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ЗАЯВА
ГРОМАДСЬКО – ПОЛІТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

«БУДЕ СЕЛО – БУДЕ УКРАЇНА»
Ми живемо в одному спільному домі – ім’я

якому Україна. Основною нашою цінністю є
людина, над якою вже багато десятиліть зну-
щається влада. І ми більше терпіти не може-
мо, ми не можемо терпіти безлад який відбу-
вається навколо нашої безцінної спадщини,
рідної землі.

Підтвердженням цього стали мільйони
людей, які вийшли на майдани в усіх містах
нашої України засуджуючи ганебний вчинок
влади по відношенню до свого народу.

Це була та крапля, яка переповнила море
відчаю, зневаги та ненависті до владної вер-
хівки та її оточення.

Адже дійсно, подивіться на простори
нашої держави і переконайтесь - наскільки ми
багаті та нещасні одночасно.

Багаті – бо маємо найкращі в світі чорно-
земи, нещасні – оскільки не маємо змоги
належним чином її використовувати. Отже,
ми позбавлені можливості приносити користь
своїм родинам та українському народу.

Спустошені землі, вимираючі села, відсут-
ність державної підтримки селянина призво-
дить до повільної та болючої смерті села –
того, на чому тримається українська нація,
християнська мораль, культура, мова та тра-
диції.

Наша держава відстає від багатьох євро-
пейських країн за всіма показниками. За рів-
нем розвитку села ми залишаємося у минуло-
му столітті, а наші «керманичі» приймають
рішення і дальше вести нас у безперспектив-
ний, кабальний митний союз.

Тож настав час сказати своє категоричне
«ДОСИТЬ»!

Не дамо знищувати сьогодення та майбут-
нє нас та наших дітей!

Ми переконані в тому, що поєднавши наші
зусилля ми досягнемо очищення від погані
України та відродження нашого села!

За дорученням Всеукраїнського громадсь-
ко – політичного об’єднання «Буде село –
буде Україна!»:

Інформація про події що сколихнули українську націю і всю світову
спільноту на сторінках 2 – 3 видання.

«ЄВРОМАЙДАН»: 
ФОТОХРОНІКА ПОДІЙ

ЧОМУ ВЛАСНИКИ 
ВІДДАЛЯЮТЬСЯ ВІД ЗЕМЛІ?

СТРАТЕГІЧНА БУТАФОРІЯ

Майже кожен четвертий власник земельних паїв
сьогодні мешкає на значній відстані від них. Багато зем-
левласників взагалі не мають стосунку до сільгоспви-
робництва. Така ситуація значно ускладнює і без того
непрості земельні відносини. Докладно про це – в
інтерв’ю з фахівцем з аграрної політики Проекту USAID
«АгроІнвест» Олександром МУЛЯРОМ на сторінці 6
видання. 

Протягом двадцяти двох років незалежності укра-
їнська держава не мала чіткої стратегії щодо АПК,
через що він розвивався надто повільно, до того ж не
в тому напрямку. І ось нарешті здійснилася довгожда-
на мрія аграріїв. 30 жовтня цього року Кабінет
Міністрів України таки ухвалив «Стратегію розвитку
аграрного сектору економіки України на період до
2020 року». Про плюси та мінуси цього документа, а
також про особливості втілення його в життя розмова
з президентом Союзу сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів України Іваном Томичем на сто-
рінці 3.

ФЕРМЕРСТВО – 
СПРАВА ДЕРЖАВНА

Принаймні такою вона має бути, в цьому перекона-
ний Григорій Наконечний, голова Баришівської район-
ної асоціації фермерів і приватних землевласників
Київської області. Наша газета вже розповідала про
цього фермера - тваринника, який без вагань змінив
міську квартиру на сільський котедж і став фермером
чи не в найгірший для українського тваринництва час,
коли повсюди руйнувалися й розкрадалися збудовані
в 60-х роках минулого сторіччя ферми, а тварин без-
жально пускали під ніж, аби нагодувати країну, народ
якої, здобувши омріяну віками незалежність, одночас-
но забув свої хліборобські традиції. Матеріал про фер-
мера Наконечного читайте на сторінці 4 видання.

Президент Союзу с/г
обслуговуючих 
кооперативів України,
Народний депутат України 4-го скл
І. ТОМИЧ

Президент Асоціацї фермерів
та приватних землевласників
України
М. Миркевич

Голова Партії
відродження села
Д. Воронін
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«ЄВРОМАЙДАН»: ФОТОХРОНІКА ПОДІЙ

24 листопада 2013 року біля пам’ятника Тарасу
Шевченку зібралося понад 100 тисяч свідомих гро-
мадян України щоб висловити свою незгоду з діями
уряду Азарова, який своїм рішенням зупинив підго-
товку до підписання угоди про асоціацію з
Європейським Союзом.

Частина активістів, в переважній більшості
молодь, студенти залишилися на Майдані
Незалежності, створивши наметове містечко, та
заявивши про намір залишатися там до того часу,
поки не буде підписана угода.

Нажаль, ця багатолюдна, згуртована акція не
переконала президента України зробити вірний
крок в бік європейської спільноти.

Більш того, влада, порушуючи всі принципи
демократичного суспільства, в 3 години ночі 30
листопада, пішла на жорстокий, підступний крок –
розгін мітингувальників, які чергували біля стели
Незалежності. З жорстокістю, яку можливо порівня-
ти хіба що з діями СС-х виродків 40 – х років  були
побиті наші діти. Кадри, коли «беркутята» таскали по
площі людей, по черзі добивали їх кийками та нога-
ми, облетіли весь світ. 

Ці дії не залишили байдужими жодної людини і у
відповідь мільйони людей по всій Україні вийшли на
акції протесту з вимогами про відставку діючої
влади. Лише в Києві, 1 грудня, в центрі міста, зібра-
лося більше одного мільйона людей на мирну
демонстрацію. 

Але й цей день не пройшов спокійно. Там, де не
було громадських активістів, постійно виникали
провокації з боку агресивно налаштованих молоди-
ків. Сутички біля пам’ятника Леніну, побиття вікон
Київської міської ради, «штурм» адміністрації прези-
дента. Хто за цим стояв сказати важко, можливо

лише догадуватися, але той факт, що перед появою
бульдозера на вулиці Банковій, який намагався
штурмувати ряди «беркуту», з перехрестя вулиць
Інститутської та Банкової зник патруль ДПС, який
перед тим блокував рух автотранспорту.  А дивні
міграції цивільних молодиків, що підбурювали
мітингуючи до активних дій, з рядів протестувальни-
ків за спини «беркуту»?

