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Реагуючи на події, що відбуваються в останнім часом, Асоціація фер-
мерів та приватних землевласників України 22 січня, в День

Соборності та Свободи України, провела позачергове засідання
Ради, яке відбулося на Майдані Незалежності в Києві.

Члени Ради прийняли рішення, яке пропонуємо Вашій увазі.

ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ
РАДИ АФЗУ

Знахабніле постійне пограбування владою власного народу і уза-
конення своїх корупційних схем, призвело до подій, які розгорілись
по всій Україні та спричинили розголос по всьому світу, а особливо
події 19 - 21 січня 2014 року, які є результатом бандитських дій влади
та бездіяльності лідерів опозиції. Все це веде до громадянського
протистояння, в якому постраждають знову ж таки прості громадяни
та країна в цілому. 

Владі пора зупинити свої незаконні дії!
Фермери та селяни вимагають:

1. Повернути народу незаконно відібрані конституційні права, які діяли з
2004 року і це є єдиним правовим механізмом врегулювання суспільної
кризи. 

2. Уряд, який знищує українське селянство, розбазарює українські чор-
ноземи, руйнує устрій сільської місцевості України, як фундамент українсь-
кої нації, відправити у відставку.

3. Фермери України підтримують рішення про створення тимчасового
уряду народної довіри. 

У випадку ігнорування владою наших вимог, селянський майдан
залишає за собою конституційне право оголосити черговий всеукра-
їнський селянський страйк.

Прес-служба АФЗУ

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник 

«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для фермерів,

кооператорів та 
особистих селянських

господарств

www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591,

сторінка 24 

«Каталогу видань країни 2014 рік»

Вартість видання з доставкою:

1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;

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

Рішення Ради АФЗУ
Рада Асоціації фермерів та приватних землевласників України

ЗАЯВЛЯЄ:

ДЕКЛАРАЦІЯ СВОБОДИ
Ми – різні, але країна у нас одна.

Ми не можемо мовчати, коли на вулицях лунають пострі-
ли та вибухи.

Ми не можемо мовчати, коли права та свободи людини
під загрозою, коли їх обмежують чи скасовують: і немає зна-

чення, де людина живе – на сході, в центрі, на заході чи на
півдні України.

Жодні закони не варті життя людини.
Ми, журналісти України, що живуть у різних регіонах

України, мають різні політичні погляди, ставимо свої підписи
під цим документом і рішуче вимагаємо:

закони від 16 січня 2014, які обмежують права та свободи
людини, гарантовані Конституцією, мають бути скасовані

«Будь-ласка, не треба більше крові...»
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УКРАЇНУ НАГОДУЮТЬ 
ЛИШЕ УСПІШНІ ФЕРМЕРИ

Вже вкотре наша редакція разом із
керівництвом АФЗУ шукає відповіді на
це запитання. Як ми вже писали, знач-
ною мірою негатив спричинили погодні
умови 2013 року, проте значно більшої
шкоди завдала відсутність бюджетної
підтримки фермерського сільськогоспо-
дарського виробництва, його державно-
го стимулювання. Не буде зайвим нага-
дати: за оцінками фахівців, загальний
фонд держбюджету-2014 в агронапрям-
ку на 17 % нижчий, ніж 2013 року.
Нагадаємо також, що в Україні прямі
дотації з бюджету становлять лише 0,8
% валової доданої вартості, створеної в
агросекторі. Натомість у головних
наших конкурентів на ринку зерна вони
набагато вищі: Росія дотує 11%, у США
–12%, ЄС – 21%. У результаті навіть за
низьких світових цін на зерно фер-
мерські господарства залишаються
успішними. Аналогічно розвинуті держа-
ви стимулюють і тваринництво.

Свою думку про державну фінансову
допомогу фермерам нашому кореспон-
денту відверто висловив віце-президент
АФЗУ Микола Стрижак, який певний час
очолював Український державний фонд
підтримки фермерських господарств.
Зокрема, Микола Іванович нагадав, що
Укрдержфонд є державною бюджетною
установою, яка виконує функції з реалі-
зації державної політики щодо підтрим-
ки становлення і розвитку фермерських
господарств. Укрдержфонд має регіо-
нальні відділення в Автономній
Республіці Крим та областях, що не
мають статусу юридичної особи і діють
на підставі положення, затвердженого
Укрдержфондом.

Основними напрямками діяльності
Укрдержфонду є:

- надання фінансової підтримки
фермерським господарствам через
регіональні відділення Укрдержфонду;

- сприяння кадровому, науково-тех-
нічному забезпеченню фермерських
господарств в умовах ринкової економі-
ки;

- визначення розміру потреби у кош-
тах для фінансової підтримки фер-
мерських господарств.

Кошти Державного бюджету
надаються в установленому законодав-
ством порядку на безповоротній та на
конкурсних засадах на поворотній осно-
ві. Наскільки суттєві ці кошти, – запитав
наш кореспондент у Миколи Івановича,–
і отримав таку відповідь:

– Ознайомившись із держбюджетом

на 2014 рік, ми зрозуміли, що уряд
України не любить селян. У нас весь час
колядують, і не лише раз на рік, хоча від-
повідно до закону податківці до ферме-
ра можуть прийти раз на три роки. Якщо,
скажімо, 2011 року завітали лише раз, то
в 2012 – 2013 щокварталу товчуться під
вікнами. І вже до того доколядувалися,
що з 45 тисяч фермерів залишилося
40,5 тисяч. Дійшло до того, що ферме-
рам стало невигідно сіяти озимину, й не
виключено, що в разі збереження такої
ситуації селяни не вирощуватимуть про-
дукцію на експорт. Адже зерновикам
єдиним не повертають ПДВ при експор-
ті, а це значить, що галузь недоотримує
8 – 9 мільярдів гривень щорічно за
нинішніх цін. Цю норму ввели у 2011 - му
при прийнятті Податкового кодексу,
через проблеми з бюджетом, обіцяли
скасувати її за два роки. Та пройшло вже
три роки, а віз і нині там. Що ж, перече-
каємо. Виростимо врожаю стільки,
скільки необхідно для власного забезпе-
чення, а на експорт не відправлятиме-
мо, бо мати на кожній тонні зерна від 200
до 300 гривень збитків – краще його
просто не вирощувати».

Продовжуючи бесіду, Микола
Стрижак наголосив, що за нинішніх умов
питання про успішний бізнес на укра-
їнських чорноземах можна закрити. А
невідшкодування ПДВ, на його думку,
ще більше погіршить і без того складну
економічну ситуацію в сільському госпо-
дарстві.

Стосовно оптимістичних прогнозів
окремих експертів щодо „значного”
збільшення державного стимулювання
тваринництва, наведемо висловлюван-
ня голови Ради директорів асоціації
«Союз птахівників України» Олександра
Бакуменка: „Тваринники завершили
2013 - й не так песимістично, як рослин-
ники. Але також не почуваються впевне-
но за нинішньої економічно-фінансової
ситуації та надто дорогих кредитів, під
20 - 22% замість 5 - 7%, як у ЄС, або 2 -
3%, як у США, які, до слова, є нашими
конкурентами”. На думку фахівця, уряду
доцільно було б передбачити більше
грошей на програму часткової компен-
сації процентних ставок за кредитами
комерційних банків. Ця програма, за
висновками експертів, – найбільш дієва,
бо це пряма підтримка, за якої кожна
державна гривня акумулює 10 приват-
них гривень, і тут немає елементу коруп-
ції.

Втім, час повернутися до розмови
про роль Українського державного
фонду підтримки фермерських госпо-
дарств у вирішенні нагальних фер-
мерських проблем. За словами Миколи
Стрижака, в минулому році
Укрдержфонду (надалі – Фонду) не вда-
лося надати фермерам суттєву фінансо-
ву підтримку, і не тільки тому, що уряд
обмежував її розміри правдами й
неправдами. Слід зазначити, що в
багатьох випадках у справу втручався
так званий людський фактор, у тому
числі в образі чиновників від
Казначейства. Навіть ті мізерні суми,
котрі були виділені для підтримки окре-
мих господарств, були неправомірно й
безнадійно заблоковані в стінах цього
відомства. Саме про такі факти розпові-
дають працівники з областей.

