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За давньою традицією,
зустрічі Нового року пере-
дує аналіз підсумків року,
що відходить у вічність і
вже ніколи не повториться.
Він залишиться лише в
нашій пам’яті, щоб нагаду-
вати про здобуті досягнен-
ня та застерігати від

повторення помилок, без
яких не обходиться людсь-
ке життя. Про це та інше
відверто говорили з наши-
ми кореспондентами укра-
їнські фермери в передно-
ворічних бліц-інтерв’ю, які
ми публікуємо на сторін-
ках 2 -3 видання.

ВІТАЄМО З НОВИМ 2014 РОКОМ!

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник 

«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
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кооператорів та 
особистих селянських
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«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

Микола Миркевич, Президент
Асоціації фермерів та приватних
землевласників ФЗУ:

– Коли настає хвилюючий момент
зустрічі Нового року, ми зазвичай
аналізуємо здобутки і втрати року,
що минув. Особисто я за абстракт-
ними економічними показниками
завжди уявляю реальних людей,
яких хотілося б бачити заможними й
задоволеними. На жаль, рік 2013-й
не приніс такого задоволення укра-
їнським фермерам, дрібним земле-
власникам та іншим хліборобам.

Якщо говорити про прирордно-
кліматичні умови минулого року, то
їх можна оцінити як загалом спри-
ятливі, за винятком кількох обла-
стей, де спостерігалася посуха. І
врожай зібрали непоганий, хоча й
без тих гучних мільйонів тонн, якими
характеризувалися попередні роки.
В окремих господарствах зібрали
зернових по 50 і більше центнерів з
гектара на круг, що є добрим
результатом тяжкої хліборобської
праці людей, які вкладали в землю
не тільки свої фізичні зусилля, а й
власні кошти, сподіваючись отрима-
ти прибуток.

Іван Томич, президент Союзу
сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів України,
почесний Президент АФЗУ:

– Вітаючи українських фермерів,
дрібних землевласників і всіх селян
з Новим роком, Різдвом Христовим,
бажаю всім доброго здоров’я, тер-
піння, таланту й успіхів.

Згадуючи рік, що минув, не можу
не зазначити, що досягнуті в ньому
виробничі показники, на жаль, не
втішають людей, які працюють на
землі. Ніби й зібрали непогані вро-
жаї, але замість прибутків отримали
в кращому випадку зеро, тобто нуль.
Проблему створив обвал закупі-
вельних цін, спровокований ринко-
вими операторами за мовчазної
згоди уряду. За таких умов виникає
реальна загроза подальшого скоро-
чення фермерських господарств,
особливо в тих регіонах, де для сіль-
госпвиробників склалася найгірша
економічна ситуація. Вже тепер
доводиться констатувати, що за
останні 3 - 5 років ми втратили кожне
10 - те фермерське господарство, і
ця тенденція продовжується. 
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НОВОРІЧНА ПЕРЕКЛИЧКА УКРАЇНСЬКИХ ФЕРМЕРІВ

Дмитро Українець, голова
Рівненської АФЗ:

– Оцінюючи здобутки й невдачі у
нелегкій справі вирощування сільсько-
господарської продукції, ми завжди
порівнюємо їх з минулими роками. Так
робимо й тепер. Чи зуміли наші ферме-
ри-овочівники скористатися здобутими
раніше знаннями й досвідом, чи дозво-
лила їм всемогутня Природа взяти від
неї частину багатства?

Рік, що минув, видався суперечли-
вим. Так, на присадибних ділянках сіль-
ського населення врожай картоплі вия-
вився нижчим за очікуваний; натомість
фермери, які намагаються висаджува-
ти лише еліту та бульбу першої репро-
дукції, зібрали непогані врожаї, а разом
з ними й можливість отримати від цієї
культури непоганий прибуток, адже
попит перевищив пропозицію. А ось із
зерновими вийшло гірше, причому
насамперед через різке й невиправда-
не зменшення закупівельних цін.
Згодьтеся, що 1400 гривень за тонну
пшениці – це відвертий грабіж.

Тваринництво поки що приносить
більше проблем, ніж прибутку. Але про
нього поговоримо іншим разом і на
весь голос, бо проведення спеціально-
го тваринницького форуму вже давно
назріло.

Підбиваючи підсумки 2013-го року,
хочу зазначити, що його не можна вва-
жати винятковим. Хто що посіяв, те й
зібрав. Робота АФЗУ в цілому залиша-
лася активною, хоча бажано було б, аби
реакція держави на ініціативи фермерів
була хоч трохи дієвішою, зокрема в
справі створення й функціонування
фермерських господарств і сільсько-
господарських обслуговуючих коопе-
ративів. Якщо держава не може ство-
рити для своїх сільгоспвиробників

нових сприятливих умов, то хоча б
повернулася до вже відомої практики,
котра мала місце 5 років тому. Маю на
увазі, зокрема, ті 30 - відсоткові ком-
пенсації, котрі ми отримували за при-
дбання нової техніки та інших необхід-
них засобів виробництва. Сьогодні
можна лише згадувати про ті часи.
Натомість маємо інше: вигравши 2012
року конкурс, наші кооперативи
«Західний» та «Молочні ріки» повірили
державним обіцянкам і замовили нове
обладнання, вклавши в його придбання
кругленькі суми. А державних грошей
так і не дочекалися, тобто опинилися
«біля розбитого корита» – ні обладнан-
ня, ні грошей.

Не можу мовчати й про те, що наш
регіон втратив свій «цукровий» потенці-
ал: Буряки тепер не сіємо, бо перероб-
ні заводи всі ліквідовані. А імпортний
цукор наше життя солодшим не зро-
бить.

Проблем багато, але це наші,
людські проблеми, земля про них не
знає. Вона повинна оброблятися і зро-
шуватися не стільки слозами, скільки
потом. Тому наші фермери вже тепер
наполегливо працюють, закладаючи
підвалини врожаю - 2014. Хочу побажа-
ти, щоб він був щедрим, а держава не
гнобила фермерів, а заохочувала їх до
взаємовигідної співпраці.

Анатолій Мендрик, голова
Хмельницької АФЗ:

– 2013 року ми потрапили в жорсткі
«ножиці» – врожай зібрали на 30% біль-
ший за попередній, а закупівельні ціни
зменшилися теж у середньому на 30%.
Добрий заробок, нічого сказати! Проте
свій хліборобський обов’язок перед
землею-годувальницею ми виконуємо
завжди, як би сутужно не було, тому

мобілізували всі ресурси і посіяли
озимі. Чи повернуться вкладені в них
кошти, в цій державі прогнозувати
практично не можливо.