І що ж влада? Терміново зібрала позачергову
Раду на наступний день? Та нічого подібного –
начебто в країні нічого не відбувається і лише на
вимогу опозиційних сил поставила питання про від-
ставку уряду на пленарне засідання вівторку.

Результат вже всі знають. Партія Регіонів та
комуністи не відправили уряд Азарова у відставку.
Дивного та неочікуваного в цьому нічого немає,
адже їх діти на «Майдани» не ходять, кийками їх не
б’ють, та й самі вони зі своїми сім’ями вже давно
живуть в Європі і цей уряд для них дорожче ніж спо-
кій та майбутнє нашої держави, бо він стоїть на захи-
сті їх інтересів. 

І ще один цікавий факт. Перед початком роботи
Верховної Ради 3 грудня, територія навколо її примі-
щення, була оточена, окрім металевого паркану,
щільним кільцем «беркутівців» та їх автобусами. А за
цим кордоном була встановлена сцена з надпотуж-
ною звукопідсилюючою апаратурою з якої лунали
виступи провладних політиків на підтримку діючої
влади та патріотичні пісні сусідньої держави.

Що далі? Що далі, коли влада не чує, не хоче чути
багатомільйонні акції незадоволених її діями грома-
дян?

Головний редактор газети 
«Вісник Фермер України»

Михайло Данкевич

24 листопада: фермери Київщини приймають
участь в акції на підтримку Євроінтеграції

Мітинг на Європейській площі зібрав більше 
100 тисяч прихильників підписання угоди про

асоціацію з Євросоюзом

Відмова від підписання угоди про Асоціацію та
жорсткий розгін мирної акції в ніч на 30 листопа-

да збурив мільйони людей по всій Україні та
вивів їх 1 грудня  на майдани по всій країні

1 грудня 2013 р. Адміністрація президента.
«Гарячі голови» чи провладні провокатори?

2 грудня 2013 р. «Полоса безпеки» між мітингу-
вальниками та безжалісним «беркутом»

Багатотисячні колони прямують на Європейську
площу для участі в Народному Віче

Вірні ленінці …

Бульдозер, що мов той «летючий голландець», безперешкодно проник через всі міліцейські патрулі 
до самої адміністрації президента
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СТРАТЕГІЧНА БУТАФОРІЯ
Іване Федоровичу, яке зна-

чення цієї стратегії для аграрного
комплексу України? Чи одержав
він нарешті довгоочікувані доро-
говкази та мету?

— Стратегія розвитку аграрного
сектору економіки України на період
до 2020 року — це, безперечно,
довгожданий документ. Він визна-
чає завдання АПК не на два-три чи
максимум п’ять років, як усі попе-
редні програми, а на тривалішу пер-
спективу — сім років. Проголошено
курс на підвищення конкурентос-
проможності та ефективності вітчиз-
няного аграрного сектору, забезпе-
чення українських громадян висо-
коякісною та доступною сільсько-
господарською продукцією, покра-
щення умов праці сільгоспвиробни-
ків, розвиток сільських територій.
Проти цих цілей загалом не можна
заперечити, вони правильні, але, на
жаль, документ не вказує шляхів їх
досягнення. Таким чином стратегія
розвитку більше схожа на деклара-
цію. Іншими словами, це стратегія, у
якій стратегії, як такої немає.

Ще один великий недолік цього
документа полягає в тому, що він
розроблявся без участі аграріїв, не
був обговорений в громадських
організаціях. За всю новітню історію
України, схожих прецедентів ще не
було. Не пам’ятаю, щоб документи
такого рівня ухвалювалися за такою
процедурою і в європейських краї-
нах. Можливо, саме це і стало одні-
єю з причин недосконалості даної
стратегії. Повинен зауважити, що
навіть Державна цільова програма
розвитку українського села на
період до 2015 року, яка діє нині, за
своїм змістом набагато якісніша від
стратегії розвитку, затвердженої
Кабміном 30 жовтня цього року. Та
програма має досить конструктив-
ний зміст і пропонує конкретні меха-
нізми розв’язання низки проблем
вітчизняного аграрного сектору.
Проте вона поки що залишається
нереалізованою через фінансову
незабезпеченість.

Фінансування — одна із найбо-
лючіших проблем нашого АПК. Для
порівняння, у Європейському союзі
50% бюджету спрямовується на
підтримку сільського господарства.
Італія, наприклад, яка не є найуспіш-
нішою серед європейських країн, на
підтримку села і сільгоспвиробницт-
ва виділяє 90% свого бюджету. У
2004-2005 роках показники підт-
римки сільського господарства
стали виходити на пристойний
рівень — 10% від дохідної частини
бюджету. Було також прийнято
низку програм, що стосувалися пря-
мої підтримки в розрахунку на гек-
тар, охорони земель тощо. На сьо-
годні, на жаль, усі ці програми зупи-
нені. Більше того, катастрофічно
зростає рівень корупції у сфері бюд-
жетного фінансування. Якщо держа-
ва і знайде гроші на фінансування
Стратегії розвитку аграрного секто-
ру економіки України на період до
2020 року, то боюсь, що вони будуть
значною мірою розкрадені. Єдиний
вихід — налагодження дієвого конт-
ролю за використанням бюджетних
коштів з боку громадськості.

Якою ж, на Вашу думку,
повинна бути ця стратегія?

— Це повинен бути комплексний
європейський підхід до реформу-
вання аграрного сектору. Стратегія
повинна давати чітку відповідь на

запитання, як подолати тотальну
бідність селян, які працюють на най-
кращих у світі чорноземах, і забез-
печити їм гідне життя, як створити
нормальні умови праці дрібним та
середнім сільгоспвиробникам. А
почати треба із земельного питання.
Бо ж як можна прогнозувати розви-

ток аграрного сектору на сім років
вперед, якщо ми не знаємо, як вре-
гулювати земельні проблеми, знай-
ти загальносуспільний консенсус у
завершенні земельної реформи?
По-перше, потрібно провести інвен-
таризацію сільгоспугідь, при чому
зробити це в першу чергу на місце-
вому рівні, з участю громад, щоб
можна було чітко бачити, хто і як
використовує дорогоцінні площі.
По-друге, з допомогою норматив-
но-правових актів слід сформувати
чіткі правила землекористування за
європейським зразком. Лише за
таких умов можна буде завершити
цю довготривалу земельну рефор-
му. І про це в першу чергу повинно
йтися в стратегії.

