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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОРУМ: 
ПРОБЛЕМИ СЕЛА ОБГОВОРИЛИ – ЩО ДАЛІ?

«СЕЛЬСКАЯ ЖЕНЩИНА С
ГОРОДСКОЙ ПРОПИСКОЙ»

18 жовтня 2013 року в м.Києві
відбувся Всеукраїнський аграр-
ний форум, ініціаторами якого
були профільні асоціації ферме-
рів, товаровиробників та пере-
робників сільськогосподарської
продукції. 

Координаційна рада Форуму
проаналізувавши ситуацію в

агропромисловому комплексі, з
метою зупинки руйнівних проце-
сів в галузі та створення спри-
ятливих умов для господарюван-
ня на селі винесла найбільш
актуальні питання на обговорен-
ня цього зібрання селян. 

Детальніше 
на сторінці 3.

Так говорит о себе жительница города Мелитополя
Запорожской области Вера Борисовна Морозова.
Когда пять лет назад она, начальник районной инспек-
ции защиты растений, ушла на заслуженный отдых, то
оказалось, что, несмотря, на внушительный стаж
работы в сельском хозяйстве, пенсия у нее не очень
большая. А жить на такую пенсию сложновато, ведь
тяжело болела ее мама, дочь Оксана - инвалид второй
группы, а тут и внучка стала студенткой, и ей тоже
надо было помогать. И как человек деятельный и
имеющий большой опыт работы, Вера Борисовна
решила, что надо заняться сельским хозяйством.
Собрала на совет близких и они ее поддержали. А
воплощать свои планы решили в Новгородковке, где в
1973 году в колхозе «Украина» Вера Борисовна начи-
нала свою трудовую деятельность агрономом по
защите растений. Продолжение на странице 5.

З 10 по 12 жовтня 2013 року на території
Національного комплексу «Експоцентр
України» пройшла шістнадцята сільськогос-

подарська виставка „ФЕРМЕР УКРАЇНИ –
2013”. Коротка розповідь про результати
заходу на сторінці 6.

ІВАН ТОМИЧ: ВИ МОЖЕТЕ
УЯВИТИ ФРАНЦІЮ, ЯКА

ПЕРЕДАЄ КИТАЮ МІЛЬЙОНИ
ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ?

На початку місяця в Кіровограді Президент України
Віктор Янукович прямо заявив, що Україна вийшла на
завершальний етап земельної реформи, а земля нарешті
має стати товаром. Земельне питання – дуже чутливе для
українських політиків, хто б не перебував біля керма.
Наприкінці минулого року Верховна Рада, як це вже бува-
ло не раз, подовжила мораторій на продаж землі сіль-
ськогосподарського призначення – на цей раз до 2016-го
року, але Президент дав чіткий сигнал, що ця епопея має
скінчитися і дав сигнал тим, хто давно облизується на
українські чорноземи Член Ради Асоціації фермерів та
приватних землевласників України Іван Томич розповів
журналісту «Главкому» Павлу Вуйцю, чому плани
Януковича передчасні і чи готові українські фермери кон-
курувати з європейськими. Матеріал на сторінці 4.

XVI СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ВИСТАВКА 

„ФЕРМЕР УКРАЇНИ – 2013”
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ПОТРІБНІ ДІЇ, А НЕ ЛИШЕ ДЕКЛАРАЦІЇ

На весні цього року в Харкові відбув-
ся 1-й Аграрний форум, на якому були
озвучені проблеми, необхідність їх вирі-
шення та негативні наслідки в разі безді-
яльності держави.

З боку високо посадовців учасники
зібрання отримали завіряння у розумінні
проблем та готовність їх вирішення.
Окрім того Асоціація фермерів, прогно-
зуючи перспективу кризових явищ без
зміни державної політики неодноразово
зверталася до перших осіб держави. Не
дослухались. На жаль, так і сталося.
Рідному селу нанесена непомірна
шкода.

В основі кризи лежать різні фактори.
Назву основні. По – перше, це приписки
врожаїв. Всіх сільгоспвиробників зму-
шують здавати встановлені показники
звітності по врожайності. Всюди тільки
чути про небачені врожаї. Дійсно НЕ
БАЧЕНІ, хто біля землі, як ми, той дійсно
їх НЕ БАЧИТЬ. Віртуальний врожай! В
ефірі він є, а в коморі і в кишені його не
має!

Статистичну звітність здають під тис-
ком! Цифра посіяного і зібраного дово-
диться вниз для виконання. З
Хрещатика видніше кількість вирощено-
го.

Стародавню селянську мудрість: „не
той хліб в полі, а той - що в коморі” в
сучасних реаліях потрібно доповнювати:
„а той врожай, що не збитковий”.

В наслідок вихваляння завищеними
врожаями стався обвал цін на зерно.
Кожний його відчув на своєму госпо-
дарстві. Коли штучно було знижено
внутрішні закупівельні ціни на зерно. В
наслідок чого не покриваються здій-
снені витрати на вирощування зерно-
вих. А ще потрібно розрахуватися з
пайовиками за оренду. Звідки брати
кошти?! Перекладати на наступний рік?
А як виживати селянину – власнику
землі?!

Така ціна поспішних декларацій зне-
цінює працю хлібороба, збіднює селя-
нина.

Якщо значно знизилися ціни на
зерно, то чому не знизилися ціни на
хліб для людей у відповідній пропорції?
Навіть навпаки, ціна на хліб зростає.

Країна не буде покращуватися,
якщо не будуть покращуватися умови
життя людей, зокрема в селі.

Нав’язують хибну систему цінно-
стей (як в СРСР, згадайте - тисячі тон
чавуну, нафти, сотні гідроелектростан-
цій, фабрик, заводів), а умови життя
для людей були другорядним. Так і
тепер. Тільки і чуємо: виростили коміч-
ні врожаї, перші місця у світі з експор-
ту. Плануємо, очікуємо, передбачаєть-
ся ще більше! А в цей час стан населен-
ня в селі – жалюгідний. Розглядаємо
показники цифри, врожаї тони, а люди-
ну забуваємо.

В центрі державної політики має
стояти людина, молодь. Тільки тоді,
коли створені умови для їх росту і роз-
витку можна бути твердо впевненим в
тому, що ця робота проводиться в пра-
вильному напрямку і не дарма. 

Успішність роботи потрібно вимірю-
вати за створеними умовами життя для
людини, за справами, а не за словами.

За сприятливих умов відбувається
розвиток, а при погіршенні - скорочен-
ня. Навіть офіційна державна статистика
показує зменшення кількості ФГ за
останні 3 роки на 10%, а в реальності на
всі 20%!  В той же час в Литві 110 тисяч
фермерів!

По друге, це непродуманість і не
виваженість державної політики, її відір-
ваність від реальних потреб життя.
Наприклад: для здешевлення сільгосп-
продукції були побудовані оптові ринки.
Але фермера там не видно. Ціни там
дорожчі ніж у супермаркетах.
Заправляють на них перекупники.
Витрачені державні кошти з наших
податків на будівництво пішли на
користь всім – лише не сільгоспвироб-
нику.

По третє, третій рік поспіль в
Державному бюджеті не передбачають-
ся кошти для підтримки вітчизняних
сільгоспвиробників. Повний нуль. В той
же час за офіційною інформацією вітчиз-
няні сільгоспвиробники сплатили в 2012
році до Держбюджету 49 млрд. грн. Як
результат – потенціал АПК використову-
ється лише відсотків на 50.

Четверте – це посуха. Другий рік
поспіль південні райони України зазнали
катастрофічних збитків. Фермери втра-
тили по два, три посіяні врожаї. Держава
повинна була б допомогти кредитуван-
ням, лізингом, товарним кредитом. Для
держави це не складно. Багато раз
зверталися, але - не має реакції на лихо.

П’яте – це обвал цін на зерно, що вже
стало поганою сезонною традицією в
Україні. Так було щорічно. Але цього
року він штучно створений. Вагомих під-

став такого обвалу цін не було. Всі попе-
редження, застереження та звернення
АФЗУ до державних органів, діяльність

урядових груп із оптимізації та здешев-
лення логістичних заходів продажу
зерна не дали результату. Ми зазнали
збитків. Їх розмір продовжує зростати.

Шосте – збільшення податкового
тиску на сільгоспвиробників різними
опосередкованими способами. Це
запити, пояснення, виклики, безпідстав-
ні вимоги тощо. В 2009 - 2010 роках в
період проведення основних сільсько-
господарських робіт заборонялись
перевірки фермерів. Де ця практика
зараз?

Сьоме – необґрунтовані складнощі в
земельних відносинах. Проблеми з
оформленням та перереєстрацією
договорів оренди, наданням державних
і комунальних земель в оренду.
Оформити земельні відносини стало

дорого, складно та надзвичайно довго.
А без державної реєстрації використан-
ня земельних ділянок вважається неза-
конним та переслідується прокурату-
рою. Внаслідок цього на 14 млн. га
земель не закінчена державна реєстра-
ція.

Тому я, для подолання кризових
явищ в аграрному секторі, пропоную
наступне:

- уряду прийняти Постанову про
запобігання кризовим явищам в агарній
галузі, в якій визнати стан агропроми-
слового комплексу в Україні загрозли-
вим та передбачити заходи із недопу-
щення негативних наслідків для сіль-
госпвиробників та населення країни;

- провести розслідування причин
кризових явищ, встановити винних та
прийняти відповідні кадрові рішення;

- в Державному бюджеті на 2014
рік передбачити кошти для розвитку
середніх та невеликих сільськогоспо-
дарських виробників в розмірі 1,2 млрд.
грн. включаючи фінансування держав-
них програм підтримки фермерських
господарств у розмірі 700 млн. грн. та
500 млн. грн. для сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів;

- передбачити в Держбюджеті

кошти для компенсації відсоткової став-
ки за банківськими кредитами товаро-
виробникам Півдня України, які

постраждали від негативних погодних
явищ – посухи;

- здійснити заходи щодо недопу-
щення обвалу внутрішніх цін на зернові
та технічні культури;

- доручити Кабінету Міністрів
України підготувати законопроект про
єдиний податок для невеликих та серед-
ніх сільгоспвиробників, який би сплачу-
вався один раз на рік, включав в себе всі
державні податки, збори, платежі до
Пенсійного та інших соціальних фондів,
подальше розприділення яких по відпо-
відних фондах здійснюється органами
державного казначейства, виключав
подачу щомісячних, щоквартальних звіт-
ностей та передбачав подання звітності
один раз в кінці року;

- встановити обмеження переві-

рок сільгоспвиробників контролюючими
органами;

- спростити оформлення і
реєстрацію земельних відносин та
зменшити їх вартість.

