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Віковічний потяг до землі, попри всі репре-
сії й утиски з боку різного роду революціо-
нерів, ліквідаторів і реформаторів, був і
залишається генетичною ознакою кращої
частини українських селян. Саме справжні
господарі, яких колись затаврували бруд-
ним словом „куркулі”, а тепер несміливо

називають фермерами, утворюють хребет
нації, своєю самовідданою невтомною пра-
цею намагаються перетворити Україну на
справді європейську державу. Розповідь
про одного з них, фермера Володимира
Плахотнюка з міста Березань, що на
Київщині на сторінці 4.

СТЕЖОК БАГАТО, 
А ДОРОГА ОДНА

ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

У зверненнях громадян до органів земельних ресур-
сів України, публікаціях у засобах масової інформації
усе частіше піднімається тема щодо продовження дії
оренди земельних ділянок, що говорить про суспільну
значимість цього питання. Ґрунтовні роз’яснення та
коментарі фахівців, глибокі аналітичні публікації допо-
магають як землевласникам, так і орендарям зорієнту-
ватись у мінливому законодавчому полі та вирішенні
нагальних питань щодо продовження оренди земель.
Розяснення Держземагентства з цього питання на сто-
рінці 6 Правовика.

КИТАЙСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 
В УКРАЇНСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ

У грудні минулого року в
Гонконгу підписано мемо-
рандум про створення китай-
сько-українського інвести-
ційного фонду. Китайці пла-
нують залучити 6 млрд. дол.
на розвиток сільського гос-
подарства в Україні, з них
600 млн. – вже цього року.
Детальніше на сторінці 3
видання.

ДОБРОДОМОВ: РОЗРИВ МІЖ
ПЕНСІЯМИ – ГОЛОВНИЙ ВИЯВ 

СОЦІАЛЬНОЇ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТІ

Мінімальна пенсія – 894 грн – це та сума, якої має
бути достатньо, аби прожити літній людині цілий
місяць. Так вважає уряд та народні депутати. Свою
позицію пояснюють чіткими розрахунками, які,
щоправда, провели… ще 2000 року.

Про це, та хто скільки отримує 
читайте на сторінці 3.

Віктор Янукович під час зустрічі з Президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою
та Віктором Ющенком 10 грудня 2013 року заявив, що в разі підписання Угоди з ЄС могли
виникнути складнощі в аграрному секторі. «Я абсолютно відповідально хочу сказати, якщо в
такому вигляді Угода була б підписана, вона б створила багато складнощів в аграрному сек-
торі економіки», - зазначив Віктор Янукович.

Всеукраїнське громадсько – політичне об’єднання «Буде село – буде Україна» категорич-
но та відповідально заявляємо, що найбільшої шкоди українському селу та селян-
ству завдають грабіжницькі закупівельні ціни на зерно, соняшник, м’ясо, молоко –
практично на всю селянську продукцію. В той же час ціни на харчі найдорожчі в
Європі.

Це результат аграрної політики влади, корупції, монополізації, рейдерства та
намірів беззаконної передачі владою 3-х мільйонів гектарів землі Китаю.

Наша Держава відстає від усіх Європейських країн. За рівнем розвитку села ми
залишаємося в минулому столітті.

Подолати цей розрив можна рухаючись до Європейських норм та принципів підт-
римки розвитку аграрного виробництва та сільської місцевості, що давно зробили
наші сусіди Польща, Румунія, Словенія та інші.

Рух до Європи – це шанс подолати бідність та використати наш аграрний потен-
ціал, людський капітал та досягти економічного зростання та процвітання Держави!

За дорученням Всеукраїнського громадсько – політичного об’єднання 

«Буде село – буде Україна».

ЗАЯВА

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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ЗВЕРНЕННЯ
Членів Ради Полтавської обласної громадської

організації «Асоціації фермерів та приватних землевласників – 
відродження Полтавщини».

ШАНОВНА ПОЛТАВСЬКА ГРОМАДО!

Ми, фермери, члени обласної Ради Полтавської
обласної громадської організації «Асоціації фермерів
та приватних землевласників - відродження
Полтавщини» звертаємось до Вас, шановних депутатів
всіх рівнів, працівників органів місцевого самовряду-
вання, лідерів всіх політичних партій, керівників та пра-
цівників всіх силових структур Полтавської області,
керівників та працівників державних установ, працівни-
ків медичних установ, працівників наукових установ, до
молоді області та Полтавських студентів всіх ВУЗів, до
письменників та працівників культури, до всіх бізнес-
менів, фермерів та приватних підприємців малого та
середнього бізнесу, до всіх засобів масових інформа-
цій, до всіх працівників сільського господарства, до
працівників переробних підприємств, працівників тор-
гівлі, до пенсіонерів та людей похилого віку, людей всіх
віросповідань, до всіх священників та богослужителів,
до Полтавської еліти, громадських діячів, офіцерів –
ветеранів, офіцерів та командного і рядового складу
військових частин України, козаків та козацьких отама-
нів, ліквідаторів Чорнобильської АС, до громадян осуд-
жених, які знаходяться в містах відбуття покарань, до
всіх не байдужих українців та інших національностей,
які проживають на території Полтавської області.

В часи доленосної історії незалежної держави
Україна, на шляху демократичних перетворень та
вимог до зміни Уряду та корумпованої злочинної
влади, коли український народ прагне до європейської
системи стандартів життя, коли увага всієї світової
спільноти прикута до подій на столичному майдані – не
стоять осторонь цих подій і фермери Полтавщини.

Багато з них в ці дні є активними учасниками сто-
личного Майдану, а також багато не байдужих ферме-
рів, які не змогли прийняти особисту участь в цих
подіях, надали гуманітарну допомогу українському
народу, активним учасникам народного спротиву, які
відстоюють свободу, гідність, право вибору, справед-
ливість та майбутнє своїх дітей та онуків, відправивши
не один автомобіль продуктів харчування на столичний
Майдан. Цим самим вони засвідчили свою не байду-
жість до майбутньої долі українського народу.

Ми, фермери, члени Ради Полтавської обласної
громадської організації «Асоціації фермерів та приват-
них землевласників – відродження Полтавщини» гли-
боко переконані, що більшість Полтавської громади
обурені останніми подіями на майдані, коли по звірячо-
му були побиті наші діти та люди які вийшли з мирним
протестом на майдан. Ми, фермери, впевнені, що
Полтавська громада засуджує такі дії насильства з боку
діючої влади проти мирного українського народу, який
вийшов виразити мирний протест. 

Ми розуміємо, що більшість Полтавчан, з різних
причин, не можуть відкрито прийняти участь (відверто
кажучи, в більшості основна причина - загроза безпеки
власному життю та приватного бізнесу) у мітингах та
висловити свою громадську позицію проти злочинної і
корумпованої влади. Але попередні вибори до
Верховної Ради засвідчили позицію Полтавської гро-
мади до діючої влади.