Якою має бути бюджетна полі-
тика щодо села?

— Вектор бюджетної політики
слід повернути в бік її децентраліза-
ції. Тобто основна частина податків
повинна залишатися на рахунках
сільських рад, яким треба надати
право на власний розсуд розпоряд-
жатися своїми коштами. Громадам
потрібні не періодичні подачки від
центральних органів влади, а постій-
ні і надійні джерела надходжень до
місцевих бюджетів. А для цього
треба, щоб усі аграрні підприємства
були зареєстровані в сільській міс-
цевості, а не десь у містах чи
офшорних зонах. А коли нині в
Україні 95% місцевих громад дота-
ційні, то про яку перспективу роз-
витку українського села можна гово-
рити? Наше завдання — вивести
село на 95% прибутковості.

Вдосконалення потребує й
податкова політика нашої держави.
По-перше, потрібно, щоб дрібні
товаровиробники сплачували єди-
ний земельний податок, який нара-
ховувався б за площею сільгоспу-
гідь, які перебувають у їхньому кори-
стуванні. Середні господарства
повинні залишатися на фіксованому
податку, а господарства, які оброб-
ляють понад 10 тис. га землі, повин-
ні бути на загальній системі оподат-
кування. 

Як можна досягнути прибутко-
вості села?

— Для цього необхідно, щоб у
сільській місцевості розвивалося

підприємництво, створювалися
робочі місця, формувалися сіль-
ськогосподарські обслуговуючі коо-
перативи, що в Європі є основою
аграрного сектора. У Нідерландах,
наприклад, 90% всієї сільськогоспо-
дарської продукції є результатом
діяльності саме СОКів, які є най-
більш потенційними у світі і мають
найбільшу ефективність. Там і спо-
живач отримує якісну й недорогу
продукцію, й інтереси виробника
враховані. Те ж саме і в Польщі —
вартість харчів набагато нижча, ніж у
нас, а от закупівельні ціни на сіль-
госппродукцію навпаки вищі. А все
тому, що там також активно розви-
ваються СОКи. У нас же на сьогодні
існує близько 10 мільйонів особи-
стих селянських господарств, проте
умови, в яких вони змушені працю-
вати, дуже далекі від європейських. І
якщо ми не спробуємо змінити цю
ситуацію вже зараз, то і через 20
років наш сільгоспвиробник не
зможе конкурувати із європей-
ським. 

Іще один важливий момент —
розширення напрямків аграрного
виробництва, адже воно не може
базуватися виключно на вирощуван-
ні кукурудзи, пшениці та соняшника.
Розвивати потрібно й овочівництво,
виноградарство, хмелярство,
виробництво м’яса та молока, аби
насичувати внутрішній ринок і бути
конкурентоспроможними на зов-
нішньому. Тим більше, що в усіх цих
напрямках ми маємо великий потен-
ціал. Саме в такому ключі повинна
розвиватися інфраструктура села та
проводитися територіальна рефор-
ма. Ми мусимо розуміти, що устрій
сільської місцевості потрібно макси-
мально наблизити до європейського
рівня. І всі ці положення обов’язково
повинні бути прописані у стратегії.

Що можна зробити для вдос-
коналення вже ухваленої страте-
гії?

— Механізмом реалізації страте-
гії повинна стати Державна програ-
ма розвитку, розроблена на її осно-
ві. Саме в цій програмі мають бути
прописані всі шляхи та способи
виконання поставлених завдань. І
тут ми маємо велику надію, що під
час її створення буде враховано всі
недоліки, які має стратегія, а також
сподіваємося, що до її створення
буде залучено громадськість, нау-
ковців та експертів. З цією метою
Асоціація фермерів і приватних
землевласників спільно із Союзом
сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів (дві громадсь-
кі організації, які представляють
інтереси дрібних і середніх товаро-
виробників) уже ініціювали прове-
дення круглого столу щодо ство-
рення відповідної програми роз-
витку. Лише за таких умов ми змо-
жемо говорити про бодай якусь
ефективність ухваленої стратегії.
Необхідно усвідомити: подолання
наслідків тривалого спаду та роз-
валу багатьох галузей АПК, дегра-
дації сільської місцевості можливе
лише шляхом здійснення великої
сукупності політичних, інституцій-
них, соціальних, економічних захо-
дів, зорієнтованих на ефективне
досягнення чітко окресленої мети,
яку зрозуміє і підтримає суспіль-
ство та стане партнером влади в її
реалізації.

Розмову вела Анжела
Гаврилюк.

Барикади на вулиці Інститутській для захисту
Майдану Незалежності, на якому проводять

акцію мітингувальники

Підїзди до Кабінету міністрів заблоковано з усіх
напрямків

Центральний урядовий вхід під подвійним захи-
стом «беркута» та «Свободи»

Партія регіонів проводить свій мітинг біля
Верховної Ради також за надійними міліцейськи-

ми спинами 

За високий паркан дозволено лише вибраним,
або ж купленим …
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ФЕРМЕРСТВО – СПРАВА ДЕРЖАВНА
Дороговказом Григорію На -

конечному став... Чорнобиль. Вже в зрі-
лому віці, маючи дружину й трьох доньок,
він відпрацював певний час на подоланні
наслідків аварії на ЧАЕС, де заробив
звання «ліквідатор» та купу неприємних
діагнозів. Саме тоді особливо гостро від-
чув потяг до рідної землі, яка зазнала
величезних втрат у двобої з оскаженілим
«мирним атомом». Вислухавши свого
батька, сімейна рада одностайно вирі-
шила: перебратися до села Семенівки,
що в Баришівському районі, і працювати
в сільському господарстві.