- з метою припинення пересліду-
вання сільгоспвиробників правоохорон-
ними органами за використання землі
без державної реєстрації оренди, через
затримку державної реєстрації догово-
рів, внести зміни до законодавства, за
якими датою реєстрації договорів орен-
ди (суборенди) землі встановити дату
здачі документів для державної
реєстрації;

- повернути реєстрацію догово-
рів оренди земельних паїв між фермера-
ми та землевласниками в сільські та
селищні ради та встановити ціну за
реєстрацію одного договору не більше 2
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

- створити механізм компенсації
сільськогосподарським виробникам
витрат пов’язаних зі сплатою транс-
портного збору, який пов’язаний із при-
дбанням паливно-мастильних матеріа-
лів для сільгосптехніки, яка не викори-
стовує автошляхи;

- здійснити заходи щодо спри-
яння організації розгалуженої мережі
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.

У випадку ігнорування цих пропози-
цій закликаю громадські організації АПК
на переддень Дня працівника сільського
господарства зібрати Всеукраїнський
страйковий комітет для визначення
шляхів відстоювання наших прав, що
гарантовані законами України, всіма
діями (відповідно до статті 44
Конституції України), включно із все-
українськими страйками селян.

Юрій Боярський, фермер, голова
Полтавського обласного осередку
Союзу сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів.

Президент України Віктор Янукович
наголошує на важливості розвитку
фермерських господарств, сімейних
ферм та створення мотивацій для них.
Про це Глава держави сказав під час
виїзного засідання Ради регіонів у
Борисполі.

«Сьогодні ми занадто захопилися
великотоварним виробництвом, а
фермерське господарство сьогодні
кинуте напризволяще - немає належ-
ної уваги з боку держави», - сказав
Віктор Янукович.

Президент зауважив, що нині прак-
тично відсутня система мотивацій для
фермерів, що призводить до стриму-
вання розвитку фермерських госпо-
дарств і негативно впливає на екс-
портний потенціал країни.

«Саме фермерські господарства
забезпечують найбільшу кількість
робочих місць. Про це треба пам’ята-
ти», - наголосив Глава держави.

Вирішення актуальних проблем
українського села залишається серед
важливих завдань держави. Про це
заявив Президент України Віктор
Янукович в Одеській області.

«Село буде з роботою і матиме
гідну інфраструктуру для освіти», - ска-
зав Глава держави, додавши, що
йдеться, безумовно, також про підви-
щення якості життя жителів сільської
місцевості. 

Говорячи про важливість ефектив-
ного реформування аграрного сектору

як одного з найбільш значимих у націо-
нальній економіці, Глава держави
зазначив: «Це на сьогодні одна з най-
перспективніших галузей. Підійти до
даного питання треба дуже серйозно».
Він зокрема зауважив, що йдеться про
справедливу систему оподаткування.

У контексті розвитку українського
села особливо актуальним завданням
влади Президент назвав створення
нових робочих місць. Селянин, пере-
конаний Віктор Янукович, має бути
господарем на своїй землі.

Одне з найважливіших завдань
Уряду, органів влади всіх рівнів - забез-
печити створення нових робочих місць
у сільській місцевості, залучити моло-
дих спеціалістів до розбудови села,
підтримувати розвиток сільгосппідпри-
ємств, фермерства, в тому числі сімей-
ного.

Уряду, в межах діючих бюджетних
програм, необхідно забезпечити
повноцінне фінансування заходів, спря-
мованих на підтримку фермерів-почат-
ківців, сприяти створенню та розвитку
сімейних ферм на селі.

Тільки через об’єднання зусиль дер-
жави та виробників сільгосппродукції,
через розвиток кооперації - споживчої,
збутової, обслуговуючої, кредитної,
можна підвищити економічну результа-
тивність сільськогосподарського

виробництва, досягти високих соціаль-
них стандартів життя на селі.

Сьогодні лише 1% селянських гос-
подарств в Україні охоплено коопераці-
єю, а, наприклад, у сусідній Польщі -
понад 50%. Тому розвиток кооперації
на селі потребує дієвої підтримки.
Влада має гарантувати державну допо-
могу розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на етапах
їх створення.

Місцевій владі необхідно сприяти
організації та проведенню ярмарків та
виставок із продажу сільськогоспо-
дарської продукції та продуктів її пере-
робки, налагодити ефективну роботу
оптових ринків сільськогосподарської
продукції. 

Це повинно бути пріоритетом робо-
ти Уряду.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОРУМ:
ПРОБЛЕМИ СЕЛА ОБГОВОРИЛИ – ЩО ДАЛІ?

Для роботи у Форумі прибули фермери, сільсько-
господарські виробники, переробники, представники
аграрних компаній з усіх регіонів України та керівники
всіх національних асоціацій АПК: всього біля 500 осіб.

Крім того на Форумі були присутні радник
Президента України - Віктор Слаута, заступник Голови
Державного агенства земельних ресурсів України Євген
Бердніков, народні депутати Віктор Бондар та Олег
Ляшко, інші представники органів державної влади.

Не зважаючи на бажання учасників бачити на своєму
зібранні перших осіб Держави, Прем`єр-міністр України
Микола Азаров лише надіслав учасникам Форуму
вітального листа, в якому зазначив, що очікуване ство-
рення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом
відкриє перед аграрним комплексом нові колосальні
можливості для експорту. Але для цього необхідно під-
вищення рівня якості продукції шляхом вдосконалення
технологій в аграрному секторі та розвитку аграрної
науки. Також у листі прозвучала обіцянка Уряду сприя-
ти виробникам сільськогосподарської техніки з метою
модернізації та збільшення власного виробництва.

Відповідати на всі проблемні питання довелося
Міністру аграрної політики та продовольства Українии
Миколі Присяжнюку. Під час виступу він відзначив, що
Міністерство буде відстоювати збереження існуючих
режимів оподаткування і буде робити акцент на більш
глибокому вивченні цього питання разом з іншими міні-
стерствами.

Скликати черговий Форум членів Координаційної

ради спонукали зміни у податковому законодавстві,
через які сіль господарські товаровиробники зазнають
великих збитків, а також щоб проаналізувати зроблене
і визначити майбутні перспективи.

Відкриваючи Всеукраїнський аграрний Форум голо-
ва Аграрного союзу України Геннадій Новіков констату-
вав, що визначені позиції по внесенню змін до оподат-
кування АПК, винесені під час попереднього Форуму,
що проходив у м.Харкові, не знайшли підтримки в
Уряду. В доповнення до листа Президенту України від
учасників Форуму, Аграрний союз України та Асоціація
фермерів та приватних землевласників повторно звер-
нулись з проханням відмінити технічний огляд сільсько-
господарської техніки, як такий, що скомпрометував
себе, звівся до поборів та зловживань, проте лист було
перенаправлено на розгляд до Кабінету Міністрів.

У зв’язку з тим, що виконання функцій технічного
огляду сільськогосподарської техніки передано при-
ватним структурам, які скомпрометували виконання
цієї роботи, перетворили її в формальний захід, до того
ж корумпований і неефективний, голова АСУ звернувся
до учасників Форуму з пропозиціями: припинити будь-
які стосунки з приватними структурами, що виконують
зазначені функції; інформувати адміністративні органи
та владні структури про кожний факт зловживання;
звернутись до Генеральної прокуратури України з про-
ханням: встановити правомірність передачі контро-
люючих функцій від державних органів до приватних
структур; доручити Державній службі України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва вив-
чити обґрунтованість розцінок за проведення технічно-
го огляду та ефективність цієї роботи; доручити
Державній податковій адміністрації провести зустрічну
перевірку між господарствами та контролюючими
структурами про надходження, облік, сплати податків
та використання коштів.

У своїй доповіді Геннадій Новіков з прикрісттю відмі-
тив, що господарства південних регіонів, зокрема АР
Крим, Херсонської, півдня Запорізької, що другий рік
постраждали від посухи опинилися із своїми проблема-
ми наодинці. На прохання Уряду АР Крим та звернення
АСУ було підготовлено Проект урядового розпоряд-
ження про надання фінансової допомоги таким госпо-
дарствам на поворотній основі, проте очікуваного
результату це не принесло.

"Пропозиції аграріїв з усіх областей України продик-
товані прагненням ефективно працювати та нарощува-
ти обсяги виробництва. Тому зважаючи на серйозність
проблем і можливі негативні наслідки, ми сподіваємо-
ся, що керівництво держави врахує думку аграріїв та
практичні напрацювання під час Форуму" - відмічає
Г.Новіков.

«Без перебільшення можна стверджувати, що сьо-
годні склалась критична ситуація, яка у разі невтручан-
ня органів державної влади призведе до зупинки роз-
витку галузі сільського господарства, яка вже перебу-
ває на межі збитковості», - наголосив президент асо-
ціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс
Ліссітса. Перед владою він поставив три головні вимо-
ги:

- повернути ПДВ при експорті зерна;
- ввести мораторій на податкові зміни до 2018 року,

як це прописано в податковому кодекс;
- залишити мораторій на продаж земель до 2016

року, поки не буде
здійснено повної
інвентаризації землі.

«Ми переконані,
що навіть без над-
мірних зусиль ситуа-
цію можна докорінно
змінити. Адже розвя-
зання наболілих про-
блем для АПК не
вимагає чогось
непосильного, а
позитивні результати
будуть відчутними
для всього аграрного
сектору економіки і
держави в цілому», -
додав Голова Ради

директорів асоціації «Союз птахівників України», прези-
дент асоціації «Союз кормовиробників України»
Олександр Бакуменко.

Н а д з в и ч а й н о
гостра дискусія роз-
горілася між очільни-
ком аграрного відом-
ства Миколою
Присяжнюком та
депутатом Верховної
Ради Олегом Ляшко.
На запитання з залу,
чому Аграрний фонд
погано розрахову-
ється з власниками

зданого зерна міністр
відпові, що на сьогод-
нішній день аграріям
через Аграрний фонд

сплачено понад 1,3 млрд. гривень, а заборгованість у
200 млн. гривень пообіцяв погасити до 1 листопада. А в
перспективі – перетворити цю установу в Публічне акціо-
нерне товариство (ПАТ), в якому кошти будуть поверта-
тися не в бюджет, а використовуватися для фінансуван-
ня аграріїв, в тому числі і за рахунок форвардних закупі-
вель. Але на думку Олега Ляшка такі дії влади влади є не
чим іншим, як спробою приватизації державної устано-
ви, покликаної стабілізувати ціни на аграрному ринку, та
в яку «закачані» великі бюджетні кошти.

Під час Форуму представники українських аграрних
компаній та громадських організацій обговорили най-
гостріші проблеми АПК. Зокрема, сільгоспвиробників
на сьогодні найбільше турбує різке падіння цін на зерно
та зниження прибутковості вирощування зернових,
тиск контролюючих та дозвільних органів на галузь,
значні затримки із державною реєстрацією права орен-
ди земельних ділянок, обмеженість фінансування за
рахунок коштів державного бюджету, перманентні
спроби ревізії податкових стимулів для сільськогоспо-
дарських товаровиробників.