Не хочу погано говорити про владу
взагалі, бо на обласному рівні знаходи-
мо порозуміння, але в Києві свої пріо-
ритети, здебільшого далекі від про-
блем хмельницьких фермерів.

Юрій Садовський (Одеська
область) оцінив 2013 рік як невдалий, і
то не через природні катаклізми, а
насамперед через спекулятивну полі-
тику монополістів та потураючих їм
чиновників. Інакше чим пояснити,
наприклад, несподіване подорожчан-
ня, причому значне, мінеральних доб-
рив та засобів сільгоспхімії? Адже вони,
як і раніше, виробляються на колишніх
радянських підприємствах, „прихвати-
зованих” спритними ділками майже
задарма. Вони справно підгодовують
бюрократів-різночинців, а ті крізь паль-
ці дивляться на їхні грабіжницькі експе-
рименти з цінами. Їм начхати, що пше-
ниця 2 - го класу для сільгоспвиробни-
ків збиткова. Для їхніх родин хліба
завжди вистачить, а що народ їстиме –
байдуже.

Григорій Афанасьєв, голова
Одеської АФЗ, привітав колег з Новим
роком і побажав, щоб негаразди, які
переслідували їх у 2013 році, ніколи не
повторялися. Характеризуючи рік
минулий, він зазначив: „Минулого року
нам вдалося зібрати непоганий вро-
жай, але досить високий валовий збір
звели нанівець низькі закупівельні ціни.
Втім, довго плакати наші фермери не
звикли, знову посіяли озимі, знову пра-
цюємо на майбутній врожай. Якщо
впаде сніг, будемо з хлібом. А держава

повинна розуміти, що без власного
хліба її суверенітет – мильна бульбаш-
ка, а хліб вирощують не чиновники, а
хлібороби.

Бажаю всім колегам терпіння й
оптимізму, притаманних українському
народу”.

Юлія Пелешкей, голова
Закарпатської АФЗ, налаштована, як
завжди, оптимістично: 

– Для закарпатських фермерів рік,
що минув, не став несподіванкою чи
винятком. Ми завжди готові до природ-
них сюрпризів, не боїмося вже ні пове-
нів, ні посух. Справжні господарі виро-
стили непогану городину, і сади їхні
вродили. Знайшли й шляхи на свіжий
ринок, щоб продати продукцію, яка
швидко псується. Все вміють наші
люди, але передбачити ризики, обу-
мовлені антифермерською політикою
державних службовців, їм не завжди
вдається.

Втім, земля не любить песимістів,
тому ми не гадаємо над можливими
ризиками, а працюємо. В закарпатсь-
ких парниках вже зеленіє нова розсада,
відтак на столах українців знову будуть
свіжі овочі, вирощені на наших землях.
Такий вічний закон землеробського
життя. Того життя, яке ми для себе
обрали.

Василь Бурлака, віце-президент
АФЗУ, голова Полтавської АФЗ:

– Економічні показники 2013 року
не виправдали наших сподівань, хоча
фермери працювали добре. На жаль,
їхні зусилля не отримали належної дер-
жавної підтримки. Навіть тоді, коли
права владна рука ніби дає, ліва її зупи-
няє, як це мало місце, наприклад, зі
славнозвісною постановою 1102. Якщо

Продовження
Микола Миркевич, Президент

Асоціації фермерів та приватних
землевласників ФЗУ:

Не так сталося, як гадалося.
Результати самовідданої праці хліборо-
бів зведені нанівець вкрай низькими
закупівельними цінами. Гірко про це
говорити, але це стало можливим внас-
лідок недосконалої аграрної політики
держави, коли сільгоспвиробників зму-
шують працювати за відсутності не тіль-
ки державних гарантій, а навіть елемен-
тарних речей, таких як пристойні доро-
ги, надійна логістика, розвинута мере-
жа зберігаючих та переробних підпри-
ємств, захищені від контрабанди про-
довольчі ринки тощо.

Сьогодні продовжує невпинно ско-
рочуватися кількість фермерських
господарств, площа оброблюваних
ними земель. Сотні землеробів стоять
перед дилемою: кинути землю чи
вмерти на ній. А держава тимчасом
нічого не робить, аби захистити, підт-
римати своїх годувальників. Натомість
всіляко заохочується імпорт сільсько-
господарської продукції, завдяки чому
в Україну, як у помийницю, скидається
залежаний непотріб з усього світу –
від польської картоплі до аргентинсь-
кої яловичини чи кенгурятини з
Австралії. Комусь вигідно, щоб україн-
ці їли ці „делікатеси”, гроші за які
отримають закордонні виробники. А
„відкат” потрапить до кишень вітчиз-
няних різночинців, які дбають не про
народні інтереси, а лише про власні
рахунки в комерційних банках.

Українські фермери навчилися
протистояти будь-яким природнім

катаклізмам, але вони не в змозі здо-
лати шторми, які народжуються у
владних кабінетах. Господарі цих кабі-
нетів люблять з трибун поговорити
про здешевлення чи здорожчання
споживацьких кошиків чи борщевих
наборів, але вони страшно далекі від
потреб народу. Вони мають можли-
вість вивчати досвід розвинутих країн,
їздять до них за державний рахунок,
але сором’язливо не помічають, що
будь-яка з цих держав щедро дотує
своїх фермерів і здійснює рішучі про-
текціоністські заходи для захисту їхніх
ринкових інтересів. Тільки в нашій
країні можливий ціновий парадокс
такого роду: картоплі вродило менше,
тому її ціна на ринку зросла, це зако-
номірно; а ось зменшення закупівель-
ної ціни на пшеницю не викликало від-
повідного подешевшання хліба в мага-
зинах. Бо це невигідно чиновникам.

Не хочеться згадувати про погане,
але якщо про нього забувати або мов-
чати, то наступного року матимемо те
ж саме, якщо не гірше. Принаймні, до
таких роздумів спонукає проект
Державного бюджету на 2014 рік. Хочу
нагадати всім українцям: Бог дарував
нам найкращу в світі землю, такої
немає в жодній країні. Але сьогодні ця
земля занедбана і хвора. Вона потре-
бує нашої турботи, ласки, догляду, як
тяжко хвора мати. Від нас нині зале-
жить, чи видужає вона, чи помре. Тож
будьмо гідними дітьми своєї матері-
землі!

Вітаю всіх фермерів, землевласни-
ків, однодумців з Новим роком, бажаю
міцного здоров’я, віри, любові, злагоди
й нових трудових звершень.