Злочинність у суспільстві набирає все більшого

розмаху. Добитися правди  пересіченому громадянину
нашої країни не можливо. Вибіркове правосуддя,
нехтування конституційними правами громадян,
корумпованість влади обурює простих людей.

Будь-які зміни в законодавстві та проведені так
звані реформи не тільки не сприяють розвитку еконо-
міки держави, покращенню життя українського народу,
розвитку фермерського руху, а навпаки, ведуть до його
повного знищення, а свавілля з боку чиновників всіх
рівнів уже давно переповнило чашу терпіння як ферме-
ра, так і кожного українця. Останньою краплею стало
прийняття злочинним урядом рішення про призупи-
нення підписання угоди про Асоціацію з Євросоюзом,
що і стало початком майдану. А також звірське побит-
тя, підрозділом «беркут», за злочинним наказом, наших
дітей.

Дякувати богу, свідоме суспільство українського
народу розуміє хто є господарем на своїй землі. І те,
що народ України набагато мудріший ніж злочинна
влада - події Майдану в котре це підтвердили.

Будь який президент, або влада, явище сезонне.
Хто б не прийшов до влади повинен пам`ятати, він не
буде царем над українським народом. В нашій країні є
багато добрих, мудрих, талановитих, досвідчених полі-
тиків та порядних громадян, які поведуть країну шля-
хом європейської інтеграції, та зможуть підняти репу-
тацію державних установ, відновити повагу до людини,
парламенту, судової влади та українського нараду.

Шановна Полтавська громадо! Ми з Вами є тими,
хто може вплинути на розвиток суспільства країни і
власної справи, подолавши страх перед зухвальством
злочинної влади, яка повинна нарешті зрозуміти що
часи мафіозних кланів минають.

Кожному з нас треба зробити персональні зусилля,
аби підтримати один одного в захисті наших з Вами
інтересів.

Закликаємо Вас, замислитися та об`єднатися, щоб
спільними зусиллями підтримати демократичні вимоги
столичного Майдану та всіх майданів, які проходять по
Україні, а також в багатьох країнах світу.

Ми закликаємо до демократичного вибору нашого
народу, до зміни системи життя за європейськими
стандартами. Ми проти насильства з боку злочинної
влади, які відбуваються у повсякденному житті і яскра-
во проявилися під час розгону та побиття підрозділом
Беркута мирних учасників столичного майдану в ніч на
30 листопада та 1 грудня 2013 року.

Народ України вийшов на майдани по всій України
за ідею та гідність, за справедливість, за право вибору,
а також за майбутнє своїх дітей та онуків.

Переконливо просимо Вас, не будьте байдужими
до історичної події нашої незалежної Держави України
на шляху демократичних перетворень.

Звернення прийнято одноголосно на відкритому
позачерговому засіданні обласної Ради Полтавської
обласної громадської організації «Асоціації фермерів
та приватних землевласників – відродження
Полтавщини» 06.12.2013року.

СЛАВА УКРАЇНІ !!!

Події останніх тижнів сколихнули не лише Україну, а
й всю прогресивну світову спільноту. Жоден випуск сві-
тових інформаційних агенцій не проходить без згад-
ки про події в Україні.

Тож немає нічого дивного, що українське фермерст-
во, як найпрогресивніша верства сільського населення,
не залишилася осторонь від цих подій. В багатьох обла-
стях відбулися позачергові Ради та конференції ферме-
рів, на яких було дано справедливу оцінку подіям на
столичному Майдані та діям влади не лише в цей час, а
й взагалі за останній період.

Багато з фермерів, самостійно та в складі своїх
організацій, з перших днів здійснювали фінансову та
матеріальну допомогу учасникам Євромайдану, допо-
могали харчами, одягом та автотранспортом.

Одними з перших були фермери Київщини,
Полтавщини, Рівненщини, Черкащини та багато інших.

Необхідно відмітити мужність фермерів Донецької
області, які не злякалися тиску місцевої влади і вируши-
ли власним автотранспортом в Київ на Євромайдан.
Вони привезли для потреб мітингувальників декілька
тон свіжого м'яса, картоплі і інших овочів власного
виробництва.

Фермери просили допомоги у супроводі вантажу в
донецьких «Свободівців», бо остерігалися протиправ-
них дій з боку владних структур.

Селяни добровільно зібрали продукти харчування з
кількох фермерських господарств району та підкрес-
люють, що цим вчинком вони хочуть висловити солідар-
ність з протестуючими і заявити про підтримку їхніх
вимог до влади.

Не стояв осторонь і центральний офіс АФЗУ. З пер-
ших днів протистоянь його працівники, на чолі з прези-
дентом Миколою Миркевичем, приймали найактивнішу
участь в акціях на Майдані та допомагали фермерам та
обласним організаціям в доставці харчів та одягу для
учасників акції.

Головний редактор «ВФУ»
Михайло Данкевич

ФЕРМЕРИ ПРИВОЗЯТЬ 

ПРОДУКТИ ДЛЯ МАЙДАНУ

11 грудня 2013 року – штурм барикад, який з вікон готелю
спостерігала Верховний представник із закордонних справ

і політики безпеки Європейського Союзу Кетрін Ештон

Спроба штурму силовиками штабу 
мітингуючи у Будинку профспілок

Хоча  право вільних зібрань і гарантовано
Конституцією, в нашій Державі це право 

необхідно ще й захищати …

Вони били наших дітей …

З перших днів протистояння лідери фермерського
руху Микола Стрижак, Микола Миркевич та Іван Томич
активні учасники Євромайдану
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ДОБРОДОМОВ: РОЗРИВ МІЖ ПЕНСІЯМИ – 
ГОЛОВНИЙ ВИЯВ СОЦІАЛЬНОЇ НЕСПРАВЕДЛИВОСТІ

Відтак журналісти програми журна-
лістських розслідувань «Народний конт-
роль» телеканалу ZIK вивчили, а які саме
«розкоші» можуть собі дозволити пенсіо-
нери за неповні 900 грн. Тим паче, за ста-
тистикою, кожен п’ятий із них отримує
саме «мінімалку». Результати досліджен-
ня показали у прямому ефірі програми,
що була присвячена пенсійним експери-
ментам влади над українцями.

Отож, на одного пенсіонера припа-
дає 21 кв. м житлової площі.
Скористатись поштою і відіслати листа
можна раз на місяць – і лише в межах
України. Поспілкуватися телефоном
вдасться не більш як 15 хвилин на
місяць. До того ж ідеться тільки про ста-
ціонарний зв’язок. Мобільного для пен-
сіонерів не передбачено.

При мінімальній пенсії раціон пенсіо-
нера – це переважно хліб, макарони та
картопля. Свіжу рибу за пенсію можна теж
собі дозволити – та тільки 50 грамів на
тиждень. Фруктів – одне яблуко, ковбаси –
140 г або ж дві сардельки, молока – 1,5 л.

Зимове пальто, за владними розра-
хунками, пенсіонер має купувати раз на
десять років, одну пару шкарпеток – раз

у півроку, зимове взуття – раз на шість
років.