Працюючи помічником бригадира на
гігантській (5 тисяч голів) фермі великої
рогатої худоби, чоловік зрозумів дві речі:
по-перше, такі величезні ферми мало-
продуктивні й нерентабельні, а по-друге,
не слід втішатися сьогоднішніми надо-
ями молока, отриманими від корів із
„дворянськими родословними”.
Григорій Прохорович пригадує: „Я
завжди любив корів. Можливо, тому, що
одна з них витягла нашу родину з пазурів
голоду в повоєнні роки, та ще й плуг
тягала. А в Семенівці корови були добрі,
ми дбали про правильну годівлю,
догляд. Тоді ще в Переяславі-
Хмельницькому діяв великий селекцій-
ний центр із відтворення великої рогатої
худоби, то ми з ним співпрацювали.
Результати були дуже добрі: первістки
давали до 30 л молока на добу та важили
до 500 кг і більше. Проте радість тварин-
ників була недовгою: у 1990-х госпо-
дарство почало розвалюватися!

Дізнавшися, що худобу з ферми
селяни можуть брати в оренду, всі кину-
лися розбирати корівок, які давали бага-
то молока. Але місцеві дідусі й бабусі, а
худоба діставалася переважно їм, не
розуміли, що їх нові корівки спеціальної
молочної породи, для них потрібні певні
умови утримання й догляду, які в одно-
двірному господарстві забезпечити
складно, і ці корови будуть вибракувані.
Так і сталося: за два - три роки через хво-
роби та інші причини поголів’я було зни-
щено”.

Коли Наконечний висловив бажання
взяти в оренду останніх 130 корів, які
залишилися від колись численного
стада, сільська громада відмовила йому,
і всі ті нещасні корови пішли на ковбасу.
Однак Григорій Прохорович не зрікся
свого задуму займатися молочним фер-
мерством. І родина підтримала його. Так
народилося сімейне фермерське госпо-
дарство «Віра, Надія, Любов», за імена-
ми дочок засновника. Оформлення доку-

ментів і реєстрація господарства не
обійшлися без тривалої бюрократичної
тяганини, але зрештою увінчалися успі-
хом. Інакше й бути не могло, адже фер-
мер завжди націлений на результат.

Цього навчає й доньок. Кажуть:
щасливий батько, який пізнає себе в
дітях. Наконечний може пишатися свої-
ми: всі здобули аграрну освіту, дві стра-
ші повернулися до села і працюють
разом із батьками, а найменша, Люба,
продовжує навчання у Франції. Там і
заміж вийшла, але обіцяє після закінчен-
ня навчання повернутися до України
разом із чоловіком, налагоджувати у
фермерському господарстві виробницт-
во твердих сирів. Така ось євроінтегра-
ція виходить.

„Тут до нас недавно молоді фран-
цузькі фермери приїздили за досвідом, –
розповідає Григорій Прохорович. – То їм
найбільше сподобалася наша земля на
лузі, який ми орендуємо для випасу
худоби. Присіли біля свіжої кротовини,
довго в ній порпалися, а потім заявили
мені, що такої землі ще ніколи не бачили.
До речі, обидва вони мають приблизно
однакові молочні стада, десь по 50 дій-
них корів, і вважають, що така кількість
оптимальна, якщо мова йде про сімейну
ферму. Французи були зворушені, коли
наші корівки, які вільно паслися на лузі,
коли ми туди приїхали, пішли їм назу-
стріч, демонструючи свою прихильність і
довіру до людини. На фермах - гігантах,
де вільний випас коровам незнайомий,
такого не побачиш”.

Французи запросили до себе в гості
та й поїхали, а Наконечний вкотре
замислився над нещасною долею землі,
самим Богом даної українському наро-
дові. Ця земля щедро полита потом і
кров’ю наших пращурів, про неї мріють
українці, лихоліттям розкидані по всьому
світу. Навіть у далекій Аргентині виро-
щують вони та їхні діти пшеницю з укра-
їнським корінням. Натомість ми замість
хліба вирощуємо, в кращому випадку,
ріпак чи сою, а в гіршому – бур’яни. Чому
так виходить?

З високих трибун новоспечені «рятів-
ники» активно імітують бажання допо-
могти селянам, порятувати українське
село – житницю країни, осередок націо-
нальної культури і т.ін. Проте вчорашні
комсомольці, батьки й діди яких теж були
комсомольцями, здатні тільки руйнува-
ти, нічого нового не створюючи. Одні з
них стелять свої вишиванки перед захід-
ними радниками, які з усіх сил рекомен-
дують вести Україну тим шляхом, яким
пройшли провідні країни Заходу, тобто
«розселянювати» її. Інші рвуть на собі
різнокольорові краватки та волають про
порятунок українського села навіть шля-
хом реставрації колгоспів.

Григорій Прохорович упевнений:
треба не рятувати старе село, а будувати
заново. «Хочемо ми того чи ні – старі
селяни вимруть, а нове село повинні збу-
дувати нові хлібороби, яких потрібно
народити, виростити й виховати в селі,

де умови життя повинні стати привабли-
вішими від міських. А це вже залежатиме
від політики держави. Батькам нації
потрібно вчитися на досвіді розвинутих
країн, але впроваджувати його у нас із
розумом. Подивіться на історію США:
коли країну 1933 року вразила страшна
економічна криза, держава знайшла
ресурси і створила 8 банків для підтрим-
ки сільськогосподарських виробників.
Усі ці банки отримали державну допомо-
гу, повернення якої було відтерміноване
на 20 років. Натомість банки повинні
були надавати позики кооперативам і
фермерам під 10 % річних, на термін до 5
років. Уявіть собі, що нашим фермерам
надані подібні преференції. Виробленої
ними продукції вистачило б не тільки для
власного народу, а ще й для експорту.

