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БЕЗ МЕНЕ – МЕНЕ ЖЕНИЛИ?..

Маємо те, що маємо: 17 жовтня ц.р.
Кабінет міністрів України своїм розпоряджен-
ням схвалив до дії «Стратегію розвитку
аграрного сектору економіки на період до
2020 року». «Пішовши» у народ, вона викли-
кала як позитивні, так і неоднозначні відгуки,
а також гостру критику. Байдужих немає, бо
на основі даної стратегії готуватиметься від-
повідна державна програма. Та якщо начинка
викликає сумніви, то чи буде якісним пиріг?

Розповідь про круглий стіл «Стратегія роз-
витку аграрного сектору економіки України
на період до 2020 року – план дій чи деклара-
ції?», який провели ряд громадських органі-
зацій аграрного сектору 30 жовтня 2013 року
на сторінці 2.

Шановні селяни!

Сердечно вітаємо Вас з професійним

святом - що увінчує напружений, сповне-

ний клопотами хліборобський рік. Саме

він переконливо доводить спроможність і

вміння трудівників села гідно виходити зі

складних, почасти непередбачуваних

ситуацій.

В усі часи, як повелося з давна, напруже-

на хліборобська праця була і залишається

визначальною складовою розвитку держа-

ви, запорукою її процвітання. Ваші праць-

овиті руки, природна мудрість, невсипуща

працездатність, багатий досвід живлять

сьогодні українську ниву, стверджуючи

істину: якщо є урожай, то у народі - мир і

спокій.

Ми свідомі того, що для повного відрод-

ження села треба ще багато зробити.

Передусім перетворити Стратегію роз-

витку аграрного сектору в дієву Державну

програму, яка б втілювала інтереси всіх

форм господарювання на селі, створити

широку мережу сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів, забезпечити

належні умови для достойного життя

селян.

Нехай не переводиться селянський рід на

українській землі, а праця відданих їй

трударів буде належно поцінованою.

Нехай великі врожаї приносять Вам лише

радість та прибутки.

Велика подяка вам за любов до землі,

терпіння і витримку. Щастя, злагоди в

кожну домівку.

Нехай нива щедро колоситься, здоров’я

міцніє, а трудові успіхи примножуються.

Асоціація фермерів та 
приватних землевласників України.

Союз сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів

Редакція газети «Вісник Фермер України»

Про переваги ведення фермерського біз-
несу в країнах Європи на сторінках газети
висвітлювалося неодноразово. Воно й зро-
зуміло, адже стала економіка, досконалі,
вивірені часом закони та фінансові можли-
вості розвинених країн дають таку можли-

вість. А що чекати українському сільгоспви-
робнику, фермеру, від наслідків євроінтег-
рації, про яку так багато говорять останнім
часом, та навколо якої точиться стільки роз-
мов та залякувань? Наші дослідження з
цього питання на сторінці 4 видання.

РЕЙДЕРИ АТАКУЮТЬ ПОЛЯ

Інформаційні агентства дедалі частіше
повідомляють про рейдерські атаки на аграр-
ні підприємства. Чи не повертаються до нас
90-ті роки, коли звичним було захоплення

промислових підприємств? Про це наша роз-
мова з Миколою Орловим, партнером юри-
дичної компанії «ОМП». Продовження на сто-
рінках 6-7.

ЧИ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ 
АСОЦІАЦІЇ З ЄВРОСОЮЗОМ
УКРАЇНСЬКОМУ ФЕРМЕРУ?
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БЕЗ МЕНЕ – МЕНЕ ЖЕНИЛИ?..
Парадокс у тім, що про підготовку стратегії знали

далеко не всі, хто безпосередньо причетний до агро-
промислової галузі та зміг би внести свої конкретні й
важливі для країни пропозиції у цей документ. Його
схвалення стало несподіванкою, зокрема, для Союзу
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
України і Асоціації фермерів та приватних землевласни-
ків України. А ці структури, як не як, а представляють
понад 40 тисяч (!!!) фермерських господарств і коопера-
тивних об’єднань та мають власне бачення розвитку
АПК й відродження села в цілому. То що: «без мене –
мене женили»? 

Погортавши сторінки стратегічного документу,
очільники фермерського руху забили тривогу: не все
так, як треба. І терміново скликали у столиці круглий стіл
із темою «Стратегія розвитку аграрного сектору еконо-
міки України на період до 2020 року – план дій чи декла-
рації?».

Фрагменти виступів.
Іван Томич, президент Союзу сільськогоспо-

дарських обслуговуючих кооперативів України:
- Викликало занепокоєння серед виробників те, що

це практично перша аграрна програма на теренах неза-
лежної України, яка не обговорювалась громадськими і
професійними організаціями агросектору, місцевими
громадами, у рамках Громадської ради при
Мінагрополітики та в інших інституціях. І фактично без
їхньої участі прийнята урядом.

Коли її після схвалення оприлюднили, то постало
питання: а як же її реалізовувати? І як брати з неї те
цінне, що чекає нині на селянина – безпосереднього
сільгоспвиробника, який у дуже складній економічній
ситуації знаходиться? Нині багато розмов про запро-
вадження європейських цінностей, у тому числі в агро-
сектор – країна на порозі підписання угоди про асоційо-
ване членство з ЄС. Скажу чесно: я прочитав дуже уваж-
но новоприйнятий стратегічний документ і не знайшов у
ньому ні стратегії, ні того цінного, що чекає нині значна
частина українського селянства. Тому ми і вирішили
винести на широкий загал обговорення даної стратегії,
аби виробити спільну позицію та визначитись: як нам
діяти у даній ситуації, аби реально сприяти оздоровлен-
ню економіки, розвитку українського села і фермерства.

Іван Заєць, народний депутат України, голова
президії Союзу сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів України:

- Я вважаю, що наш захід є актуальним. Мова йде про
документ, який торкається мільйонів людей... Я очіку-
вав, що у ньому буде вирішене, врешті-решт, питання
про тип сільського господарства. Тобто, про базову
виробничу структуру: яке господарство має бути осно-
вою аграрного устрою України. Це те питання, від якого
влада уже 20 років утікає. Але кожна держава його вирі-
шувала. Більше того - деякі вирішують це вже на рівні
Конституції. Візьмімо Польщу: у ст. 23-й Конституції
Польської Республіки записано, що основою аграрно-
го устрою в державі є сімейне господарство. Тобто,
сімейна ферма. І все, що робитиметься у Польщі, буде
направлено на те, аби забезпечити гідне існування
цього фермерського господарства. Там не буде таких
агрохолдингів, як у нас, бо є конституційні обмежен-
ня... 

Наша стратегія ні за своєю структурою, ні за своїм
змістом не є документом стратегічного характеру. Він

приймався без участі громадськості, по суті, у закрито-
му режимі, що є недопустимим для демократичної дер-
жави. Цей документ не базується на національних інте-
ресах, а відображає логіку діяльності агрохолдингів. Він
виходить із дуже спрощеного призначення сільгоспзе-
мель та агросектору, а тому за рамками цієї стратегії
опинилися питання сталого розвитку сільського укладу,
духовного відродження нації, життя селян, збереження
та освоєння природного багатства. Аграрний сектор
розглядається у цьому документі переважно як вироб-
нича система. У такому вигляді ця стратегія не дає нічо-
го позитивного. Вона лише підштовхуватиме розвиток
сільського господарства і села до подальшої деграда-
ції. 

- Микола Миркевич, президент Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників України:

- Якщо перечитати прийняту стратегію, то стає оче-
видним, до чого нас готують і куди ми йдемо... Не
можна так далі нехтувати селом і робити те, що відбува-

ється. З ціновою політикою
сьогодні ситуація складна:
нині фермери продають
продукцію нижче собіварто-
сті. Багато з них знову ста-
нуть банкрутами… 

Хочу навести коротень-
кий приклад: нещодавно я
побував у одній із провінцій
Італії, де є гірська територія.
Там люди живуть і працюють
на маленьких клаптиках
жовтої, неродючої землі й
отримують задоволення від
своєї праці, вирощуючи най-
кращий у країні виноград,
найкращі яблука, найкращу
овочеву продукцію, вироб-
ляючи найкращий сир – пар-
мезан. Середнє фермерсь-
ке господарство у них – 1,5
гектари. Праця успішна, бо
мають надійну і довготрива-
лу (а не на 7 років, як у нас)

стратегію держави. Вона створила такі умови господа-
рюваня, що діти, отримавши освіту, повертаються
додому продовжувати справу батьків. 95% місцевого
бюджету в Італії йде на розвиток сільських територій і
фермерських господарств. Кожен фермер із державно-
го бюджету отримує 300 євро дотацій на гектар у рік. У
Польщі, до речі, це 500 євро на гектар. А до цього діють
довгострокові кредити під 1 - 2% річних на придбання
техніки. Ми ж наче наймудріші у світі, маємо найкращі
чорноземи, а просто бідуємо...