Продовження
Іван Томич, президент Союзу

сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів України,
почесний Президент АФЗУ:

Для українського села вона означає
подальший занепад, аж до повного
знищення. В наших селах можна
побачити близько мільйона назавжди
покинутих садиб, де городи заросли
бур’янами й навіть чагарниками, а
занедбані хати з вікнами, навхрест
забитими дошками, поступово руй-
нуються. Моторошне видовище!

Єдині рятівники українських чорно-
земів – це фермери, але і в них опус-
каються руки, бо держава зовсім не
дбає про них. А ці люди здатні, за
умови їх об’єднання та державної підт-
римки, за кілька років повернути
Україні статус європейської житниці.
Навіть сьогодні, працюючи практично
на основі постійного ризику, саме
фермери й дрібні землевласники
годують країну. Від них надходить 99 %
картоплі, 88 % овочв та фруктів, 82 %
молока, інші продукти. Об’єднати цих
ентузіастів могли б сільськогоспо-
дарські обслуговуючі кооперативи, але
їхній стан поки що не дозволяє забез-
печити переробку продукції сільгосп-
виробників і навіть її зберігання, а саме
цей напрямок є вирішальним для
освоєння ринку. 

Не можна сказати, що влада зовсім
нічого не робить для селян. Певні надії
ми покладаємо на новий Закон про
сільськогосподарську кооперацію, під-
писаний 18 січня 2013 року.
Міністерство агрополітики також при-
йняло програму заходів щодо розвитку

СОК до 2020 року. На всіх владних рів-
нях виголошені заяви щодо необхідно-
сті підтримки сільської кооперації.
Проте потрібне значне розширення
переліку послуг, які можуть реально
надавати ці кооперативи, саме від
цього значною мірою залежатиме
управління ціновою політикою у продо-
вольчому секторі економіки. Ми споді-
ваємося на активізацію Верховної
Ради в сенсі внесення необхідних змін
до чинного законодавства.

Держава не виконує своїх обіцянок і
навіть боргових зобов’язань. Так, із
обіцяних у 2013 році 100 мільйонів гри-
вень для розвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів
досі не отримано жодної гривні. А коо-
перативи, сподіваючись на ці суми,
вже зробили певні кроки для придбан-
ня техніки, обладнання тощо. Вони
внесли власні кошти, а державних не
дочекалися. Цей приклад наочно свід-
чить про розходження слова й діла у
влади.

ССОКУ надав уряду чітку програму
заходів, з нею ознайомлені всі владні
структури, від місцевих рад до
Президента країни, вона широко обго-
ворювалася в ЗМІ. Якщо уряд її про-
ігнорує, то говорити про серйозні
зміни в сільськогосподарській коопе-
рації взагалі не варто. Якщо протягом 2
- 5 років ситуація не зміниться на
краще, то ми остаточно втратимо
людські ресурси на селі, і тоді вже ніякі
інвестиції не врятують сільське госпо-
дарство України, наша держава пере-
твориться на задрипану старчиху, яка
плазуватиме перез усім світом за
окраєць хліба.
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практика чиновницьких утисків фер-
мерської діяльності не припиниться,
дрібні й навіть середні фермерські гос-
подарства просто загинуть.

Іван Панасенко, з Полтавщини, до
слів свого голови додав: „Минулого
року природа не сприяла отриманню
високих врожаїв зернових та технічних
культур, проте ми все-таки зібрали
навіть більше, ніж сподівалися. А наші
збитки, понад 200 тисяч гривень, не
відшкодує жодна страхова компанія,
особливо приватна. Страховиком
нашої діяльності повинен бути держав-
ний бюджет, адже податки ми справно
платимо.

Селянська вдача оберігає нас від
розпачу й відчаю, хоча збитки й невдачі
не додають настрою. Дбати про май-
бутній врожай – селянська доля, тому
ми знову засіяли свої лани озимими,
сподіваючись лише на щедрість рідної
землі та на Бога”.

Микола Халупенко, голова
Херсонської АФЗ:

– Рік, що минув, приніс херсонським
фермерам непогані врожаї овочів та
баштанних культур. А ось із зерновими і
технічними культурами не обійшлося
без проблем: на низькі, через посуху,
врожаї наклалися ще й необгрунтовані
й надмірно занижені закупівельні ціни.
Довелося продавати збіжжя зі значни-
ми збитками.

Про тваринництво в нашій області
довелося забути, надто воно стало
збитковим за останні роки. Хто й три-
має кілька корівок чи свиней, то

виключно для власних потреб.

Леонід Кириченко, Херсонська
область, доповнюючи свого керівника,
зауважив, що в цілому минулий рік
можна було б віднести до не найгірших,
якби не обвал закупівельних цін. Він
висловив сподівання, що новий дер-
жавний бюджет і вдосконалення зако-
нодавчої бази створять необхідні умови
для діяльності українських фермерів. А
вони свою справу знають і роблять:
дбайливо оброблені лани очікують
весни, щоб нагородити хліборобів
новими врожаями.

Анатолій Форнальский, Донецька
область, КФХ «Фортуна».
«Прошедший 2013 год был сложным,
как в отношении погодных условий, так
и в части ценовой политики на рынке
зерна и подсолнечника. Многим прихо-
дилось продавать товар ниже себе-
стоимости. Но,  несмотря на все про-
блемы, желаю коллегам  не терять
оптимизма, смотреть с верой в буду-
щее, чтобы наши затраты приносили
прибыль, давали возможность разви-
ваться в отношении новых технологий и
снижения себестоимости.

Хотелось бы, чтобы больше  моло-
дежи  было в аграрном секторе. Это
очень познавательный, интересный и
творческий бизнес, несмотря на то, что
он очень рискованный. И государству
нужно позаботиться о том, чтобы моло-
дежь шла не только в аграрный бизнес,
но и вообще шла работать в село, а для
этого надо развивать социальную
инфраструктуру на селе. А еще на госу-

дарственном уровне должна быть
более взвешенная и продуманная
политика в отношении развития аграр-
ного сектора. Я, и многие мои колеги,
считаем, что мораторий на продажу
сельхоз земель нужно еще продлить,
поскольку мы не готовы к этому серьез-
ному шагу, чтобы в очередной раз не
наломать дров».