До речі, навіть в СРСР, без суттєвої
державної допомоги (коли в США на 1 га
припадало 200 бюджетних долларів, то
наші колгоспи мали цей показник на рівні
аж 42 карбованці!) сільське господарст-
во колишнього Союзу давало до третини
державного бюджету і було рентабель-
ним. Сьогодні майже кожна розвинена
країна дотує своїх землеробів – Японія
на 75 %, Норвегія на 70 %, тощо. То для
чого їм, таким розвиненим, економічно
незалежна Україна, готова будь-якої миті
стати непереможним конкурентом на
ринку продовольства? Отож і радять
нашим високопоставленим віслюкам
навіть не згадувати про ті часи, коли
Україна була спроможна щороку експор-
тувати 20 - 25 мільйонів тонн зерна, до
трьох мільйонів тонн цукру, півтора міль-
йона тонн соняшникової олії, до 23 міль-
йонів тонн молокопродуктів, не кажучи
вже про наше чарівне сало. Поради
західних «експертів» щодо застосування
в Україні їхніх схем реформування сіль-
ського господарства із запровадженням
приватної власності на землю – це тро-
янський кінь. Чомусь вони не везуть свої
моделі в Росію, де землі набагато біль-
ше, ніж в Україні – за даними
Держкомзему, наші землі коштують 330
трильйонів гривень, а російські, за оцін-
ками агентства «Роснедвижимость» –
лише 23 трильйони. Нічого дивного –
значна частина російських земель –
тайга або тундра, де пшениця не росте».

Нарікаючи на відсутність дієвої допо-
мого фермерам з боку держави,
Григорій Наконечний не обтирає пороги
кабінетів у пошуках підтримки. Він встає
на світанку, вдягає чоботи й поспішає до
критої поліетиленом ферми, де меш-
кають його чотириногі підопічні. Усіх їх
він знає поіменно, і знатиме навіть тоді,
коли поголів’я збільшиться. Всіх потріб-
но нагодувати, приласкати, зігріти теп-
лом власної душі, тоді й вони дадуть
добру продукцію.

Молочні продукти і м’ясо семенівські
підприємці реалізують на базарах, але
стабільність збуту забезпечує насампе-
ред співпраця з фірмою «LavkaLavka». Це

своєрідний фермерський кооператив,
який допомагає фермерам і покупцям
знаходити одні одних найкоротшим шля-
хом. Такий оригінальний соціальний про-
ект, що має на меті створити нову госпо-
дарську культуру, а головне – зберегти й
підтримувати українські народні тради-
ції. „Після участі у виставці молочної про-
дукції, де ми зайняли перше місце, –
пригадує Григорій Наконечний, – заре-
єструвалися в «Лавці», тобто погодилися
на співпрацю. У чому її суть? Покупці
замовляють нашу продукцію на сайті
„Лавки”, а представники компанії
доставляють її, купуючи в нас. Результат
– споживачі забезпечені свіжою й смач-
ною домашньою продукцією, фермери
ж, не виходячи з дому, реалізують товар.
Зараз ми постачаємо козине й коров’яче
молоко, ряжанку та бринзу, сметану,
творог, тверді сири, курей, яйця, а відне-
давна – ще й шатковану капусту, яка
користується незмінним попитом.
Продукцію від нас забирають двічі на
тиждень – у середу й суботу. Приємно,
коли покупці, за давнім українським зви-
чаєм, на знак подяки повертають глечи-
ки й горщики з окрайцем чорного хліба
та дрібкою солі”.

Григорій Наконечний – успішний гос-
подар, проте його тривожить не тільки
доля власного господарства, фермер
думає про майбутнє рідного краю.

„Політики, – наголосив він, а слідом за
ними й окремі «експерти», не хочуть зро-
зуміти, що без власного хліба, тобто без
розвинутого сільського господарства,
Україна просто неможлива як суверенна
держава, і нашим нащадкам доведеться
вимолювати милостиню, можливо,
навіть… китайською мовою. Тож закли-
каю і тих, хто носить вишиванки, і панів у
смокінгах з блакитними краватками: сха-
меніться, спробуйте зрозуміти, що
головне джерело української мови й
культури – українське село – не просто в
стані занепаду, а в агонії. Формула зали-
шається незмінною: яким буде село,
такою буде й Україна”.

На погляд досвідченого фермера,
Україна потерпає ще від однієї пробле-
ми: ми забули, що живемо не в космічно-
му холоді, а в земному природному
середовищі, від якого повною мірою
залежимо. У співжитті з природою не
потрібна боротьба, подвиги, географічні
катаклізми. Зберегти землю, село,
людей села – цього досить. Натомість ми
вже сьогодні бачимо, що завдяки зусил-
лям сучасних землеробів над українсь-
кими чорноземами вже не співають жай-
воронки, в селах немає ластівок, а в
землі – звичайних черв’яків, які вентилю-
ють верхній шар, перетворюючи його на
родючий гумус. Українські поля вже
давно не пахнуть свіжою землею, а
справжніх господарів вони ніяк не доче-
каються.

Володимир ЯРОШЕНКО
для «Вісник Фермер України»
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КООПЕРАЦІЯ ІТАЛІЙСЬКИХ ВИНОРОБІВ
В попередньому номеры видання ми

розповіли про діяльність у провінції
Трентіно-Альто-Адідже (Італія) молочно-
го кооперативу 2-го рівня Trentini
(CON.CA.ST), який завдяки концентрації
фінансових ресурсів своїх членів, допо-
моги бюджетів провінції та європейської
спільноти, виробляє конкурентоспро-
можний на світовому ринку продукт –
сир "Тренті Грана" (Trentingrana).
Об’єднання у кооператив, концентрація
зусиль та вдала маркетингова політика
дозволили в рази збільшити доходи чле-
нів кооперативу – дрібних виробників
молока.

Загалом у провінції 227000 осіб з 500
000 мешканців працюють в кооперати-
вах. Більшість кооперативів об’єднані у
структури другого рівня – консорціуми,
кожен з яких об’єднує виробників певної
галузі. Така структура дозволяє коопе-
ративам долати обмеження розміру та
досягати конкурентоспроможності на
ринках. Майже всі кооперативи (542)
об’єднані у Federazione Trentinadella
Cooperazione.

Схожа вдала стратегія була викори-
стана в іншій традиційній галузі провінції,
в якій працюють багаточисельні дрібні
фермери - вирощуванні яблук та вино-
граду. Кооперативне об’єднання вино-
робів та садівників Mezzacorona було
засноване ще у 1904 році і є однією з
перших асоціацій, яка була організована
в Італії. Розмір землі виноградарів - чле-
нів кооперативу, складає 2400 гектарів
виноградників в Трентіно та Південному
Тіролі з щорічним обсягом виробництва
до 400000 тонн винограду. Переважно
це сорти Pinot Grigio, Chardonnay,
Gewьrztraminer, Lagrein і Teroldeg. А 300
садівників вирощують яблука сорту
Golden delicious на майже 400 гектарах.