Віталій Львов, керівник ФГ «Муравський шлях»
(Харківська область):

- Фермерство починалося у незалежній Україні, я
так би сказав, як альтернатива колишнім колгоспам і
радгоспам. І це був перший приклад вільного агробіз-
несу на селі, де фермери взяли на себе не тільки вироб-
ництво сільгосппродукції, а й багато того, що пов’язане
із соціальними питаннями, робочими місцями.

Зараз у документі про стратегію розвитку агросек-
тору країни я не зустрів слова «фермерство». Дивлюсь
на цей документ, і у мене виникає двояке враження:
начебто все є, а водночас - там нічого немає. Написані
загальні речення: треба те, те і те зробити.

Дмитро Воронін, голова Партії відродження
села:

- Повністю згоден, що в Італії, Франції фермери
живуть краще, ніж в Україні. А по-друге, нам дійсно
треба визначити основну ланку на селі, форму господа-
рювання, яка буде базовою для розвитку сільського
господарства. Для мене зрозуміло - цією ланкою
повинна бути та, де буде залучено максимальну кіль-
кість сільського населення, яке отримає роботу в усіх
структурах аграрного виробництва.

У підсумку, розмова за круглим столом звелась до
пропозицій провести Всенародне селянське віче чи
фермерський з’їзд, аби потужно прозвучав голос фер-
мерів, селян, народу, і їхні конкретні пропозиції
обов’язково були прийняті до уваги у підготовці дер-
жавної програми розвитку агросектору економіки
України.

Але де ті двері, які опісля віче відкриються для «ходо-
ків» із народу? Ніхто їх на круглому столі не зміг назвати.
Як і те, чи не пишеться вже, бува, згадана програма?
Дивись, отак ще й вдруге «оженять»...

Ірина ГРИЦАК, журнал 
"Аграрний тиждень. Україна"

ВІТАЄМО 
З 70 – ЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ!

Українець Дмитро
Павлович, Голова
Асоціації фермерів та
приватних землевлас-
ників Рівненської обла-
сті, заслужений праців-
ник сільського госпо-
дарства України, кава-
лер Ордену
«Фермерська слава» та
фермерської медалі «За
заслуги».

ВІТАЄМО 
З 50 – ЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ!

Ярмолюк Іван
Савович, Голова
Асоціації фермерів та
приватних земле-
в л а с н и к і в
Дніпропетровської
області, депутат
Дніпропетровської
обласної Ради, наго-
роджений трудовою
відзнакою «Знак
пошани».

ВІТАЄМО 
З 50 – ЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ!

Пелешкей Юлія
Іванівна, Голова
Асоціації фермерів та
приватних земле-
в л а с н и к і в
Закарпатської  обла-
сті, нагороджена
двома орденами
Княгині Ольги, ІІІ та ІІ
ступенів, та орденом
АФЗУ «Фермерська
слава».

Особливі вітання та
побажання міцного

здоров’я, сімейної злагоди, щедрих врожаїв та
стійкості у відстоюванні інтересів фермерів від
господарів Закарпатського краю, колег, друзів
та однодумців.

ВІТАННЯ ЮВІЛЯРАМ ВІД 
ДРУЗІВ ТА КОЛЕГ 

Цьогорічний листопад видався напрочуд багатий на
ювілярів серед наших колег, лідерів фермерського руху
України, голів обласних Асоціацій фермерів. Свої ювілеї
св’яткують Юлія Пелешкей, Голова Асоціації фермерів та
приватних землевласників Закарпатської області, Іван
Ярмолюк, Голова Дніпропетровської АФЗ та Дмитро
Українець, Голова Рівненської АФЗ.

Наші їм вітання та низький уклін за самовіддану робо-
ту задля процвітання фермерства України.

Нехай душа у вас ніколи не старіє
На білій скатертині будуть хліб і сіль
Своїм теплом вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно
Без чого не складається життя
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Побільше радійте і менше сумуйте
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте.
Хай думи ніколи спочинку не знають
Хай руки, мов крила, внучат пригортають
Хай серце ще довго тріпоче у грудях
Живіть до ста літ на поміч всім людям.
Здоров’я міцного вам зичимо щиро
Підтримки від Бога, добра від людей 
На многії і щасливії літа.

Від імені членів Ради АФЗУ 
та редакції газети «Вісник Фермер України»
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РОДИНА КОВАЧ: ІСТИНУ ДОВЕДЕНО!
Він заги-

нув, а вони
залишилися
на барика-
д а х .
Боротися із
болем у
серці, із
тими, хто
мав би мовч-
ки піти на
зустріч, із
цілою систе-
мою бюро-
кратизму і
в і д в е р т о ї
брехні. «Що
д о з в о л е н о

Юпітерові, то не дозволено бику».
Латинська мудрість влучно ілюструє
саму суть сучасної дійсності. Здається,
така історія могла б статися і багато сто-
літь тому. Головні герої були б, звичайно,
іншими. Та не приведи Боже стати
героєм такої трагічної повісті…

Із обставинами трагедії в родині
Ковач ми вже добре знайомі. У поперед-
ніх випусках газети висвітлювалися і
обставини власне аварії, в наслідок якої
загинув Микола, і події, пов’язані із
судовим розглядом справи. Кілька років
засідань в різних інстанціях
Закарпатської області (як водиться, не
обійшлося без апеляцій) нарешті діста-
лися логічного завершення: останнього
засідання в районному суді міста
Мукачево. Вина підсудного (Ю.
Софілканич – працівник правоохоронних
органів) доведена показаннями числен-
них свідків дорожньо - транспортної
пригоди, а також висновками судово -
медичної експертизи від 7 червня 2011
року. Комплексна комісійна судово -
автотехнічна та транспортно - трасоло-
гічна експертиза (НДІСЕ: АР Крим, м.
Симферополь, вул. Чехова, 55 - А) від 31
серпня 2012 року показала, що швид-

кість руху автомобіля «Фольксваген-
Пассат» до моменту зіткнення станови-
ла 157,95 км/годину. Дії підсудного ква-
ліфіковані органами досудового слід-
ства як порушення правил безпеки
дорожнього руху особою, яка керує
транспортним засобом, що спричинило
смерть потерпілого. Слід зазначити, що
протягом розгляду справи підсудний
Софілканич власної вини так і не визнав.
А перед завершенням судового слідства
заявив клопотання про застосування до
нього амністії, посилаючись на те, що він
є учасником ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. З моменту ДТП
редакція Закону України «Про застосу-
вання амністії в Україні» встигла зміни-
тися. І в даний момент суд має право
виносити більш м’який вирок, адже згід-
но ч.4 ст.5 Карного Кодексу, в разі зміни
законодавчих документів після вчинення
злочину зворотню дію в часі має той
закон, що скасовує злочинність діяння і
пом’якшує кримінальну відповідаль-
ність. Тому вирок суд виносив, спираю-
чись на редакцію Закону 2011-го року.
Злочин, в якому звинувачується Ю.
Софілканич, не кваліфікується як особ-
ливо тяжкий (і це при тому, що загинула
людина), тому що розцінюється як скоє-
ний з необережності. Результатом кіль-
кох років засідань стало закриття справи
і Постанова суду про звільнення
Софілканича від кримінальної відпові-
дальності.

«Апеляцію цього разу вже не подава-
ли, - розповідає Марія Олексіївна. – Від
багатьох років судової тяганини зали-
шилося кілька папірців, з якими прийду

на могилу онука і буду стояти мовчки. Бо
що казати? Людину не вернеш».

Закриття справи – це ще не завер-
шення історії. Родині загиблого хлопця
тепер потрібно пройти через цілу низку
процедур у страховій компанії. Наразі
зібрали 27 документів, щоб довести, що
таки мають право на відшкодування
заподіяної моральної та матеріальної
шкоди. В попередньому випуску газети
ми писали про те, що відшкодовувати
збитки фактично повинне управління
МВС України в Закарпатській області.
Адже, саме управління значиться як офі-
ційний власник автомобіля, яким керу-
вав підсудний в момент скоєння ДТП.
Вже після останнього засідання Марія
Олексіївна розповідала, як підходили до
неї в кулуарах суду представники право-
охоронних органів і пояснювали, що
жодного відшкодування сім’я може
навіть не очікувати. Якими саме словами
пояснювали, можна й не переказувати:
багато хто розуміє, на якій лексиці відбу-
ваються подібні розмови.

За час, що пройшов з моменту аварії,
сталося багато подій в родині Товтиних-
Ковачів. Але приємними їх не назвеш.
Не витримавши судової тяганини, спо-
чатку помер дід загиблого хлопця,
Микола Іванович Ковач. А в день
останнього засідання суду – бабуся
Миколи по батьковій лінії Магдалина
Василівна Товтин.