Хрипта Марія Іванівна, директор
Закарпатського відділення Фонду, сама
фермер із 2000 - го року, нагадала, що
починаючи з 90 - х років минулого сто-
ліття, коли на Закарпатті зародився
фермерський рух, держава вже кілька

разів проводила так зване реформуван-
ня АПК, і кожного разу фермерам легше
не ставало. А після 2009 року все пішло
шкереберть. Дуже хочеться, щоб праця
людей на селі була шанована й гідно оці-
нена. Адже світова практика підтверд-
жує, що класичні фермерські госпо-
дарства, які мають у користуванні 10, 15
і більше гектарів землі, займаючись пев-
ними видами діяльності (наприклад,
овочівництвом, утриманням декількох
голів худоби і т.д.), а також ОСГ, скла-
дають середній клас, що є гарантією
стабільності і надійної опори та основи
громадянського суспільства. Для
Закарпаття, як показала практика, саме
такий шлях може бути найбільш ефек-
тивним, адже в умовах цієї області гово-
рити про агропромислових гігантів
недоречно. Якщо орієнтуватися на євро-
пейський досвід, то можна зауважити,
що в Європі за період з 2003 по 2010
роки кількість фермерських господарств
зменшилася на 20% при тому, що площі
земель, які ними обробляються, змен-
шились тільки на 2%. Більшість дрібних
господарств об’єдналися в кооперати-
ви. І нашим фермерам також слід серй-
озно задуматися над кооперацією.

– Ми намагаємося, – запевнила
Марія Іванівна, – працювати з фермера-
ми на засадах взаєморозуміння і довіри.
На жаль, цьому певною мірою заважає
бюрократична тяганина столичних
чиновників. Так, наприклад,  вже другий
рік рішення про надання дотацій та ком-
пенсацій  приймають чиновники МінАПК.
Хіба рішення районної, обласної кон-
курсної комісії про розподіл цих коштів в
межах виділеної суми недостатньо? Так
само проводиться розподіл коштів по
Укрдержфонду підтримки фермерських
господарств. Виходить, що в Києві
краще знають, яке господарство потре-
бує підтримки та який напрямок діяльно-
сті є більш пріоритетним у нашому краї.
Якщо хочемо дійсно зробити фермерсь-
кі господарства успішними, здатними
прогодувати свій народ, – потрібно вирі-
шувати всі питання на місцях, де будь-
яке рішення здійснюватиметься під
контролем людей, які добре знають
одне одного і не дозволять красти бюд-
жетні кошти.

Вельгус Юрій Володимирович,
директор Вінницького відділення Фонду,
був по-чоловічому лаконічним: „Весь рік
ми намагалися допомагати фермерсь-
ким господарствам, як це передбачено
Статутом фонду та постановою 1102.
Найчастіше фермери зверталися з про-
ханнями про виділення коштів на пово-
ротній чи безповоротній основі. Проте з
кожним роком стає все складніше пра-
цювати. Так, наприклад, якщо в 2012
році хоч якісь бюджетні кошти дійшли до
фермерів, то в 2013-му навіть ці крихти
заблокувало Казначейство. Втім, з фер-
мерами залишаємося друзями, допома-
гаємо коли не грішми, то хоча б порада-
ми, консультаціями, просто добрим сло-
вом, якого теж потребують люди в наш
складний час. Хочеться, аби і в столиці, і
в регіонах сіяли тільки добро, то добро і
вродить”.

Карнаушенко Віктор Миколайович,
бухгалтер Донецького відділення
Фонду, зауважив, що минулий рік був не
найкращим для сільськогосподарських
виробників області, проте всі землі
оброблені, озимина посіяна, фермери
налаштовані на продуктивну працю.
Відділення Фонду всіляко допомагає їм,
коли має таку можливість. На жаль, пев-
ною мірою розчаровує  бюджет-2014,

адже в ньому практично не передбачено
виділення грошей для підтримки фер-
мерських господарств. Доведеться
шукати внутрішні резерви в області.

Демків Юлія Вікторівна, головний
спеціаліст Волинського відділення
Фонду, розповіла, що несприятлива
економічна обстановка минулого року
навіть спричинила кілька судових позо-
вів до фермерів-боржників. Але, за її
словами, йшлося про борги попередніх
років, бо в 2013-му багато позичати не
довелося, гроші десь у Казначействі чи
казна-де застрягли. Фінансову допомо-
гу отримали не всі, хто про неї просив.
Але волинчани скаржитися не звикли. Як
би не складалися економічні обставини,
лани обробляються. Селяни завше на
щось сподіваються – або на добру пого-
ду, або на добре ставлення держави, яку
вважають своєю, незважаючи ні на що.

З Миколаївської області на дзвінок з
редакції відгукнулися відразу два рес-
понденти – голова обласної АФЗ Шелех
Петро Валентинович і директор відді-
лення Фонду Дяченко Андрій
Федорович. Обидва вони дещо стриво-
жені куцим бюджетом-2014, проте рук
не опускають, адже земля не може чека-
ти, доки чиновники порозумнішають.
Про фінансові справи, пов’язані з діяль-
ністю Фонду, говорили небагато. Та й
про що говорити, коли із запланованиої
в минулорічному держбюджеті суми
1518100 гривень спромоглися видати
фермерам лише 340 тисяч гривень!
Решту притримало всемогутнє
Казначейство.

Степанова Любов Іванівна, директор
Запорізького відділення Фонду, заува-
жила, що для області минулий рік був
проблемним, адже основний напрямок
трудової діяльності сільськогосподарсь-
ких виробників – вирощування зерно-
вих. А це культури, які досить часто
потерпають від несприятливих природ-
ніх факторів. Але фермери перетерпіли і
посуху, і відсутність державних компен-
сацій за втрачений врожай. Найгірше
вразили їх несподівані закупівельні ціни,
встановлені загребущими зернотрейде-
рами за мовчазної згоди уряду. Замість
прибутків довелося підраховувати втра-
ти. Тепер навіть за кредитами під май-
бутній врожай ніхто не звертається, бо
фермери втратили довіру – не до пра-
цівників Фонду, а до держави в цілому.
Так що „батькам нації” доведеться забу-
ти про рекордні врожаї – аж до того
часу, поки не навчаться вони дбати про
людей, які віддають свої сили, вміння,
енергію нелегкій роботі на землі.

Дмитрук Віктор Миколайович, голова
Житомирської обласної АФЗ, на відміну
від більшості інших респондентів, висло-
вив задоволення від взаємодії з держав-
ними органами в області. Щоправда,
відразу ж пояснив, що фермери мають
завдячувати позитивному ставленню до
них передусім губернатору області,
Сергію Миколайовичу Рижуку. Він
завжди повернутий обличчям до людей
праці. На Житомирщині поступово від-
роджуються такі майже забуті напрямки
сільськогосподарської діяльності, як
льонарство, хмелярство, вирощування
цукрових буряків, бджолярство тощо.
Стають на ноги переробні підприємства,
в основному кооперативні. Рижук дбає
про фермерів, він переконаний, що
ніхто, окрім них, не збереже українсько-
го села, а відтак і України.

Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО,
газета «Вісник Фермер України»

Фахівці стверджують, що
Україна годує 200 мільйонів
осіб на планеті, а могла б наго-
дувати майже півмільярда.
Глава Мінагропроду Микола
Присяжнюк сповнений оптиміз-
му: «За поточними оцінками, до
1 липня Україна зможе постачи-
ти на зовнішні ринки близько 33
мільйонів тонн зерна. Вже від-
вантажено 20 мільйонів тонн».
Отже, українські хлібороби
вкотре рекордсмени? На жаль,
єдиний сектор, якому минулого
року вдавалося забезпечити
українській економіці стабільну
підтримку, опинився в тяжкому
становищі. Якщо середня
зарплата в країні в жовтні ста-
новила 3232 гривень, то в сіль-
ському господарстві вона на
третину менша – 2307 гривень.
Меншої зарплати немає в жод-
ній галузі економіки України, а
багатьом фермерським госпо-
дарствам довелося підрахову-
вати „рекордні” збитки. Чому ж
так? 
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Попри легендарну родючість українсь-
ких земель та урожаї, які щороку стають
дедалі більшими, вітчизняні фермери ледь
зводять кінці з кінцями. В чому причина
такого стану? Про це та інше кореспонден-
ту журналу «Пропозиція» розповів віце -
президент Асоціації фермерів та приватних
землевласників України Микола Стрижак. 

Миколо Івановичу, які проблеми сьо-
годні найбільше турбують українських
фермерів? 

-Для середніх та дрібних сільгоспвироб-
ників держава нині створила умови, у яких
їм працюється некомфортно: фінансово,
юридично, морально. Наприклад, що стосу-
ється фінансів. Припустімо, сьогодні кошти
у фермера є, але достатньо двох або трьох
«колядувань» податківців чи візитів проку-
рора (який, до речі, згідно із діючим законо-
давством, не вправі навідуватися у фер-
мерське господарство або без поважної
причини викликати до себе фермера) – і все
– грошей більше немає.