Кооперативами запроваджуються

високі вимоги до якості виробленої
сировини. Всі виноградники культи-
вуються у відповідності з єдиною систе-
мою інтегрованого виробництва, метою
якого є отримання натуральних продук-
тів, максимально наближених до при-
родних. Для цього кооператив для своїх
членів надає агрономічний та науковий
супровід при вирощуванні винограду,
забезпечує найкращими засобами захи-
сту рослин та іншими необхідними мате-
ріалами по оптових цінах.

За вимогою часу та тенденціями на
ринках, кооперативом створювалися та
реєструвалися нові торгові марки вин.
При цьому він продовжував контролюва-
ти більшу частину компаній, які займали-
ся просуванням його продукції на міжна-
родних ринках. Це було можливим за
рахунок купівлі такої компанії, або воло-
дінням більшої частини у статутному
фонді. Така стратегія дозволяє зберігати
високий рівень прибутків своїх членів.

Найвизначнішими діями кооперативу
було придбання Prestige import vine Corp.
(1985), вступ до італійської Gruppo Vino
(1987), приєднання до кооперативу вин-
ного заводу (1988), придбання та запус-
ку проекту з будівництва сучасного вино-
робного заводу "Citadeldel Vino» (1993),
встановлення партнерства з кооперати-
вом Cantine Salorno (1994), відкриття
складів із зберігання вина та фруктів
Cantina Rotary (1997), інтеграція коопе-
ративу та корпорації Nosio Nosio Ltd
(1998), відкриття винних погребів для
зберігання та дозрівання продукції
(2000), відкриття філії Villa Albius Sarlна
на Сицилії (2001), відкриття заводу з
виробництва вина Citadel del Vino разом
з Pala Rotari (2004), придбання компанії -
імпортера в Німеччині Bavaria Wein
Import GmbH (2006), відкриття складу
фруктів (2009) і відкриття четвертої

черги найсучаснішого розливу вин
(2010), впровадження масштабної кам-
панії у США з просування своєї продукції
та створення імпортера Prestige Wine
Imports Corp, підготовк до переходу на
фінансову звітність відповідно до
Міжнародних стандартів бухгалтерсько-
го обліку IAS/IFRS.

У 2009 році було досягнуто най-
більший якісний успіх - Mezzacorona був
визнаний "Європейським переможцем
року" за версією престижного амери-
канського журналу "Enthusiastof Vine".

Завод з виробництва вина
Citadel del Vino має річну потужність
майже в 320 000 гектолітрів вина (13
млн. пляшок). Він став найбільшим вин-
ним заводом в Італії та одним з найбіль-
ших в Європі. Одночасно завод є при-
вабливим місцем відвідування туриста-
ми. На рік його гостями стають більше
40000 відвідувачів. Зал засідань для чле-
нів кооперативу вміщує 1600 осіб, в
ньому проводяться концерти, урочисті
святкування, що також є джерелом дохо-
ду.

Загальна виробнича площа заводу
складає 136 000 квадратних метрів, на
яких також розміщується сучасне під-
земне сховище з великими ємностями
(480000 гектолітрів), холодильниками з
річною потужністю 250000 тонн збері-
гання, 7 ліній сортування та пакування у
пляшки з високим ступенем автоматиза-
ції. Окрім білих та червоних вин підпри-
ємство виробляє ігристі вина за тради-
ційною технологією. На заводі постійно
працює більше 400 робітників. Майже
вся необхідна електроенергія для вироб-
ничих потреб отримується від сонячних
батарей та генераторів, які працюють на
біовідходах підприємства.

Після тривалих щорічних інвестицій у
інфраструктуру та виробництво (в

середньому 30 - 40 мільйонів Євро
щорічно) Mezzacorona суттєво вплинула
на розвиток торгівлі у регіоні. Вже сьо-
годні 87% продукції експортується у
більш ніж 60 країни світу, в першу чергу
до країн із високою купівельною спро-
можністю покупців (таких як США,
Німеччина, Австрія, Швейцарія). Також
вона добре відома у Скандинавії,
Великобританії, Канаді та Японії. На
даний час першочерговим завданням є
представлення продукції у Китаї та інших
країнах Далекого Сходу, і, навіть, у
Бразилії.

Завдяки тривалій та успішній діяльно-
сті, у 2012 році, незважаючи на світову
фінансову кризу, Mezzacorona встанови-
ла абсолютний історичний рекорд,
досягши обороту в 160 млн. Євро (кон-
солідованої фінансової звітності).
Грошовий потік перевищив 12 млн.
Євро, виплати членам кооперативу -
майже 45 млн. Євро (члени кооперативу
– виробники винограду, отримували до
95 євро за центнер якісного винограду,
що на 30% вище, ніж фермери, які не
були членами кооперативу), чистий при-
буток склав 1,1 млн. євро.

Як можна ще раз переконатися,
об’єднання дрібних товаровиробників
сільськогосподарської продукції у коо-
перативи, вдосконалення ними своїх
традиційних видів діяльності у відповід-
ності з світовими вимогами до якості,
створення та просування на світові
ринки унікального продукту з зареєстро-
ваним брендом, створення мережі з
імпортування своєї продукції, дозволяє
членам кооперативу значно збільшувати
вартість власної продукції, а значить і
свої прибутки.

Василь Кононенко,
Генеральний директор СУСОКУ

Генеральний директор СУСОКУ Василь Кононенко
та віце-президент Федерації Кооперативів

Трентіно - Лука Ріготті.

Приміщення для зберігання винопродукції Підприємство з сучасними технологіями та
обладнанням

ВІТАЄМО!
28 листопада свій День народження св’яткував 

Миркевич Микола Степанович!
Прийміть наші найщиріші вітання та побажання з нагоди 

Вашого Дня народження.
Бажаємо міцного здоров’я, сімейного щастя, 

благополуччя в житті та наснаги в роботі.
Ваша трудова діяльність неро-
зривно пов’язана 
з розвитком фермерства
України. Зроблено чимало доб-
рих справ, у яких є Ваша осо-
биста заслуга.
Нехай усе хороше, зроблене з
душею та натхненням, 
повертається до вас сторицею.
Доброго Вам здоров’я, Миколо
Степановичу, щастя, родинно-
го тепла і Божої ласки!