Родина вже давно нікого не звинува-
чує у трагедії. До речі, винесення
пом’якшувальної постанови стало мож-
ливим завдяки тому, що потерпілі не
заперечували проти задоволення кло-

потання підсудним про амністію.
Залишилися питання стосовно того, а чи
справді за кермом авто був Софілканич,
чи хтось, хто має статус в органах вищий
рангом, не каже усієї правди? А ще –
питання про те, як провів останні хвили-
ни життя Микола Товтин? Родичі загиб-
лого запитували і таке у правоохоронців,
що сиділи в іншій машині і виявилися
першими, хто бачив Миколу Товтина
після ДТП. Бо біль від втрати не хоче
проходити, бо досі не відпускає Марія
Олексіївна онука, поки не знає, чим
дихав, що казав в останню мить… Їй ще
доведеться відпустити його остаточно.
А нам доведеться і далі жити у суспіль-
стві, де питання моралі, честі, відпові-
дальності за вчинки завжди є номером

другим, поступаючись місцем великому
гаманцю, високій посаді і наявності
влади. Чи ні?

Вікторія ЯСИНСЬКА, 
для «Вісник Фермер України»

Загибель Миколи Товтина в наслідок аварії на дорозі, а
в слід за цим – довгий судовий процес за участі правоохо-
ронних органів, показали, як по-різному в Україні сприй-
мають слово «справедливість». Особливо коли визначати
її потрібно в суді. 

Микола Товтин – втрату
не повернути, але і брудни-
ти ім’я сина, онука родина
Ковачів не дасть нікому…)

Фото з місця ДТП

Відповідно до абзацу 6 пункту 7
Порядку використання коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для
надання фінансової підтримки фер-
мерським господарствам, затверджено-
го Постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року №1102
(із змінами) Український державний
фонд підтримки фермерських госпо-
дарств надає інформацію про перелік
фермерських господарств, які претен-
дують на отримання фінансової підтрим-
ки у 2013 році за бюджетною програмою
2801460 «Надання кредитів фермерсь-
ким господарствам»:

С(Ф)Г «Опаріна Геннадія
Григоровича»; ФГ «Лан»; ФГ «Драченка
Петра Володимировича»; ФГ «Рябцева С.
В.»; ФГ«Михайлів кут»; С(Ф)Г
«Веселка»;ФГ «Чест»; ФГ «Кириченка»;
ФГ «АГРО - ДАР»; ФГ «Колесніка О. В.»;
ФГ «ВООЗ»; ФГ «Агро Юпітер»; ФГ
«Антей»; ФГ «Поділля-Сад»; ФГ «Юлія+»;
ФГ «Золота нива»; ФГ «Пума»; ФГ «Еко -
Тур»; С(Ф)Г «Кравчука Сергія
Євгеновича»; ФГ «Трипілля ЛММ»; ФГ
«Прима»; С(Ф)Г «Темп»; ФГ «Агроінвест -
Топилище»; ФГ «Олко»; ФГ «Сільчука
Володимира Пилиповича»; ФГ «Снітько»;
ФГ «Родина Кушнір»; С(Ф)Г «Брайко»; ФГ
«Золота нива»; ФГ «Лист»; ФГ «Тендем -
агро»; ФГ «Педашевських»; ФГ «Агро
Трудівник»; ФГ «Стрілець - М»; ФГ
«Золотий якір»; ФГ «Едельвейс - Агро»;
ФГ «Голуба лагуна»;  ФГ «Украгро -
Урожай»; ФГ «Карат»; ФГ «Громада»; ФГ

«Вікторія»; ФГ «Воля»; ФГ «Весна пере-
може»; ФГ «Статус 8»; СФГ «Світлана»;
ФГ «Панов»; СФГ «Пінчук»; СФГ
«Відродження»; СФГ «Пащенко»; ФГ
«Морозов»; ФГ «Еквіт»; ФГ «Вектор
плюс»; ФГ «Олежське - Агро»; ФГ «Русіна
Івана Михайловича»; ФГ «Лебединець О.
М.»; С(Ф)Г «Михайлов»; ФГ «Колосок»; ФГ
«Атлант БМ»; ФГ «Влад»; СФГ «Дружба»;
ФГ «Княжна»; СФГ «Перспектива»; СФГ
«Вікторія - К»; СФГ «Надія»; СФГ «Арата»;
ФГ «Андріяна»; ФГ «Відродження»; ФГ
«Гарагая Віктора Володимировича»; СФГ
«Володимир»; ФГ «Агрон - 1»; ФГ «Люкс
С»; ФГ «Вікторія М»; ФГ «Гор - Ал»; ФГ
«Аліса»; ФГ «ФОБ»; ФГ «Деметра»; ФГ
«Ізумруд»; ФГ «Харізма»; ФГ «Млин -
Осокори»; ФГ «Житниця»; ФГ «Смарагд»;
ФГ «Світлана»; ФГ «Агровал»; ФГ «Сетар
Старобешеве»; СФГ «Інгул»; ФГ «Козин -
Рекорд»; ФГ «Мівола»; ФГ
«Відродження»; ФГ «Агротехсервіс»; ФГ
«Євро комплекс - Агро»; ФГ «АССА»; ФГ
«Жемчужина»; ФГ «Фландер»; ФГ
«Горизонт»; ФГ «РЕП»; С(Ф)Г «КСС»; ФГ
«Вікінг Агро»; ФГ «Миколай - Поле»;
С(Ф)Г «Бабич»; ФГ «Оріго»; ФГ «Ареал
2006»; ФГ «Лебідь»; ФГ «АКР»; ФГ
«Геранд»;ФГ «Воля - 2008»; ФГ «Наталі»;
ФГ «Ялинка - СВ»; ФГ «Мир»; ФГ
«Соната»; ФГ «Будаш»; ФГ «Мета»; ФГ
«Оптіум Б. В. П.»; ФГ «ВЕРХ 2012»; ФГ
«Ліана - Пологи»; ФГ «Орбіта - СМ»; ФГ
«Панасюк Меланії Зіновіївни»; ФГ «ТОН -
ДЕМ»; ФГ «Кабрієво»; ФГ «Надія»; ФГ
«Мрія»; С(Ф)Г «Еліта»; С(Ф)Г «Лілія»; ФГ

«Гроу Агро»; ФГ «Малокобелячківське»;
ФГ «Агронива»; ФГ «СІБагро»; ФГ
«Відродження - 2008»; ФГ «Дорошенко»;
ФГ «Росток Буковини»; ФГ «Край ДВ»; ФГ
«Мельниченко О. П.»; ФГ «Мішорс»; ФГ
«Сокирянські сади»; ФГ «Добробут -
Радчиці»; ФГ «Агротрансшлях»; ФГ
«Кузьмовичів»; ФГ «Сорока Ф. Ф.»; С(Ф)Г
«Віктор»; ФГ «Бджоляр - Загороднюк»; ФГ
«Сергій - С»; ФГ «Флореаль»; ФГ «Агро -
Шили»; ФГ «Зарваниця - Агро»; ФГ
«Василишина В. І.»; ФГ «Промінь»; ФГ
«Матейка Я. М.»; ФГ «Діоніс»; ФГ «Омега»;

ФГ «Подільська нива –Т. М.»; ФГ
«Подільський сад»; ФГ «Сади Деметри»;
ФГ «Зоря»; ФГ «Агро - Явус»; ФГ
«Еммануїл»; ФГ «Пине»; ФГ «Юпітер - 2»;
ФГ «Пересунько О.Ю.»; ФГ «Тодоров»; ФГ
«Октавія»; ФГ «Лаванда»; ФГ
«Олександрово»; ФГ «Віталія»;ФГ «Адоніс
- Агро»; ФГ «Лєсніченко»; ФГ «Пундик»;
ФГ «Весна»; ФГ «Шанс ПЖ»; ФГ
«Меркурій ВК»; ФГ «ЕТАЛОН - М»; ФГ
«ТАМ +»; ФГ «ПЕРЕВЕСЛО»; ФГ «АГРО-
ОБРІЙ»; ФГ «КИМИР»; ФГ «ЛЮБОМИР -
МГ»;ФГ «РІКА МОЛОКА».

ПРЕТЕНДЕНТИ НА ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ У 2013 РОЦІ

ОГОЛОШЕННЯ
Хмельницьке відділення Укрдержфонду підтримки фермерських госпо-

дарств повідомляє про те, що регіональна комісія з визначення претенден-
тів на одержання фінансової підтримки відповідно до Постанови КМУ
№1102 від 25.08.2004 року із змінами та доповненнями за бюджетною про-
грамою «Надання кредитів фермерським господарствам» розпочинає свою
роботу та працює протягом 15 днів з дня публікації інформаційного пові-
домлення.

Вимоги щодо участі в конкурсі:
- подання сформованого пакету документів відповідно до п.8 поста-

нови КМУ №1102 від 25.08.2004р., засвідчених у встановленому законо-
давством порядку (нотаріально, або органом який видав даний документ)

- достовірність поданої інформації
- забезпечення гарантії повернення коштів одержаних на зворотній

основі.

Регіональна комісія працює за адресою:
м. Хмельницький, вул. Свободи,70, телефон для довідок - 762655.

Директор відділення                                                   Н.Цибулько
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ЧИ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ АСОЦІАЦІЇ 
З ЄВРОСОЮЗОМ  УКРАЇНСЬКОМУ ФЕРМЕРУ?