Анатолий Довгань: голова
Запорізької АФЗ. «Минулий рік ознаме-
нувався черговим «майданом», у зв'яз-
ку з цим хочу побажати всім нам, щоб
ми нарешті задумалися про своє
подальше життя, про те, що нам потріб-
но менше політики і «майданів», щоб ми
зрозуміли, що наше життя залежить від
нас самих. Наші біди закладені в нас
самих, не в політиках, не в політичних
партіях, а в нас самих. Політики і партії
приходять і йдуть, а ми як працювали на
землі, так і працюємо. Так, наша праця
нелегка, але вона затребувана настіль-
ки, що її плодами користуються всі від
мала до велика. І якщо кожна людина і
кожен аграрій зрозуміє це, то ми буде-
мо непереможні, будемо багаті і
щасливі. Бажаю всім розуму, розуму і
ще раз розуму! Всім щастя, здоров'я і
благополуччя!».

Віктор Лебедь, голова Луганської
АФЗ. «Год прошел в борьбе за повы-
шение цен на сельхозпродукцию, год
был сложный по погодным условиям.
Посевы озимых, обработка, уборка –
все прошло в тяжелейших условиях
засухи. А когда убирали подсолнух,
поливали дожди. Поэтому качествен-

ную продукцию трудно было получить.
Тем не менее, аграрии Луганщины
выстояли, убрали урожай. Многие его
уже реализовали или сдали в закрома
Родины. Уложились в агротехнические
сроки и посеяли озимые, вышли на
запланированные показатели.
Безусловно, что без квалифицирован-
ных кадров, высокого профессиона-
лизма, умения в сложных условиях
решать намеченные задачи и предан-
ности своему делу  аграрный сектор не
смог бы обеспечить продовольствен-
ную безопасность страны. Желаю всем
успехов и процветания, больших устой-
чивых урожаев, силы духа, веры в себя
и в нашу землю-матушку!».

Василь Образцов, голова
Харківської АФЗ. «В целом 2013 год в
Харьковской области сложился вроде
бы неплохо, но ценовая политика про-
дукции сельского хозяйства была не в
пользу аграриев. В результате очень
много агропредприятий, в том числе и
фермерских хозяйств, выставляется на
продажу, так как они стали банкротами.
Как говорят, у аграриев две беды – уро-
жай и неурожай. И, несмотря на уро-
жай, в этом году на Харьковщине мало
хозяйств получили нормальную при-
быль. Поэтому государственная поли-
тика в части регулирования цен на
сельхозпродукцию должна изменить-
ся. Но не смотря ни на что, я призываю
аграриев не сдаваться и продолжать
кормить свою страну, чтобы как гово-
рится и «на столі було и до столу було»!

Лариса Чайка, м. Луганськ,
Володимир Ярошенко, м. Київ

Чотири провідні всеукраїнські
асоціації підписали Угоду про спів-
працю задля прискорення реформ
в аграрному секторі України.
Зокрема, цей документ передба-
чає впровадження спільних захо-
дів, які сприятимуть соціально-
економічному розвитку села. Під
документом поставили свої підпи-
си представники Асоціації ферме-
рів і приватних землевласників
України, Всеукраїнської асоціації
сільських і селищних рад, Союзу
учасників сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та
Національної асоціації дорадчих
служб.

«Змінювати негативні тенденції
відставання українського села та роз-
риву, який є між містом і селом,
необхідно об’єднуючись. До цього
мають долучитися громадські органі-
зації та все суспільство. Ми маємо
великі можливості покращити соці-
альні й економічні умови в сільській
місцевості. І підписання Угоди – це
важливий крок для забезпечення
умов більш тісної координації та спів-
праці для вирішення цих завдань.
Наші організації, які представляють
сільські і селянські громади, є най-
більш масовими в Україні, і ми будемо
вимагати від влади чітких планів дій,
будемо вимагати щоб нас почули і
діяли спільно з нами для розв’язання
тих проблем які існують на сьогодні»,
− зазначив голова Союзу учасників
сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів Іван Томич.

Окрім того Іван Томич коротко
зупинився на вкрай критичній ситуа-
ції, в якій опинилися особисті
селянські та фермерські господарст-
ва за останні три роки, порівнявши її зі
станом, який був 1998 році під час різ-
кого обвалу гривні. Кількість фер-
мерських господарств зменшилася на
3 - 4 тисячі, тобто на 10%, а якщо вра-
хувати затяжний процес ліквідації гос-
подарств – то через рік – півтора ця
цифра може бути в декілька раз біль-
шою. Головна причина цього – низькі
закупівельні ціни на зерно, соняшник,
молоко, м’ясо та багато інших продук-
тів. В цей же час сільськогосподарсь-
ка продукція в магазинах  найвища в
Європі. В розвитку кооперації, шля-
хом якого йде весь світ, ситуація не
краща. Окрім декларацій та прийняття
Закону про кооперацію – немає нічо-
го. Ні фінансової підтримки, ні матері-
альної. А без підтримки держави під-
няти кооперацію не можливо.

Голова Всеукраїнської асоціації
сільських і селищних рад Микола
Фурсенко наголосив, що наразі дуже
важливо відродити середній бізнес на
селі, зокрема за рахунок кооперації.
Також необхідно вживати заходи для
повернення молоді в села. Окрім
цього, села потребують лідера, який
буде займатися розвитком сільських
населених пунктів. Для цього потрібна
і державна допомога.

«Сьогодні у державі порушується
питання українського села – на рівні
Президента, Уряду, Верховної Ради. І
Міністерство аграрної політики та

продовольства дещо допомагає укра-
їнському селу, змінюючи свій вектор
підтримки від великотоварного
виробництва на малий і середній біз-
нес і сільські території. Але пришвид-
шити цей процес важко. Нашу країну
сьогодні, в принципі, годують домо-
господарства, а це 4,5 мільйона
людей. Тому роботи для відродження
села дуже багато. І спільними зусил-
лями це буде робити легше, тому ми
підписуємо Угоду», − наголосив
Микола Фурсенко.

Заступник керівника Проекту
USAID «АгроІнвест» Олександр
Каліберда підтримав ініціативу об’єд-

нання чотирьох аграрних асоціацій.
«Така ініціатива дуже корисна. І та

робота, що передбачили ці чотири
потужні організації, передбачає і соці-
альний розвиток українського села,
інфраструктури на селі, роботу з
молоддю, створення обслуговуючих
кооперативів, підтримку фермерства,
сприяння зайнятості, розвиток ділової
активності на селі. Ці напрямки є
визначальними, щоб забезпечити
сталий розвиток сільського
господарства в Україні», − зауважив
Олександр Каліберда.