За дорученням Ради АФЗУ.

ВІТАЄМО!
10 грудня свій ювілейний День народження св’яткуватиме 

Стрижак Микола Іванович!
З цієї приємної нагоди шлемо йому наші щирі та сердечні вітання.
Відрадно, що його багатий життєвий і професійний досвід, почут-

тя відповідальності, вболівання за Українське село принесли
йому заслужений авторитет серед фермерів, колег та партнерів.

Щиро зичимо Вам, Микола
Іванович, подальших успіхів,
безмежної енергії та наснаги у
ваших професійних справах,
нових починаннях і звершеннях
на благо рідної України!
Хай Ваша невичерпна енергія
та досвід і надалі служать
людям та для розквіту нашої
України.

За дорученням Ради АФЗУ.
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ЧОМУ ВЛАСНИКИ ВІДДАЛЯЮТЬСЯ 
ВІД ЗЕМЛІ?

На початку земельної реформи її
ініціатори прагнули передати землю
сільськогосподарського призначення
тим, хто її обробляє. Проте їх наміри
було реалізовано неповною мірою.
За даними опитування, проведеного
Проектом USAID «АгроІнвест», на сьо-
годні лише 12% власників паїв оброб-
ляють свої земельні ділянки. Деякі з
них взагалі мешкають в містах. Чому
так сталося?

- Слід нагадати, що внаслідок
паювання і приватизації земель сіль-
ськогосподарського призначення колек-
тивних сільськогосподарських підпри-
ємств власниками цих земель ставали
лише їхні члени, включаючи й пенсіоне-
рів. Тобто, на початку процесу привати-
зації земель колективних сільськогоспо-
дарських підприємств майже всі нові
землевласники були сільськими жителя-
ми. Звичайно, вже тоді було зрозуміло,
що не всі землевласники будуть безпо-
середньо займатися сільським госпо-
дарством. 

З початку процесу паювання і прива-
тизації сільськогосподарських угідь
пройшло вже понад 15 років, а тому,
звісно, ситуація із землевласниками змі-
нилася значною мірою. Понад 20% тих,
хто отримував державні акти на право
власності на землю, вже померли.
Частина нинішніх власників земельних
паїв завжди жила в містах, а землю вони
одержали у спадок від своїх батьків чи
інших родичів, які все життя працювали у
сільському господарстві. 

Інша частина землевласників працез-
датного віку змінила місце проживання
через необхідність пошуку роботи. Адже
лише протягом 2000-2010 років чисель-
ність працюючих у сільськогосподарсь-
ких підприємствах України скоротилася у
3 рази, а в деяких регіонах – у 5 разів. 

Землевласників сьогодні можна знай-
ти як в містах чи інших регіонах нашої
держави, так і за кордоном, на заробіт-
ках. Не слід забувати й про тих, хто ще не
оформив спадщину на земельну ділянку
після смерті батьків чи родичів. 

По-різному складаються людські
долі, але всіх цих людей об’єднує одна
проблема – вони географічно відда-
ляються від земельної власності і з цієї
причини не надто опікуються нею. На
сьогодні маємо таку картину: за даними
згадуваного вами соціологічного опиту-
вання, проведеного Проектом USAID
«АгроІнвест», понад 42% нинішніх влас-
ників земельних паїв ніколи не стояли на
своїй землі, а майже третина – ніколи її
не бачили навіть здалеку.  

Скільки власників земельних паїв
через різні причини географічно від-
далилися від них і як це позначається
на земельних відносинах?

- Близько 25% власників земельних
паїв сьогодні мешкає у містах чи інших
регіонах. Є такі села, де вже 70% земле-
власників не проживає біля їхньої
земельної власності. Не всіх їх цікавить
доля земельних ділянок. Багато з них
рідко приїздять в села, а то й зовсім не

навідуються. Тому часто призабуті
земельні ділянки або не обробляються,
або обробляються без відома земле-
власників. І це є проблемою. 

Сільськогосподарським підприєм-
ствам та фермерам боязко орендувати
призабуті власниками земельні ділянки.
Вони не знають, кому сплачувати оренд-
ну плату. І тому часто ходять по лезу
ножа, бо у будь-який момент можуть
опинитися у полі зору контролюючих
органів через можливі порушення чинно-
го законодавства. Але що ж робити,
якщо призабуті гектари розташовані у
центрі поля, яке орендується? Тому і
доводиться орендарям ризикувати.

Теоретично це виглядає саме так,
але практика доводить, що часто
орендарі не зважають на чинне
земельне законодавство, і ті ж право-
охоронні, контролюючі органи роб-
лять вигляд, ніби нічого не сталося.
Чому так виходить?

- Тому що відсутні напрацювання, як
вийти з цієї ситуації. Насправді вона
нікого не влаштовує. Слід знову підкрес-
лити, що ми говоримо і про відумерлу
спадщину, і про невитребувані земельні
ділянки, і про оформлену власність
людей, які проживають далеко від своїх
земельних ділянок.

Деякі сільські голови стверд-
жують, що проблема, яку ми обгово-
рюємо, надумана. Мовляв, місцеві
органи влади спроможні знайти влас-
ників земельних паїв, де б вони не
мешкали. Та чи мають вони для цього
достатньо повноважень та ресурсів? 

- Питання не лише про повноваження
та ресурси, необхідні для того, аби знай-
ти землевласників та налагодити зв’язки
з ними. Питання набагато ширше – а хто
дбатиме про земельні ділянки, чиї влас-

ники знаходяться далеко від розташу-
вання їхньої власності? Хто відстоювати-
ме їхні інтереси в орендних відносинах,
хто стежитиме за збереженням ґрунтів
на їхніх земельних ділянках?  

Місцеві органи влади не мають
повноважень втручатися у стосунки при-

ватних землевласників та підприємців-
орендарів. А тому захист інтересів влас-
ників земельних паїв здебільшого пере-
буває в руках самих власників. 

Чи реально в українських умовах
запровадити систему дистанційного
управління земельною власністю, і
що для цього треба зробити? 