Щоб зрозуміти, що нас може чекати
після підписання угоди про Асоціацію
доречно навести приклад сусідньої
Польщі, тієї Польщі, яка на початку 90-х
років була біднішою «церковної миші»,
громадяни якої змітали з полиць наших
магазинів все, від металевих граблів,
велосипедів та телевізорів – до продук-
тів харчування. А сьогодні Республіка
Польща є країною, де економічні і сус-
пільно - політичні реформи призвели до
потужного економічного зростання та
політичної стабільності. Країна вдало
пережила світову економічну кризу, а її
авторитет і політична вага у світі невпин-
но зростає. За останні 20 років вона
зуміла здійснити багато перетворень, в
тому числі і в аграрному секторі, і харак-
теризується як одна з найбільш стабіль-
них та передбачуваних в Європі.
Більшість польських експертів таку
успішність пояснюють членством країни
в Європейському Союзі та НАТО, що за
своєю масштабністю прирівнюється до
отримання Польщею незалежності в
момент розвалу Російської імперії в 1917
році.

Противники євроінтеграції як у самій
Польщі так і за її межами напередодні

приєднання країни до Європейського
Союзу робили вкрай песимістичні про-
гнози щодо розвитку сільського госпо-
дарства після набуття країною статусу
повноправного члена ЄС. Аналогічні
песимістичні прогнози роблять єврос-
кептики відносно перспектив розвитку
сільського господарства України у кон-
тексті її євроінтеграційних перспектив.
Окрім того, досвід набутий Польщєю у
перші роки членства в ЄС є надзвичайно
цінним для України, зважаючи на її намір
приєднатися до європейської спільноти.

Так чи справдилися вищезгадані про-
гнози по відношенню до аграрного сек-
тору Польщі після вступу до
Європейського Союзу?

В першу чергу необхідно нагадати,
що з перших місяців членства Польщі у
ЄС її селяни отримали грошові виплати з
бюджету об’єднаної Європи, до речі без
всяких затримок і пустих декларацій. Як і
передбачали акцесійні угоди, ці виплати
поступово зростали: якщо у 2004 році
вони становили 44,46 євро за 1 га сіль-

ськогосподарських угідь, в 2007 р. – 78, у
2009 р. – 119,87, то на сьогодні вже 220.
Проте, враховуючи доплати з фонду роз-
виту села та сільської місцевості, а також
спеціальні дотації на виробництво пев-
них видів продукції (пшениці, кукурудзи,
олійних культур, тютюну, хмелю, льону,
коноплі, картоплі та ін.) з бюджету краї-
ни, реальний розмір дотування пол-
ьського села був значно більшими.
Наприклад, у 2006 році кожен польський
аграрій, який мав земельний наділ понад
1 гектар отримав у рамках безпосеред-
ніх виплат як мінімум 505 злотих за гек-
тар (126 євро). Ці дотації надійшли до 1,4
млн. селян (85% від загальної кількості
господарюючих на землі, інші мали наді-
ли менші ніж 1 га). Крім того, частина
аграріїв отримала додаткові дотації за
обробку землі у складних умовах – від
179 до 264 злотих. В той же час варто
відзначити, що 40% цих коштів отрима-
ло 6% селян – власники великих госпо-
дарств (великих – по Польським мір-
кам). Додатковим джерелом субсиду-
вання польських селян стали структурні
ренти (renta strukturalna), які почали
виплачуватися з 1 серпня 2004 року. Ці
виплати могли дістати селяни, які досяг-
ли віку у 55 років та продали або переда-
ли у спадок своє господарство у цілісно-
му виді. Рента надавалася лише одному
співвласнику господарства. Мінімальна
сума ренти станом на 2005 рік станови-
ла 1180 злотих за місяць (274 євро),
максимальна, за певних обставин,
могла сягнути 2475 злотих (576 євро).
80 % з цих коштів надав Європейський
Союз з власного бюджету, 20% –
надійшло з державного бюджету
Польщі. По мірі того, як зростав обсяг
дотацій, зростала і їх питома вага у
структурі доходів селян: з 10% у 2004
році до 42% у 2008 році. Це означало,
що безпосередні доплати з боку
Європейського Союзу перетворилися
на одне з головних джерел доходів пол-
ьських аграріїв.

Іншим важливим джерелом фінансо-
вої підтримки сільського господарства
країни 

стали інвестиційні програми, які здій-
снювалися за підтримки структурних
фондів ЄС. Найбільший обсяг інвестицій
з бюджету надійшов у аграрний сектор
Польщі у рамках Програми розвитку
сільських регіонів, яка діяла у двох
редакціях: 2004 - 2006 рр. та 2007 - 2013
рр. Програма мала декілька основних
векторів спрямування, кінцева мета яких
полягала у підтримці аграріїв країни. Це
технічна й освітня допомога продуцен-
там сільгосппродукції, адаптація госпо-
дарств до діяльності за стандартами
Європейського Союзу, підтримка сіль-
госпвиробників, які працювали у
несприятливих умовах (наприклад, у
гірських районах), допомога низькото-
варним господарствам, запровадження

екологічно чистих
технологій, висадка
лісів на землях сіль-
ськогосподарського
п р и з н а ч е н н я ,
виплати структур-
них рент. Майже
чотири з п’яти євро,
призначених для
селян в межах
Програми розвитку
сільських регіонів,
походили з бюджету
ЄС.

Ще одна програ-
м а
«Реструктуризація і
модернізація тва-

ринницького сектору та розвитку сіль-
ської місцевості» також здебільшого
фінансувалася з бюджету ЄС (1,19 млрд.
євро з бюджету ЄС, з державного бюд-
жету Польщі – 0,59 млрд. євро).

Ефективним стимулом для модерні-
зації сільського господарства Польської
Республіки виявився обов’язок адапту-
вати діяльність аграрних господарств
країни до стандартів ЄС. Передусім
мова йшла про санітарно-гігієнічні та
ветеринарні стандарти Євросоюзу.
Польські сільськогосподарські підпри-
ємства активно запроваджували згадані
норми, модернізуючи виробничий про-
цес. Завдяки цьому Польща зуміла вчас-
но впровадити стандарти ЄС у аграрній
сфері у відповідності з термінами пере-
хідних періодів, затвердженими під час
акцесійних переговорів. Так, якщо у
2003 році лише 4% господарств
постачали на ринок молоко, яке відпові-
дало стандартам якості, прийнятим у
ЄС, то наприкінці 2006 року все молоко
на польському ринку вже відповідало
цим стандартам.

Чималий фінансовий зиск польським
селянам також принесло застосування
Євросоюзом такого механізму Спільної
сільськогосподарської політики, як рин-
кові інтервенції. Здебільшого вони поля-
гали у закупівлі та продажу аграрної
продукції, субсидуванні експорту,
доплатах за збереження й переробку
продукції.

Іншим стимулюючим фактором для
розвитку сільського господарства краї-
ни стало повне відкриття європейських
ринків для польської аграрної продукції.
Це дозволило Польщі збільшити експорт
своєї сільськогосподарської продукції (у
тому числі і переробленої) в 2004 - 2007
майже у 2,5 рази (до 9,7 млрд. євро).
80% аграрного експорту Польської дер-
жави припадало саме на ринок
Європейського Союзу. Щоправда,
одночасно майже удвічі зріс і імпорт цієї
продукції (до 7,85 млрд. євро). Однак,
сальдо зовнішньої торгівлі по цій товар-
ній групі залишалося для Польщі пози-
тивним. У той же час далеко не всю
аграрну продукцію польські селяни
змогли вільно продавати на європей-
ському ринку (включаючи і польський
ринок). Виробництво деяких видів про-
дукції було обмежено квотами. Так, у
2006 році виробництво молока у Польщі
перевищило узгоджені з ЄС річні квоти
(8,964 млн. тон плюс 416 тис. тон резер-
ву) на 290 тис. тон, через що фермери
сплачували пеню у розмірі 0,39 злотого
за кожен кілограм продукції проданої
понад встановлені ліміти. Всього пол-
ьські аграрії заплатили 64 млн. євро
штрафу. Ще з більшими проблемами
зіткнулися виробники цукрового буряку.
У відповідності з реформуванням цукро-
вої галузі Європейського Союзу, майже
80 тис. польських фермерів були змуше-
ні припинити вирощування
буряків.

Вищезгадані фактори,
пов’язані з перебуванням
Польщі у спільному аграрному
ринку ЄС, у глобальному вимірі
призвели до зростання обсягів
виробництва сільгосппродукції
в країні. У 2008 році зростання
виробництва у сільському гос-
подарстві країни становило
8,3% у порівнянні з 2005 роком
та 24,6% у зіставленні з 2000
роком.