Слід пам’ятати, що діюче законодавство
дозволяє податківцям побувати у фермера
раз на три роки. Однак у 2011 р. вони при-
ходили «колядувати» раз на рік, у 2012-2013
р. – раз на квартал. «Заплати наперед або
дай нам стільки-то, а то нарахуємо більше»
– типові вимоги працівників податкової
інспекції. І спробуй відмовити. У 2009 р.
діяла заборона: від посівної до жнив жоден
представник фіскального органу не мав
права заходити у фермерське господарст-
во. От тоді ми розкошували! Уявляєте, все
літо займалися виключно сільським госпо-
дарством. Сьогодні ж 20 днів на місяць вит-
рачаємо на оббивання порогів і «поклони»
до «колядників». Дійшло вже до того, що
вони вже хочуть, аби ми самі йшли до них і
відразу із гостинцями. При цьому
Президент із високих трибун постійно обі-
цяє, що до малого та середнього бізнесу
ніхто із перевірками не ходитиме. Кажемо
про це податківцям, на що чуємо: що із
того, що Президент сказав, ось напише
указ тоді і не ходитимемо.

Далі, про ціни на зерно. Тут, до речі,
виходить цікава ситуація. Минулого року
фермери недоотримали коштів через обвал
цін на зерно. При цьому чиновники із
Мінагрополітики скрушно кивали головою,

показували пальцем вгору і говорили, мов-
ляв, що ж ви хочете, світове падіння цін!
Справді, у світі також обвалилися ціни на
сільгосппродукцію, але ж не настільки, як в
Україні. Польський фермер, наприклад, за
одну тонну зерна отримав на 400 гривень
більше, ніж український. Чому? А тому, що
йому для того, аби продати пшеницю, не
потрібно збирати 9 сертифікатів, як у нас.
Хочеш перевезти зерно, приміром із
Кіровоградської до Черкаської області –
давай сертифікат, такий документ має бути
на зерно, його зберігання, на машину, що
його перевозитиме.

Зрозуміло, за всі ці дозволи потрібно
платити (що цікаво, їх видають лише загад-
кові структури). В результаті виходить так,
що у виробництво тонни зерна український
фермер вклав 1500 грн, минулого року про-
дав його за 2200 грн і отримав прибуток, а
цього – за 1250-1300 грн. і поніс збитки.
Тому, попри величезні урожаї, які нам
«намалювало» Мінагрополітики, дрібні та
середні сільгоспвиробники сьогодні зали-
шилися із «носом». А ще, так би мовити в
тему, хотілося від Кабінету Міністрів отри-
мати відповідь на запитання: чому цього
року ціна на зерно на 40% стала меншою, а
хліб – дорожчим? Адже із однієї гривні скла-
дової ціни на буханку – 75 % приходиться на
вартість борошна.

Не менш болюча проблема для селяни-
на - повернення ПДВ. Виробникам труб,
металу, вугілля, мінеральних добрив та
іншої продукції при експорті такий податок
повертають, а от сільгоспвиробників, на
жаль, це не стосується. Чиновники ситуацію
пояснюють тим, що, мовляв, вони забрали
ці гроші у зернотрейдерів (останні, своєю
чергою мотивуючи тим, що у них відібрали
ПДВ, закуповують зерно дешевше). 

Високопосадовці заспокоюють ферме-
рів: потерпіть, це - тимчасово, кошти
потрібні пенсіонерам, дітям, інвалідам.
Однак при цьому під час формування
Держбюджету додають кілька мільярдів
гривень не дітям і пенсіонерам, а на утри-
мання владних структур, міліції, судів.
Іншими словами, під прикриттям соціаль-
но незахищених верств населення, відбу-
вається грабунок сільгоспвиробників. За
нашими підрахунками через неповернення
ПДВ із кишені селянина витягли до 9 млрд
грн.

А ще запитується: чому вітчизняні
виробники мінеральних добрив українсь-
ким фермерам продають свою продукцію
дорожче, ніж європейським (раніше у нас
бракувало коштів щоб купити мінеральні
добрива по 2500 грн. за тонну, а нині вони
вже коштують 3500 грн)? Відповідь проста:
виробники мінеральних добрив – монопо-
лісти, а Антимонопольному комітету до
цього немає ніякої справи.

Враховуючи всі ці та інші чинники, фер-
мерство в Україні стало діяльністю, яка не
може фінансово забезпечити сім`ю сіль-
госпвиробника. Саме тому упродовж
останніх трьох років зникло майже 5 тис.
фермерських господарств (у 2010 році в
Україні їх було 45 тисяч, а станом на 1 січня
цього року стало 40,5 тис.). Це – за даними
офіційної статистики, за нашими ж підра-
хунками, протягом трьох років зникло
майже 19 % фермерських господарств.

Та найбільша проблема українських
фермерів у тому, що для нашої влади сіль-
ське господарство це – 80 млн тонн зерна.
І - все. Але захмарні урожаї роблять багат-
шими лише кілька десятків аграріїв-олігар-
хів, інші селяни з кожним днем стають все
біднішими.

Доводилося чути, що урожаї стають
«захмарними» у результаті приписок.
Погоджуєтеся з цим?

- Є брехня, велика брехня, а ще є ста-
тистика, яка навіть перевершує велику
брехню. Недавно я прочитав книгу
Анатолія Рибакова «Дети Арбата», де зга-
дується про те, що у Сталіна був цілий
«батальйон» істориків, які могли фальсифі-
кувати будь-який факт. Зараз таку функцію
виконує Мінагрополітики. Одна справа,

коли трохи чогось приписують. Наприклад,
зібрали 30 ц з га, а написали - 40. Але інша
річ, коли сіяти не сіють, а збирають. А у нас
є і таке. Наприклад, у районі намолотили
150 тис тонн зерна, через тиждень – уже
250 тис тонн. Запитую: де взяли?
Відповідають: в одноосібників. «Так вони ж
не сіють ні ячмінь, ні пшеницю», - кажу. «Не
сіють, однак збирають», - відповідають.

У 2011 р., наприклад, на Одещині каза-
ли, що намолотили 3 млн. тонн зерна і про-

довжують збирати, на Полтавщині – 4 млн.
тонн і це не все. Цього року картина інша: у
Запорізькій, Донецькій, Харківській,
Луганській областях велику частину уро-
жаю знищила засуха, «згоріли» посіви в
Криму, ледве зібрала 1,5 млн. тонн зерна
Одещина. При цьому в 2011 році ми отри-
мали 55 млн. тонн, а цього року – аж 63
млн. тонн! Запитується: звідки взяли такий
урожай? 

До нас звертається чимало фермерів зі
скаргою на те, що їм відмовляють у
реєстрації прав на оренду земельної
ділянки. Як змусити чиновника це зроби-
ти? 

- Практика, коли у земельному відділі
фермер не може зареєструвати договір
оренди земельної ділянки нині дуже поши-
рена. Ця проблема особливо актуальна
для дрібних сільгоспвиробників. Дозвіл на
оренду землі сесія місцевої ради селянину
надає, але отримати на руки необхідні
документи він не може. Це триває рік, два,
а то і більше. Таким чином, із законодавчої
точки зору, ділянку фермер обробляє
незаконно. Отож до нього приходить про-
курор і виписує штраф. Ситуація абсурдна:
селянин відніс до земельного відділу доку-
менти, заплатив гроші за реєстрацію дого-
вору оренди. Однак чиновники у визначе-
ний законодавством термін свою роботу
не виконали, проте за це карають не їх, а
того ж селянина. Пояснення просте - у
такий спосіб держава наповнює бюджет.
Як мені відомо, за недбале виконання
службових обов’язків прокуратура не
оштрафувала ще жодного «земельника». У
демократичному суспільстві у подібних
випадках звертаються до суду. Цікаво, на
чий бік у нас стане суддя, якщо позивати-
муться простий селянин і працівники дер-
жадміністрації?

Деякі експерти новостворений
Державний Земельний банк називають
корупційним Кінг-Конгом. Чому?