Не суттєво більше можуть дозволити
собі і середньостатистичні пенсіонери,
адже середня пенсія українця – 1,3 тис.
гривень. Відтак самі пенсіонери стверд-
жують: на нинішні виплати не живуть, а
виживають. «Якби не підтримка дітей, не
знаю, за що жила б», – стверджує пенсіо-
нерка Ганна Кричковська. Ті, хто мешкає
у селі, рятуються завдяки господарці.

Та українців обурює не лише мізер,
який отримують від держави, а те, що в
Україні є категорія людей, яким випла-
чують удесятеро більше. Причому йдеть-
ся не про тих, хто у своїй роботі жертву-
вав здоров’ям чи досягнув значних успі-
хів у професії.

«70% чорнобильців мають таку ж
“мінімалку”, як усі українці. Плюс доплату
за втрату здоров’я – 18% від мінімальної
пенсії, а це приблизно 156 - 164 грн», –
повідомив пенсіонер-чорнобилець
Ярослав Муха.

Не отримують шалених тисяч і біль-
шість афганців. Мінімальна пенсія інвалі-
да-афганця – 1,6-1,8 тис. грн. Інваліди І
групи отримують 2,4 тис. Більше офіце-
ри. Так, полковник-інвалід – близько 5
тисяч гривень.

А заслужений вчитель України Раїса
Кузик, яка підготувала призерку світової
олімпіади з фізики, виховала студентів
для найпрестижніших університетів
світу, отримує зі всіма надбавками 1,6
тис. грн. Зокрема, звання додало жінці
до пенсії трохи більше 100 грн.

Чому заслужений вчитель отримує
такий мізер? Причина у зарплаті, яку
колись мала. Жінка працювала в 90-ті
роки минулого століття – часи гіпер-
інфляції, одержувала мільйони. Під час
нарахування пенсії ці гроші перевели у
нинішній курс. Виявилося, що місячна

зарплатня вчительки становила – УВАГА!
– одну третину копійки!

Натомість такі-от дані щодо пред-
ставників інших сфер зайнятості роздо-
були журналісти. За даними Інституту
демографії, які отримав «Народний конт-
роль», середній розмір пенсії в Україні
для працівників митниці – 4461 грн,
Національного банку – 5943, у прокуро-
рів – 6685 грн, суддів – 7795, у міністрів –
14984 грн, у народних депутатів – 15427
грн. Найвищу пенсію, за офіційними
даними, – 40 тисяч гривень – має Герой-
льотчик України. За неофіційними –
головний банкір країни Володимир
Стельмах – 130 тис. грн.

Як виникла така фантастична різни-
ця? Простому українцеві пенсію вирахо-
вують за законом «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування».
Він передбачає нарахування не більше
40% від зарплати. А от для нардепів,
прокурорів, суддів, державних службов-
ців написали окремі закони, які дозво-
ляють нараховувати пенсії у розмірі 90%
від зарплати. Принагідно можна нагада-
ти, що 2005 року саме так званий «пома-
ранчевий» уряд подбав про високі дохо-
ди урядовців і депутатів. «До цього часу я
отримував пенсію у розмірі 1,3 тис. грн»,
– зауважив народний депутат шести
скликань Ярослав Кендзьор.

За його словами, того ж 2005 року
лише 130 депутатів підтримали законо-
проект авторства Кендзьора-Косіва,
який передбачав розрив між мінімаль-
ною та максимальною пенсію у п’ять
прожиткових мінімумів.

Відтак бачимо, що про «своїх» влада
дбала в усі часи, а подарунком уряду
Юлії Тимошенко сповна користаються й
нинішні можновладці. Вони вперто від-
мовляються підтримати законопроект,
який зрівнював би пенсії простих людей і

жителів «олімпу».
Так само вперто ігнорують і законо-

проект про прожитковий мінімум, від
розміру якого безпосередньо залежить
розмір «мінімалки».

«Законопроект лежить у парламенті з
лютого, та жодного разу його навіть не
винесли на розгляд у сесійній залі, – роз-
повіла нардеп Оксана Продан. – Він же
передбачає перегляд прожиткового міні-
муму кожні три роки».

«Нинішня пенсійна система – це раз-
ючий приклад соціальної несправедли-
вості, – переконаний підприємець
Андрій Іонов. – І це не може не обурюва-
ти».

«Якщо депутати так тримаються за
високу пенсію, то нехай мають її. Але
нехай тоді й пенсіонери, які справді при-
служилися країні, які втратили здоров’я
на роботі, які мають стажу по 40 років,
отримують стільки ж»,– зауважив Євген
Муха.

«Показово, що сьогодні на оздоров-
лення депутата витрачають у 33 рази
більше коштів, ніж на оздоровлення
чорнобильця, – каже автор та ведучий
програми Дмитро Добродомов. – А є ще
такі показові цифри: з 2011 року уряд
боргує понад 1,5 млрд гривень, які має
виплатити за рішеннями судів чорно-
бильцям. А ще 400 чорнобильців відно-
вили свої права у Європейському суді та
мають отримати відшкодування – по 2
тисячі євро. Але наші можновладці не
виконують і цього рішення. Вони вперто
ігнорують потреби людей. Понад те,
українські нардепи – це саме та катего-
рія людей, яка системно з каденції в
каденцію покращує своє життя. Відтак
сьогодні соціальна несправедливість
сягнула своєї вершини. І саме у бороть-
бі проти цього українці повинні консолі-
дуватися».

КИТАЙСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ
Першочерговими визнані такі проекти:
- будівництва на території України заво-

дів із виробництва засобів захисту рослин і
добрив;

- модернізації іригаційних систем;
- використання нових технологій для

підвищення врожайності і продуктивності
скотарства і птахівництва.

Китай зацікавлений у нарощуванні
імпорту високоякісної української продукції
агрокомплексу задля підвищення власної
продовольчої безпеки. Херсонська,
Харківська та Дніпропетровська області
можуть першими довідатися про те, що
таке китайські інвестиції в сільське госпо-
дарство.

Чому саме ці області?
Херсонська область відносно малоза-

селена, і там китайці планують відновити
іригаційну систему, яка існувала ще з часів
СССР. В Харківській області на перше
місце виходить людський чинник – керів-
ництво області відкрито заявляє про намір
лобіювати інтереси іноземного бізнесу на
Харківщині. Так, ще у листопаді 2011 року
під час зустрічі з керівником китайської

делегації Лю Шеньлі голова Харківської
облдержадміністрації Михайло Добкін
заявив: "Я як керівник області вкрай заці-
кавлений у залученні інвестицій китайських
підприємств у сільське господарство
Харківської області. І готовий докласти
максимум зусиль для комфортного пере-
бування тут китайського бізнесу. Зокрема,
від імені уряду України я можу гарантувати
50% компенсацію з будівництва тварин-
ницьких комплексів, великим інвесторам
посприяємо в можливості отримання в
оренду крупних земельних наділів". От
якби добродій Добкін так лобіював інтере-
си вітчизняних підприємців!