Дотування сільгоспвиробни-
ків та відкриття європейських
ринків призвели до підвищення
закупівельних цін на польську

агропродукцію. Як наслідок, реальні
доходи польських фермерів у 2007 році
зросли у порівнянні з 2000 роком майже
у двічі.Варто відзначити, що найбільше
зросли доходи великих та середніх гос-
подарств, в той час як фінансовий стан
дрібних господарств здебільшого погір-
шився. До категорії перших можна відне-
сти лише 14% господарств, які постача-
ли на аграрний ринок 2/3 від усієї вироб-
леної в країні агропродукції. Найбільш
суттєво скоротилися доходи фермерів,
які спеціалізувалися на вирощуванні
пшениці та цукрових буряків, збільшили-
ся – у аграріїв, котрі зробили ставку на
виробництво м’ясо-молочної продукції.

Поляризація у доходах фермерів
сприяла укрупненню господарств,
середній розмір сільськогосподарського
наділу у країні збільшився з 2000 по 2008
роки з 7,2 до 7,8 га. Причому, абсолютна
більшість господарств, як і раніше нале-
жала громадянам Польщі, хоча і кількість
угідь, які купували іноземці динамічно
зростала. Тобто, прогнози євроскепти-
ків на кшталт: «іноземці скуплять пол-
ьські землі після приєднання країни до
ЄС» не справдилися. Незважаючи на це,
вартість землі сільськогосподарського
призначення у перші п’ять років перебу-
вання Польщі у ЄС стрибнула більш ніж
удвічі.

Немає нічого дивного в тому, що на
тлі зростання доходів фермерів та збіль-
шення обсягів виробництва аграрної
продукції польські селяни, як показали
численні соціологічні опитування, пози-
тивно оцінювали наслідки приєднання
країни до Європейського Союзу для
сільського господарства. Причому
рівень підтримки членства Польщі в ЄС з
боку працюючих в аграрному секторі
зріс з 30% напередодні приєднання, до
64% на початку 2010 року.

Таким чином, сільське господарства
Польщі після вступу країни до ЄС показа-
ло переважно позитивну динаміку роз-
витку, що проявилася у зростанні обсягів
виробництва та експорту аграрної про-
дукції, збільшенні дотацій та підвищенні
доходів великих та середніх госпо-
дарств.

Негативним фактом є те, що аграрна
галузь Польської Республіки значною
мірою втратила самостійність і була зму-
шена діяти за правилами встановленими
у Брюсселі, внаслідок чого деякі підгалу-
зі сільського господарства країни припи-
нили нарощування виробництва.

У той же час польське суспільство
позитивно оцінило вплив євроінтегра-
ційних процесів на розвиток сільського
господарства країни. На усі ці факти
варто звернути увагу українським агра-
ріям і всьому суспільству в ході дискусії з
приводу імовірного членства України у
Європейському Союзі.

Олена Кузьменко для газети
«Вісник Фермер України» 
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СЕМІНАР У ІТАЛІЙСЬКОМУ ТРЕНТО
УСПІШНА БІЗНЕС ІДЕЯ – ШЛЯХ ДО ПРОЦВІТАННЯ КООПЕРАТИВІВ

Високогірні угіддя провінції Трентіно-
Альто-Адідже знаходяться на висоті
майже 1000 м над рівнем моря і відно-
сяться до менш сприятливих районів для
ведення сільського господарства.
Альпійські пасовища та сінокісні угіддя
займають майже 120 000 га, на яких роз-
містилися 1100 сімейних ферм, що зай-
маються виробництвом молока.
Більшість з них є членами 18 кооперати-
вів, які здійснюють збір та первинний
обробіток молока.92% відсотки фер-
мерських господарств утримують до 30
корів, переважно альпійської коричневої
породи і лише8%- 2 - 3 корови.
Враховуючи високогірне розташування
виробництва молока, дозволяється
використання ручного доїння за умови
дотримання санітарних норм та відповід-
ності виробленого молока визначеним
стандартам.

З 18-го сторіччя у даній місцевості
вироблялася відома молочарська про-

дукція, зокрема тверді сири. На початку
19–го сторіччя більшість виробників
почали об’єднуватися у кооперативи, так
як державні та провінційні субсидії нада-
валися лише їм.У 1951 році в провінції
був створений кооператив 2-го рівня -
Trentini (CON.CA.ST), який об’єднав всі
кооперативи, що виробляли молоко та
сири. Його основними завданнями стали
координація та управління молочарсь-
кою галуззю провінції з метою підвищен-
ня доходів членів кооперативів за раху-
нок збільшення доданої вартості вироб-
ництва молока. Після проведених марке-
тингових досліджень та економічних роз-
рахунків, основним напрямом такої
діяльності було обрано виробництво
відомого з 1926 року місцевого сорту
сиру "Тренті Грана" (Trentingrana) - кон-
курента відомого сиру "Парміджано
Реджано". У 1993 році з цією метою був

утворений консорціум Trentigrana –
Consorzio Dei Caseifici Sociali Trentini SCA.

За рахунок внесків виробників молока та
кооперативів, допомоги місцевого бюд-
жету (загальний обсяг інвестицій склав
біля 7 млн. євро) було збудовано сучас-
ний виробничий комплекс, який, наприк-
лад, у 2012 році переробив 185,8 тис. т
молока на 96 тис. головок сиру, більше 7
тис. тон сухого молока, 1,6 тис. тон
масла, тощо.

Основними завданнями консорціуму
є виробництво та просування сиру,
масла, сухого молока та інших продуктів
на ринки, в т.ч. на експорт, розробка та
захист торгових марок, сертифікація,
реклама, забезпечення якості виробле-
ного членами кооперативів молока,
надання технічної та консультаційної
допомоги фермерам і кооперативам з
утримання корів та їх відгодівлі (за
виключенням ветеринарних послуг та
надання обладнання), тощо. Відносини
між консорціумом, кооперативами та їх
членами регулюються Статутом та
Правилами внутрішньої господарської
діяльності. В залежності від якості моло-
ка, вартість одного літру складає від 50
до 70 євроцентів. Члени кооперативу
наприкінці місяця отримують за молоко
70% його вартості. Решта повертається
в кінці року, після підведення балансу
консорціуму і залежить від ефективності
його діяльності.

Таким чином, завдяки правильно
обраному напряму концентрації зусиль
та фінансових ресурсів на виробництві
дорогої марки сиру, створенню та про-
суванню єдиного бренда, в першу чергу
на експорт, міжнародній сертифікації
продукції,організації завершеного мар-
кетингового ланцюга з власною реаліза-
цією продукції кінцевим споживачам,
дотримання високих стандартів якості по
всьому технологічному ланцюгу, високо-
технологічному виробництву, дозволило
членам кооперативів провінції досягти
максимальної доданої вартості при
виробництві молока та отримувати до
75% доходів консорціуму.

Василь Кононенко,
гененальний директор ССОКУ

Про те, що хронологічний вік (за пас-
портом) та біологічний вік (можливості
організму) людини можуть не збігатися,
багато чули в теорії. Та й на практиці
чимало прикладів, коли юнак починає
свій життєвий шлях з «букетом хвороб»
старця, а літній повний сил, енергії і
натхнення.

Щоб дізнатися свій біологічний вік,
від якого безпосередньо залежить три-
валість життя і самопочуття на схилі
років, сьогодні не обов'язково витрачати
час на похід до лікаря і комплексне
обстеження. Тому що вчені розробили
простий, швидкий і доступний всім тест,
результати якого назвуть справжній вік
Вашого організму. Отже, приступимо!

Вимірюємо пульс
Необхідно зафіксувати кількість уда-

рів серця в хвилину спочатку в спокійно-
му стані, а потім - після 30 присідань.
Відзначимо, що аналогічний тест на сьо-
годні є обов'язковою діагностикою для
всіх школярів: проба Руф'є показує
готовність дитячого організму до вико-
нання нормативів фізичної культури і,
відповідно, групу по фізкультурі.

У нашому випадку вимірювання пуль-
су в спокійному і збудженому (після
фізичних навантажень) стані демон-
струють біологічний вік. Так, якщо різни-
ця між вимірами дорівнює:

10 ударів, то Ваш біологічний вік - 20
років,

10-20 ударів - 30 років,

20-30 ударів - 40 років,
30 - 40 ударів - 50 років,
40 ударів - 60 років і старше.
Розминаємо суглоби
Потрібно завести руки за спину і

постаратися їх зчепити в «замок» на рівні
лопаток. Якщо:

Ви легко виконали завдання, то Ваш
біологічний вік 20 років.

Вийшло лише торкнутися пальцями -
30 років.

Не змогли торкнутися пальцями - 40
років.

Не завели руки за спину - 60 років.
Перевіряємо гнучкість
Вихідна позиція - стоячи прямо, потім

потрібно зробити нахил і, зігнувши ноги в
колінах, постаратися торкнутися підло-
ги. В результаті:

Якщо долоні повністю лягли на
поверхню, то Вам 20 - 30 років.

Підлоги торкнулися тільки пальці - 30-
40.

Руки дістали тільки до гомілок – 50.
Вдалося дотягнутися лише до колін -

60 і старше.
Тестуємо рівновагу
Перевірка вимагає закрити очі і стати

на ліву ногу, опустивши руки вздовж
тулуба. Важливо порахувати, скільки
секунд Ви простоїте в такому положенні:

Якщо витримали 30 секунд і більше,
Вам 20 років.