-Як казав Остап Бендер, коли є банкно-
ти, то є і люди, у яких їх збирається багато.
Якщо в руках у одного чиновника зосеред-
жуються необмежені багатства, то простій
людині до нього не підступитися. Як ви
думаєте, кому першочергово буде надана
земля - відомому олігарху чи простому
Івану Петренку? Відповідь очевидна. Вся
біда у тому, що посадовці оцінюють людей,
лише виходячи із їхнього фінансового ста-
новища. Впевнений, за цією схемою пра-
цюватиме і Земельний банк.

Вже кілька років поспіль йде мова про

створення сільгоспкооперативів, які, за
словами міністра Мінагрополітики Миколи
Присяжнюка, повинні врятувати сільське
господарство. Але де ж ті кооперативи і
коли вони з`являться?

- В усьому світі з метою підвищення
ефективності виробництва та збереження
заробленої прибуткової вартості створю-
ються кооперативи. Але в Україні чиновни-
ки, на жаль, не розуміють різниці між коо-
перативом і колгоспом. За словами
заступника міністра Мінагрополітики, коо-
перативи у нас вже були, це – ті ж колгос-
пи. Однак, високопосадовець не розуміє,
що кооператив відрізняється від колгоспу,
як небо і земля. У колгоспі є головний
«феодал» і всі виконують його волю.
Кооператив – форма та ж, але різниця у
тому, що його голова – найманий праців-
ник і виконує волю членів кооперативу,
інакше його звільнять. Проте наше суспіль-
ство до такого ще не звикло. Сьогодні
люди бояться кооперативів через те, що
вони для них - ті ж колгоспи, де знову голо-
ва диктуватиме свої умови. Біда у тому, що
селяни ще не звикли змушувати «феодала»
працювати на все село. Тому формально
кооперативи створюються, але вони не
працюють. Інша причина - подвійне опо-
даткування. Приміром, я продав молоко
кооперативу - заплатив податки, коопера-
тив продав молоко молокозаводу – ще раз
заплатив податки. Резюме з цього наступ-
не: якби держава була зацікавлена у коо-
перативах, то вона б створила відповідні
для цього умови.

Нещодавно міністр Мінагрополітики
заявив про розширення мережі фермерсь-
ких магазинів. Як це відбуватиметься на
практиці? 

-Дійсно, фермер може створити мага-
зин. Але для цього потрібно вступити до
«правильної» партії, бути родичем когось із
місцевого керівництва, купити необхідні
дозволи, задовольнити всіх «колядників».
Порахувавши, що після цього залишиться,
більшість моїх колег кажуть - ні, не потрі-
бен мені ніякий магазин. Чомусь наш
міністр думає, якщо це – фермер, то він
зобов’язаний тримати корову. Але навіщо
мені ця корова, якщо вона приносить зби-
ток? Дивує і наступна позиція чиновників.
Вони кажуть, що сільгоспвиробники
повинні бути патріотами і купувати тільки
вітчизняний комбайн (у якого єдиний
недолік тільки той, що у липні, серпні і у
вересні він виходить з ладу), вітчизняну
сівалку (яка має форму, колір і ціну сівалки,
але якісно не сіє), вітчизняний автомобіль
відсутній. У той час у чиновників - одні
лише «Мерседеси» .Зрозуміло ж, вони – не
патріоти, а прості слуги народу.

Так, справді, проблем у наших фермерів
вистачає. Порадьте, що робити їм у такій
ситуації. 

- Єдиний спосіб зберегти в Україні фер-
мерство – створення потужних асоціацій
для комплексного захисту інтересів сіль-
госпвиробників. Більше скажу, що свої
права потрібно захищати дозволеними і
недозволеними методами. Наприклад,
якщо «колядники» працюють у рамках,
визначених законодавством, то нехай при-
ходять раз на три роки. Роблять візити раз
на три місяці – необхідно чинити супротив.
Працівники фіскальних органів дуже
бояться бюрократії, тому потрібно вимагати
папірця, згідно з яким він пожалував у гос-
подарство. Якщо візит відповідає закону,
то, будь ласка, проходь, ні – вибач, я на тебе
подам на суд. Але, враховуючи «справедли-
вість» нашого правосуддя, у деяких рай-
онах, де податківці дуже «люблять» ферме-
рів, ми намагаємося на них впливати
моральними важелями: вивішуємо плакати,
що вони порушують закон, своїми діями
спонукають до дачі хабара та ін. Словом, у
відповідь самі намагаємося чинити на них
тиск. А що робити? Якщо хочемо працювати
і бути господарем свого виробленого про-
дукту, то треба рішуче відстоювати власні
інтереси.

І. Бірюкова

НЕ ВІРЮ!

Коментар фермера з ніком «укр.»
статті «Держзембанк планує перетво-
рити землю на гроші», розміщеної на
інтернет-ресурсі http://ua.racurs.ua/

«…Не вірю!!! тому, що все що
робиться в нашій державі - робиться
під чийсь приватний інтерес, а не в
інтересах держави. Нехай спеціалісти
з цензор нет пророблять цю статтю і
побачите всі загрози і зрозумієте в
чиїх інтересах це робится. Не зава-
жайте нам, фермерам, працювати. В
селі вже нема кому працювати, а ті хто
кричить - дайте роботу - насправді
працювати ніколи не будуть через
деморалізацію протягом 23 років.
Спробуйте зараз знайти в селі нор-
мального тракториста, чи механіка!
Всі толкові з села виїхали ще 10 - 14
років тому. Ми в селі пристосувалися
до роботи, даємо результати, плати-
мо податки, сплачуємо людям оренду
за паї, тягнемо на собі соціальне
навантаження - чистимо дороги від
снігу взимку, обробляємо людям при-
садибні ділянки, фінансуємо свята,
ремонтуємо ФАПи, дитсадки, школи,
а також фінансуємо все, що голові
РДА, чи голові села на ум прийде...
блін, наші сім’ї поклали на алтар роз-
витку цього бізнесу роки і роки, міль-
йони гривень, здоров’я, роками жерт-
вували особистим добробутом... Не
знищуйте нас! Людина, яка втрачає у
насильницький спосіб справу свого
життя - СТРАШНА І ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧ-
НА. МИ НЕ ВІРИМО ВЛАДІ!!! БУДЕ
РІЗАНИНА І КРОВ! НЕ ЗАЧІПАЙТЕ
НАС!!!»

http://ua.racurs.ua/

НАЙБІЛЬША ПРОБЛЕМА 
УКРАЇНСЬКИХ ФЕРМЕРІВ

Микола Стрижак: «Найбільша пробле-
ма українських фермерів у тому, що для
нашої влади сільське господарство це
лише «80 млн. тонн зерна».
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Здавна вважалося, що справжня
господиня повинна вміти пекти хліб
самостійно. Сьогодні існує безліч
рецептів, як спекти хліб: від батона до
чіаббати. Завдяки сучасній техніці,
зокрема хлібопічці, практично кожна
господиня може собі дозволити балу-
вати своїх домочадців щодня свіжим
смачним хлібом. Але зараз мова піде
про традиційний хліб жителів Кавказу,
а саме про вірменський лаваш.
Вірменський лаваш — це не просто
смачний коржик, але й універсальна
основа для приготування різноманіт-
них закусочних рулетів. 

Рецепт 
вірменського 
лавашу
Вам знадобиться:
• 2,5-3 склянки якісного просіяно-

го борошна;
• Чайна ложка сухих дріжджів;
• Столова ложка будь-якого рос-

линного масла;
• Кавова ложка солі;
• Стакан теплої води.
Послідовність приготування:
1. Дріжджі розведіть в невеликій

кількості теплої води, і залиште їх
небагато настоюватися до появи білої
«шапочки» на поверхні (близько 10
хвилин).

2. Борошно просійте, щоб воно
збагатилось киснем. Додайте до
борошна сіль і розведені дріжджі.

3. Поступово вводьте в борошно
склянку теплої води. Вимісіть тісто. В
кінцевому підсумку воно у вас повин-
но вийти досить крутим та еластич-
ним.

4. Дно і стінки глибокої миски зма-
стіть олією, і викладіть в неї тісто.
Накрийте тісто рушником або харчо-
вою плівкою, щоб воно не обвітри-
лось, і залиште тісто для підйому на 1
годину.

5. Через годину розділіть тісто
приблизно на п’ять рівних частин.
Якщо ви хочете отримати маленькі
лаваші, то можна сміливо розділити
тісто на більшу кількість частин.

6. Сформуйте грудочки і знову
накрийте тісто рушником і залиште
його ще на 10 хвилин.

7. Качалкою розкачайте кожну гру-
дочку тіста, постійно посипаючи його
борошном. У результаті ви повинні
отримати досить великий лаваш з
кожного шматочка тіста, товщиною
приблизно в 1-2 мм.