А згідно із 50-річним планом, Україна
спершу надасть Китаю щонайменше 100
тис. гектарів – територію майже завбіль-
шки з Гонконг – високоякісних угідь на
сході Дніпропетровської області, в основ-
ному для вирощування сільськогоспо-
дарських культур та розведення свиней. У
підсумку ж проект розширять до трьох
мільйонів гектарів.

Нічого поганого в тому що області спо-
діваються отримати інвестиції та робочі
місця немає. Хоча останнє сумнівно: досвід
Росії показує, що китайці воліють привози-
ти з собою своїх "дешевих" робітників.
Китайські овочівники заполонили Сибір,
Далекий Схід, Урал, вже з'явилися на
Кубані. А тепер китайці обживають і
Центральну Росію. І відгуки про їхню діяль-
ність не схвальні – вони так виснажують
землю, що після їхньої "оренди" там довгі
роки нічого неможливо виростити, окрім
бур'яну. Вони заражають землю пестици-
дами, а продукти, вирощені китайськими
мігрантами, за вмістом нітратів та інших
хімічних домішок перевищують усі розумні

межі – навіть для російського невибагливо-
го споживача.

У Красноярську справа закінчилася
тим, що довелося зруйнувати теплиці, які в
свій час були побудовані навколо міста.
Цьогоріч влада Красноярського краю забо-
ронила в'їзд із Піднебесної гастарбайте-
рам-овочівникам – у господарствах, орга-
нізованих китайцями, вміст у ґрунті бензо-
пірену і миш'яку значно перевищував гра-
нично допустимі концентрації. Ці землі
довелося просто вилучити із сільгоспобігу.
Представники контрольних органів стверд-
жують – відстежити технологію вирощуван-
ня сільгосппродукції вкрай важко: багато
видів гербіцидів, пестицидів та інших доба-
вок російським вченим узагалі не відомі.

Доходи в російську казну теж виявили-
ся значно менше очікуваних – податківці з
китайських овочівників нічого не могли зіб-

рати – ті приховували врожайність.
З аналогічними проблемами стикнула-

ся і Самарська область. Тут величезне
китайське господарство вирощувало в теп-
лицях овочі, рясно "присмачуючи" їх хіміка-
тами. У добривах, які застосовували китай-
ські мігранти, Россільгоспнагляд знайшов
дуст, ще 40 років тому заборонений до
використання в Росії. Цей хімікат надзви-
чайно небезпечний для людини і фактично
не виводиться з ґрунту.

Експерти, до речі, не виключають, що
надалі китайське лобі зможе отримати
право викупу орендованих земель.
Сьогодні продавати російську землю іно-
земним компаніям не можна, хоча негро-
мадяни благополучно обходять закон,
купуючи землю через дочірні російські ком-
панії.

Для фахівців не секрет, що Китай вико-
ристовує кредитування як інструмент екс-
пансії. Надаючи кредитну лінію якомусь
уряду, скажімо, на будівництво, вони став-
лять умови: матеріали постачатимуть із
Китаю, робітників – теж. Це те, що ради-
кально відрізняє Китай від інших інвесторів.
Обов'язковий супутник китайських інвести-
цій – посилення міграційних процесів. Для
перенаселеного Китаю території Росії та
України – ласі шматки.

Китайська влада зацікавлена у відтоку
свого населення: де б китаєць не опинився
– він залишається китайцем, і в нових краї-
нах буде створювати свій "маленький
Китай".

Врахує наша влада досвід Росії чи вкот-
ре наступить на ті ж самі граблі?..

З використанням матеріалів 
Сергія Удовиченко
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СТЕЖОК БАГАТО, А ДОРОГА ОДНА
Володимир Якович Плахотнюк,

засновник сімейного фермерського гос-
подарства «Відродження» з Березані
Київської області – аграрник за покликан-
ням. За освітою він учений агроном-ово-
чівник. Закінчивши вищий сільськогоспо-
дарський навчальний заклад, певний час
працював головним агрономом у
Кагарлицькому районі, де набув першого
безцінного досвіду впровадження пере-
дових, науково обгрунтованих технологіч-
них методів роботи на землі. Згодом, із
1973 до 1978 року, продовжував агроно-
мічну діяльність у радгоспі
„Березанський”. Наступні майже 10 років
працював директором радгоспу ім.
Леніна в селі Лукаші Баришівського рай-
ону.

Володимир Якович завжди розумів,
що для підвищення ефективності роботи
на землі потрібні нові теоретичні знання,
їхнє застосування у повсякденній роботі,
грамотна стратегія й тактика як сільсько-
господарської галузі в цілому, так і окре-
мих  господарств. Адже наука, особливо
прикладна, така як сільськогосподарська
– це гармонічне поєднання теорії й прак-
тики, причому практика без теорії сліпа, а
теорія без практики мертва. Тому вирішив
без відриву від виробництва продовжити
навчання в аспірантурі. Закінчив цей про-
цес успішним захистом дисертації, потім
спробував займатися, і досить успішно,
науковою діяльністю в Інституті земле-
робства на посаді старшого наукового

співробітника.
Проте настали часи, коли на вітчизня-

не сільське господарство насунули чорні
хмари занепаду й руйнування. І це лихо
принесли не якісь іноземні завойовники, а
власні нехлюї, яких у комсомолі, а потім і в
чиновницьких кабінетах, так і не навчили
поважати чужу працю та її результати,
якими б незначними вони не здавалися
цим недоросткам. І прийшло до
Плахотнюка єдино вірне рішення: повер-
нутися працювати до землі, вона не зра-
дить, аби тільки її не зраджували.

У вченого були необхідні знання й
досвід, а найголовніше – бажання втілити
їх у реальну землеробську практику.
Відтак, 1992 року, Володимир Якович
заснував власне фермерське госпо-

дарство. Втім, не так швидко й безпереш-
кодно, як ми про це розповідаємо. Адже
легкими стежками побігли переважно
„везунчики”: одні правдами й неправдами
спромоглися „прихватизувати” цілі госпо-
дарства з модним нині терміном «інфра-
структура»; інші гав не ловили ще за часів
радгоспів, потрошку стягаючи реманент
до власного обійстя; а комусь „на паї” ціл-
ком справний трактор чи комбайн випав.

Важко було спочатку відроджувати
занедбані лани. Та поступово у фермерсь-
кому господарстві з’явилася техніка, були
підібрані кваліфіковані працівники,
визначений перелік культур. Колектив
порівняно невеликий, але його основу
складають справжні професіонали. Це –

люди, віддані своїй справі; вони не кинули
сільське господарство в часи занепаду й
досі залишаються вірними нелегкій хлібо-
робській праці.

Нині СФГ „Відродження”, очолюваний
В.Я. Плахотнюком та його сином Ігорем
Володимировичем, який має спеціальність
фінансиста, на 162 гектарах вирощує зер-
нові й технічні культури, а ще – овочі: капу-
сту, цибулю, столовий буряк, помідори.