Прес-служба АФЗУ

ЧОТИРИ НАЙБІЛЬШІ АГРАРНІ АСОЦІАЦІЇ ОБ’ЄДНАЛИСЯ 

ЗАДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ АПК
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ТАКОЕ МАЛЕНЬКОЕ, НО ТАКОЕ ВЫГОДНОЕ
ГОРЧИЧНОЕ СЕМЯ

ГОРЧИЦА - ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ОСТРАЯ ПРИПРАВА

Что известно о горчице на обы-
вательском уровне? Совсем немного.
Это то, что из горчицы готовят острую
приправу, и то, что она используется для
производства горчичников. И даже из
школьных познаний по ботанике многие
и не помнят, что горчица, являясь мас-
личной культурой, относится к виду
однолетних растений рода «Капуста». На
самом деле горчица широко использу-
ется в самых разных отраслях – масло-
жировой, консервной, хлебопекарной,
при производстве комбикормов, в лако-
красочной, парфюмерной, фармацевти-
ческой. Причем, в фармацевтике - это не
только горчичники и горчичные пласты-
ри, но и лекарственные препараты. А
горчичное масло это высококалорийный
пищевой продукт, обладающий антисеп-
тическими и бактерицидными свойства-
ми. Кстати сказать, Российской диабе-
тической ассоциацией для профилакти-
ки диабета рекомендовано горчичное
масло. Молодая листва горчицы, бога-
тая аскорбиновой кислотой, отличный
компонент для витаминных салатов. А
еще горчица хороший медонос.
Горчичный мед очень полезен, имеет
пикантный вкус и неповторимый аромат

Как видим, горчица это не только
острая приправа, но и ценное сырье для
многих отраслей. Для аграриев это
растение представляет ценность еще и
тем, что горчица хороший сидерат. Она
имеет мощную корневую систему, бла-
годаря чему стержневые корни растения
способны дренировать почву на глубину
более полутора метров. Это растение
относят к разряду фитомелиораторов,
так как не только корневые, но и пожнив-
ные остатки подавляют возбудителей
многих болезней. К тому же горчица, в
отличии других растений, может усваи-
вать фосфор из малодоступных форм и
обогащать им почву, а использование ее
в качестве сидерата позволяет снизить
количество применяемых фосфорно -

калийных удобрений. При промышлен-
ном возделывании этой культуры, она
приносит существенную экономическую
выгоду, даже при неблагоприятных
погодных условиях.

«БУДЕМ УВЕЛИЧИВАТЬ 
ПЛОЩАДИ ПОСЕВА ГОРЧИЦЫ»
Культура «горчица» подразделяется

на четыре вида: сарептская абиссин-
ская, белая и черная. Возделыванием
именно черной горчицы и занимаются в
вышеназванных агрофирмах. Если
посмотреть на карту Луганщины, то два
этих агроформирования расположены в
противоположных частях области. ФХ
«Криничное» находится в Меловоском
районе на северо - востоке, «Агрофирма
«Должанская» - это Свердловский район
юго - востока области. Расстояние
между этими территориями несколько
сотен километров и погодно - климати-
ческие условия здесь конечно отличны.

Но в прошедшем маркетинговом
году беда была у всех одна – засушли-
вые осень, весна и лето. В результате
урожайность озимой пшеницы была
невысокой. А низкая закупочная цена на
нее и вовсе сделали озимую пшеницу
невыгодной культурой. Поэтому горчица
в этих двух хозяйствах в текущем году
стала палочкой-выручалочкой. Но если в
агрофирме «Должанская» горчицу сеют
уже пять лет, то в ФХ «Криничное» ею
занялись впервые. И, несмотря, на засу-
ху, из-за которой и по горчице не уда-
лось получить хорошие урожаи, прибыль
от ее продажи получилась неплохая,
ведь закупочная цена семян горчицы
доходила до 8 тыс. грн. 

«Под горчицу мы отвели 500 гектаров
пахотной земли и сеем ее уже пять лет.
Посевной материал собственный, - рас-
сказывает директор агрофирмы
«Должанская», заслуженный работник
сельского хозяйства Украины Григорий
Павлович Ковтун, - был период, когда мы
сеяли белую горчицу. Позже перешли на
черную, поскольку спрос на нее выше. И

наша черная горчица
востребована немца-
ми. В этом году через
посредников мы про-
дали ее в Германию
по восемь тысяч гри-
вен за тонну». В ухо-
дящем году сильная
засуха также повлия-
ла на урожайность
горчицы и в агрофир-
ме «Должанская» она
составила 6 ц\га. Но
при хороших погод-
ных условиях и
соблюдении агротех-
нических требований
горчица может
давать урожайность

до 12 - 14 ц/га. Что касается
агротехники, то, как отметил
Григорий Ковтун, особых слож-
ностей черная горчица не при-
носит. С учетом холодоустойчи-
вости этой культуры, сеять ее
можно в более ранние сроки, по
сравнению с другими яровыми
культурами, это конец марта,
начало апреля. Тогда у горчицы
хорошо развивается корневая
система, что в случае иссуше-
ния верхнего слоя почвы позво-
лит снабжать растения влагой
из более глубоких слоев.

«Несмотря на советы сеять
горчицу в более ранние сроки,
мы посеяли ее поздно – 26 апре-
ля. Была сильная засуха, и мы
получили слабые всходы, - рассказывает
руководитель ФХ «Криничное» Махач
Далгатович Батырсултанов, -
Собственно говоря, мы не собирались
ее сеять. Но озимка у нас была слабая, и
чтобы снизить риски после подсолнеч-
ника на необработанной площади в 320
гектар посеяли горчицу. Просто взяли и
посеяли, для эксперимента». А посове-
товали заняться горчицей представите-
ли немецкой кампании, с которой по
этому поводу был заключен контракт. В
условиях контракта было оговорено, что
50% урожая, без учета сорности, немцы
забирают по цене 4,5 тыс. грн. за тонну,
50% - по 8 тыс. грн. Кроме этого на каж-
дый гектар, засеянный горчицей, немцы
выделили по одной тысяче гривен на
проведение посевной и уборочной, что
значительно снизило риски фермерско-
го хозяйства. «В итоге мы получили при-
быль – 3100 гривен с гектара. Это очень
неплохо с учетом того, что посеяли гор-
чицу в первый раз. Посеяли поздно и не
знали, чего ожидать, - делится итогами
эксперимента возделывания горчицы
Махач Далгатович.
Для сравнения – по
озимой пшенице в
этом году мы получи-
ли  урожайность по 8 -
10 ц/га и продали по
1400 гривен за тонну.
Вот и считайте, что
выгоднее – пшеница
или горчица?».