8. На плиту встановіть деко, про-
грійте його. За допомогою качалки
перенесіть лаваш на деко і випікайте
його з обох боків трохи більше хви-
лин. Лаваш готовий тоді, як на його
поверхні починають з’являтися
рум’яні цятки.

9. Готовий лаваш викладіть на
рушник, збризніть водою і відразу ж
прикрийте рушником. Так проробіть з
кожним коржем, і у вас вийде смач-
ний м’який лаваш.

Хліб є основним продуктом харчу-
вання в Європі, Америці та на
Близькому Сході і в Північній Африці, на
відміну від Східної Азії, де основним є
рис. Хліб, як правило, виготовляють із
пшеничного борошна. Завдяки високо-
му вмісту клейковини (яка дає пори-
стість і еластичність тіста), пшениця є
найпоширенішим зерном, яке викори-
стовується для приготування хліба, але
також для хліба використовують інші
зернові, такі як жито, ячмінь, кукурудзу,
овес, як правило, але не завжди, в
поєднанні з пшеничним борошном.

Білий та сірий хліб. Залежно від виду
борошна, яке використовується для
приготування тіста, хліб поділяється на
житній, пшеничний, житньо-пшеничний
і пшенично-житній; від способу випікан-
ня — формовий і подовий; від рецепту-
ри — простий і поліпшений.

За видом борошна: Хліб з житнь-
ого борошна. До простих видів хліба з
житнього борошна належать: хліб з
оббивного, з обдирного та із сіяного

борошна. Поверхня хліба з сіяного
борошна, як правило, гладенька, з
оббивного — шорстка, з наколеннями
або без них; колір від світло-коричнево-
го (сіяного) до темно-коричневого
(оббивного).

Хліб з житньо-пшеничного борош-
на. У ньому переважає житнє борошно.
За рецептурою поділяється на простий і
покращений. Найпоширенішим про-
стим житньо-пшеничним хлібом є хліб з
оббивного борошна. Для його приготу-
вання використовують борошно житнє
оббивне і пшеничне оббивне у співвід-
ношенні 60:40.

Хліб з пшенично-житнього борошна
має в рецептурі переважно пшеничне
борошно. Його асортимент неширокий.
З простих видів найпоширеніший
оббивний, а з поліпшених — оббивний

заварний. Пшенично-житній оббивний
простий хліб виготовляють із суміші
оббивного борошна пшеничного і
житнього (70:ЗО). Пшенично-житній
оббивний заварний хліб виготовляють з
борошна пшеничного оббивного і
житнього оббивного (70:25). Частину
житнього оббивного борошна (5 %)
заміняють на житній солод. Цим і відріз-
няється рецептура заварного житньо-
пшеничного оббивного хліба від про-
стого хліба. Він має темну м'якушку і
темну глянцеву поверхню.

Хліб з пшеничного борошна.
Асортимент поліпшеного пшеничного
хліба ширший, ніж простого. Для виго-
товлення такого хліба використовують
усі сорти пшеничного борошна, за
винятком оббивного.

За способом випікання:
Формовий - випікається в хлібопе-

карській формі.Подовий - випікається
на хлібопекарському листі, деку, поду
пекарної камери або люльки.

БОРОДИНСЬКИЙ ХЛІБ.
СКЛАД ТА ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ

Житній хліб дуже корис-
ний для здоров’я. У ньому
більше вітамінів і клітковини,
ніж у пшеничному.
Бородинський хліб, склад
якого залишається незмінним
протягом ось вже багатьох
років, – один з найсмачніших
видів виробів з житнього
борошна. Цікаво буде просте-
жити історію його створення
та дізнатися особливості
інгредієнтів.

Бородинський хліб. 
Склад і версії походження

Неймовірна користь цього
хліба обумовлена присутні-
стю в тесті житнього солоду і
патоки. Саме через них він не
тільки надзвичайно аромат-
ний, але і містить безліч неза-
мінних мікроелементів. Цей
сорт так званого «чорного»
хліба дуже поширений на
території Росії і всіх країн
колишнього Радянського
союзу.

Його ось уже сімдесят
років випікають заварним

способом, використовуючи
суміш житнього та пшенично-
го борошна другого сорту. У
тридцятих роках двадцятого
століття його робили тільки в
Москві, жителям інших міст
склад бородинського хліба і
його смак були незнайомі. З
початком активного розвитку
харчової промисловості його
стали випікати повсюдно.

Одна з версій свідчить, що
вперше цей хліб був виготов-
лений у Спасо-
Бородінському монастирі,
який, у свою чергу, заснова-
ний на тому місці, де сталося
коли- то Бородінський бій.
Настоятелькою монастиря
була вдова солдата, загибло-
го в тій знаменної битві. Вона
і придумала з іншими черни-
цями цей рецепт. Звичайно, з
плином часу зазнав значних
змін і монастир, і бородинсь-
кий хліб. Склад його був
доповнений коріандром вже
в радянські часи. Тепер ця
гостро пахне спеція – незмін-
ний інгредієнт житній випічки.
Остаточну рецептуру розро-

бив Московський трест хлібо-
печення, це сталося напри-
кінці тридцятих років.
Коріандр іноді заміняють
кмином.

Бородинський хліб – 
зовнішній вигляд і смак

Поверхня буханця повинна
бути посипана коріандром,
тріщин бути не повинно. Колір
хліба – темно-коричневий,
блискучий і рівномірний.
Корка щільно прилягає до
м’якуш. Останній еластичний,
м’який, пористий і не липкий.
На смак він трохи кислуватий,
але ні в якому разі не гіркий, з
сильним ароматом. Вже бага-
то років повсюдно випікають
бородинський хліб, склад
якого незмінний: житнє і пше-
ничне борошно, сіль, дріжджі,
житній солод, коріандр, пато-
ка і цукор. Приготування тіста
відбувається в три або чотири
етапи. За класичним рецеп-
том це займе дві доби. Заміс
іноді розрізняється залежно
від величини і оснащеності

хлібозаводу.
Барвники та підсилювачі

смаку повністю виключають-
ся. Цей хліб, склад якого
суворо контролюється, пови-
нен бути проведений виключ-
но з натуральних інгредієнтів.
Можна приготувати його і в
домашніх умовах, в духовці
або хлібопічці. Звичайно,
дотримати в точності процес
виготовлення не вийде. Але
це буде компенсовано задо-
воленням від створення хліба
своїми руками.

Вироби з житнього
борошна підходять для будь-
якої дієти

Бородинський хліб забез-
печить ваш організм вітаміна-
ми групи В і великою кількістю
клітковини. Це дозволяє його
вживати навіть тим, хто праг-
не скоротити кількість вугле-
водів у своєму раціоні. З обе-
режністю потрібно включати
цей хліб у своє меню, якщо у
вас проблеми з кислотністю
шлунка. Адже груба кліткови-
на може дратувати стінки
стравоходу. 

Картопля, буряк, хліб і алкоголь вхо-
дять до четвірки найбільш популярних
продуктів у раціоні громадян України.

Про це повідомив на прес-конферен-
ції у Львові президент Асоціації дієтоло-
гів України Олег Швець, передає DT.UA.

"Перше місце утримує картопля, хоча
вона і не є найкориснішим або здоровим
продуктом", - сказав він.

У той же час буряк, який посів друге
місце, медик назвав дуже цінним про-
дуктом в енергетичному та харчовому
планах.

Хліб став третім продуктом за
популярністю споживання серед грома-
дян України.

Однак Швець наголосив, що до цього
продукту в Україні є і претензії, зокрема,
у зв'язку з тим, що в ньому міститься

багато солі, а виробники не вказують про
це і не намагаються зменшити частку
солі у хлібі.

"Наявність солі у хлібі призводить до
того, що українці регулярно переви-
щують норму споживання солі, а це не
корисно для організму", - пояснив
Швець.

А на четвертому місці в українців, за
його словами, - алкогольні напої.

Також Швець відзначив, що жителі
України страждають від надмірного спо-
живання калорій, що призводить до ожи-
ріння.

"В Україні половина дорослого насе-
лення страждає від зайвої ваги. 25%
жінок і 15% чоловіків. Зайва вага прово-
кує хвороби серцево-судинної системи,
цукровий діабет та інші захворювання.

Щороку від неінфекційних хвороб ми
втрачаємо більше 400 тисяч наших співг-
ромадян", - сказав він.

У зв'язку з цим Асоціація дієтологів
почала підготовку національних дієтич-
них рекомендацій.