Переконавшись у порядності та висо-
кому професіоналізмі господарів і ста-
більно високій якості вирощеного, про-
дукцію у них охоче закуповують овочеві
бази області.

Жіноча частина родини – берегиня
домашнього вогнища Лідія Денисівна,
невістка Світлана та найменша 11-річна
Світланка –  всіляко допо-
магають своїм хліборо-
бам, створюючи спри-
ятливу „погоду в домі”.

Останнім часом
Володимир Якович, окрім
улюбленого овочівницт-
ва, захоплюється бджіль-
ництвом та садівництвом.
Тримають Плахотнюки й
трьох корівок-годуваль-
ниць, які за турботу
завжди віддячують госпо-
дарям високими надо-
ями.

„На землі стежок бага-
то, а дорога до щастя
лише одна – це щоденна
праця з повною віддачею й
вірою в успіх власної спра-
ви, – переконаний
Володимир Якович. –
Успіхи й достаток не при-
ходять самі по собі, а здо-
буваються важкою щоден-
ною, часто невдячною, але
своєю працею”.

В о л о д и м и р а
Плахотнюка іноді запи-
тують: чи не занадто гучну

назву він вибрав для свого фермерського
господарство. Вчений-аграрник з іроніч-
но-сумною посмішкою зазвичай відпові-
дає: „Ця назва для мене дещо символіч-
на. Я працював у великих радгоспах,
бачив тодішню організацію праці, вникав
у наукову й практичну суть тієї системи.
На жаль, фактично на моїх очах відбулася
й руйнація всієї сільськогосподарської
галузі. Нині ж я вірю у відродження, і бачу
його початок у розвитку фермерства,
рослинництва, тваринництва, всебічного
й розгалуженого сільськогосподарського
товаровиробництва. Це – шлях до відрод-
ження села, а значить – і всієї України”.

Володимир ЯРОШЕНКО
Фото з архіву газети

„Баришівський вісник”

Улюблена справа Володимира Яковича – бджоли Володимир Плахотнюк з сином Ігорем 
на «капустяному» полі

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

ФЕРМЕРІВ УМАНЩИНИ 

ОЧОЛИВ НОВИЙ КЕРІВНИК

Уманські фермери обрали нового голову Асоціації фермерів району.
Більшістю голосів керівну посаду делегували під час зборів голові фер-
мерського господарства «Імпульс» с.Томашівка Олександру Пастушенку.

Він очолить уманських фермерів замість керівника ФГ «Агрофірма
«Базис» Володимира Осадчого.

Загалом в районі зареєстровано та здійснюють виробничу діяльність
68 фермерських господарств, які мають в обробітку 11 тисяч га ріллі.
Поряд з великотоварними сільськогосподарськими підприємствами вони
теж роблять вагомий внесок у виробництво зернових та технічних культур
району.

РОСІЙСЬКІ ФЕРМЕРИ 

ТОРГУЮТЬ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

В Росії 1 серпня відбувся офіційний запуск єдиного федерального пор-
талу «Росагроторг.рф » , який дозволить фермерам безкоштовно відкри-
вати власні віртуальні магазини для реалізації своєї продукції.

На думку представників Міністерства сільського господарства РФ , цей
портал зможе стати ще одним доступним і корисним каналом для реаліза-
ції сільськогосподарської продукції. В даний час великі фермери ще
можуть збувати свою продукцію в торговій мережі , але для дрібних і
середніх господарств цей канал збуту залишається закритий. За винят-
ком сільськогосподарських ярмарків, фермери раніше були надані самим
собі. З появою порталу положення може змінитися в кращу сторону.

На прилавки фермерських інтернет-магазинів потраплятимуть тільки
товари від зареєстрованих виробників, що мають в наявності всі необхід-
ні документи. З серпня проходило лише тестове наповнення порталу , але
його творці вірять у те, що майданчик зможе стати популярним вже до
кінця цього року.
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1-й день:
Встреча в аэропорту и трансфер в агротуристический комплекс «La Sena». 
Заселение, праздничный ужин и краткое ознакомление с агрокомплексом.

2(3)-й день: 
Классический южно-итальянский завтрак. Детальное ознакомление с особен-

ностями функционирования и всеми направлениями агрокомплекса (особенно-
стями содержания свиней, овец, коз, лошадей, мулов и коров. Способы выращи-
вания и особенности ухода за  итальянскими помидорами, карчофами (артишока-
ми), аспарагусами, красного «Тропейского» лука, инжира, острого южно-итальян-
ского перчика пеперончино, винограда, большого количества видов салата, руко-
лы и других пряных трав, а также других овощей. С последующим ознакомлением
и участием в процессе переработки части из продукции и обучению некоторым
техниками и технологиям.) Перерыв на обед. Вечером ужин и обсуждение полу-
ченных навыков.

4-й день: 
Классический южно-итальянский зав-

трак. Поездка на производственные мощ-
ности компании Дидони (лидера региона
по производство сыров и кисломолочной
продукции), ознакомление с производ-
ством мягких сыров таких как моцарелла,
рикотта, классического южно-итальянско-
го сыра Провола и других видов овечьего и
козьево сыров. Дегустация. По пути
обратно экскурсия по Соверато . Обед и
небольшой отдых (свободное время). Во
второй половине дня обучение на ком-
плексе «La Sena» технологиям переработ-
ки продуктов питания и приготовления
готовой продукции. Ужин в ресторане Экскалибур (свободное время).

5-й день:
Классический южно-итальянский завтрак и небольшое собрание. Поездка на

производственные мощности компании Бивонжи – известного производителя
вин. Ознакомление с особенностями производства, хранения и разлива различ-
ных типов вин, игристых вин и граппы. Дегустация. По пути обратно, экскурсия к
горным водопадам Бивонжи и  знакомство с городом Стило ( посещение первой в
Италии греко-католической церкви Ла Католика) Обед и небольшой отдых (сво-
бодное время). Во второй половине дня обучение на комплексе «La Sena» техно-
логиям переработки продуктов питания и приготовления готовой продукции. Ужин
в комплексе «La Sena» (свободное время).

6-й день:
Классический южно-итальянский завтрак и небольшое собрание. Поездка в

один из крупных торговых центров для шопинга (возможно по пути посещение
классического южно-итальянского рынка (самый крупный и показательный прохо-
дит по Пятницам в Соверато) мы сможем поставить этот день и в другой последо-
вательности, в зависимости от дня прилета группы) Обед и небольшой отдых (сво-
бодное время). Во второй половине дня обучение на комплексе «La Sena» техно-
логиям переработки продуктов питания и приготовления готовой продукции.
Прощальный ужин в комплексе «La Sena» (свободное время).

7-й день:   
Классический южно-итальянский завтрак и небольшое собрание. 
Выселение из комплекса «La Sena». Трансфер в аэропорт.