Мабуть закономірним був виступ віце-президента
Асоціації фермерів та приватних землевласників
України Миколи Стрижака, в якому він головну увагу
звернув на проблему простого селянина, хлібороба, на
головну фігуру на селі, навколо якої все повинно «кру-
титися». Він навіть навів для прикладу слова
Президента України на минулорічному св’яткуванні Дня
працівника сільського господарства «… майбутнє
України – це фермерські господарства, об’єднані в
потужні кооперативи …». Але що ми бачимо на сьогод-
нішній день на селі? Головна фігура – це «митар», гра-
біжник, який нищить українське село. Результат цього –
за три роки кількість діючих фермерських господарств
зменшилася на 18 – 19 відсотків. Те ж саме можливо
сказати і про підприємства інших форм господарюван-
ня. А проблема рейдерства на селі? Яке більш – менш
прибуткове сільськогосподарське підприємство не
стикалося з цією проблемою?

Подолати ці негаразди – на думку Миколи
Стрижака – селяни можуть лише власними діями,
лише своєю небайдужою позицією, а для цього він
запропонував створити Страйковий комітет по захисту
селян та надати йому повноваження по організації акцій
в межах законодавства.

За результатами Всеукраїнського аграрного
Форуму було прийнято Резолюцію та направлено лист з
переліком необхідних умов для покращення роботи
галузі АПК до Президента України.

Михайло Данкевич

На трибуні Форуму Міністр 
АППУ Микола Присяжнюк.

Президент асоціації
«Український клуб аграрного

бізнесу» Алекс Ліссітса.

Віце-президент АФЗУ  Микола Стрижак

В залі Аграрного форуму.

Голова АСУ Генадій Новіков.

Голова Ради директорів
асоціації «Союз птахівників

України» Олександр
Бакуменко.
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ІВАН ТОМИЧ: ВИ МОЖЕТЕ УЯВИТИ ФРАНЦІЮ, 
ЯКА ПЕРЕДАЄ КИТАЮ МІЛЬЙОНИ ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ?

Нещодавно Віктор Янукович заявив,
що земля в Україні, нарешті, має стати
товаром. Чи можна це розглядати так,
що владі більше нема чого продавати?

Я б почав з позитиву – в минулому
році провладна фракція Партія регіонів
подовжила мораторій на купівлю-про-
даж земель до 1 січня 2016-го року. Я в
тій ситуацій категорично виступав за цей
крок: українські фермери виходили до
Верховної Ради і організовували збори в
регіонах, щоб не допустити запровад-
ження ринку землі. Тоді спрацював здо-
ровий глузд. Тепер пора обговорити
стратегію завершення земельної рефор-
ми в Україні і переходу до можливого
ринку землі за тих обставин, де людина
буде довіряти цьому ринку. І простий
власник земельного паю буде бачити,
що він матиме можливість для покра-
щення свого життєвого рівня, а не про-
сто черговий грабунок, як це відбувалося
з великою приватизацією. Тобто після
введення мораторію треба було мобілі-
зувати прийняття необхідних законів в
Верховній Раді, урядових підзаконних
актів, місцевої влади і громадськості,
щоб 1 січня в 2016 року ми вийшли на
ситуацію, коли люди не будуть пережи-
вати, щоб в них забрали землю майже
задарма. Зокрема треба запровадити
інструмент для можливості купити
землю. Зараз цю можливість мають
групи і транснаціональні кампанії, а фер-
мер, селянин не має, бо він не може
купити пальне, мінеральні добрива…

Ми ж продовжили мораторій, щоб
дати відповіді, як завершити і вирішити
проблему соціальної напруги в селі. І
зараз безглуздо говорити, що ми

настільки успішно вирішуємо всі пробле-
ми, щоб передчасно – вже в 2014–2015
роках – вийти на запровадження земель-
ного ринку. Це є дикунство, загроза соці-
альній стабільності. А це станеться, якщо
ринок буде запроваджений на таких умо-
вах, незалежно від того, як би не випису-
вався сам механізм купівлі-продажу.
Небезпеки аж ніяк не стали меншими,
ніж наприкінці минулого року, коли при-
ймався мораторій. Вони навпаки заго-
стрились.

Як продаж землі великим компаніям,
в тому числі, іноземним, вдарить по
українських фермерах?

Я б не хотів казати, що передчасне
запровадження ринку землі є небезпеч-
ним для українського фермера, але воно
є небезпечним для української держав-
ності. Те, що кажуть, що ми вибудовуває-
мо запобіжники щодо скупки землі іно-
земцями, – це все декларації. Є тисяча
правових дірок, через які іноземці будуть
власниками. Вони й сьогодні є напів-
власниками майже 14 мільйонів найкра-
щої української землі. Тому сьогодні
запровадження дикого ринку землі зни-
щить українського фермера, середняка-
підприємця в сільській місцевості і з
ними зруйнує структуру виробництва
аграрної продукції. Цілком зрозуміло, що
транснаціональні компанії зорієнтовані
тільки на світові ринки і на технічні і зер-
нові культури, інше їх не цікавить (моло-
ко, м'ясо, тваринництво). Тобто поси-
литься наша залежність від імпорту про-
дукції, а в тих умовах, коли Україна руха-
ється в сторону досить досвідченого і
ефективного європейського виробника,
це небезпечніше, ніж за інших обставин.
При таких умовах за декілька десятиліть
сільська поселенська мережа в Україні
може бути стерта, крім головних магіст-
ральних доріг і якихось екзотичних шма-
точків.

Ви малюєте досить апокаліптичні
картини. А як прокоментуєте нашумілу
нещодавно новину, що Україна збира-
ється передати три мільйони гектарів
своїх земель китайцям?

Я не знаю, яка ціль цього піару.
Загалом я б оцінив це як повернення у
далеке минуле, бо так себе вести можуть
хіба що якісь азіатські країни, а не євро-
пейська Україна. Ви можете уявити собі
Францію чи Німеччину, які б передавали
Китаю мільйони гектарів землі? В Китаю
прості принципи – не тільки увірватись

на українську землю, а й завезти на цю
землю китайців. Куди вся ця стратегія
веде, ніхто не скриває. Думаю, що мета
всіх цих розмов – просто опрацювання в
суспільстві таких версій на перспективу.
Чому б не повернутися до цього, коли в
Земельному банку буде 5–6 мільйонів
гектарів, і під кредити в мільярди доларів
не віддати в оренду на багато років
китайцям ці землі? Можливо, в когось в
головах такі проекти витають.

Чи готові українські фермери до
Асоціації з ЄС?

Однозначно у нас вихід тільки в
напрямку євроінтеграції. Для дрібного
товаровиробника, сільського підприєм-
ця, різних середніх форм господарюван-
ня на землі іншої перспективи немає.
Говорити, що все буде просто і легко –
розказувати байки. Якщо ми поступово
будемо приєднуватися до європейських
механізмів, у нас будуть змінюватись
потенційні умови якраз для дрібних това-
ровиробників і фермерів. Це, перш за
все, фінансово-кредитна політика.
Зрозуміло, що не буде через три-чотири
роки фінансових ресурсів ціною в 1 %,
але й 20 % не буде. Хай буде 10–12 % і
вже можна буде вести про щось мову.
Сьогодні ж фермера ніхто не хоче креди-
тувати, через що є серія проблем.

Друге – технологічні надбання, які є в
Європі. Однозначно до нас не будуть йти
технології, які Європа зараз освоює, а
будуть йти ті, які вона забуває, проте для
нас вони дуже високі. З Європи до нас
прийдуть механізми програм з підтрим-
ки інфраструктури, з підтримки виробни-
ків – це і освітні програми, і інші напрям-
ки. Без евроінтеграції українського фер-
мера чекає юридична смерть, на інакше
розраховувати не варто. Але те, що
потрібно буде об’єднуватись, щоб від-
стоювати свої права, – однозначно. І
влада повинна стимулювати саме такі
процеси. Візьміть для прикладу Естонію і
Польщу. В Естонії все зруйнували, а
Польща виросла зі своїм фермером до
німецького чи французького рівня конку-
рентності за показниками.

Давно зрозуміло, що наше молоко не
відповідає європейським стандартам,
тому що в нас переважає сировина
домогосподарств, а не промислових
ферм. Це призведе до злиття дрібних
виробників?

Так, але в Європі є й невеликі ферми.
В Польщі середня ферма – це 20 корів, а

в нас на першому етапі достатньо вийти
на 10 – 12. І якщо в нас буде поєднання
крупних господарств, що мають по 200 –
500 і більше корів з кращими госпо-
дарствами, які можуть у сільській місце-
вості утримувати десяток корів, можна
створити сто тисяч фермерських госпо-
дарств, які зможуть конкурувати. А той,
хто має одну-дві корови – приречений.
Вони однозначно, інтегруючись в
Європу, перестануть існувати як вироб-
ники. Зберегти, або відновити українсь-
ке село 80-х років – це лише ностальгія
за минулим. Зараз достатньо поїхати в
польську сільську місцевість і побачити
все на власні очі – прекрасні господарст-
ва, прекрасні будівлі, щасливі діти…

Польща все ж таки отримує дотації як
член ЄС. Україна розраховувати на такі
дотації не зможе.

В такому об’ємі – ні, але однозначно
розраховувати може. Проте ще раз
повторюю – підписавши Асоціацію, ми
повинні захищати в Брюсселі кожен
крок, кожен стандарт, кожну норму,
кожне розпорядження. Депутати пол-
ьського Сейму, з якими я працював,
говорили, що якби польські фермери не
виходили на вулиці і не тримали фер-
мерський штаб у Брюсселі, захищаючи
свої інтереси, Польща була б зовсім
інша. Цілком зрозуміло, що ніхто нічого
не подарує, треба відповідно реагувати.

Російське ТБ розповідає страшилку,
що іноземці незабаром можуть повиво-
зити з України її цінні чорноземи. Це вза-
галі реально?

Ніхто нікуди нічого не вивезе – це
дурниця, яка не має ніякого підґрунтя.
Але в світі практично завжди були різні
наміри збагатитись за рахунок українсь-
кої землі. Нідерландському чи німецько-
му фермеру сниться українська земля,
на якій він би жив, як у раю. У нас, в най-
кращому випадку і при оптимістичному
сценарії, ціна гектару землі буде 2 - 3
тисячі доларів, а у Нідерландах ця земля
коштує 40 тисяч доларів за гектар. Тобто
він може продати там своїх, умовно
кажучи, тридцять гектарів, а тут купити
тисячу гектарів землі, яка не йде з тією ні
в яке порівняння. Використовуючи тут
свої технології, іноземний фермер
потенційно виростає в рази. Я сам знаю
багатьох колег з тих країн, які просто
мріють про таке.

Павло Вуєць, «Главком»
http://glavcom.ua/

На фото: Іван Томич, 
член Ради АФЗУ.

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ 
СЛУХАННЯ

Організатори: Асоціація фермерів та
приватних землевласників України та Союз
учасників сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів України

Учасники: Представники Міністерства
агарної політики та продовольства України,
Українського державного фонду підтримки

фермерських господарств, громадських орга-
нізацій, обласних та районних АФЗ, фермери,
ОСГ, ЗМІ.

Учасники Громадських слухань «Роль гро-
мадських організацій у формуванні цінової
політики на сільськогосподарську продук-
цію», які відбулися під час проведення XVI
сільськогосподарської виставки 2ФЕРМЕР
УКРАЇНИ – 2013» визначили, що існуюча полі-
тика щодо подальшого розвитку цінової
ситуації, зокрема, зернової галузі в країні не
дає можливості ефективного впровадження
дієвих інструментів регулювання цін.