Еще один
плюс горчицы, это то,
что у нее непродол-
жительный вегета-
ционный период и
уборку урожая можно
проводить уже в
июле. Это дает воз-
можность на ранних
сроках получить обо-
ротные средства.
Являясь хорошим
предшественником

для зерновых культур, особенно озимой
пшеницы, горчица занимает важное
место в севооборотах. Саму горчицу
нельзя сеять после крестоцветных мас-
личных культур, поскольку у них одина-
ковые болезни и вредители, а также
после льна. «В целом возделывание гор-
чицы не требует каких-то особых требо-
ваний и агротехнологий. Убирается она
прямым комбайнированием, не надо
никакого специального оборудования,
сортируется легко, - отметил руководи-
тель агрофирмы «Должанская» Григорий
Ковтун, - а с учетом соблюдения сево-
оборота мы решили увеличить площадь
посевов горчицы». Увеличить посевы
горчицы до 2000 гектар решили и в ФХ
«Криничное». А чтобы со временем пол-
ностью отказаться от выращивания под-
солнечника, который, как известно,
«убивает» почву, в фермерском хозяй-
стве решили заняться выращиванием
нута и кориандра. Но это уже другая
история.

Лариса ЧАЙКА.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ 2014 РОКУ – 
ШЛЯХ НА ЗНИЩЕННЯ СЕЛА

Не зважаючи на попередні заяви влади щодо підтримки села, проект бюджету
на 2014 рік, розроблений в Кабінеті міністрів та представлений на розгляд депута-
там Верховної Ради України у четвер, 19 грудня, є ще більш вбивчий для селян, ніж
бюджет 2013 року.

В грошовому виразі – це на 0,5 млрд. грн. фінансової підтримки менше ніж
було передбачено бюджетом 2013 року. Окрім того проектом передбачається лік-
відація пільг по ПДВ для сільгоспвиробників.

Також заплановано збільшити мінімальну заробітну плату на 83 грн. та пенсії на
60 – 70 грн.

За інформацією джерела в Верховній Раді України. 

ПРИКЛАД ГІДНИЙ НАСЛІДУВАННЯ!

В грудні 2013 року члени Ради Асоціації фермерів та приватних землевласни-
ків Полтавщини на своєму засіданні звернулися до громади області з закликом
про підтримку волевиявлення Українського народу з приводу євроінтеграції, засу-
дили протиправні дії силових структур проти мирних мітингувальників, прийняли
ряд важливих рішень з організаційних питань, та вирішили передплатити газету
«Вісник фермер України» на 2014 рік в кількості 1000 примірників для фермерів
Полтавщини і передплатити по одному екземпляру на кожну сільську школу, сіль-
ську бібліотеку, сільську раду та в районні управління сільського господарства.

Василь БУРЛАКА, 
голова Полтавської АФЗ
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2014 РІК КОНЯ: ЯК ЗУСТРІЧАТИ, 
ЩО ОДЯГНУТИ І ЩО ДАРУВАТИ 

Ось і Кінь дочекався свого часу,
рахуючи місяці до свого царства.
Нетерпляче постукуючи копитом об
землю і невдоволено фиркаючи, йому
вже не терпиться прийняти владу від
Змії, яка тільки запанувала на небес-
ному троні. Чекати гарячій конячці ще
чимало - рік синьої дерев'яного Коня
розпочнеться 31 січня 2014 і тривати-
ме до 18 лютого 2015.

Зате у нас, дорогі читачі, є прекрас-
на можливість підготуватися заздале-
гідь до приходу цієї працьовитої і бла-
городної тварини.

Конячка прискаче до нас не проста,
а Синя дерев'яна - відповідно до коль-
ору 2014 року і його космічним еле-
ментом. Деякі астрологи вважають,
що це буде час все-таки Зеленого
Коня.

Люди, народжені під даним знаком
східного календаря, як правило, дуже
палкі і пристрасні. У роботі, яку вони
вважають лише джерелом грошей,
часто непостійні, направляючи енер-
гію, перш за все, на сім'ю і подорожі.
Незалежність - це друге щастя для
Коней, які готові відстоювати свою
лінію навіть в міцному шлюбі.

Для історичної довідки: у рік цієї
тварини народилися такі відомі особи-
стості, як підкорювач місяця Нейл
Армстронг, одіозний боксер Майк
Тайсон, культові діячі для світового
мистецтва Рембрандт і Антоніо
Вівальді, а також не потребує пред-
ставлення Іллічі - Володимир Ленін і
Леонід Брежнєв.

Влаштуємо гідний прийом! Не про-
гнівимо конячку і зустрінемо її подо-
бающе! Для цього, перш за все, напе-
редодні 2014 року Коня проведемо
генеральне прибирання, в якій зроби-
мо наголос на сантехніку. Адже, згідно
з китайським повір'ям, з кожною проті-
каючою краплею води непомітно йде і
наше дорогоцінне щастя. Так що пере-
криємо доступ для всіх бід і подумаємо
про культурної складової передново-
річної ночі.

Її рекомендується провести на
масових скупленнях людей - будь-то
театр, галерея або концертний зал.
Адже Кінь є життєрадісним і волелюб-
ною твариною, якому так і подавай

широчінь і простір. У той же час, він
цінує тепло сімейного вогнища і міц-
ність справжньої дружби, тому Новий
2014 слід зустріти з самими близьки-
ми і коханими людьми.

ЩО ОДЯГНУТИ НА ЗУСТРІЧ 
2014 РОКУ КОНЯ
Конячка у нас яка? Правильно,

синя, і, в той же час, дерев'яна. А коль-
ором дерева, відповідно з давніми
китайськими традиціями, є зелений.
Думаю, ви вже зрозуміли, в якій гамі
повинні бути витримані ваші вбрання.
Господар 2014 року, безсумнівно, оці-
нить наряди, виконані в синіх, зелених,
фіолетових і сірих кольорах. Також її
схвалення отримають модники і мод-
ниці, які вирішили здивувати незвичні-
стю своїх одягів. Чого не варто робити,
так це підбирати вбрання з відтінками і
тонами, які коню невластиві за приро-
дою (жовтий, оранжевий і т.д.), інакше
він гнівно проскочить повз вашого
будинку.

Що стосується прикрас для зустрічі
2014 року Коня, то ідеально підійдуть
витончені кулони і декоративні шпиль-
ки, а також кільця з аквамарином і пер-
лове намисто. Або можете зупинити
свій вибір на простенькому, але гар-
монійному для свята дерев'яному
намисті.

І про будинок не забудемо Ось Кінь
заходить у вашу обитель, переходить
поріг, і що він повинен побачити? Як
можна більше виробів з дерева, звичай-
но ж! Добрі очі тварини будуть раді спог-
лядати акуратно розставлені сувеніри
та посуд на святковому столі, зроблені з
космічного елемента 2014 року.