За словами Швеця, головними розді-
лами цих рекомендацій стануть: калорій-
ність їжі, яку їсть людина, адекватна
рівню витрачених фізичних зусиль;
збільшення споживання корисних для
харчування продуктів і зменшення про-
дуктів, що негативно впливають на здо-
ров'я; розробка рекомендацій для окре-
мих груп населення; вироблення здоро-
вих звичок у харчуванні .

За словами дієтолога, ці рекоменда-
ції стануть основою державної програми
здоров'я українців.

КАРТОПЛЯ, БУРЯК, ХЛІБ І АЛКОГОЛЬ  Є
НАЙПОПУЛЯРНІШИМИ В УКРАЇНЦІВ 

ВИДИ ХЛІБА
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ЕЛЕКТРИКА З ГНОЮ

Фахівці підмосковного
Всеросійського науково-дослідного
інституту тваринництва

(ВІТ) запросили чиновників,
фахівців ветеринарного контролю,
представників Академії сільськогос-
подарських наук і кореспондента
«Газеты.Ru», щоб продемонструвати
їм оригінальну розробку.
Тваринники придумали, як перетво-
рити в тепло, електрику і навіть в
моторне паливо те, що у всіх фер-
мерських господарствах вироб-
ляють тоннами, - звичайний гній.

Досліди по переробці відходів жит-
тєдіяльності корів ведуться в експери-
ментальному господарстві «Кленово-
Чегодаево», яке розташоване у
Подільському районі Московської обла-
сті (нині - територія Нової Москви). Ця
марка молочних продуктів добре знайо-
ма мешканцям Подільського району, які
люблять купувати сир, масло і молоко
місцевого експериментального госпо-
дарства РАСГН.

Знайомити гостей з диво - розроб-
кою взявся діловитий директор госпо-
дарства Валерій Виноградов, який в
першу чергу представив присутнім
керівників мало кому відомої організації
«Зелений Хрест», яка на паритетних
засадах бере участь у цій інновації. Що
це за організація, розповів її президент
Сергій Барановський. 

«Міжнародний Зелений Хрест» наро-
дився в Кіото з ініціативи екологічного
саміту в Ріо-де-Жанейро. Цей саміт
вирішив підтримати ініціативу Михайла
Горбачова, який ще в 1990 році заявив,
що потрібно створити організацію типу
Червоного Хреста, яка б займалася вив-
ченням впливу несприятливих факторів
на людей», - нагадав Барановський
присутнім у залі, колишній садибі
Голіциних.

- Ми хочемо створити модульну
установку, щоб її можна було елемен-
тарно тиражувати. Сьогодні вона у нас
невелика, але на ній відпрацьовано
більшість технологій, які ми зможемо
повторювати. Наша установка виробляє
електроенергію, у неї йде анаеробний
процес, в результаті якого виходить
органічне добриво... Ексклюзивність
цієї установки, в порівнянні з зарубіжни-
ми - у більш швидкому прискоренні про-
цесу», - резюмував директор госпо-
дарства, передавши слово представни-
кам Хреста, які пролили світло на інно-
вацію.

Суть її виявилася у наступному. Гній,
який тоннами накопичується на фермі,
спочатку подрібнюють, потім з нього
видаляють основну масу тирси і соло-
ми, щоб «паливо» було рідким і могло
вільно переміщатися по трубопроводах.
Потім подрібнена рідка фаза надходить
у блок метанувания, так званий реак-
тор. У цьому блоці особливі метано-
утворюючі бактерії на 35 - 40% розкла-
дають органічну фракцію гною, утво-
рюючи біогаз, який приблизно наполо-
вину складається з метану і наполовину
- з вуглекислого газу. Виділивши з біо-
газу метан, його можна
пустити в якості енергоно-
сія на виробництво елек-
троенергії, а вуглекислий
газ направляється на виро-
щування біомаси за допо-
могою водорості - хлорели.
За словами розробників,
якщо західні аналоги вит-
рачають на вироблення
метану від тижня до 80
днів, то їх установка справ-
ляється набагато швидше.
«Ми вирішили інтенсифіку-
вати процес. Зараз повний
процес відбувається від
години до півтори доби», -
пояснив Чумаков. При
цьому процес утворення
метану супроводжується
нагріванням охолоджуючої
води до температури
близько 90 градусів. Таким
чином, кажуть вчені, це
тепло можна використову-
вати при обігріві ферми.
Те, що залишається від
гною після роботи мікробів, - якісне
органо - мінеральне рідке добриво. «Ми
його досліджували разом з
Тімірязівською Академією і по всім куль-
турам отримали надбавку урожаю не
менше ніж в півтора рази, а по деяких
культурах ефект був п'ятикратний!» -
додав Чумаков. Відповідаючи на запи-
тання про економічні показники і термі-
ни окупності установки, винахідники
кажуть, що поки мова йде про дослідне
виробництво, яке в разі успішних
випробувань дозволить забезпечити
господарство своїм теплом, електри-
кою, добривами і навіть моторним
паливом.

Ви згадуєте про моторне паливо,
про що йдеться конкретно? - поцікавив-
ся кореспондент «Газеты.Ru».

- Це не те моторне паливо, яке ви
маєте на увазі, - біодизель. Мова йде
про метан-гідрати, які дозволяють
метан компактувти до з'єднання,
існуючого на основі вандерваальсівсь-
ких сил, схожого на сніг. Ця сполука
містить дуже чистий метан, відповідно, і
вихлоп дуже чистий. Це напрямок, який

ми хочемо просувати не тільки в сіль-
ському господарстві, але й на гро-
мадському транспорті Москви, -
пояснив Чумаков.

Ознайомитися безпосередньо з
процесом перетворення гною в струм і
добрива гостям запропонували в само-
му господарстві, в якому знаходиться
1,5 тис. корів.

Загальний вигляд ферми мало чим
відрізняється від типових господарств:
простір між корівниками рівномірно
вкритий рівним шаром бруду, хоча
корови доглянуті і чисті. Хіба що дирек-

тор пересувається не на «уазику», а на
представницькому Hyundai, та ще біля
входу у приміщення для збору гною
видають одноразові халати, бахіли і
шапочки: запах «палива» і «їжі» для
реактора, як його тут називають, легко
в'їдається в одяг і волосся.

«З тирси в гної ніякого біогазу бути не
може, тому перша частина установки -
система, яка дозволяє видаляти їх біль-
шу частину. Перша складність полягала
в тому, щоб перехопити гній, який зби-
рається в цьому приймачі з корівника, і
використовувати те обладнання, яке
використовувалося тут історично, щоб
викачувати гній у тракторний причіп», -
розповів головний технолог установки
Сергій Полянський. Занурення в тонкощі
виробничого процесу відбувається без
відриву від виробництва: періодично
розмова переривається звуками з «при-
ймача», які свідчать про «роботу» корів.
Щоб підтримувати справну роботу уста-
новки, працівникам доводиться розби-
ратися в сортах сировини. «Під великим
кутом гній підняти неможливо: він то рід-
кий, то густий, тому солому треба вида-

ляти центрифугою» - говорить технолог.
Рідкий гній накопичується у прийом-

ної ємності, потім по трубах подається в
блок метанувания. Цей блок складаєть-
ся з п'яти так званих метантенків - при-
строїв для анаеробного бродіння рідкої
фракції гною. Вони знаходяться в тер-
моізольованому контейнері з п'ятьма
такими чанами місткістю 7,5 куб. м.

В день тут отримують близько 24 куб.
м газу з 350 кг гною, при цьому весь про-
цес подачі сировини автоматизований,
запевняють творці установки.

При цьому значно скоротили терміни
з 80 днів - у порівнянні із
західними до 1,5 доби.
Реактор - всього 5 чанів по
7,5 м3. Якщо хто - небудь
бачив фото західних анало-
гів, то там ємності як на
нафтобазі.

Поряд з контейнером сто-
ять німецькі генератори,
здатні працювати на метані:
при їх запуску у контейнері
загоряється світлодіодне
освітлення. «Зараз сумарні
витрати становлять приблиз-
но шість - вісім кіловат. Якщо
ми будемо виробляти хоча б
кіловат п'ятдесят, то цей про-
цес стає набагато вигідні-
шим. Витрачати будемо кіло-
ват десять, не більше», -
говорить Полянський. Щоб
продемонструвати реальне
виділення газу, технолог під-
ніс запальничку до патрубка і
продемонстрував перед
фотокамерою газове
полум’я .

