
габаритних вантажів, так само застосовують для 
перевезення людей.

Максимальна вантажопідйомність трициклів 
«ГЕРКУЛЕС» до однієї тонни, в залежностi вiд мо-
делi. Витрата палива трициклів також в рази мен-
ша, ніж у вантажівок. Так, якщо вантажівка при 
максимальному завантаженні вимагає від 10 літрів 
палива на 100 кілометрів пробігу, то для бензино-

вого трицикла витрата складає до 5 літрів. Але є 
ще більш економічні варіанти моделей - це трици-
кли з електродвигунами, що не тільки здешевлює, 
але і спрощує процес їх експлуатації.

Але і це ще не всі переваги трициклів. Завдяки 
малим габаритам і посиленій підвісці вони мають 
гарну маневреність і прохідність, що є серйозним 
плюсом для сільської місцевості. В обслуговуванні 
та ремонті трицикли більш прості, при цьому де-
шевші, ніж автомобілі. Так, якщо зараз в Україні 
ціни на нові вантажівки стартують від 14 тисяч до-
ларів, то найдорожчий трицикл обійдеться близь-
ко 5 тисяч. А якщо врахувати, що модельний ряд 
трициклів ТМ «ГЕРКУЛЕС» досить широкий, то 
кожен фермер зможе пiдiбрати для себе декiлька 
моделей для вирiшеня рiзних задач в своєму гос-
подарствi.

Ось, наприклад, модель HERCULES Q1 200 
- це нова модифікація раніше популярної моделі 
трицикла HERCULES 150D. За своїм типом цю 

модель можна порівняти з трициклом «Муравєй», 
який довго вироблявся за радянських часів. Тільки 
HERCULES Q1 200 має значні переваги за своїми 
технічними характеристиками. 

 Основні відмінності HERCULES Q1 200 - це 
об'єм двигуна 200 см куб., розмір кузова 1800 х 
1210 мм і вантажопідйомність до 600 кг. Ця модель 
дуже популярна в Китаї та країнах Азії. Там в сіль-
ській місцевості такі моделі замінюють автомобілі 
і використовуються як для транспортування ванта-
жів, так і для перевезення пасажирів.

В ассортиментi 
ТМ «ГЕРКУЛЕС» є мо-
делi трициклів з пов-
ноцiнною двохмicтною 
кабiною з обiгрiвом, що 
дозволяє використовува-
ти трицикли круглий рiк 
– це модель HERCULES 
J7 250 в варiантах борто-
вий i самоскид.

 А от HERCULES 

Electro - це електрич-
на версія моделі типу 
HERCULES - 110B. На 
цьому трициклі вста-
новлено електродвигун 
напругою 60 В та потуж-
ністю 1000 Вт, трансмісія 
автомат, задня швидкість, 
з редуктором.

Трицикли типу 
HERCULES Electro на 
електротязі також дуже 
популярні в Піднебесній 
i зараз набирають попу-
лярностi і в Україні. І це 
не випадково, адже ви-
користання електротран-
спорту в наш час - це 
ощадливість.

Мототехніка 

TM «ГЕРКУЛЕС» добре себе зарекомендувала і на 
українських дорогах.

Відділ продажів трициклів 
ТМ «ГЕРКУЛЕС»: 

Україна, м. Одеса, вул. Аеропортовська, 9, 
6-й кілометр Овідіопольської дороги,

 поруч з ринком «7 кілометр»
Тел.: (050) – 333 – 87 - 67, (048) – 743 – 89 - 26

Сайт: www.hercules.net.ua
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