Порадуйте його гоподара і стату-
етками і фігурками на його честь, які
можуть бути виконані з будь-якого
матеріалу. А витончений хвойний бон-
сай, в поєднанні з розвішеним в вид-
них місцях оберегом - підковою -
напевно змусять Коня покинути ваш
будинок з великим достатком і напов-
нити його щастям на весь час його
царювання.

ЩО ПРИГОТУВАТИ НА ЗУСТРІЧ
2014 РОКУ КОНЯ

Кінь, як відомо, тварина травоїдна,

тому велика кількість вегетаріанських
закусок і фруктових десертів на свят-
ковому столі йому точно припаде до
смаку. Не забуваємо і про головні
ласощі для цієї доброї тварини - овес.
Печиво або каша з цього злаку будуть
відмінним символом того, що символу
року раді в цьому домі. На Сході,
наприклад, задобрюють Коня, поста-
вивши на стіл два блюдця, з водою і
дрібно нарізаним сіном. На останнь-
ому, у свою чергу, розташовується
червоний бавовняний шнурок - узда.

До алкоголю тварина не дуже
схильна, схвалюючи лише традиційне
шампанське. З візуального оформлен-
ня столу слід приділити увагу наявно-
сті білих полотняних серветок і прямо-
кутних коробок з цукерками, виставле-
них, згідно з китайським зображенням
символу дерева, у формі декоративної
хатинки-куреня. Це ще один момент,
який треба врахувати, як це рекомен-
дують на Сході. 

ЩО ДАРУВАТИ
ОДИН ОДНОМУ НА
2014 РІК КОНЯ

Не бійтеся, коня,
або навіть дерев'яного,
як презент готувати не
треба. Досить і недо-
рогих подарунків усім
своїм близьким, адже
господар 2014 року, як
ми вже писали, подвій-
но цінує сімейний
затишок і добрі стосун-
ки між рідними людь-
ми. А ось над вибором
презенту людині,
народженій під знаком
цієї тварини, дове-
деться серйозно попіт-
ніти. Ретельно поду-
майте, що може підійти
таким людям, що воло-
діють потужним
імпульсом і жагою до
пригод. Якщо ви обра-
ли квіти як подарунок,
то найкраще купити
для цього лілію, фіалки
і нарцис.

ЩО ПРИНЕСЕ НАМ РІК 
ЗЕЛЕНОГО ДЕРЕВ'ЯНОЮ КОНЯ?
Любов і сім'я - ось головні орієнти-

ри, на які потрібно тримати курс в
епоху царства дерев'яного Коня.
Астрологи обіцяють нам емоційність і
авантюрність, в яких, безумовно, важ-
ливо не захопитися. Тривалий флірт
може викликати погіршення ваших від-
носин з людиною в цілому, тому поста-
райтеся вчасно відчути момент для
переходу на новий щабель.

Якщо ж ви в 2014 році захочете
вступити в узи з вашим обранцем або
обраницею, народженими під «зіркою»
цієї тварини, то чекайте океан збуд-
жуючих кров емоцій і теплих іскорок
романтичних вечорів. Багато Коней є
центральними фігурами у своїй роди-
ні, і наступний рік додасть їм ще більше
«кінських сил» в управлінні цим склад-
ним, але таким близьким душі механіз-
мом.

«Першого січня не можна приби-
рати, підмітати, викидати сміття –
виметете багатство і достаток з
оселі»

Чудова прикмета! В усякому разі,
вагомий аргумент проти докірливих
поглядів свекрухи, який дозволяє вам
спокійненько насолоджуватися повто-
рами «вогників» і новорічними мульти-
ками, замість того, щоб бігати з віни-
ком по квартирі. Але звичайно ж, якщо
у вас після вчорашніх святкувань ялин-
ка гордо стоїть у тарілці з олів’є, або ж
навпаки – олів’є з граціозністю свіжого
снігу сповзає з ялинки, добре було б
усе-таки трохи прибратися. Особливо,
якщо очікується друге «пришестя»
гостей.

«Першого січня не можна працю-
вати – весь рік проведеш важко
працюючи» – без коментарів.
Одразу видно – наша рідна
слов’янська прикмета.

«У новорічну ніч потрібно при-
слухатися. Якщо почуєш церковний

дзвін – до хороших новин, кішка
нявкне – до появи нового сусіда,
собака загавкає – з’явиться новий
друг, а в самотніх – коханий або
кохана»

Можемо доповнити цей перелік
«пророчих» звуків: якщо в новорічну ніч
ви не чуєте звернення президента, та
що там – власного голосу не чуєте за
галасливими сусідами – то це до ано-
німки дільничному або до купівлі дрелі
та роботи у вихідні з самого ранку.

«Якщо в перший день Нового
року продавець віддасть товар пер-
шому покупцеві дуже дешево, то
весь рік у нього буде вдала торгів-
ля»

Гріх не скористатися такою корис-
ною прикметою! Не полінуйтеся 1

січня встати якомога раніше і вируши-
ти до найближчого ринку. Якщо поща-
стить і ви будете першим відвідувачем
– зможете добряче зекономити!

«У новорічну ніч потрібно одягну-
ти нове вбрання і прикраси, щоб у
новому році було багатство»

Улюблена жіноча прикмета. Нова
сукня і сережки для коханої жінки до
Нового року явно не обіцяють багат-
ства чоловікові, швидше, навпаки.
Зате такі подарунки – до задоволеної
та поблажливої дружини.

«Викиньте за поріг старі речі,
одяг і взуття, щоб усі проблеми та
неприємності залишилися в мину-
лому році»

Якщо у вас по сусідству знаходить-
ся будинок багатих і стильних людей,

можливо, варто періодично заглядати
у вікно – раптом ваші сусіди вірять в цю
прикмету й викинуть за поріг шубку від
«Діор» із минулої колекції...

«Якщо вранці 1 січня ви надягне-
те щось навиворіт, у новому році
буде багато невдач»

...А також це означає, що вчора вам
було дуже весело!

«Спечіть новорічний пиріг або
хоча б крендель, і зберігайте його,
він буде весь рік захищати від злих
духів»

...А ще такий диво-крендель диво-
вижним чином оберігає ваш дім від
неочікуваних гостей. Після такого
частування вдруге вони до вас при-
йдуть не скоро.

«На Новий рік гості – весь рік у
хаті гості»

...А ще це до порожнього холодиль-
ника, додаткових витрат, розбитої
тарілки з улюбленого сервізу, пере-
вернутої ялинки і до неврозу в кота від
надмірних погладжувань.