«Можна пофантазувати і уявити
ферму, на якій роботи будуть доїти
корів, щоб нам робітників не використо-
вувати ніяких... Робот доїть корів.
Корови самі ходять на доїння, виділяють
гній, він переробляється в електроенер-
гію, все б це працювало саме і давало
продукцію, яку ви сьогодні спробували, -
кефір, сир і все інше! Було б цікаво!» -
помріяв директор господарства пізніше
в неформальній обстановці.

«В загалому процеси, які хочуть ці
фахівці зробити, здійснити складно, так
як у нас більш суворі кліматичні умови,
ніж в Європі або Америці. Але це важли-
во і потрібно робити, особливо для
ферм, які знаходяться в межах муніци-
пальних поселень і навіть міських посе-
лень. Друге - це питання енергії, яка
весь світ трбує, але Росію в меншій мірі.
Ось чому про альтернативні джерела
енергії ми поки тільки говоримо, а цю
різницю у вартості традиційної енергії
та отриманої альтернативним шляхом
державі треба покривати», - вважає
віце-президент РАСГН Юрій Халупа.

Газеты.Ru
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Наше фермерське господарство є
членом Асоціації фермерів, приймає
участь у діяльності нашої фермерської
організації, виписує газету Фермер
України.

Просимо надати консультацію та
порадити як бути у наступній ситуації. 

Крім земель наданих в постійне кори-
стування наше господарство вже багато
років поспіль орендує землі державної
власності. В той час багато земель пусту-
вали, мало було бажаючих їх обробляти.
Кого вартість оренди лякала, в кого не
було достатньо ресурсів. Тоді після роз-
повідей  голови райдержадміністрації
про соціальну спрямованість бізнесу, про
необхідність підтримки мешканців рай-
ону, наших земляків через наповнення
бюджету району ми погодилися взяти
землю в обробіток. Вартість оренди була
не сама низька, та й якість землі на
Житомирщині не найкраща для сільгосп-
виробництва.

Однак ми погодилися. Спочатку було
важко. Однак абсолютно непереборних
перешкод не існує – все тяжке для ліно-
щів, а для труда все легке. Багато дове-
лося докласти зусиль для поліпшення
землі. Декілька років ми тільки обробля-
ли ділянку для нормального використан-
ня. Знищували чагарники з країв, виво-
дили бур’яни, вносили добрива.
Позитивний результат прийшов згодом.
Земля віддячила пристойними врожая-
ми. Тепер ми не жалкуємо про це. За ці
роки ми вчасно сплачували орендну
плату.

Декілька років тому закінчився строк
дії договору оренди. Фермерське госпо-
дарство звернулося до райдержадмініст-
рації про надання цієї землі в оренду на
наступний термін. Районна влади надала
погодження, після чого був укладений
новий договір оренди. Ми продовжили
далі використовувати цю земельну ділян-
ку.

Проте спокійно це робити не вдається.
Прокуратурою району було подано позов
до суду про розірвання укладеного дого-
вору оренди землі між райдержадмініст-
рацією та нашими фермерським госпо-
дарством. Підставою незаконності
надання державної землі в оренду проку-
ратура називає надання землі без прове-
дення процедури аукціону. І через це
буцімто наше фермерське господарство
порушило закон і незаконно отримало і
використовує державну землю.

На теперішній час ми вже пройшли всі
процедури судового розгляду, залишив-
ся тільки Верховний Суд України.
Рішення судів були різними. Останні
визнавали „порушення процедури отри-
мання земельної ділянки державної
власності”.

Як нам бути?
Житомирська область 

До Асоціації фермерів та приват-
них землевласників України надхо-
дять такі та подібні звернення ферме-
рів про судові процеси з розірвання
договорів оренди земель державної
власності переданих фермерам.
Позивачами в таких справах висту-
пають відділи Держземагентства,
прокуратура.

І навіть є такі випадки коли органи
виконавчої влади ініціюють в судах
розірвання договору, тобто, державні
органи які ж самі надавали ці землі в
оренду за однією відмінністю, що змі-
нився склад адміністрації і тепер це
вважається „незаконним”.

Спочатку нагадаємо визначений
законом порядок надання земель
державної власності в оренду. Так
порядок надання земельних ділянок
державної або комунальної власності
у користування визначається поло-
женнями головного спеціального
земельного документа держави –
Земельного кодексу України.
Статтями 123, 124, 134 передбачено,
що:

„1. Передача в оренду земельних
ділянок, що перебувають у державній
або комунальній власності, здій-
снюється на підставі рішення відпо-
відного органу виконавчої влади або
органу місцевого самоврядування
згідно з їх повноваженнями, визначе-
ними статтею 122 цього Кодексу, чи
договору купівлі - продажу права
оренди земельної ділянки (у разі про-
дажу права оренди) шляхом укладен-
ня договору оренди земельної ділян-
ки чи договору купівлі - продажу
права оренди земельної ділянки.

2. Передача в оренду земельних
ділянок, що перебувають у державній
або комунальній власності, здій-
снюється за результатами проведен-
ня земельних торгів, крім випадків,
встановлених частинами другою,
третьою статті 134 цього Кодексу
(Ст.124).

(Стаття 134). Обов'язковість про-
дажу земельних ділянок державної чи
комунальної власності або прав на
них на конкурентних засадах (земель-
них торгах):

1. Земельні ділянки державної чи
комунальної власності або права на
них (оренда, суперфіцій, емфіте-
взис), у тому числі з розташованими
на них об'єктами нерухомого майна
державної або комунальної власно-
сті, підлягають продажу окремими
лотами на конкурентних засадах
(земельних торгах), крім випадків,
встановлених частиною другою цієї
статті.

2. Не підлягають продажу на
конкурентних засадах (земельних

торгах) земельні ділянки держав-
ної чи комунальної власності або
права на них у разі:

передачі громадянам земель-
них ділянок для ведення фер-
мерського господарства, ведення
особистого селянського господарст-
ва, ведення садівництва, будівництва
та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), індивідуально-
го дачного будівництва, будівництва
індивідуальних гаражів, для сінокосін-
ня і випасання худоби, для город-
ництва”.

Таким чином в основному законі
системи земельного законодавства –
Земельному кодексу України, а саме:
в абзаці 15 частини 2 статті 134 прямо
передбачено відсутність обов”язку
проведення продажу на конкурентних
засадах (земельних торгах) земель-
них ділянок державної власності у
разі передачі їх для ведення фер-
мерського господарства.

Це визначено чітко і однозначно,
чітко тому, що надруковано чіткими
чорними літерами на білому папері у
офіційних виданнях державного зако-
нодавства у великих кількостях, а
однозначно тому, що унеможливлює
двозначне або багатозначне тракту-
вання правозастосування цієї статті!
„Не підлягають продажу на земельних
торгах”. І все!

Це встановлено чинним законом.
Так повинні всі його розуміти і відпо-
відно виконувати. В першу чергу
чиновники та прокурори.

Першою статтею Конституції
України визначено, що Україна є
суверенна і незалежна, демократич-
на, соціальна і правова держава. За
цим принципом правовий характер
нашої держави виявляється насампе-
ред у передбаченому Конституцією
верховенстві права (ст. 8).
Верховенство права означає пріори-
тет права щодо держави, політики,
економіки, культури, та інших інститу-
тів (основ) держави, інших соціальних
норм (моралі, звичаїв тощо) і тим
більше пріоритет права щодо спроб
окремих недобросовісних чиновни-
ків, суддів прямо і нахабно всупереч
чинному закону позбавлення хліборо-
ба землі. 

Правова охорона Конституції є
неодмінною умовою забезпечення її
верховенства і стабільності держав-
ного устрою. Гарантування належно-
го контролю за додержанням
Конституції покладено на Президента
України (ст.102).

Такі дії державних чиновників
прямо підпадають під ознаки злочин-
них дій і в цивілізованих державах

переслідуються в кримінальному
порядку, там за подібне швидко і
невідворотно настає кримінальна від-
повідальність. В Україні – інакше. 

В Україні все навпаки: не чиновни-
ки служать народу, а народ служить
чиновникам яких сам утримує.

Ми самі допустили до такого, що
чиновництво має владу над суспіль-
ством. І безкарно гнітить людей. Вся
так звана „могутність” чиновництва
полягає лише у бездумній слухняно-
сті та переляку народу.

Що робити і як бути? 
Найперше - зберігати спокій. Не

коритися. Закон на Вашій стороні.
Налаштуватися на, можливо три-

вале, відстоювання свого законного
права. 