Калабрия  всегда считалась
аграрным регионом, с недавних
пор она стала популярна среди
европейских туристов, но до сих
пор основным зантием калабрий-
цев остаётся возделывание земли.
Многие семьи имеют свои оливко-
вые или апельсиновые рощи, выра-
щивают виноград и инжир. Главной
гордостью региона влется берга-
мот и чедри. И естественно нельзя
оставить без внимания острый
калабрийский перчик и красный
тропейский лук - символы
Калабрии .

Основа туризма Калабрии —
море, богатое рыбой. В примор-
ском ландшафте чередуются

пляжи и скалистые берега. Поэт
Габриеле д' Аннунцио назвал набе-
режную в городе Реджо-ди-
Калабрия «самым красивым кило-
метром Италии». Слаборазвитая
промышленность и отсутствие
больших городов долгое время
оставляли море незагрязненным, и
Калабрия все ещё считается при-
родным раем. 

Кухня региона Калабрия осно-
вана на сельских и рыболовецких
традициях (свинина, баранина,
козлятина), овощи (особенно бак-
лажаны) и рыба. Паста (разновид-
ность макарон) играет значитель-
ную роль в местной кухне — как и
во всей Италии. В отличие от про-
чих итальянских регионов, калаб-
рийцы традиционно уделяли боль-
шое внимание длительному хране-
нию продуктов. В результате
возникла традиция хранить
овощи и мясо в оливковом
масле, производства колбас и
холодных мясных ассорти
(Sopressata, Nduja), а в при-
брежной зоне — копчения
рыбы — особенно рыбы-
сабли, сардины (sardelle
rosamarina) и трески (Baccalа).

Местные десерты — обыч-
но жареные, подслащенные
мёдом пирожные (Cudduraci,
scalille или scalidde) или

выпечка типа бисквитов (напри-
мер, 'nzudda).

Типичными местными блюдами
или компонентами блюд являются
сыр качокавалло (Caciocavallo),
красный лук, жареная свинина
(Frмttuli или Curcщci), Liquorice
(liquirizia), Lagane e Cicciari (ceci)
(блюдо типа лазаньи с нутом), ове-
чий сыр (Pecorino Crotonese) и
пиньолата (Pignolata).

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛЬНОГО СЕМИНАРА

«Агропромышленный комплекс Калабрии»
(южная Италия)

(семинары, обучение, экскурсии, проживание и питание) 

СЕМИНАР И ОТДЫХ В ЮЖНОЙ ИТАЛИИ 

* Во время прибывания в Калабрии будут проводиться экскурсии по Соверато, к
горным водопадам Бивонжи, знакомство с городом Стило (посещение первой в
Италии греко-католической церкви Ла Католика). Поездка в крупный торговый
центр, посещение классического южно-итальянского рынка (в Соверато). По жела-
нию пикники с барбекю у моря, морская рыбалка.

* Проведение семинаров по мере набора групп из 15-20 человек.
По вопросам об участии в семинаре и стоимости - обращайтесь 
по телефонам: (099)  601-41-61,   (044)  501-78-23
или по адрессу: м. Киев, вул. П. Лумумбы,  д. 21, оф. 421

Семья Руди начала свой путь в
ресторанном бизнесе в далеком 1990
году, когда ресторан под названием
Excalibur открыл свои двери. Долгие
годы совершенствуя свой профессио-
нализм, преданность делу и полная
самоотдача братьев, способствовали
укреплению торговой  марки Excalibur.
Ресторан удостоен национальной клас-
сификации " Синия  марка ", принимал
участие в кулинарных проектах телеви-
зионных сетей.   Ресторан специализи-

руется на блюдах из свежевыловленных
морепродуктов, рыбе Ионического
моря. Важнейший шаг в истории брать-
ев Руди, происходит  в 2000-х годах ,
когда они создают гостиничный ком-
плекс " La Sena", которая  сегодня
является важной составляющей био-
турзма провинции Катандзаро .  Блюда,
приготовленные в комплексе "La Sena"
состоят из продуктов которые  выраще-
ны непосредственно на территории :
оливковое масло , цитрусовые  фрукты,

овощи. К животноводческой состав-
ляющей комплекса относятся  разведе-
ние кур, кроликов, овец, ягнят, коров,
телят, лошадей, пони, ослов,  но особая
гордость это наличие "Черных
Калабрийских" свиней, порода под
угрозой исчезновения. Компания выра-
щивает все по системе традиционного
органического сельского хозяйства и
производит продукты эксклюзивного
качества и изысканного вкуса, которые
не так легко сегодня найти.  

Компания "La Sena"выращивает все по системе традиционного органического 
сельского хозяйства и производит продукты эксклюзивного качества и изысканного вкуса

В Калабрии находится один из
известных производителей ВИН -
компании Бивонжи, знаменитая
своим превосходным  вином, сек-
рет которого заключается в клима-
те, в качестве винограда и древних
традициях.

Посетив ее, Вы узнаете собенно-
сти производства, хранения и раз-
лива различных типов вин, игри-
стых вин и граппы. И обязательно
продегустируете продукцию! 
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Га зе та “Віс ник Фер мер Ук ра ї ни” 
Ре єс тра цій не сві доц тво: 
КВ 5260 від  03.07.2001 року. 
Ви да єть ся з 1999 ро ку.
Пе ред плат ний ін декс~21591

Зас нов ни ки:
АФ ЗУ , Укр дер жфонд  та 
ТОВ “Екс по ' центр Гос по дар”

Ви да вець — 
ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ".
Директор Михайло Данкевич

Рек лам ний від діл 
Віктор Зволинський
Ди зай нер комп’ютер ної верс тки
Тетяна Павленко
Жур на ліст Володимир Волощенко
Юри дич на під трим ка ~ ком па нія
"Олексій Пуха і Партнери"

Ад ре са для лис тів:
01042, м. Ки їв, вул. П. Лу мум би, 21,
оф. 421  ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ"
Ад ре са ре дак ції:
м. Ки їв, вул. П. Лу мум би, 

буд. 21, оф. 421

Те ле фон ре дак ції:
(044) 501'78'23  

Рек лам ний від ді л:
(044) 501'78'23,  501'78'24
E' ma il:farmexpo@ukr.net

Від діл роз пов сюд жен ня:
(044) 501'78'23
E' ma il:farmexpo@ukr.net
Го лов ний Ре дак тор ВФУ
Ми хай ло Дан ке вич

Ре дак цій на ра да:

Пре зи дент АФ ЗУ
Ми ко ла Мир ке вич
Президент ССОКУ Іван Томич
Ген. ди рек тор Укр дер жфон ду
Іван Слободяник
Ке рів ник ін фор ма цій но*
кон суль та цій но го цен тру АФ ЗУ
Олег Кир ниць кий 
Юрист АФ ЗУ
Ва силь Гор ба чов

Друк: ТОВ “Прес Кор по рейшн
Лі мі тед”
21034  м. Він ни ця, вул. Че хо ва, 12�А
Тел.: (0432) 55�63�97

Під пи са но до дру ку  �   16.12.2013
Від дру ко ва но               �    17.12.2013

Від по ві даль ність за зміст
рек лам них ого ло шень не се
рек ла мо да вець.