20 секунд – 40.
15 секунд - 50 років.

Менше 10 секунд - 60 років і старше.
Оглядаємо шкіру
Шкіра є головним зовнішнім показни-

ком нашої молодості, стадію чого визна-
чає стан колагенових волокон. Так, якщо
після незначного подразнення шкіра
швидко відновлюється, колаген в нормі.
Отже, необхідно злегка вщипнути себе
за тильну сторону кисті приблизно на 5
секунд і відпустити. Важливо вловити, за
скільки секунд шкіра втратить побілілий
відтінок і поверне свій нормальний колір.
Якщо:

Прийшла в норму за 5 секунд, то Вам
30 років.

За 8 секунд - близько 40 років.
За 10 - близько 50 років.
За 15 - близько 60 років.
Підраховуємо результати і

виявляємо біологічний вік
Залишилося скласти підсумки п'яти

тестів і ділимо на 5. Тепер ми отримали
середнє арифметичне число - Ваш біо-
логічний вік (ступінь морфологічного і
фізіологічного розвитку організму).

Сподіваємося, що результати тесту
Вас приємно здивували і порадували. В
іншому випадку не варто впадати у від-
чай! Тому що вчені стверджують, що, по-
перше, даний тест дає умовні результа-
ти, а по-друге - біологічний вік можна
змінити! Безумовно, стан здоров'я і
молодості залежить від способу життя,
харчування, режиму активності і відпо-
чинку, наявності чи відсутності шкідли-

вих звичок і таке інше.
Одним словом, незадовільний показ-

ник Вашого біологічного віку - це сигнал
до дії. Потрібно негайно міняти свій
уклад життя. Медичні фахівці склали
кілька рецептів молодості:

помірні фізичні навантаження: вранці
достатньо бадьорої 20-хвилинної гімна-
стики і тонізуючого душу, а вечорами
бажано балувати тіло 2-годинними про-
гулянками на свіжому повітрі;

здорова їжа: слід обмежити споживан-
ня жирних, солоних, гострих, смажених
продуктів, солодощів і віддати перевагу
продуктам з високим вмістом антиокси-
дантів, які усувають шлаки, токсини, вільні
радикали, не допускаючи утворення пух-
лини, і попереджують процеси старіння;

сексуальна активність: секс є пре-
красним тренуванням для всіх м'язів
організму, а також інтимна близькість з
коханою людиною миттєво піднімає
настрій і заряджає позитивною енергією,
тому не варто відмовляти собі в подібно-
му задоволенні;

фітопідтримка: більш безпечні і
корисні в порівнянні з медикаментами
фітопрепарати на основі рослинних екс-
трактів.

На завершення акцентуємо увагу на
головному еліксир молодості тіла і душі -
посмішці. Частіше посміхайтеся всім
бідам на зло - і ніякі цифри Вам не
страшні!

http://zdorov-info.com.ua
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РЕЙДЕРИ АТАКУЮТЬ ПОЛЯ
Треба провести розмежування між

тим, що було в 90-х роках, і тим, що від-
бувається сьогодні. Тоді рейдерством
переважно займалися кримінальні еле-
менти, вони не були бізнесменами, а
намагалися захопити ласі шматочки з
метою перепродажу. У ті часи йшлося
здебільшого про грабунок, ніж про біз-
нес-стратегію. Сьогодні ж ініціаторами
рейдерських атак виступають найчасті-
ше конкуренти — інші представники того
самого аграрного бізнесу. Якщо й при-
сутній кримінальний елемент і з’яв-
ляються бритоголові хлопці, то це не
замовники, а підрядники — наймані пра-
цівники. У деяких випадках просте-
жуються й політичні мотиви. Таким
чином, головна відмінність сучасних рей-
дерських атак — конкурентна боротьба в
аграрній сфері.

Чому цей процес загострився саме
сьогодні? Не тому, що повертаються 90-
ті, а тому, що земля стала дефіцитним
ресурсом, скористатися яким хоче деда-
лі більше людей. До того ж, як відомо, в
аграрному секторі відбувається консолі-
дація, зрозуміло, що під час цього про-
цесу більші намагаються поглинути мен-
ших. Беручи до уваги можливості засто-
сування адмінресурсу, більші не хочуть
платити меншим, а просто воліють
забрати.

Кажучи про рейдерство, я хотів би
зосередити увагу ще на двох аспектах.
Перший: у нас на тлі великих процесів
відбирання землі одними виробниками в
інших відбувається процес дозрівання
сільських мешканців до того, щоб само-
стійно обробляти власну землю, а не
здавати її в оренду агрохолдингам. Вони
виходять із великих господарств і почи-
нають самостійно управляти своєю зем-
лею. Тут найчастіше немає жодного кри-
міналу. Зазвичай, коли закінчується
строк оренди землі, її власник просто не
поновлює договір. Природно, усупереч
бажанню великих агрохолдингів. На мою
думку, кількість тих, хто ставатиме на
шлях самостійного обробітку, зростати-
ме. 

Другий іде паралельно з першим. Це
процес державного втручання в аграр-
ний ринок, який має кілька проявів. По-
перше, це хаос, що панує в реєстрації
прав на землю. По-друге, спекуляції
навколо зняття мораторію, які не
додають прозорості ринку, а, навпаки,
роблять ситуацію нестабільною. По-
третє, незрозуміла ситуація з держав-
ним земельним банком: що саме він
робитиме — невідомо, а от «колекціону-
ванням» державних земель, схоже, уже
почав займатися.

Захищати дотримання законодав-
ства, зокрема гарантоване
Конституцією право власності —
функція держави.

- Загальнополітична та соціальна
ситуація в країні на сьогодні вкрай неста-
більна. На жаль, практика рейдерських
атак свідчить про те, що державні органи
не відіграють жодної ролі у стримуванні
цього процесу. Вони не є ані арбітром,
ані регулятором. Це створює такий собі
закон джунглів, коли перемагає той, у

кого більше грошей і хто спритніший.
Якби державні органи виконували те, що
вони повинні робити відповідно до
Конституції та законодавства, то неза-
конних дій і вчинків було б вкрай мало. А
сьогодні виходить так: - хто більше
заплатить, тому вони й танцюють.
Останнім часом рейдерство з викори-
станням адмінресурсу — поширена
практика. Наприклад, під час посівної чи
жнив державні органи влаштовують чис-
ленні перевірки господарства. Такі дії
практично паралізують роботу підприєм-
ства, зривається план обробітку земель
чи збору врожаю. Господарство втрачає
обігові кошти, після чого приходять кон-
куренти й пропонують продати підпри-
ємство за значно заниженою ціною.

Що найчастіше стає предметом
атаки рейдерів? І що, на вашу думку,
спричинює цей процес?

- Сільське господарство на сьогодні
— прибутковий бізнес, відповідно він
привертає увагу. Якщо характеризувати
загальні види рейдерських захоплень, то
тут можна говорити про замах на право
власності, на корпоративні права, на
ключові активи, на повноваження
менеджменту, ліквідність, фінансовий
стан.

Найчастіше у цьому процесі фігу-
рують договори оренди. Зокрема, атака
спрямовується на визнання договорів
оренди землі недійсними через відсут-
ність однієї чи більше істотних умов або
на скасування державної реєстрації
права оренди. Буває і так, що підприєм-
ство дізнається про втрату орендованої
землі, лише коли на його поле виходить
техніка й починає обробляти землю.

Є ще одна специфічна атака — це
замах на пайове майно та умови його
використання. Не всі провели привати-
зацію пайового майна і, відповідно, на
цьому можуть зіграти рейдери, переді-
ливши його.

Доволі поширені замахи на чинність
договорів оренди, які або не підписують-
ся, або підписуються з певними пору-
шеннями. Це в руках досвідчених людей
може впливати на ефективність і чин-
ність таких договорів.

У цьому контексті зауважу, що низь-
кий рівень правової культури агровироб-
ників дає карт-бланш рейдерам. На
жаль, історично так склалося, що право-
ва культура населення вкрай низька.
Люди, які працюють не землі, не знають
ані своїх прав, ані своїх обов’язків.
Відповідно, це створює передумови для
рейдерства. А бажаючі цим скористати-
ся знаходяться швидко.

Чи можете спрогнозувати подаль-
ші тенденції цього процесу? Як впли-
не на ситуацію скасування, врешті-
решт, мораторію на продаж сільсько-
господарських земель?

- Можу спрогнозувати, що конфліктні
ситуації навколо землі загострювати-
муться, оскільки процес консолідації в
аграрному секторі буде найближчим
часом доволі активним.