На ринку зерна в Україні постійно вини-
кають проблеми в зв’язку з ціновою політи-
кою, в результаті чого сільгосптоваровироб-
ники, зокрема, фермери втрачають значну
частину виручки від реалізацію виробленої
продукції. 

Разом з тим товаровиробники не воло-
діють стратегічними орієнтирами відносно
перспектив розвитку зернового господарства
держави, тому сільгосптоваровиробники пла-

нують свою підприємницьку діяльність на під-
ставі цінової ситуації на ринку, яка склалася в
попередньому маркетинговому році. Як
результат, створюється підстави для ще біль-
шої нестабільності виробництва і виникнення
нових проблем в продовольчому забезпечені. 

Зокрема, фактори які впливають негатив-
но на ефективне ведення господарювання є:

- Збитковість зернового виробництва
для фермера через зниження закупівельних
цін, які не покривають собівартість вироб-
ництва розкриває одну із головних причин
скорочення площ під посів зернових;

- Наявність високих затрат на послуги
логістики, явища монополізму, зокрема, у віт-
чизняних портах, ж/д транспорту, елеваторах;

- Відсутність пільгового кредитування
для поповнення обігових коштів, придбання
сільськогосподарської техніки та устаткуван-
ня, молодняка тварин, придбання посівних
елітних матеріалів, реконструкції та будів-
ництва тваринницьких та складських примі-
щень, та ін., відсутність пільгового кредиту-

вання;
- Необхідність покращення умов

лізингу та матеріально-технічного забезпе-
чення фермерів;

- Надмірне, не обґрунтоване втручан-
ня підрозділів державної сільгоспінспекції,
фіскальних органів та місцевих органів вико-
навчої влади;

- Застосування фермерськими госпо-
дарствами устарілої техніки та устаткування є
однією із причин низьких врожаїв та якості,
зниження темпів робіт і, відповідно, вартості
кінцевого продукту;

- Наразі стає насущним розгляд
питання щодо необхідності розробки плану-
схеми потреби сільськогосподарської про-
дукції на внутрішньому ринку на найближчі 3-5
років;

- Відсутність стабілізаційного фонду
для фермерів, який повинен стати буфером в
період падіння цін, та питання державної
дотації на 1 га;

Продовження на сторінці 11
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«СЕЛЬСКАЯ ЖЕНЩИНА 
С ГОРОДСКОЙ ПРОПИСКОЙ»

«На земле мы работаем по прин-
ципу - «От каждого по способностям,
каждому по потребностям».

«Вместе со мной работают моя
сестра Валентина, дочь Оксана и наш
компаньон Николай Николаевич Бурдин,
- рассказывает Вера Борисовна, - Для
работы на земле мы дополняем друг
друга». Так дочь Оксана водит машину, и
она решает вопросы организационного
характера, ведет делопроизводство,
оформляет и подписывает документы.
Сестра Валентина Борисовна, хотя еще
продолжает работать,  но в выходные и в
отпуске всегда в Новгородковке.
Николай Николаевич долгие годы рабо-
тал водителем и очень хорошо знает тех-
нику. «Николай - единственный мужчина
в нашем коллективе и отвечает за всю
техническую часть нашей деятельности.
Мы его называем нашим «техническим
директором», - улыбаясь, говорит Вера
Борисовна, - А я уже и за технолога, и за
агронома. Вот у нас так само собой сло-
жилось распределение обязанностей. И
мы работаем по принципу – от каждого
по способностям, каждому по потребно-
стям».

Пришлось много приложить усилий,
чтобы подготовить землю под посадку
фруктово-ягодных культур. Дело в том,
что участки Новгородковский сельсовет
выделил на территории фруктового сада
бывшего колхоза «Украина». «Более два-
дцати лет эта земля не обрабатывалась.
Поэтому пришлось выкорчевывать
остатки корневых зарослей, и эту работу
мы продолжаем до сих пор, - рассказы-
вает Вера Борисовна, - А еще нам
достался участок земли, где после кир-
пичного завода осталась огромная яма.
Чтобы ее засыпать, необходимо было
более сотни КАМАЗов глины привезти».

Но эти трудности все равно не оста-
новили новоиспеченных частных земле-
владельцев. Теперь на выделенном
земельном участке на 7 гектарах выра-
щивается садовая земляника, на 2 гек-
тарах заложен сад черешни, 1 гектар
занимает не укрывной кишмишный
виноград сорта Юпитер раннего срока
созревания, посаженный по тоннельной
калифорнийской технологии. Кроме
этого небольшая площадь отведена под
малину, ежевику, лук, чеснок и другие
овощи.

А еще аграрии из города держат
большое подсобное хозяйство. «У нас
три коровы, три телочки, четыре бычка,
куры-несушки и бройлеры, перепела,
индюки, вьетнамские поросята и овцы
романовской породы, - перечисляет
Вера Борисовна, - Так что у нас всегда
экологически чистые и разнообразные
мясные и молочные продукты, яйца

куриные и очень полезные перепелиные.
Всем этим мы снабжаем наших родных и
близких, кому сколько надо».

Если бы не меннониты…
Черешневый сад пока не приносит

доходов, ему еще нужно расти.
Высадили в саду черешню
Мелитопольская черная. Этот сорт
выбран не случайно, поскольку он адап-
тирован к местным климатическим усло-
виям, раньше входит в плодоношение, а
схема посадки у него такова, что на кар-
ликовом подвое можно высаживать
тысячу деревьев на один гектар.
Виноградник в этом году дал урожай в
пределах 2 тонн. «Мы сдали виноград
оптовикам, но в будущем планируем
приобрести сушильное оборудование,
чтобы самим производить изюм. Это
будет гораздо выгоднее», - делится пла-
нами Вера Борисовна.

А вот земляника уже приносит при-
быль. Но дело это очень хлопотное и тру-
доемкое. Однако, спрос на эту ягоду
есть всегда, поэтому есть смысл ею
заниматься. «Земляникой мы занялись
потому, что ее урожайность выше, чем у
клубники. В сезон сбора ягод, а это май-
июнь, мы ежедневно реализуем от трех
до шести тонн земляники, - сообщила
Вера Борисовна, - В этом году мы, к
сожалению, не получили прибыль, кото-
рую ожидали, так как была низкая заку-
почная цена, она упала практически на
половину. Если в предыдущие годы ниже
20 - 22 гривен мы оптовикам не продава-
ли землянику, то в этом году цена
составляла 10 - 12 гривен».

Снижение цены на землянику вызва-
но тем, что на Херсонщине, где эта ягода
занимает большие площади, была ано-
мально сухая и жаркая весна. «А там, в

основном пески, поэтому земляника
начала интенсивно «гореть». Чтобы реа-
лизовать хоть что-то, местные ягодники
готовы были продать ее по любой цене и
в результате цену сбили до 7 - 10 гривен.
А мы очень зависим от ценовой полити-
ки Херсонской области, поэтому постра-
дали и мы», - посетовала аграрий из
Новгородковки. В то же время заказов
на ягоду было много, забирали урожай
не только местные оптовики, но и из
Харьковской, Донецкой и Луганской
областей. «Поскольку падение оптовой
цены не дало ожидаемой прибыли, то
это не позволило нам реализовать
планы в части приобретения грузового
автомобиля и какого-нибудь небольшо-
го трактора», - с сожалением отметил
Николай Николаевич.

В целом необходимое оборудование
в хозяйстве уже есть. Это прицепное
оборудование, холодильники, теплицы,
система капельного орошения. «У нас
всё на капельном орошении – и сад, и
виноградник, и земляника. Этот вид
полива не из дешевых, только на земля-
нику уходит до 6,5 километров на один
гектар капельной ленты, которая очень
недолговечна. Но в наших климатиче-
ских условиях другой вид полива непри-
емлем, - сообщила Вера Морозова, - А
вот холодильное оборудование и тепли-
цу нам предоставили, как участникам
украинско-канадского проекта».

Проект развития плодоовощевод-
ства в Запорожской области около пяти
лет, до марта текущего года, внедряла
канадская менонитская ассоциация эко-
номического развития (MEDA) и канад-

ское правительство (CIDA). Причем, в
первую очередь канадцы поддерживали
женщин-фермеров, имеющих неболь-
шие земельные наделы. Когда они при-
ехали в Новгородковку и увидели, что в
хозяйстве Веры Морозовой все делает-
ся по уму и с душой, а средств маловато,
то сразу предложили участие в проекте.
Поддержала эту идею и председатель
совета женщин-фермеров Запорожской
области Надежда Петровна Компаниец.
«Канадцы нам очень помогли. Тогда в
2011 году они нам поставили демонст-
рационную теплицу площадью 400 квад-
ратных метров и демонстрационный
холодильник для охлаждения ягод, - рас-
сказывает женщина-фермер, - В общей
сложности общая стоимость этого обо-
рудования составила почти 190 тысяч
гривен. Конечно, таких денег у нас на тот
момент не было и мы бы самостоятельно
это оборудование не купили бы». А еще
участие в проекте позволило взять в
банке АКМ беспроцентный кредит на
сумму 97 тыс. грн. На эти средства было
закуплено дополнительное холодильное

оборудование. Еще 180 тыс. грн.  креди-
та взяли на закладку виноградника. И
если первый заем уже выплатили, то
кредит на виноградник нужно погашать
еще два года. Вот так меннониты из
далекой Канады помогли новгородков-
ским фермерам. 

Кооперативное начало…
Но эта помощь пришлась кстати и

другим селянам, которые занимаются
выращиванием земляники. «Емкость
демонстрационного холодильника поз-
воляла охлаждать гораздо больше зем-
ляники, чем мы собирали с наших семи
гектар. И тогда мы решили предложить
свои услуги другим фермерам. Для
этого был создан сельскохозяйственный
обслуживающий кооператив «Митра», -
рассказывает Вера Борисовна, - Кроме
нас в него вошли еще двенадцать чело-
век из Новгородковки, Константиновки и
других близлежащих сел. Выращенный
урожай земляники мы консолидируем
воедино, охлаждаем до 12-14 градусов,
упаковываем в специальную пластико-
вую тару на 500 грамм и реализуем опто-
викам». Кроме этого члены кооператива
пользуются техникой, которая есть в
хозяйстве Веры Морозовой, при жела-
нии могут приобрести рассаду земляни-
ки. А желающим заняться земляникой,
рассаду в небольших количествах
вообще отдают бесплатно, да еще и
мастер-классы проводят по ее выращи-
ванию. 

«Первые годы мы намучились с рас-
садой. Брали импортную замороженную
рассаду фриго. У нее приживаемость
вроде неплохая, но наши климатические
условия с низкой влажностью воздуха
для нее плохи и в июле-августе идут
большие потери растений. А если мы
высаживаем свою рассаду, то она хоро-
шо переносит наши погодные условия, -
сообщает уже достаточно опытная в
выращивании земляники фермер, -
Раньше мы выращивали более двадцати
сортов земляники. А потом сделали
вывод, что самые адаптированные к
нашим климатическим условиям и эко-
номически выгодные, это сорта Хоней и
Клери».