Нак лад — 8000 при мір ни ків.

За мов лен ня №137824

228'48'15

ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Відповідно до статті 124

Земельного кодексу України передача
в оренду земельних ділянок, що пере-
бувають у державній або комунальній
власності, здійснюється на підставі
рішення відповідного органу виконав-
чої влади або органу місцевого само-
врядування згідно з їх повноваження-
ми, визначеними статтею 122
Земельного кодексу України, чи дого-
вору купівлі-продажу права оренди
земельної ділянки (у разі продажу
права оренди) шляхом укладення
договору оренди земельної ділянки чи
договору купівлі-продажу права орен-
ди земельної ділянки.

Передача в оренду земельних діля-
нок, що перебувають у державній або
комунальній власності, здійснюється
за результатами проведення земель-
них торгів, крім випадків, встановле-
них частинами другою, третьою статті
134 цього Кодексу.

Передача в оренду земельних діля-
нок, що перебувають у державній або
комунальній власності, громадянам,
юридичним особам, визначеним
частинами другою, третьою статті 134
цього Кодексу, здійснюється в поряд-
ку, встановленому статтею 123 цього
Кодексу.

Відповідно до частини четвертої
статті 122 Земельного кодексу України
центральний орган виконавчої влади з
питань земельних ресурсів у галузі
земельних відносин та його територі-
альні органи передають земельні
ділянки сільськогосподарського при-
значення державної власності, крім
випадків, визначених частиною вось-
мою цієї статті, у власність або у кори-
стування для всіх потреб.

Згідно із статтею 123 Земельного
кодексу України, особа, зацікавлена в
одержанні у користування земельної
ділянки із земель державної або кому-
нальної власності за проектом землеу-
строю щодо її відведення, звертається
з клопотанням про надання дозволу на
його розробку до відповідного органу
виконавчої влади або органу місцево-
го самоврядування, які відповідно до
повноважень, визначених статтею 122
цього Кодексу, передають у власність
або користування такі земельні ділян-
ки.

У клопотанні зазначаються орієн-
товний розмір земельної ділянки та її
цільове призначення. До клопотання
додаються викопіювання з кадастро-
вої карти (плану) або інші графічні
матеріали, на яких зазначено бажане

місце розташування та розмір земель-
ної ділянки, письмова згода землеко-
ристувача, засвідчена нотаріально (у
разі вилучення земельної ділянки).

Відповідний орган виконавчої
влади або орган місцевого самовряду-
вання в межах їх повноважень у місяч-
ний строк розглядає клопотання і дає
дозвіл на розроблення проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної
ділянки або надає мотивовану відмову
у його наданні. Підставою відмови у
наданні такого дозволу може бути
лише невідповідність місця розташу-
вання земельної ділянки вимогам
законів, прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, а також
генеральних планів населених пунктів,
іншої містобудівної документації, схем
землеустрою і техніко-економічних
обґрунтувань використання та охоро-
ни земель адміністративно-територі-
альних одиниць, проектів землеу-
строю щодо впорядкування території
населених пунктів, затверджених у
встановленому законом порядку.

Умови і строки розроблення про-
ектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок визначаються дого-
вором, укладеним замовником з вико-
навцем цих робіт відповідно до типо-
вого договору. Типовий договір на
розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Проект землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки погоджується
в порядку, встановленому статтею 186
- 1 цього Кодексу.

Відповідний орган виконавчої
влади або орган місцевого самовряду-
вання у двотижневий строк з дня отри-
мання проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки, а в разі
необхідності здійснення обов’язкової
державної експертизи землевпоряд-
ної документації згідно із законом –
після отримання позитивного виснов-
ку такої експертизи, приймає рішення
про надання земельної ділянки у кори-
стування.

Рішенням про надання земельної
ділянки у користування за проектом
землеустрою щодо її відведення здій-
снюються:

затвердження проекту землеу-
строю щодо відведення земельної
ділянки;

вилучення земельних ділянок у
землекористувачів із затвердженням
умов вилучення земельних ділянок (у

разі необхідності);
надання земельної ділянки особі у

користування з визначенням умов її
використання і затвердженням умов
надання, у тому числі (у разі необхід-
ності) вимог щодо відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісо-
господарського виробництва.

Відмова органу виконавчої влади чи
органу місцевого самоврядування у
наданні земельної ділянки у користу-
вання або залишення клопотання без
розгляду можуть бути оскаржені у суді.

Відповідно до статті 33 Закону
України “Про оренду землі” по закін-
ченню строку, на який було укладено
договір оренди землі, орендар, який
належно виконував обов’язки за умо-
вами договору, має переважне право
перед іншими особами на укладення
договору оренди землі на новий строк
(поновлення договору оренди землі).

Орендар, який має намір скориста-
тися переважним правом на укладення
договору оренди землі на новий строк,
зобов’язаний повідомити про це орен-
додавця до спливу строку договору
оренди землі у строк, встановлений
цим договором, але не пізніше ніж за
місяць до спливу строку договору
оренди землі.

До листа-повідомлення про понов-
лення договору оренди землі орендар
додає проект додаткової угоди.

При поновленні договору оренди
землі його умови можуть бути змінені
за згодою сторін. У разі недосягнення
домовленості щодо орендної плати та
інших істотних умов договору пере-
важне право орендаря на укладення
договору оренди землі припиняється.

Орендодавець у місячний термін
розглядає надісланий орендарем
лист-повідомлення з проектом додат-
кової угоди, перевіряє його на відпо-
відність вимогам закону, узгоджує з
орендарем (за необхідності) істотні
умови договору і, за відсутності запе-
речень, приймає рішення про понов-
лення договору оренди землі (щодо
земель державної та комунальної
власності), укладає з орендарем
додаткову угоду про поновлення дого-
вору оренди землі. За наявності запе-
речень орендодавця щодо поновлення
договору оренди землі орендарю
направляється лист-повідомлення про
прийняте орендодавцем рішення.

Додаткова угода до договору орен-
ди землі про його поновлення має бути
укладена сторонами у місячний строк
в обов’язковому порядку.

Відмова, а також наявне зволікання
в укладенні додаткової угоди до дого-
вору оренди землі можуть бути оскар-
жені до суду.

У разі зміни межі або цільового при-
значення земельної ділянки поновлен-
ня договору оренди землі здійснюєть-
ся у порядку одержання земельної
ділянки на праві оренди.

До вступу 1 січня 2013 року в дію
Закону України “Про Державний
земельний кадастр” реєстрація пра-
вовстановлюючих документів на
земельні ділянки, у тому числі догово-
рів оренди земельних ділянок, здій-
снювалась у Державному реєстрі
земель до 1 січня 2011 року держав-
ним підприємством “Центр державно-
го земельного кадастру”. Після чого
два роки, по 1 січня 2013 року – тери-
торіальними органами
Держземагентства за місцем знаход-
ження земельної ділянки.