Кваліфіковано відстоювати своє
право на господарювання використо-
вуючи всі можливі звичайні і нестан-
дартні способи. 

Застосовувати всі можливості
судового процесу, пройти всі вітчиз-
няні судові інстанції, включно з
Верховним Судом України.
Готуватися і звертатися до
Європейського суду з прав людини.
Успішних результатів звернення до
міжнародних судових інстанцій дуже
багато. Просто їх максимально при-
ховують аби цей процес не став масо-
вим серед скривдженого люду. Тоді
за правопорушення окремих держав-
них чиновників держава виплатить
весь свій бюджет, після чого не зали-
шиться коштів тим самим чиновникам
на зарплату.

Поряд з тим потрібно звертатися
до чиновників вищого рангу у підпо-
рядкування яких знаходяться ініціато-
ри судових процесів включно до
гаранта додержання Конституції та
законів України – Президента
України. Оскільки пряме втручання в
судовий розгляд – тиск на суд забо-
ронено законом, але позивач має
право в будь який момент судового
розгляду повністю відмовитись від
позову. Після чого припиняється
судове провадження у справі. Для
цього потрібно залучати всі способи і
шляхи. Народних депутатів всіх рівнів,
різні політичні партії, як провладні, так
і опозиційні, громадські організації.
Зокрема, в нашому випадку -
Асоціації фермерів та приватних зем-
левласників України, яка має досвід
успішного відстоювання прав ферме-
рів при масовових неправомірних
кримінальних переслідуваннях фер-
мерів 2007- 2008 роках.

Не дайте зруйнувати Ваш бізнес,
Ваше майбутнє!

Василь Горбачов,
юрист АФЗУ
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ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

(станом 23. 01. 2014 року)

ПОМЕР ДЕПУТАТ ТРЬОХ СКЛИКАНЬ 

МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЗУБЕЦЬ

Пішов з життя відомий державний діяч, Герой України, академік НААН, народ-
ний депутат України IV, V та VI скликань Михайло Зубець. Про це повідомляє пре-
зидія Національної академії аграрних наук України.

“З глибоким сумом сповіщаємо, що
7 січня 2014 року на 76 році життя після
тривалої хвороби пішов з життя відо-
мий державний діяч – Герой України,
видатний організатор української
аграрної науки, президент НААН (1996
- 2011рр.), віце - прем’єр - міністр
України (1996 - 1997рр.), академік
НААН, іноземний член РАСХН, НАН
Республіки Білорусь, народний депутат
України IV, V та VI скликань, Заслужений
діяч науки і техніки України, двічі лауре-
ат Державної премії України Михайло
Васильович Зубець”, – йдеться у пові-
домленні.

Нагадаємо, Михайло Зубець був
депутатом Верховної Ради з квітня 2002
до квітня 2006, з квітня 2002 до квітня
2006 та з листопада 2007 до грудня
2012 року. Він був не байдужий до укра-

їнського фермерства та сприяв діяльності Асоціації фермерів України на початку
її зародження та впродовж наступних років її діяльності.

З цього приводу Асоціація фермерів та приватних землевласників України,
Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України та редакція
газети «Вісник Фермер України» висловлюють свої співчуття рідним та близьким.

ОГОЛОШЕННЯ

Мешканці В. Олександрівського району Херсонської області звер-
таються до фермерів з проханням надати матеріальну допомогу інваліду
2-ї групи Мартинову Сергію Миколайовичу, яка необхідна для оплати за
протез судин. Вартість протеза (8 000 грн.) і знайти такі кошти ні Сергій,
ні його мати не в змозі, бо родина в дуже тяжкому фінансовому станови-
щі. Про це повідомили односельці родини (лист в редакцію надійшов з 10
підписами).

Для небайдужих повідомляємо адресу інваліда та розрахунковий раху-
нок, на який можливо здійснювати перерахування за оплату протеза:

74100, Херсонська область, смт. В.Олександрівка, вул.. Нікітіна, 21,
Мартинова Любов Петрівна.

Реквізити для перерахування коштів за протез:
Отримувач: ФОП Чечин И.И., ЄДРПОУ 2576018956, р/р 26001227233 в

АТ «Райфайзен банк Аваль» в м. Херсоні, МФО 380805 Найменування пла-
тежу: Протез судин GELSOFT.

У минулу п'ятницю, 17 січня, віце-
прем'єр-міністр Юрій Бойко провів
закриту нараду, на якій розглядалося
забезпечення аграріїв мінеральними
добривами, пише.

Були присутні представники
Мінагрополітики, Мінекономрозвитку і
Мінпромполітики.

Було вирішено підготувати меморан-
дум між сільгоспвиробниками, хімпід-
приємствами і трейдерами, який би
передбачав зниження цін на аміачну
селітру, як найбільш затребуваного доб-
рива в період весняно - польових робіт.

На здешевленні добрива наполягають
профільні аграрні асоціації — вони зверну-
лися до прем'єр-міністра Миколи Азарова
з відповідним листом на початку січня.

Очікувалося, що текст меморандуму
буде схвалено сторонами на цій же
нараді. Але цього не сталося, зокрема,
тому, що був відсутній генеральний
директор компанії Ostchem Олександр
Халін (менеджер бізнесмена Дмитра
Фірташа).

Ostchem контролює всіх виробників
селітри в Україні: «Рівнеазот», черкась-
кий «Азот», «Сєверодонецьке об'єднан-
ня Азот», а також концерн «Стирол». У
Ostchem тему домовленостей з урядом
не коментують.

За інформацією видання, на нараді
чиновники дійшли висновку, що вартість
аміачної селітри для українських аграріїв
має бути на рівні світової. «Це означає,
що сільгоспвиробник повинен купити у
заводу добриво за ціною, еквівалентною
експортній», — коментує керівник ІК
«Інфоіндустрія» Дмитро Гордейчук. За
його словами, зараз ціна на експорт
формується лише з пропозицій експор-
терів і становить 305—310 доларів за
тонну (FOB, Чорне море).

«Відповідно, якщо перевести ціну
експорту селітри в гривню і додати вар-
тість фасування, на заводі вона повинна
скласти 2950—2980 гривень за тонну», —
говорить аналітик.

Зараз відпускні ціни хімзаводів
Ostchem складають 3300 гривень за
тонну, а в трейдерів — не менше ніж
3500. Така ситуація уповільнює темпи

придбання добрив, адже як тільки селіт-
ра подорожчала до 3500 гривень за
тонну, фермери зменшили обсяги заку-
півель.

Скільки в підсумку буде коштувати
селітра — головна інтрига весняної
посівної кампанії. І чи буде ціна затверд-
жена вчасно, до початку польових робіт?

«Є ймовірність, що зобов'язання сто-
рін будуть погоджені не в строк. Тоді
вони вже не допоможуть сільгоспвироб-
никам. На цей час вони викупили 36 від-
сотків від запланованих на весну обсягів,
тоді як у минулому році на цю дату заку-
півлі не перевищували 27 відсотків», —
вказав представник Мінагрополітики.
Під весну аграрії купують не менше міль-
йона тонн аміачної селітри.

На запитання про те, яку ж ціну селіт-
ри хотіли б побачити фермери в
заводських прайсах, голова Союзу сіль-
ськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів Іван Томич відповів, що вона
не повинна перевищувати 2750 гривень
за тонну. «Це справедливо, оскільки ціна
газу для України була знижена на 30 від-
сотків. Значить, добриво має бути
дешевшим на стільки ж від торішньої
ціни, яка складала 3000 гривень за
тонну», — вважає він.

Директор черкаського НІІТЕХІМ (ана-
лізує хімічні ринки) Тамара Ковеня впев-
нена, що вартість селітри в Україні
повинна відповідати світовому рівню —
близько 3000 гривень за тонну.
«Дешевше вона може бути лише в тому
випадку, якщо держава якимсь чином
стимулює хіміків або аграріїв. Поки такі
дії не робилися», — підкреслила вона.

Перевищуючи поріг експортної ціни
при внутрішніх продажах, хіміки нама-
гаються компенсувати збитки минулого
сезону, вважає аналітик.

На їх думку, змінити ситуацію з ціна-
ми на селітру в Україні уряд може, запро-
понувавши хімпрому підтримку.
Прийнятною була б ціна на газ для галузі
на рівні 300 доларів за тисячу кубічних
метрів, яка зараз досягає 400 доларів на
засувках заводів.

www. http://agravery.com/

ЧИ СТАНЕ ДЕШЕВОЮ
АМІАЧНА СЕЛІТРА?
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