В среднем урожайность этих сортов
составляет от 5 до 20 тонн с гектара. Но
одно дело вырастить урожай, а другое –
вовремя его собрать с минимальными
потерями, ведь земляника нежная
ягода. И здесь очень важны хорошие
погодные условия. Когда во время сбора
земляники идут дожди, то и потери полу-
чаются серьезные. А сбор земляники
осуществляется вручную. В сезон убор-
ки в хозяйстве работает 2 - 3 бригады
сборщиков. За каждый собранный кило-
грамм земляники плата составляет до
1,5 грн. И люди в день зарабатывают от
80 грн.

Вот так четыре жителя Мелитополя в
корне изменили свою жизнь и теперь не
только сами имеют работу и неплохой
достаток, но дают работу другим и ока-
зывает помощь в деле, которое освоили
сами. «Если бы мне коренному горожа-
нину лет пятнадцать назад сказали, что я
буду заниматься сельским хозяйством,
то я бы рассмеялся, - улыбается «техни-
ческий директор» Николай Бурдин, - А
сегодня это уже как наркотик. Мы просто
не мыслим себя без этой работы, без
вечных хлопот и забот. Но это не только
интересно, но и полезно и для нас, и для
наших близких. Не зря говорится, что
земля наша кормилица. 

Лариса Чайка
Фото Ирины Утюк
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XVI СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИСТАВКА 
„ФЕРМЕР УКРАЇНИ – 2013”

Підсумки проведення виставки.
Якщо говорити словами статистики, то загальна

виставкова площа становила майже 2500 кв.м відкри-
тих та закритих майданчиків, біля 80 виставкових стен-
дів на яких розміщувалися понад 250 учасників. Цього
року, окрім комерційних підприємств, у виставці при-
йняли часть 20 обласних делегацій, на стендах яких
було представлено більше 100 фермерських госпо-
дарств, кооперативів та особистих селянських госпо-
дарств з усіх кточків України.

За словами самих фермерів виставка для них – це
єдина нагода поспілкуватися з колегами, поділитися
досвідом, дізнатись про новини в агро бізнесі, наміти-
ти шляхи для вирішення існуючих проблем.

Офіційне відкриття виставки відбулося 10 жовтня об
11 годині, в урочистій обстановці у 3 павільйоні
Національного комплексу. 

У відкритті виставки приймали участь: заступник
міністра аграрної політики та продовольства України
Давиденко Валерій Миколайович, Президент АФЗУ
Миркевич Микола Степанович, Президент ССОКУ
Томич Іван Федорович, Президент НАДСУ Корінець
Роман Ярославович.

Привітальне слово від імені Міністра аграрної полі-
тики та продовольства Миколи Володимировича
Присяжнюка зачитав його заступник Валерій
Давиденко.

Після урочистого перерізання стрічки почесні гості
оглянули експозиції учасників виставки, особливу
увагу приділяючи фермерським експозиціям, спілкую-
чись з представниками від областей, фермерами, коо-
ператорами та представниками засобів масової інфор-
мації.

В цей же день членами оргкомітету були оглянуті
експозиції учасників та визначено, що найкраще підго-
тувалися до виставки та оформили свої стенди деле-
гації Донецької, Житомирської та Чернігівської обла-
стей. Ці області були відзначені спеціальними дипло-
мами.

Протягом всіх днів роботи виставки відбувалася
демонстрація кращої сільськогосподарської продукції
фермерських, особистих селянських господарств та
кооперативів на обласних стендах виставки. 

В рамках виставки було презентовано авто лавку
для виїзної торгівлі сільськогосподарською продукцією
в рамках реалізації ініціативи міністра «Рідне село».
Вона побудована на шасі автомобіля Газель та має все
обладнання та устаткування, в тому числі і холодильне,
щоб здійснювати виїздну торгівлю різноманітною про-
дукцією.

Науково-практичні заходи: проходили 10 жовтня
2013 року в конференц-залах 2 та 1 – го павільйонів та
11 жовтня в конференц-залі кафе «Ясени» НК
«Експоцентр України».

10 жовтня відбулися громадські слухання «Роль гро-
мадських організацій у формуванні цінової політики на
сільськогосподарську продукцію», засідання Ради
АФЗУ та ряд доповідей та семінарів по юридичній та
законодавчій тематиці.

Всеукраїнська Асоціація виробників виноградної та
садівничої продукції – (ВАВВСП) провела прес-конфе-
ренцію та семінар «Розвиток теруарного виноробства в
малих та середніх господарствах України».

11 жовтня відбулася презентація посібника
«Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив:
початок шляху», який підготував та виготовив Союз с/г

Символічну стрічку перерізають почесні гості та
господарі виставки

Леонід Остапенко демонструє обласний стенд
Житомирської області

Фермери Черкащини

Продукція господарства Григорія Наконечного з
Київщини

Григорій Наконечний – „…дуже потрібна 
авто лавка…”

Леонід Кириченко та Тамара Логвиненко 
біля експозиції Херсонської області

Заступник міністра ПАПУ дає
інтерв’ю каналу 1+1

Дмитро Українець розповідає про 
Рівненських господарів

Новий керівник „Украгролізингу” Жанна Орінічева
розповідає про доступну техніку для селян
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обслуговуючих кооперативів за підтримки
«Агроінвест», а також було проведено навчальний
семінар з питань розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації, активну участь у підготовці
та проведенні якого взяли фахівці Департаменту нау-
ково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сіль-
ських територій Мінагрополітики України, Асоціації
дорадчих служб України, профільних наукових закла-
дів та міжнародних проектів технічної допомоги. На
семінарі було розглянуто весь спектр питань діяльно-
сті сільськогосподарських обслуговуючих кооперати-
вів: від законодавчих аспектів – до фінансування,
страхування, та забезпечення матеріально-технічни-
ми засобами.

На відкритих площах виставкового комплексу були
організовані розважально - торгові заходи: продаж
продукції бджільництва та медоваріння,організовані
Гільдією медоварів України (12 підприємств цього
напрямку), продаж саджанців, розсади, насіння та
супутніх матеріалів для саду та городу,  11-12 жовтня
відбувалися Дні врожаю від ТМ «Садочок», презентації
позашляховиків від компанії «НІКО Україна», дегустації
виноробної продукції теруарного виробництва з
Одеської, Херсонської, Черкаської областей та АР
Крим.

Виставка об’єднала більше 250 українських учасни-
ків: підприємства, фермерські та приватні сільськогос-
подарські господарства, кооперативи.

В експозиціях була представлена різноманітна про-
дукція сільськогосподарської та переробної галузей;
найновіші розробки, технології вирощування і перероб-
ки продукції рослинництва та тваринництва; насіння,
саджанці, добрива, засоби захисту рослин; ветеринар-
ні препарати; фермерський інвентар; готова продукція
аграрних підприємств.

За підрахунками організаторів загальна кількість
відвідувачів виставкових заходів та ярмарки сільгосп-
продукції становила більше 18 тис. чоловік. Це дало
можливість ознайомити значну кількість відвідувачів з
високоякісною фермерською продукцією, знайти для
сільгоспвиробників нові ринки збуту, показати нове
обладнання та технології, провести ряд заходів, які
необхідні для виробничих потреб селян, надати їм
вичерпну інформацію про новини в законодавчій базі, з
питань державної підтримки, питань лізингу, страху-
вання та роботи з комерційними банками, реалізувати
свою продукцію для потреб Киян.

В цілому виставкові заходи пройшли на високому
рівні, згідно Концепції розробленої Оргкомітетом, та
отримали схвальні відгуки як учасників, так і відвідува-
чів заходів.

Інформаційну підтримку виставки здійснювали
газети «Вісник Фермер України», „Вести”, „Агроснаб
Черноземья”, „Агросвіт України”, „Дельта-Агро”, „Дім,
сад, город”, „Вісті Придніпров’я”, „Реклама на село”,
„Аграрний тиждень. Україна”, „АгроПартнер Україна”,
«Хозяин», „Світ і бізнес” та журнали „Агро Перспектива,
Україна” „Бізнес”, „Чим хата багата”, „Сучасна ветери-
наран медицина”, „Бізнес пропозиція”, „Эксклюзивні
ТЕХНОЛОГІЇ”, «Овощеводство», «Нескучный сад”, соці-
альна мережа «САДОВЕД», Прес-Біржа, Бізреліз та
діловий Web-портал.

Електричний трактор від Інституту 
ім.. Погорілого

Компанія „БЛІЦ” – холодильна техніка для сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Поза шляховики для справжніх фермерів …
Ярмарок саджанців, насіння та 

сільськогосподарської продукції

Метою семінару було ознайомлення українських
розробників аграрної та економічної політики з напрям-
ками та досвідом, що можуть підвищити рівень конку-
рентоспроможності аграрного сектору на засадах
досвіду країн - членів ОЕСР,зокрема Італії на
прикладіТрентіно-Альто-Адідже.

До групи українських учасників увійшли представники
Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Адміністрації Президента України, Державної
служби України з питань регуляторної політики та розвит-
ку підприємництва, Асоціації фермерів та приватних зем-
левласників України, ВГО "Союз учасників сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів України", міжна-
родні експерти та місцеві спеціалісти.

Учасники обмінялися досвідом та обговорили труд-
нощі, які були виявленими у ході розроблення страте-
гій, програм і заходів,які були сформованими у рамках
Проекту. Зокрема, була розглянута роль аграрних коо-
перативів у підтримці фінансування МСП та вдоскона-

ленні навичок для агробізнесу, особливо в МСП. 
Учасники мали можливість представити власні про-

грами й документи з агрополітики та обговорити з між-
народними експертами і практиками підходи та варіанти
для розв’язання виявлених проблем. Робота проходила
в трьох окремих групах,в яких разом з міжнародними
експертами обговорювалися проблеми, які були запро-
поновані українськими учасниками. Експерти ОЕСР
надавали свої коментарі, представляли презентацій
можливих стратегій, що вже були реалізовані державни-
ми органами та професійними об’єднанями аграріїв в
цій сфері, зокрема в провінції Трентіно-Альто-Адідже.

Василь Кононенко,
ССОКУ

Від редакції. В наступних номерах ми плануємо про-
довжити розповідь Василя Кононенка про робочу
поїздку до Італії, та запропонувати увазі читачів розпо-
віді про винний та сирний кооперативи, науково –
дослідний інститут Маха і звичайно про мальовничий
регіон Тренто.

СЕМІНАР У ІТАЛІЙСЬКОМУ ТРЕНТО

Організація економічного співробітництва та роз-
витку (ОЕСР) була створена у 1961 році на базі
Європейської організації економічного співробіт-
ництва, заснованої для управління допомогою з боку
США та Канади у рамках Плану Маршала по рекон-
струкції Європи після Другої Світової війни. Її діяль-
ність спрямовується на зміцнення й підвищення
ефективності економік держав - членів, покращення
соціально - економічних умов та ситуації з зайняті-
стю, забезпечення економічного зростання як інду-
стріально розвинутих країн, так і тих, що розвивають-
ся. Одним з механізмів діяльності організації є про-
ведення неформальних дискусій з колегами з інших
держав - членів щодо вирішення наявних спільних
економічних проблем та знаходження шляхів їхнього
вирішення. ОЕСР розробляє, зокрема, рекомендації
для урядів держав світу щодо удосконалення соці-
ально - економічної політики.