- Усі можливі підходи до покращення
управління земельною власністю мають
бути ретельно вивчені і проаналізовані.
Намагання покращити це управління в
інтересах дрібних землевласників є ціл-
ком позитивним та надзвичайно актуаль-
ним, адже підвищення їхньої організова-
ності, безперечно, сприятиме зростан-
ню вартості їхньої власності. Вже є деякі
напрацювання, а також приклади щодо
формування асоціацій дрібних земле-
власників з метою представництва та
захисту їхніх інтересів.

Також розглядаються можливості
формування обслуговуючих кооперати-
вів із цією метою, звичайно, враховуючи
необхідність внесення змін у відповідне
законодавство. Заслуговує вивчення
ідея запровадження послуг з управління
власністю як окремого бізнесу.
Важливим тут є висока довіра, дійсний
захист інтересів землевласників. Також
важливою є  підтримка з  боку держави,
зокрема, щодо статусу таких організа-
цій. 

У будь-якому разі масштаби пробле-
ми віддаленості громадян від своєї
земельної власності будуть лише збіль-
шуватися, а актуальність організованості
землевласників в питанні управління
своїми земельними ділянками зростати-
ме. Без відповідних дієвих заходів доля
земельних ділянок вирішуватиметься
без їхніх власників, що часто відбуваєть-
ся вже сьогодні.    

Які функції можуть виконувати такі
організації з управління власністю?

- Понад усе, це питання представлен-
ня та кращого відстоювання інтересів
землевласників в орендних відносинах.
А це і краще врахування інтересів влас-
ників паїв при укладанні договорів орен-

ди, питання збереження якості ґрунтів
при використанні земельної ділянки від-
повідно до договору оренди, питання
вчасного отримання орендної плати,
вирішення спірних питань, що виникають
під час дії орендного договору. Можуть
краще вирішуватися інші питання, що
виникають у зв’язку із земельною власні-
стю. Головними результатами мають
стати збережена власність, отримання
очікуваних доходів від її використання та
гарна перспектива зростання вартості
власної земельної ділянки. 

Слід сказати і про вигоди, які отри-
мають орендарі за умови, якщо ринок
оренди землі стане організованішим.
Адже сьогодні вони витрачають дуже
багато зусиль на оформлення орендних
відносин. За даними соціологічного опи-
тування «АгроІнвесту», до 60% керівників
сільськогосподарських підприємств вва-
жають великим обсяг часу та зусиль, які
вони витрачають на укладення договорів
оренди. Понад половини цих керівників
(54%) оцінюють накладні витрати,
пов’язані з орендою земельних ділянок
(паїв), як значні. 

У проекті Закону України «Про обіг
земель сільськогосподарського при-
значення» є положення, яке містить
кілька обмежувальних норм. Згідно з
ними, потенційний покупець земель-
ної ділянки мусить мати серйозний
намір займатися сільгоспвиробницт-
вом і мешкати від цієї ділянки на від-
стані, яка не перевищує 20 кіломет-
рів. Чи варто запроваджувати такі
жорсткі вимоги в умовах, коли части-
на нинішніх власників земельних паїв
вже не має жодного стосунку до сіль-
ського господарства і часто мешкає
від них на відстані кількох сотень кіло-
метрів? 

- Щиро сподіваюсь, що норма про 20
кілометрів буде скасована як така, що не
витримує жодної критики щодо її прак-
тичного застосування. Також має бути
вивчене питання її конституційності. 

Тепер щодо положень законопроекту
про те, що потенційний покупець-фізич-
на особа мусить мати намір переважно
власною або сімейною працею вести на
земельній ділянці самостійне товарне
сільськогосподарське виробництво.
Важливо розуміти, що таким чином фор-
муватимуться різні категорії землевлас-
ників. Нових власників землі будуть конт-
ролювати щодо їхньої власної праці на
придбаній землі, тоді як нинішніх власни-
ків така вимога не стосуватиметься.
Тобто, цілком ймовірно, що на одному й
тому самому полі до одних землевласни-
ків висуватимуться одні вимоги, а до
інших – інші. Небезпека застосування
подвійних стандартів полягає у спричи-
ненні додаткових соціальних протиріч.
Це ще раз підтверджує, наскільки вива-
женими мають бути кроки щодо вдоско-
налення таких чутливих відносин, як
земельні.

Максим НАЗАРЕНКО,
Національний прес-клуб з 

аграрних та земельних питань
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ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА МОЛОКО ВІД С/Г ПІДПРИЄМСТВ

(станом  на 02 грудня 2013 року, враховуючи ПДВ)

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ 

СТАНОМ НА 02. 12. 2013 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок приймання документів для формування

переліків техніки та обладнання для агропромислового
комплексу, постачання яких в 2014 році здійснювати-
меться з державною підтримкою

Відповідно до Положення про комісію з питань
визначення переліку і граничних цін на техніку та
обладнання вітчизняного виробництва для агропроми-
слового комплексу, закупівля якої фінансується за
рахунок коштів державного бюджету, затвердженого
наказом Мінагрополітики України від 21 червня 2012
року № 369 та Положення про конкурсну комісію з
питань визначення пріоритетів забезпечення основни-
ми фондами сільськогосподарських товаровиробників
на умовах фінансового лізингу, затвердженого нака-
зом Мінагрополітики України від 14 серпня 2012 року
№ 504, з 2 грудня 2013 року розпочинається прийман-
ня заявок від вітчизняних підприємств машинобуду-
вання для агропромислового комплексу та документів
на техніку та обладнання їх виробництва для розгляду
щодо включення до переліку і граничних цін на техніку
та обладнання вітчизняного виробництва для агропро-
мислового комплексу, закупівля якої фінансується за
рахунок коштів державного бюджету та переліку вітчиз-
няної сільськогосподарської техніки та обладнання,
закупівля яких фінансується за рахунок коштів держав-
ного бюджету на умовах фінансового лізингу через
державне підприємство «Спецагролізинг» в 2014 році.

Довідкову інформацію щодо порядку подання
документів можливо отримати в Департаменті
інженерно-технічного забезпечення та сільсько-
господарського машинобудування за тел.: (044)
280 – 40 - 90 та 279 – 85 - 28.
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ АГРАРІЇВ

• Юридичні консультації 

• Корпоративне юридичне  

обслуговування 

• 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

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник 

«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для фермерів,

кооператорів та 
особистих селянських

господарств

www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591,

сторінка 24 

«Каталогу видань країни 2014 рік»

Вартість видання з доставкою:

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

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