З 1 січня 2013 року, відповідно до
чинного законодавства, державну
реєстрацію земельних ділянок здій-
снює центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сфері земельних відносин, державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень здійснює
Державна реєстраційна служба
України (Укрдержреєстр), яка є голов-
ним органом у системі центральних
органів виконавчої влади з питань реа-
лізації державної політики у сфері дер-
жавної реєстрації речових прав на
нерухоме майно.

Держземагентство України та його
територіальні органи передають
земельні ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення державної власно-
сті, крім випадків, визначених части-
ною восьмою статті 122 Земельного
кодексу, у власність або у користуван-
ня для всіх потреб.

Тобто, на сьогодні договори оренди
земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення державної
власності укладаються територіальни-
ми органами Держземагентства за
місцем розташування таких ділянок.

Разом з тим зазначаємо, що відпо-
відно до статті 158 Земельного кодек-
су виключно судом вирішуються
земельні спори з приводу володіння,
користування і розпорядження
земельними ділянками, що перебу-
вають у власності громадян і юридич-
них осіб.

Розяснення 
Держземагенства України
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Українська універсальна біржа «Капітал» 09 січня
2014 р. об 11 - 00 год. за адресою: м. Київ, вул.
Шота Руставелі, буд. 44 (приміщення для прове-
дення аукціонів) проводить аукціон по передачі в
оренду 2-х майнових об’єктів (окремого індивіду-
ально визначеного майна – торгових кіосків), а
саме:

Мета подальшого використання об’єктів оренди
Переможцями аукціону вирішуються самостійно
шляхом узгодження з ДТГО «Південно – Західна
залізниця» в порядку, визначеному чинним законо-
давством, на підставі договору оренди.

Ознайомитись з інформацією про об’єкти орен-
ди можна щоденно крім вихідних та святкових днів
за місцем їх розташування попередньо зателефо-
нувавши: (044) 569 – 59 - 21, (044) 569 – 59 – 22.

Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться
за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, офіс 6.

До початку аукціону учасники сплачують
реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн., в т.ч.
ПДВ, та гарантійний внесок у розмірі 4200,00 грн.

(без ПДВ) за кожний лот, на який претендує учас-
ник, на р/р 26002013012846 в АТ «СБЕРБАНК
РОСІЇ» у м. Києві, МФО 320627, код ЄДРПОУ
34003533. Отримувач – Українська універсальна
біржа „Капітал”.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою
на участь в аукціоні.

На Переможця (Переможців) аукціону покла-
даються обов’язки компенсації витрат ДТГО
«Південно – Західна залізниця» на проведення аук-
ціону, та на проведення оцінки об’єктів оренди,
пропорційно кількості лотів.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аук-
ціоні - до 31 грудня 2013 року включно.

Додаткову інформацію, щодо умов участі в аук-
ціоні можна отримати за адресою:

м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, 
офіс 6 та за телефонами: (
044) 569 – 59 - 21, 569 – 59 - 22.
Розпорядок роботи: 
понеділок - п’ятниця  з 9.00 до 18.00.

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 
НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ (станом на 16. 12. 2013 р.)

УВАГА ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 

інформація для фермерів, кооператорів та
особистих селянських господарств

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.

www.presa.ua

ОГОЛОШЕННЯ АГРАРНИЙ СЕКТОР ПОТРЕБУЄ
ІНВЕСТИЦІЙ У ТЕХНІЧНЕ

ПЕРЕОЛСНАЩЕННЯ

На сьогодні для вітчизняного
сільського господарства найбільш
актуальні інвестиції у технічне
переоснащення. Окрім того, важливим
питанням залишається інвестування у
виробництво продукції з доданою
вартістю. Про це в ефірі телепередачі
«Про головне» на «Першому
національному» повідомив Міністр
аграрної політики та продовольства
Микола Присяжнюк.

«Якщо ми підпишемо Угоду про
асоціацію, то це додатково забезпечить
сприятливі умови для інвестування в
аграрний сектор України. Які форми
інвестицій наразі найбільш необхідні для
вітчизняного сільського господарства?
Насамперед, кошти для технічного
переоснащення»,  наголосив Міністр.

Також глава відомства додав, що
другим важливим питанням залишається
інвестування в розвиток виробництва
продукції з доданою вартістю. «У цьому
контексті необхідно, аби у харчову та
переробну галузь інвестували міжнародні
корпорації, які мають великі ринки збуту»,

 додав Микола Присяжнюк.
Прес-служба Мінагрополітики

КАБМІН УСТАНОВИВ
МІНІМАЛЬНІ ЦІНИ НА ЦУКОР 

ТА ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Уряд ухвалив постанову «Про
державне регулювання виробництва
цукру та цукрових буряків у період з 1
вересня 2014 року до 1 вересня 2015
року». Розробником документу
виступило Міністерство аграрної
політики та продовольства України.

Так, у наступному маркетинговому
році мінімальна ціна однієї тонни
цукрових буряків становитиме 343,55
гривні, а мінімальна оптово-відпускна
ціна цукру – 4722,68 гривні за тонну без
урахування ПДВ.

На переконання урядовців, ця
постанова сприятиме стабілізації
виробництва цукросировини та цукру,
задоволенню внутрішньої потреби
держави в цукрі, регулюванню
внутрішнього ринку та створенню
реальних передумов для оптимального
функціонування галузі.

Нагадаємо, що щорічно на виконання
Закону України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації
цукру» Уряд встановлює граничний
розмір квот з постачання цукру на
внутрішній ринок (квота «А») та
затверджує мінімальні ціни на цукрові
буряки та цукор. Виходячи з науково
обґрунтованої норми споживання цукру
на душу населення, постанова
передбачає встановлення квоти
постачання цукру на внутрішній ринок
(квота «А») на період маркетингового
року з 1 вересня 2014 року по 1 вересня
2015 в обсязі 1811 тисяч тонн (з
розрахунку 38 кг на душу населення).

Окрім того, на підставі розрахунків
Інституту біоенергетичних культур та
цукрових буряків НААНУ і Державної
наукової установи «Український науково-
дослідний інститут цукрової
промисловості» пропонується
встановити мінімальну ціну за 1 тонну
цукрових буряків базисної цукристості
урожаю 2014 року в розмірі 343,55 гривні
без урахування ПДВ та мінімальну
оптово-відпускну ціну 1 тонни цукру –
4722,68 гривні без урахування ПДВ.

Такий рівень цін забезпечить
беззбитковість виробництва цукрових
буряків та цукру. Ухвалений проект
постанови дозволить зорієнтувати
сільськогосподарських виробників та
цукрові заводи щодо необхідних площ
посіву цукрових буряків, сприятиме
стабілізації економічної ситуації на
внутрішньому ринку цукру, збереженню
потенціалу бурякоцукрової галузі.

Прес-служба Мінагрополітики
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