Тренто – мальовниче гірське місто з населенням
майже 120 000 осіб (в тому числі, за офіційними
даними – майже 1000 українців). Воно займає площу
близько 16000 гектарів та простягнулося берегом
повноводної гірської річки Адідже у центрі населеної
місцевості між Mеццоломбардо і Роверето на відста-
ні 480 км від Риму. Тренто є освітнім, науковим,
фінансовим і політичним центром в Трентіно-Альто-
Адідже / Південний Тіроль, та у північній Італії в ціло-
му. Університет Тренто займає перше місце в рей-
тингу італійського Міністерства освіти, рейтингу уні-
верситетів і досліджень серед 30 найкращих колед-
жів Італії.

Поза Мальовничий Тренто 
з висоти пташиного польоту 
для справжніх фермерів …

Вечірній Тренто
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Двоє родичів успадкували одну земельну ділянку, проте їм
видали один державний акт на двох.

Чи правомірно це?
Петро Іванович, Черкаська область

Так, правомірно. На одну земельну ділянку видається один держав-
ний акт. Окрім того, законодавством передбачена можливість оформ-
лення одного державного акта на кілька співвласників. Відповідно до
пункту 2.19 Інструкції про заповнення бланків державних актів на право
власності на земельну ділянку і на право постійного користування
земельною ділянкою, затвердженої наказом Держкомзему від
22.06.2009 №325, якщо земельна ділянка перебуває у спільній власно-
сті осіб, державний акт видається особі, уповноваженій співвласниками
земельної ділянки. Водночас разом із бланком державного акта вида-
ється додаток до нього із зазначенням усіх співвласників.

За бажанням співвласники в установленому законом порядку мають
право розділити цю земельну ділянку відповідно до їх часток. Тоді це
вже будуть дві окремі земельні ділянки, на які можна буде оформити два
державні акти.

Яким чином присвоїти кадастровий
номер земельній ділянці, на яку оформ-
лено державний акт на право власності
на земельну ділянку старого зразка?

С. Самойлов Луганська область

Кадастровий номер земельної ділянки –
це унікальний на території України код, який
присвоюється кожній земельній ділянці з
метою її ідентифікації і залишається незмін-
ним протягом усього часу існування земель-
ної ділянки як єдиного цілого.

Кадастрові номери присвоюються
земельним ділянкам усіх форм власності. При
переході прав на земельну ділянку від одного
власника до іншого кадастровий номер
земельної ділянки залишається без змін.
Система кадастрової нумерації земельних
ділянок є єдиною на всій території України.

Кадастровий номер присвоюється
земельній ділянці на стадії кадастрових зйо-
мок територіальними органами
Держкомзему. При цьому використовується
індексний кадастровий план об’єкта адміні-
стративно-територіального устрою.

Наявність кадастрового номера є підста-
вою для формування Поземельної книги на
земельну ділянку та здійснення державної
реєстрації земельної ділянки.

Кадастровий номер гарантує захист дер-
жавою конституційних прав громадян та юри-
дичних осіб на землю.

Відповідно до статті 132 Земельного
кодексу України (далі – Кодекс) угоди про
перехід права власності на земельні ділянки
повинні містити кадастровий номер земель-
ної ділянки.

Згідно з частиною 6 статті 120 Кодексу
істотною умовою договору, який передбачає
набуття права власності на жилий будинок,
будівлю або споруду, є кадастровий номер
земельної ділянки, право на яку переходить у
зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти.

Виготовлення державних актів на право
власності та на право постійного користуван-
ня земельною ділянкою здійснюється на під-
ставі розробленої технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право на земельну ділянку (стат-
ті 25,56 Закону України ”Про землеустрій”),
яка містить результати кадастрових зйомок.

Законодавство не передбачає обов'язко-
вості для громадян заміни державного акта на
право власності на земельну ділянку старого
зразка на державний акт нового зразка.
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 02.04.2002 № 449 (із змі-
нами) раніше видані державні акти на право
власності на земельну ділянку залишаються
чинними і підлягають заміні у разі добровіль-
ного звернення громадян.

Для вирішення питання щодо присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці
необхідно звернутися до територіального
органу земельних ресурсів із заявою щодо
присвоєння земельній ділянці кадастрового
номера.

Присвоєння кадастрових номерів на вже
приватизовані земельні ділянки при існуючо-
му державному акті старого зразка повинно
відбуватися на підставі технічної документації

із землеустрою по відновленню меж земель-
ної ділянки, виконання робіт з визначення гео-
дезичних координат поворотних точок існую-
чих меж земельної ділянки з прив'язкою до
державної геодезичної мережі, а також вне-
сенням  відомостей про земельну ділянку до
бази даних автоматизованої системи держав-
ного земельного кадастру.

Технічна документація із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують
право на земельну ділянку, а також докумен-
тація щодо відновлення меж земельної ділян-
ки розробляється землевпорядними органі-
заціями, які мають ліцензії на проведення
землевпорядних робіт. Такі організації є
суб'єктами підприємницької діяльності і при
безкоштовному виготовленні технічної доку-
ментації необхідно передбачити компенсацію
з бюджету, що не передбачено у державному
бюджеті.

Для належного складання технічної доку-
ментації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та внесення відомостей про
неї до автоматизованої системи державного
земельного кадастру необхідно виконати
низку процедур з ведення державного
реєстру земель відповідно до вимог
Тимчасового порядку ведення державного
реєстру земель, затвердженого наказом
Держкомзему від 02.07.2003 № 174 та заре-
єстрованого в Мін’юсті 25.07.2003 за №
641/7962, а саме: перевірку та обробку
інформації на магнітному носії (обмінного
файлу), внесення відомостей до бази даних
автоматизованої системи ведення державно-
го земельного кадастру та внесення записів
до Поземельної книги.

Загальна вартість послуг зі складання тех-
нічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), внесення
відомостей до бази даних автоматизованої
системи ведення державного земельного
кадастру, перевірки та обробки інформації на
магнітних носіях та внесення записів до
Поземельної книги, що надаються структур-
ними підрозділами державного підприємства
”Центр державного земельного кадастру”,
визначається відповідно до Розмірів оплати
земельно - кадастрових робіт та послуг,
затверджених спільним наказом
Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки від
15.06.2001 № 97/298/124, зареєстрованих в
Мін’юсті 10.07.2001 за № 579/5770 (із зміна-
ми).

У разі наявності архівних примірників тех-
нічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право
на земельну ділянку, або проекту відведення
земельної ділянки в територіальних органах
Держкомзему для присвоєння кадастрового
номера територіальним підрозділом
Держкомзему здійснюються роботи по фор-
муванню обмінного файлу для внесення
даних про земельну ділянку до автоматизова-
ної системи державного земельного када-
стру.

Після отримання кадастрового номера
земельної ділянки громадянин безоплатно
отримує довідку про його присвоєння.

Яка схема поділу спільної земельної ділянки при відчуженні
права власності на половину житлового будинку

Петро Соколенко, Житомирська область.

Відповідно до статті 355 Цивільного кодексу України майно, що є у
власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві
спільної власності (спільне майно). Майно може належати особам на
праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності. Право
спільної власності виникає з підстав, не заборонених законом. Спільна
власність вважається частковою, якщо договором або законом не вста-
новлена спільна сумісна власність на майно.

У випадку, коли житловий будинок офіційно не розділений, за
загальним правилом частки у праві спільної часткової власності вва-
жаються рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю співвлас-
ників (частина перша статті 357 Цивільного кодексу України).

Частиною першою статті 361 Цивільного кодексу України перед-
бачено право співвласника самостійно розпоряджатися своєю часткою
у праві спільної часткової власності. Для розпорядження своєю часткою
кожен співвласник може вимагати виділення своєї частки. У випадку,
коли співвласників є двоє, настає поділ майна, що знаходиться у спіль-
ній частковій власності.

Тому, згідно з вимогами чинного законодавства, для передачі права
власності на половину будинку іншій особі необхідно здійснити виділен-
ня частки, (фактично поділ будинку з наступною реєстрацією цієї частки
в бюро технічної інвентаризації), та отримати відповідну довідку відпо-
відно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації
об’єктів нерухомого майна.

Після отримання відповідної довідки необхідно укласти договір про
поділ нерухомого майна. Відповідно до частини третьої статті 367
Цивільного кодексу України договір про поділ нерухомого майна, що є у
спільній частковій власності, укладається у письмовій формі та підлягає
нотаріальному посвідченню.

Укладення договору, який передбачає набуття права власності на
житловий будинок, будівлю або споруду, що пов’язане з переходом
права на частину земельної ділянки, здійснюється після виділення цієї
частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадаст-
рового номера.

Відповідно до частини третьої статті 88 Земельного кодексу України
учасник спільної часткової власності має право вимагати виділення
належної йому частки складу земельної ділянки.

Згідно з положеннями частини шостої статті 120 Земельного кодек-
су України та частини другої статті 377 Цивільного кодексу України роз-
мір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у
зв’язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або
споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права
власності на ці об’єкти. Так, відповідна частина земельної ділянки, що
переходить до набувача частини будівлі або споруди, формується в
окрему земельну ділянку в порядку, визначеному статтями 55, 56
Закону України «Про землеустрій» з відповідним встановленням меж
нової земельної ділянки та присвоєнням кадастрового номера.

В Україні за 9 місяців 2013 р.
виробництво складної сільськогоспо-
дарської техніки знизилося на 30%.
Про це під час засідання уряду пові-
домив прем'єр-міністр України
Микола Азаров, передає кореспон-
дент РБК-Україна.

"За 9 місяців сільгоспмашинобуду-

вання не продемонструвало очікува-
ного зростання. Так, тракторів вироб-
лено на 30% менше, ніж за січень-
вересень 2012 р. Тоді як виробництво
дискових борон виросло на 23%, а
сівалок - на 24%. Тобто, ми не отрима-
ли зростання у виробництві складної
техніки", - зазначив Азаров.

Азаров доручив міністру проми-
словості Михайлу Короленко, міні-
стру агропромислової політики
Миколі Присяжнюку, міністру еконо-
мічного розвитку та торгівлі Ігорю
Прасолову і міністру фінансів Юрію
Колобову звітувати про стан вироб-
ництва сільськогосподарського

машинобудування та попит на нього,
а також надати звіти від даних міні-
стерств про виконану чи не виконану
роботу у цій сфері, які будуть заслуха-
ні на найближчих засіданнях.