На мою думку, наступна конфліктна
хвиля навколо землі виникне у разі ска-
сування мораторію на продаж землі. Як

відомо, продаж землі в кулуарах уже
давно називають останньою найбільшою
приватизацією в Україні, оскільки прива-
тизовувати в країні, крім землі, вже прак-
тично нічого не лишилося. Зрозуміло, що
буде дуже велика кількість бажаючих
спробувати свої сили у цій приватизації,
позаяк, як відомо, на приватизації
заробляють дуже великі гроші. На жаль,
зазначений процес приватизації у нас
буде ускладнений двома чинниками:
перший — недолуге регулювання (будь-
які спроби врегулювати цей процес не
дотягують до здорових стандартів), дру-
гий — загальна проблема з усіма органа-
ми державного управління. Допоки вони
будуть корумпованими, допоки вони не
будуть виконувати свої функції, у нас
будуть великі проблеми. Як тільки дозво-
лять продаж землі — розпочнеться дуже
багато війн. Ці війни будуть не тільки в
площині скуповування землі, а й спроб
дострокового розірвання договорів
оренди.

То може варто зачекати ще певний
час…

- Це — тема окремої, тривалої диску-
сії. Ринок землі не просто слід запровад-
жувати, а його треба було запровадити
ще років 5 тому. Ми згаяли час.
Щоправда, історія не знає умовного
часу, але скажу: якби ринок землі було
запроваджено 5 років тому, коли ще не
було кризи, не було шаленого ажіотажу
навколо землі, ми побачили б відносно
спокійне, рівномірне накопичення землі
в першу чергу тими, хто її обробляє, від-
булося б зростання потужності дрібних і
середніх землевласників. Нині ж чим
довше ми затягуємо із запровадженням
ринку землі, тим більше ми граємо на
руку тим, хто цю землю не обробляє. У
нас тільки розмов багато про те, як ми
любимо фермерів. Вважаю це повним
блюзнірством. Не можна так казати і
забороняти людям продавати свою
землю. Через те, що в країні немає нор-
мальних земельних відносин, існують
шалені проблеми з оформленням земле-
користування. Земля не є товаром, вона
не є предметом застави. Інша справа:
хто матиме право купувати землю.
Земля має бути товаром, але повинен
бути перехідний період, наприклад, 5—
10 років, коли земля не може бути про-
дана іноземним громадянам і юридич-
ним особам. Це стандартна практика
всіх розвинутих країн, які себе пова-
жають. Земля — це, по-перше, націо-
нальне багатство, по-друге, — об’єкт
національної безпеки.

Більше того, складності цьому проце-
су додає нестабільність держави, яка
намагається конкурувати на аграрному
ринку з агровиробником. Практика дове-
ла, що держава — найбільш неефектив-
ний землекористувач. До того ж спосте-
рігаємо конфлікт інтересів: якщо держа-
ва є одним із конкурентів, то як вона
може регулювати ринок?! В агросекторі
потрібно закінчити процеси приватизації
й говорити про його державну підтрим-
ку, а не про державну участь. Тоді все
буде нормально і все стане на свої місця.

Така сама ситуація і з рейдерством —

допоки земля є об’єктом спекуляцій,
звичайно, будуть рейдерські захоплен-
ня, коли ж держава почне виконувати
функцію регулятора та належним чином
слідкувати (не так, як вона це робить
нині: хаотично і незрозуміло) за земле-
користуванням, то, можливо, у деяких
виробників відпало б бажання накопичу-
вати великі банки землі. Земля у нас, на
жаль, вважається ресурсом швидкого
збагачення за повної зневаги до агро-
технології й інтересів місцевої громади.
Засіяв — зібрав урожай — продав, а далі
нехай і трава не росте. Іноді, щоб отри-
мати швидкі гроші, захоплюють землю
навіть на рік.

Крім юридичної обізнаності, що
слід ще робити селянину, щоб захи-
ститися від рейдерів?

- Зауважу, що такі процеси несподі-
вано не починаються. Слід уважно сте-
жити за подіями навколо себе. Якщо є
загроза того, що будуть незаконні дії,
треба вчасно звертатися за фаховою
допомогою. Вживати запобіжних захо-
дів. Наприклад, захопити чужу орендова-
ну землю, якщо все нормально з догово-
рами оренди, дуже важко, навіть немож-
ливо. Дотримуючись правильного
оформлення договорів оренди, своєчас-
ного унесення їх до реєстру, ви контро-
люватимете землю, яка є у вашому роз-
порядженні. Наступне. Використання
землі передбачає співпрацю з місцевою
громадою. Ті господарства, які врахо-
вують інтереси місцевих громад, убезпе-
чують себе від рейдерів. У нас, на жаль,
вважають, що селянам можна платити і
не в повному обсязі, і нерегулярно, і
неякісним зерном, що можна не брати
жодної участі в громадському житті,
посилаючись на те, що це справа держа-
ви, нехай вона й розв’язує ці проблеми.

Ключова відмінність між аграрним
виробництвом і будь-яким іншим секто-
ром економіки полягає у тому, що основ-
ний засіб виробництва не в руках вироб-
ника. Якщо виробник не усвідомлювати-
ме цього, то він завжди матиме пробле-
ми. Це важливий фактор нестабільності,
який ускладнює всі процеси в сільському
господарстві. Агровиробникові завжди
слід бути в діалозі із землевласником.
Постійно враховувати його інтереси,
виконувати свої зобов’язання. Це і є
ціною прибутків, які вони отримують.

Якщо організаційною формою
аграрного підприємства є товари-
ство, як у цьому разі убезпечити себе
від рейдерських захоплень?

- По-перше, таких складних організа-
ційних форм, як акціонерне товариство,
у селах стає дедалі менше. Це була
частина приватизаційного процесу.
Більше маємо справу з товариствами з
обмеженою відповідальністю. По-друге,
ми говоримо про те, що у будь-якому біз-
несі, де є більше ніж один власник,
завжди є потенціал для конфлікту. Якщо
здорового глузду немає і людина обирає
невідомо кого собі в партнери, то рано
чи пізно ситуація вибухне. Якщо бізнес-
мени, так би мовити, «на березі» не
домовилися про різні питання управлін-
ня бізнесом, зокрема про вихід із нього,
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то це рано чи пізно стане конфліктом.
Існує безліч механізмів недопущення чи
виправлення цього. По-перше, слід
починати з правильного оформлення
всіх домовленостей між власниками. На
жаль, люди домовляються будь-як, не до
кінця все проговорюють, а потім
дивуються. По-друге, у старих формах
організаційного управління є багато
власників, які вже не зацікавлені брати
участь в аграрному виробництві. Вони й
можуть стати легкою здобиччю для кон-
курентів і тих, хто хоче захопити підпри-
ємство. Управлінці не опікуються, що
треба вчасно викуповувати міноритарні
акції у тих, хто відходить від активної
роботи підприємства, можливо, шко-
дують на це грошей, думають, що так
буде завжди. А так не буде завжди.
Імовірність того, що хтось прийде і,
умовно кажучи, за пляшку горілки купить
такі акції — дуже висока. У цій ситуації
найкращим виходом буде реорганізація
підприємства, викуп акцій, переведення
активів, скажімо у товариство з обмеже-
ною відповідальністю, яке контролюєть-
ся реальними власниками, котрі оброб-
ляють землю. Слід не розслаблятися й
не створювати поживного середовища
для неправильних і незаконних дій із
боку третіх осіб.

Як можна кваліфікувати ситуацію,
коли на поле з готовим до збирання
врожаєм заїжджають хлопці на ком-
байні й викошують усе вирощене?
Що робити у цьому разі?

- Якщо ми говоримо про хлопців, які
нахабно збирають урожай, то це — кла-
сичний грабіж. За цей злочин перед-
бачено відповідальність згідно з
Кримінальним кодексом. Селянину не
треба кидатися під комбайн, щоб зупи-
нити грабіжників. Йому слід зробити
кілька простих речей. По-перше, зафік-
сувати за допомогою відеотехніки все,
що відбувається. Благо це зараз не про-
блема, адже навіть мобільні телефони
мають таку функцію. По-друге, негайно
викликати міліцію, яка має скласти про-
токол. Навіть якщо хлопці на той час
встигнуть поїхати, то буде відеодоказ їх
злочину. Усі транспортні засоби, зокре-
ма комбайни, у нас реєструють. Тож,
зафіксувавши номери транспортних
засобів, знайти їх не становитиме вели-
ких труднощів. Далі пишеться скарга,
долучаються матеріали, наймаються

професійні юристи, які переконують
правоохоронні органи, що вони повинні
виконувати покладені на них законом
обов’язки. Якщо переконання не діють,
пишеться скарга до прокуратури на дії
правоохоронних органів. Шлях цей від-
працьований. Зрозуміло, що є проблеми
на місцях, зрозуміло, що правоохоронні
органи не завжди хочуть це робити, але
ж і постраждалі почасти тільки підні-
мають галас, не вживаючи жодних кроків
на свій захист. Із моєї практики скажу,
якщо люди бачать, що їх знімають на
відеокамери, дуже швидко припиняють
протиправні дії. Ще один нюанс.
Заїжджих гастролерів майже немає. Не
так легко приїхати з комбайном за 100—
200 км на чиєсь поле й зібрати пшеницю.
Найчастіше це роблять свої, сусіди.
Вважаю, що якщо не обстоювати свої
права, ці права й надалі порушувати-
муть. Наприклад, якби у Врадіївці люди
не піднялися проти несправедливості, то
ситуація розгорталася б за зовсім іншим
сценарієм. А так привернули увагу, від-
разу виїхали високі посадовці, почали
діяти. З’ясувалося, що немає недотор-
каних осіб — усі рівні перед законом.