Джерело: 
РБК-Україна

ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ЗНИЗИЛОСЯ
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ОСІННІ ШКІДНИКИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Зерновим колосовим культурам

можуть шкодити більш ніж 50 видів
комах. Злакові культури в тій чи іншій мірі
пошкоджуються у всіх кліматичних і грун-
тових зонах. В осінній період озимим хлі-
бам можуть завдавати великої шкоди
личинки хлібної жужелиці, гессенська,
шведська, пшенична (чорна) мухи, бага-
то видів злакових попелиць і цикад.
Пряма шкода може виражатися у змен-
шенні кількості сходів, зрідженні посівів,
ослабленні темпів зростання, зниженні
продуктивної кущистості. 

Крім того, при пошкодженні рослин
шкідниками посилюється і розвиток хво-
роб. Попелиці і цикади здатні переносити
вірусні захворювання і можуть істотно
знижувати врожай озимих. У зв'язку з
мінливими умовами вирощування зерно-
вих культур (поверхневий обробіток грун-
ту без оберту пласта, порушення сівозмін
і строків сівби) відзначається збільшення
пошкоденості озимих культур злаковими
мухами, попелицями, цикадки, личинка-
ми жужелиці та іншими шкідниками.

Інтенсивність розвитку, заселеність
посівів та рівень шкідливості шкідників в
осінній період залежать від кліматичних
умов та фітосанітарного фону грунту.
Приміром, восени період шкодочинності
хлібної жужелиці на озимині збільшу-
ється від 15 до 100 днів при випаданні
значної кількості опадів. Особливо це
стосується посівів зернових, розміщених
після стерньових попередників, поблизу
місць скупчення соломи або ділянок,
засмічених падалицею зерна, у знижен-
нях рельєфу. Ознаками пошкодження
цим видом є гофроване та понівечене
листя рослин.

В умовах сухої осені слід пам'ятати
про можливість масового заселення і, як
наслідок, сильного пошкодження посівів
зернових великими і звичайними злако-
вими, ячмінними попелицями тощо. В
умовах теплої затяжної осені зростає
ймовірність поширення цикадок по посі-
вах озимих. Поряд із механічними
пошкодженнями рослин, попелиці і
цикадки завдають шкоди шляхом пере-
несення небезпечних вірусних захворю-
вань (мозаїки, карликовість). В цілому
для розвитку всіх зазначених видів комах
оптимальною є середньодобова темпе-
ратура понад 13°С, суха і тепла погода
протягом вересня-жовтня.

Найбільша загроза від комплексу
шкідників - хлібної жужелиці, попелиць,
злакових мух, цикад, совок - може вини-
кати насамперед у південних регіонах
вирощування пшениці та ячменю, особ-
ливо на площах надранніх і ранніх строків
сівби і по стерньових попередниках.

Саме цим посівам необхідно першочер-
гову увагу і контроль їх фітосанітарного
стану. При цьому насамперед варто
звертати увагу на пошкодженість рослин
личинками хлібної жужелиці. З появою
уражених ними рослин (1-2 стебла/м І) і
по стерньових попередниках необхідний
хімічний захист.

Хлібна жужелиця. Є одним з най-
більш небезпечних шкідників зернових
колосових культур, особливо озимої
пшениці.

Шкідливість хлібної жужелиці про-
являється щорічно, переважно на посі-
вах, що йдуть по стерньових попередни-
ках. Личинки жужелиці можуть викликати
значну зрідженість посівів як восени, так
і навесні після відновлення вегетації ози-
мих, появи сходів ячменю.

Личинка брудно-біла, голова і три
грудних сегменти темно-бурі, довжина
тіла дорослої личинки сягає до 25 мм.
Живуть личинки у верхньому шарі грунту,
у викопаних ними нірках поруч із росли-
ною. Лялечка жовтувата, вільна, у грунті
знаходиться у земляній колисці.
Зимують личинки в грунті на посівах ози-
мих. Найчастіше зимують личинки друго-
го і третього віків. Хлібна жужелиця дуже
холодостійкий шкідник, яйцекладка, від-
родження личинок і їх харчування три-
вають на озимих посівах аж до настання
заморозків. Вночі личинки виповзають із
нірок, обгризають паренхіму листа,
залишаючи грудку сплутаних, зжованих
жилок, втягують листя у грунт.
Пошкоджені рослини нерідко гинуть.
Заселення посівів личинками жужелиці і
відповідно їх пошкодження носить вогни-
щевий характер. При високій заселено-
сті посів рідшає, на ньому утворюються
лисини, виникає необхідність пересіву.
Максимальна чисельність шкідника від-
значається по краях галявини і в двомет-
ровій смузі навколо неї. Шкідливість
жужелиць залежить від кількості рослин-
ної маси, споживаної личинкою на добу.
Личинки 1-2 віку за чисельності 60 на 1 мІ
за 5 діб просуваються на 0,75 м углиб
посіву, знищуючи на своєму шляху рос-
лини пшениці у фазі 3-4 листочків.
Харчування припиняється за температу-
ри 0-5°С.

Найбільшої шкоди завдає озимій
пшениці в степовій зоні, пошкоджує
також інші рослини сімейства злакових,
такі як: жито, ячмінь, рідше деякі сорти
вівса, іноді кукурудзу. З дикорослих рос-
лин - пирій, крім того, харчується мятли-
ком, житняк, тимофіївкою, лисохвіст
тощо.

Загострюється фітосанітарна обста-
новка і групою внутрішньостеблових
шкідників - злаковими мухами.
Найбільшої шкоди комаха заподіює ози-
мій пшениці восени. При сприятливих
умовах злакова муха може в осінній
період знищити більш ніж 60% сходів і
завдати істотної шкоди сільськогоспо-
дарському виробництву. Під назвою
внутрішньостеблових шкідників об'єд-
нують велику групу видів, личинки яких
живуть у стеблах злаків. Найбільш поши-
реними видами цієї групи шкідників є
гессенська, шведська муха і опоміза
пшеничне.

При пошкодженні сходів різними
видами злакових мух зовнішній вигляд
пошкоджених рослин схожий - у них жов-
тіє і в'яне центральний лист. Зазвичай це
відбувається в фазі 3-4 листків. Якщо
основне стебло пошкоджене до початку
утворення бічних стебел, то такі рослини,
як правило, гинуть. У тих пошкоджених
рослин, що вижили, зменшується кіль-
кість вторинних коренів, вміст цукрів,
знижується зимостійкість, кущистість,
що призводить до значної втрати вро-
жаю. Високий ступінь їх шкідливості
визначається насамперед тим, що шко-
дять вони в комплексі і протягом прак-
тично всього періоду росту та розвитку
рослин, впливаючи буквально на всі
складові структури врожаю - число
рослин на мІ, продуктивний стеблостій,
кількість зерен у колосі, масу 1000 насі-
нин.

В одному стеблі зернових злаків, як
правило, мешкає тільки одна личинка,
яка належить до того чи іншого виду, за
винятком гессенської мухи, в якої в одній
рослині може мешкати кілька личинок.

Оскільки особливості розвитку назва-
них видів мух багато в чому подібні,
захисні заходи на зернових культурах
слід планувати проти цілого їх комплек-
су. Відомо, що розвиток злакових мух
відбувається на злакових бур'янах,
зокрема на пирію, а також на падалиці
культурних злаків. До того ж, життєздат-
ні пупарії гессенської, шведської та пше-
ничної мух можуть знаходитися на рос-

линних рештках і в грунті. Таким чином,
біологічні особливості та спосіб життя
двокрилих шкідників зернового поля вка-
зують на можливості регулювання їх
чисельності та шкодочинності за допо-
могою різних організаційно-господарсь-
ких та агротехнічних заходів, які є скла-
довими технології отримання високих
урожаїв зерна кращої якості.

Часто при вирощуванні озимої пше-
ниці головну увагу приділяють отриман-
ню хороших сходів, і за наявності
достатньої кількості вологи в грунті часто
сіють у ранні терміни. Це також призво-
дить до масового заселення посівів
двокрилими шкідниками та значного
пошкодження ними рослин.

Заходи захисту і боротьби
Осінній цикл захисту озимих зернових

починається із важливого агроприйому -
протруювання насіння озимих культур.
Висів насіння, протруєного комплексним
інсектофунгіцидним протруювачем
Селест Топ, заощаджує час і витрати на
боротьбу зі шкідниками в період вегета-
ції, передусім зі злаковими мухами, хліб-
ною жужелицею, пилильщиком тощо, а
також за рахунок двох фунгіцидних дію-
чих речовин забезпечує захист від таких
захворювань, як летюча, тверда сажка,
гельмінтоспоріозна, фузаріозна корене-
ва гнилі, снігова пліснява, пліснявіння
насіння та інші. При цьому за рахунок сти-
мулюючої дії тіаметоксаму ми отримаємо
дружні вирівняні сходи, посилене форму-
вання кореневої системи озимих культур,
так званий «вігор» ефект.

Хімічні обробки інсектицидами про-
водяться у період масового льоту злако-
вих мух. На посівах можуть одночасно

зустрічатися декілька видів. Потрібно
пам'ятати, що ефективний захист зерно-
вих культур від злакових мух при прове-
денні обробок можна отримати, застосо-
вуючи їх у період заселення рослин шкід-
никами. Таким періодом можна вважати
дві фази - сходів і кущення, які, як прави-
ло, збігаються із масовим льотом мух і
відкладанням ними яєць. У цьому випад-
ку ми можемо рекомендувати обробку
Карате Зеон 050 CS мк. с. Діючою

речовиною цього препарату є лямбда-
цигалотрин, який належить до класу
піретроїдів. Піретроїди - це контактно-
кишкові інсектициди, механізм дії яких
полягає у порушенні передачі нервового
імпульсу від однієї нервової клітини до
іншої, які володіють так званим «нокда-
ун-ефектом». Карате Зеон 050 CS мк. с.
- це унікальна препаративна форма, що
представляє собою водну суспензію мік-
рокапсул діаметром від 0,1 до 10 мкм.
Діюча речовина препарату лямбда-цига-
лотрон знаходиться у тонкій полімерній
оболонці. В капсулу додана речовина,
що захищає від УФ-променів. Відомо,
що піретроїди - досить нестабільні з'єд-
нання і під впливом прямого сонячного
світла швидко втрачають свої властиво-
сті. ЗЕОН технологія дозволяє збільшу-
вати тривалість їх захисної дії до 3-5 днів.
У міру підсихання робочого розчину на
поверхні рослини великі краплі тріс-
каються і звільняють діючу речовину, яка
дозволяє різко знизити чисельність
шкідників, а з маленьких капсул діюче
речовина виділяється повільно шляхом
дифузії. Лямбда-цигалотрин швидко
проникає крізь кутикулу шкідників і
викликає параліч нервової системи.
Препарат стабільний при зберіганні у
баку обприскувача і в робочому розчині
при обприскуванні. Норма внесення ста-
новить 0,15-0,2 л/га.

Для контролю хлібної жужелиці
необхідно застосовувати високоефек-
тивні, потужні інсектициди, які здатні
швидко зупинити активне живлення.
Одним із кращих препаратів у боротьбі з
жужелицею є Нурел Д 55% к. е. Цей
препарат представляє собою суміш
ФОС із піретроїдами - хлорпіріфос +
циперметрин. Оптимальним терміном
обробки проти личинок хлібної жужелиці
є фаза «сходи», коли переважають
личинки 1-2-го віків. Однак при затяжній
осені можуть знадобитися і додаткові
обробки.

Оскільки личинки жужелиці виходять
на поверхню грунту і рослин у сутінки та
вночі, обробки посівів в цей час доби (за
відсутності роси) будуть більш ефектив-
ними. Цей препарат можна також з успі-
хом застосовувати проти злакових мух і
цілого ряду шкідників зернових культур.

Таким чином, знаючи ситуацію на
своєму полі і використовуючи моніто-
ринг та прогноз за допомогою таких
препаратів, як Карате Зеон 050 CS
мк. с. і Нурел Д 55% к. е., можна захи-
стити сходи зернових від пошкоджень
шкідниками восени, зберігши тим самим
можливість отримати високий урожай.

Олена НІКІФОРОВА,
технічний експерт ТОВ

"Сингента"
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17 жовтня 2013 року Уряд ухвалив
Стратегію розвитку аграрного сектору
економіки на період до 2020 року. Цей
документ передбачає вирішення про-
блем не лише економічного характеру,
але й соціального. Так, у Стратегії при-
діляється велика увага розвитку коопе-
ративного руху та поступовому зро-
станню доходів сільських жителів.
Окрім цього, держава всіляко сприяти-
ме доступу дрібних і середніх сільгосп-
виробників до організованого аграрно-
го ринку.

Стратегія передбачає створення
умов для нарощування притоку інве-
стицій, розвитку племінної та насіннє-
вої справи, технологічного переосна-
щення галузі, в тому числі завдяки
впровадженню лізингових програм.
Також документ передбачає відновлен-

ня систем зрошення на Півдні України.
Окрім цього, одним із основних

завдань Стратегії є сприяння малим і
середнім сільгоспвиробникам.
Держава надасть аграріям доступ до
дешевих фінансових ресурсів, а також
допоможе вийти на організований
аграрний ринок. Також Уряд всебічно
підтримуватиме всі форми кооперації
на селі.

«Стратегія, яку сьогодні без змін
ухвалив Уряд, дозволить комплексно
підійти до розвитку аграрного сектору.
І дуже важливо, що у ній ми врахували
не лише економічний аспект, але ство-
рили умови для розвитку сільських
територій», − підсумував Микола
Присяжнюк.

Прес-служба Мінагрополітики

УРЯД УХВАЛИВ СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ 

АГРОСЕКТОРУ ДО 2020 РОКУ

В Україні розроблять інвестиційний
проект, який допоможе відновити зро-
шення земель на Півдні. Це та низка
інших заходів дадуть змогу наростити
вал зернових в Україні до 80 мільйонів

тонн. Про це під
час робочої
поїздки до
Х е р с о н с ь к о ї
області повідо-
мив Перший
з а с т у п н и к
Міністра аграр-
ної політики та
продовольства

Іван Бісюк.
«Відновлення систем зрошення

допоможе наростити врожай зерна в
умовах зміни клімату на Півдні. На сьо-
годні найефективніше використовують-
ся зрошувані землі на Херсонщині. Так,
у цьому регіоні на зрошуваних землях
вдалося наростити вал кукурудзи
майже вдвічі. Загалом же в разі віднов-
лення зрошення Україна зможе наро-
стити вал зерна до 80 мільйонів тонн, а
експорт – до 50 мільйонів тонн», −
зазначив Іван Бісюк.

Перший заступник Міністра додав,
що вже почалося обговорення інвести-
ційного проекту та техніко-економічно-
го обґрунтування відновлення зрошен-
ня з Головного Каховського та
Південно-Кримського каналів. Завдяки
їх реалізації планується відновити зро-
шення приблизно на 1 мільйоні гектарів
на Півдні.

«Це питання потребує значних інве-
стицій. Не лише Китай зацікавлений в
інвестуванні у зрошення Півдня
України. І на сьогодні ми працюємо у
цьому напрямку з низкою інших країн,
які планують збільшити поставки укра-
їнської сільгосппродукції. Окрім того,
держава, своєю чергою, розробляє ряд
кроків для стимулювання зрошення», −
наголосив Іван Бісюк.

За словами Першого заступника
Міністра, також планується відновити
компенсацію вартості електроенергії
для поливу. Так, Мінагрополітики про-
понує закласти для цього понад 106
мільйонів гривень у Держбюджет на
наступний рік.

Прес-служба Мінагрополітики

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ 

ВІДНОВЛЕННЯ  ЗРОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

Мінагрополітики виступає за збере-
ження податкових пільг в АПК. Така
непряма державна підтримка необхід-
на сільгоспвиробникам. Про це на дру-
гому Всеукраїнському аграрному

форумі повідо-
мив Міністр
аграрної політи-
ки та продоволь-
ства України
М и к о л а
Присяжнюк.

«Міністерство
відстоює збере-
ження існуючих

податкових стимулів для розвитку АПК.
У сільському господарстві не можна
вводити загальний режим оподатку-
вання. Адже податкові пільги для галузі
– це та непряма державна підтримка,
яка стимулює сільгоспвиробників. Тому
Міністерство буде відстоювати збере-
ження існуючих режимів оподаткування
та наголошувати на більш глибокому

вивченні цього питання разом з іншими
міністерствами», − наголосив Микола
Присяжнюк.

За словами Міністра, скасу-
вання податкових пільг не піде на
користь тваринництву, яке вдалося від-
родити за останні роки. У цьому кон-
тексті Мінагрополітики пропонує спря-
мовувати частину коштів від акумуляції
ПДВ саме в тваринництво.

«На сьогодні інвестицій та підтрим-
ки найбільше потребує тваринництво.
Тому Мінагрополітики розробило про-
позицію щодо часткового спрямування
30% акумульованих коштів ПДВ на
розвиток тваринництва та 10% − на
впровадження інноваційних процесів.
Разом зі збереженням діючого режиму
акумуляції ПДВ це допоможе адресно
спрямувати до 5 мільярдів гривень на
розвиток тваринництва», − наголосив
Міністр.

Прес-служба Мінагрополітики

МІНІСТЕРСТВО ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

«УКРАГРОЛІЗИНГ»: 
ЩЕ БЛИЖЧЕ 
ДО ФЕРМЕРА

Дуже сподіваємося на
«Украгролізинг», на доступну техніку
для селян. Нам вкрай потрібна зла-
годжена робота  вашої Компанії для
досягнення глобальної мети  – адже
плануємо збільшити урожай до 80
млн тонн, – наголосив заступник
Міністра аграрної політики та продо-
вольства Валерій Давиденко під час
відвідин експозиції Національної
акціонерної компанії
«Украгролізинг» на виставці
«Фермер України -2013», яка відбу-
лася в Києві 10-12 жовтня на терито-
рії Національного Комплексу
«Експоцентр України».

- Компанія має потенціал для
того, щоби виправдати такі споді-
вання, – запевнила організаторів
виставки Голова правління НАК
«Украгролізинг» Жанна Орінічева.
–Працюємо над тим, щоби оптимізу-
вати ціни на актуальну вітчизняну
техніку, котру агровиробники отри-
мують за механізмом фінансового
лізингу. Зокрема, йдеться, наприк-
лад, про зниження на 10 - 15% цін на
трактори МТЗ-82.1.26, КИЙ-14102,
БЕЛАРУС-892, ХТЗ.

- Ми упевнені, що завдяки
сучасній техніці в лізинг селяни змо-
жуть якісно, і головне вчасно, збира-
ти врожаї, а отже ліквідувати втрати

через застарілі, зношені машини,
якими досі мусять послуговуватися.
Чітко розуміємо своє завдання –
бути ближчими до головних своїх
клієнтів: фермерів, представників
малого та середнього бізнесу на
селі. Саме для цього ми зараз на цій
виставці, – підкреслила керівник
«Украгролізингу».

Упродовж трьох днів роботи
виставки консультанти Компанії роз-
повідали відвідувачам про особли-
вості та вигідність лізингових про-
грам, спілкувалися із теперішніми і
потенційними клієнтами
«Украгролізингу». Фермери уважно
переглядали відеоматеріали про
господарства, які вже мають чима-
лий досвід співпраці з лізинговою
компанією і отримують гарні прибут-
ки. Господарі з Рівненської,
Кіровоградської, Полтавської обла-
стей, АР Крим та інших регіонів краї-
ни заповнили анкети про свої поба-
жання щодо придбання тракторів,
комбайнів, агрегатів до них. Фахівці
«Украгролізингу», як завжди, систе-
матизують та аналізують інформа-
цію, отриману під час спілкування із
безпосередніми клієнтами, зроб-
лять відповідні висновки за підсум-
ками чергового аграрного форуму.

Прес-служба «Украгролізингу»

* юри дич ний суп ро від ку пів лі та про да жу 
аг роп ро мис ло во го біз не су

* створення підприємств та професійних об'єднань
* супроводження зовнішньоекономічних 

та національних контрактів
* податковий контроль та планування
* ліцензії та дозвільні документи
* судовий захист

Телефонуйте та переконайтесь самі що з нами співпрацювати:
економно, просто та ефективно!

тел. +380 44 528 30 94, + 380 44 528 30 54

Юридична компанія 
"Олексій Пуха і Партнери"
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ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

(СТАНОМ НА 24.10.2013 РОКУ)

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА МОЛОКО 
ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Станом на 23 жовтня 2013 року (враховуючи ПДВ).

УВАГА ПЕРЕДПЛАТА!

Офор ми ти пе ред пла ту мож на
у будьgя ко му пош то во му від ді -
лен ні Ук ра ї ни, а та кож на кор по -
ра тив но му сай ті під при ємс тва
www.pre sa.ua.

"Вісник Фермер України", 

індекс 21591, 

сторінка 20  

"Каталогу видань країни".

Вартість передплати газети становить: 

1 міс. G 8,79 грн.; 3 міс. G 26,37 грн.; 

6 міс. G 52,74 грн.; 

12 міс. G 105,48 грн.

Учасники Слухань переконані,
що держава не використовує важ-
елі щодо законодавчого врегулю-
вання цін. Сьогодні потрібні опера-
тивні, водночас зважені дії держа-
ви над даними проблемними
питаннями.

В минулі роки вже проводилась
така політика Урядом і був пози-
тивний результат.

Якщо сьогодні ринок сільсько-
господарської продукції пережи-
ває цінову кризу, то Уряд
зобов'язаний допомогти фер-
мерським господарствам надати
всебічну допомогу.

Учасники Слухань звернулись
до Президента, Верховної Ради та
Кабінету Міністрів України з пропо-
зицією:

- максимально сприяти
створенню належних умов для
сільгоспвиробників, зокрема, фер-
мерських та особистих селянських
господарств щодо їх ефективного
господарювання з метою забезпе-
чення продовольчої безпеки та від-
родження хліборобської слави
України, як житниці Європи та
світу.

ВСЕУКРАЇНСЬКІ 
ГРОМАДСЬКІ 

СЛУХАННЯ
«Роль громадських організацій у

формуванні цінової політики на

сільськогосподарську продукцію»

Початок на сторінці 4
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