У великих аграрних підприємств у
штаті зазвичай є юристи, а як поліп-
шити свій правовий захист середнім і
дрібним підприємствам?

- Так само навчитися наймати юри-
стів. Життя переконує краще за всіх. Це
наша ментальність ще з радянських
часів — люди не звикли платити за
працю. Нічого безкоштовного не буває.
Якщо люди працюють, то їм за працю
слід платити. Селянам без фахової під-
готовки самотужки займатися юридич-
ним захистом своїх прав складно. Ще
Платон сказав: «Справедливість — це
коли кожен займається своєю справою».
Юристи не повинні вирощувати хліб, так
само й аграрії не повинні займатися
юридичними питаннями.

До вашої юридичної компанії
зверталися аграрії за допомогою
захисту від рейдерства?

- Так. Ми не один раз обстоювали
інтереси власників. Рейдерство — це не
те, від чого не можна відбитися. Це те, із
чим цілком можливо боротися. Чим ми і
займаємося.

Орлов Микола,
партнер юридичної 

компанії «ОМР»

КОНКУРС НА КРАЩИЙ БІЗНЕС -
ПЛАН ЗІ СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГО-
ВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ НА СЕЛІ

Ключовим принципом стратегічної
ініціативи «Рідне село» є перенесення
акценту державної підтримки на зміц-
нення економіки малих і середніх вироб-
ників сільськогосподарської продукції –
основи сільського розвитку. Вирішальна
роль у цьому процесі відводиться сіль-
ськогосподарській кооперації як спосо-
бу здійснення ними спільних стратегій на
ринках продукції, послуг і засобів вироб-
ництва з метою економії витрат і збіль-
шення доходів, розвитку самоорганізації
та взаємодопомоги. Важливим завдан-
ням системи сільськогосподарської
освіти у цьому контексті – озброїти
випускників не тільки теоретичними
знаннями основ кооперації, а й практич-
ними навичками організації кооператив-
них формувань.

З метою надання студентам практич-
них навичок з організації кооперативних
формувань, залучення молоді до роз-
витку сільських територій та підвищення
рівня доходів і зайнятості сільських
жителів, реалізації стратегічної ініціати-
ви "Рідне село" в поточному році дору-
ченням Міністра аграрної політики та
продовольства України від 30 вересня
2013 року №17780/24-128 було започат-
ковано щорічний конкурс серед студен-
тів вищих навчальних закладів третього
та четвертого рівнів акредитації на кра-
щий бізнес-план зі створення сільсько-

господарського обслуговуючого коопе-
ративу на селі. Цього року в конкурсі
взяли участь самостійно, або в складі
групи, 104 студенти, які розробили 80
бізнес-планів. Конкурсні комісії закладів
та республіканська незалежна комісія
надали високі оцінки якості отриманих
робіт та відібрали 16 найкращих робіт,
над якими працювали 20 студентів. А
фіналістами визначено три найкращі
роботи, авторами яких є Володимир
Литвинчук з Житомирського національ-
ного аграрно-економічного університе-
ту, Тетяна Деде з Одеського державного
аграрного університету та Аліна
Власенко з Полтавського державної
аграрної академії. Це вказує на те, що
наші студенти володіють сучасними
навичками планування діяльності нових
форм господарювання, якими є коопе-
ративи, а відповідно, можуть очолити рух
з їх розвитку в країні.

14 листопада 2013 року фіналістам
конкурсу в Мініагрополітики, в урочистій
обстановці, були вручені відзнаки та
призи, а переможці регіональних конкур-
сів отримали дипломи від Міністерства
та Союзу сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів України.

Василь Кононенко, генеральний
директор Союзу сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів України

ПЕРЕМОЖЦІ РЕГІОНАЛЬНИХ КОНКУРСІВ

Богуш Лілія Василівна - Подільський ДАТУ
Баумкетнер Ірина Дмитрівна - Львівський НАУ
Бойко Наталія Михайлівна - Луганський НАУ
Горіховський Максим Володимирович - Подільський ДАТУ
Головата Наталія Афанасіївна - Подільський ДАТУ
Затула Юлія Сергіївна - Сумський НАУ
Коваленко Михайло Сергійович - Харківський 
НТУСГ ім. Петра Василенка
Криштопа Анатолій Вікторович - Сумський НАУ
Курган Владислав Петрович - Таврійський ДАТУ
Мацькова Сніжана Русланівна - Вінницький НАУ
Мандрегель Євген Анатолійович - Луганський НАУ
Пінчук Людмила Андріївна – РівненськийДАК
Твардовська Віта Михайлівна - Миколаївський НАУ
Шпак ЮліяБорисівна - Уманський НУС
Шевченко Ольга Володимирівна - Дніпропетровський ДАУ
Цаль Богдана Богданівна - Івано-Франківський колледж 
Львівського НАУ
Якимишина Інна Василівна - Подільський ДАТУ

МЕМОРАНДУМ 

ПРО СПІВПРАЦЮ

Між Союзом сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
України та державною установою «Науково-методичний центр інформа-
ційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта» підписано меморандум про співпрацю, яким передбачено
сприяння спільній роботі та досягнення домовленостей щодо реалізації
розвитку кооперації в аграрному секторі економіки, сталого розвитку сіль-
ської місцевості, розвитку науково-освітнього потенціалу.

Ці дві організації розвиватимуть співробітництво в сфері залучення та
адаптації міжнародного досвіду з розвитку аграрного сектору економіки,
розвитку сільських територій, ініціативи "Рідне село" та інших програм роз-
витку кооперативів.

Прес-служба Союзу.

Big Bud - самый большой 
в мире фермерский трактор.

На фото: фіналісти та переможці конкурсу з Міністром Мінагрополітики
Миколою Присяжнюком після отримання відзнак та нагород
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ АГРАРІЇВ

• Юридичні консультації 

• Корпоративне юридичне  

обслуговуванн 

• Підготовка договорів

• Ведення справ у суді

044 528 30 94
044 528 30 54 
Київ, 
П. Лумумби 21
Оф. 416
puhaipartnery.com.ua

Найкраща команда юристів 
в аграрній сфері

УВАГА ПЕРЕДПЛАТА!

Офор ми ти пе ред пла ту мож на у будьd я 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. - 8,79 грн.; 3 міс. - 26,37 грн.; 

6 міс. - 52,74 грн.; 12 міс. - 105,48 грн.

Народним депутатом Віктором Жеребнюком внесений до Верховної Ради
України і зареєстрований відповідний законопроект за № 3537-35-33 в якому
пропонується підвищити фіксований сільськогосподарський податок з ураху-
ванням щорічної індексації нормативної оцінки землі.

Нині фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) прив’язаний до нор-
мативної грошової оцінки землі, проведеної ще в 1995 році. А законопроектом
пропонується з 2014 року переглядати щорічно нормативну оцінку. І якщо в 1995
році 1 га землі був оцінений в середньому в 3670 грн., то в 2013 році – майже в
шість разів вище: 20640 грн. І сплата податку в розмірі 6 грн/га – мізерно мала,
адже прибуток аграріїв за три роки зріс в 2,4 раза, а платежі ФСП – всього на
6,6%, підрахував депутат.

З урахуванням індексації на рівні нормативу 2013 року податок повинен ста-
новити 31грн/га, а об’єм річних відрахувань до місцевих бюджетів має зрости зі
131 до 679 мільйонів гривень.

При цьому Жеребнюк пропонує направляти доходи від ФСП до бюджетів
розвитку, а не до загальних фондів місцевих бюджетів. 

Фермери ніколи не були проти поповнення та допомоги бюджетам сільських
рад і добровільно це робили упродовж останніх 23 років.

Даний Проект Закону є бажанням узаконити те, що робилось з доброї волі
селян, але це є сьогодні ще одним додатковим фінансовим навантаженням на 1
га землі, так як вже піднявся розмір орендної плати та ряд інших податків, що є
складовою урожаю.

Фермери вважають, щоб у тексті даного законопроекту було зазначено про
те, що норма до 100 га землі відсоткова ставка була 0,15%, всі інші площі понад
100 га обкладались ставкою 1,15%

При цьому використання цих податків повинно спрямовуватися виключно
тільки на потреби розвитку соціальної інфраструктури села при суворому конт-
ролю їх використання громадськими організаціями.

М.І.Стрижак, перший заступник президента АФЗУ
«Розгляд даного Проекту Закону України став можливим завдяки підтримці

американського народу, наданої через USAID»

До Проекту Закону України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу

України (щодо статусу та розміру ставки 
фіксованого сільськогосподарського податку)»