НОВОРІЧНІ ПРИКМЕТИ: 
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ВІДПОВІДІ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА ЄВГЕНА
БЕРДНІКОВА ПІД ЧАС «ПРЯМОЇ ЛІНІЇ» В «УРЯДОВОМУ КУР’ЄРІ»
— Перше питання — це самовільне

захоплення землі, яка належить моїй
родині, орендарем. Друге: я як член
колективного сільгосппідприємства
маю право замінити земельний серти-
фікат на державний акт безплатно,
проте не можу цього зробити, хоч не
раз зверталася в різні органи, зокрема
в Держземагентство. Не маючи дер-
жавного акта на право власності, не
можу здати на законних підставах
землю добросовісному орендареві.

— З 1 січня 2013 року державні акти
безоплатно не видаються, оскільки у
зв’язку зі зміною законодавства Закон
України «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» передбачає новий документ, що
посвідчує право власності на нерухоме
майно, зокрема на земельну ділянку, який
видають органи Укрдержреєстру з 1 січня
2013 року. Також вам роз’яснювали, що,
відповідно до вимог Земельного кодексу,
до отримання правовстановлюючого
документа таким документом є сертифі-
кат, за яким земельну ділянку можна здати
в оренду на підставі договору оренди
земельної частки (паю). Якщо ви вважаєте
орендаря не гідним вашої уваги, можете
здати земельну ділянку будь-якій іншій
особі, яка захоче взяти її у вас в оренду,
або обробляти її самостійно. Це ваше кон-
ституційне право. Якщо ви вважаєте, що
порушуються ваші права власника, то
можете звернутися в орган, який здійснює
державний контроль за використанням та
охороною земель, — сільгоспінспекцію,
що має право перевірити орендаря. У разі
виявлення самовільного зайняття земель-
ної ділянки — притягти його до адміністра-
тивної відповідальності й винести присуд
щодо звільнення цієї земельної ділянки.

— У мене є акт на землю від 27 квіт-
ня 2006 року. Кадастровий номер
земельної ділянки є. Нині земля пере-
буває в оренді. У майбутньому треба
буде щось робити з цим актом чи ні?

— Попри те, що з 1 січня змінилося
законодавство з речових прав на нерухо-
ме майно, зокрема на земельні ділянки,
нічого вам робити додатково не потрібно.
Ви маєте правовстановлюючий документ,
що посвідчує ваше право власності на
земельну ділянку. Термін дії цього доку-
мента необмежений. Змінювати його на
будь-який інший не потрібно. З урахуван-
ням того, що ваш документ містить
кадастровий номер, вам не потрібно отри-
мувати будь-яких додаткових довідок. У
вас є нормальний документ, з яким ви
можете передавати земельну ділянку в
оренду, в спадщину тощо.

— Якщо це моя власність, то чому не
можу продати її?

— Це була воля Верховної Ради, яка
щороку підтверджувала мораторій на про-

даж сільськогосподарських земель. На
сьогодні в Земельному кодексі зазначено,
що можна буде продавати, купувати
землю після набуття чинності закону щодо
обігу земель сільськогосподарського при-
значення, але не раніше 1 січня 2016 року.

Безумовно, питання зняття мораторію
на купівлю-продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення в багатьох аспек-
тах політичне і потребує суспільного ком-
промісу, єдиної суспільної думки з цього
приводу. Думаю, ви знаєте, що у нас у сус-
пільстві нема єдиної думки щодо цього.
Одна частина вважає, що продаж сіль-
госпземель потрібно дозволити, друга —
що цього не можна робити в жодному разі.
Думаю, що здоровий глузд переможе і
політичні аспекти не заважатимуть вирі-
шенню питань, пов’язаних із долею
колишньої колективної власності, з мож-
ливостями розпоряджатися сільськогос-
подарськими землями так, щоб це не
загрожувало продовольчій, національній
безпеці держави.

— Як самостійно визначити міні-
мальний розмір орендної плати за зда-
ний в оренду земельний пай? Чи є в
Україні пряма лінія, за телефоном якої
можна було б уточнити нюанси, що
стосуються укладання договорів орен-
ди землі?

— Почнемо з першого питання, щодо
розміру мінімальної орендної плати за
пай. На сьогодні щодо земель приватної
власності законодавчо мінімального роз-
міру орендної плати не встановлено, є
рекомендаційна норма в указах
Президента. Вона орієнтує на не менш ніж
3% нормативної грошової оцінки земель-
ної ділянки. Вирахувати розмір орендної
плати можна, але слід мати на увазі, що
розмір нормативної грошової оцінки
одного гектара ріллі в Україні різний.
Найменший він у Житомирській області,
найбільший — у Черкаській. І якщо ви
хочете дізнатися про розмір орендної
плати, то треба звернутися до районного
відділу земельних ресурсів, щоб отримати
інформацію про її розмір у конкретній міс-
цевості.

— Уже понад 20 років маю земельну
ділянку на території садового товари-
ства. Є державний акт на право влас-
ності. У грудні 2011 року ми уклали
договір з Інститутом землеустрою, що
в Дніпропетровську, на виконання
робіт з присвоєння кадастрового
номера, заплатили 1500 гривень.
Термін виконання роботи — до 15 трав-
ня 2012 року. Але ці документи нам
виготовили після неодноразових звер-
нень у різні інстанції лише торік, у
жовтні. Документацію з інституту пере-
дали у відділ земельних ресурсів
Дніпропетровського району. Там нам
сказали, що з документацією працю-

ють, а в січні цього року прислали лист,
що у зв’язку зі зміною законодавства
документацію знову відправили в
інститут. Як нам бути?

— Річ у тому, що справді з 1 січня змі-
нилося законодавство, назва технічної
документації, її види. Але законом, який
набув чинності приблизно два місяці тому,
передбачено, що ті, хто ще торік замовив
виготовлення технічної документації щодо
встановлення і відновлення меж земель-
ної ділянки в натурі, але не встиг отримати
державний акт або кадастровий номер до
1 січня цього року, мають можливість
одержати їх. Тож відповідь, яку ви отрима-
ли в січні, хай вас не засмучує. Ви маєте
повне право отримати на руки цю доку-
ментацію, оскільки це продукт, який ви
придбали, заплативши певні кошти.
Отримайте і звертайтеся з цими докумен-
тами до районного відділу земельних
ресурсів. Якщо виникнуть якісь проблеми,
будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію
Держземагентства за номером 0-800-
502-528. За цим телефоном ви можете
одержати й консультації щодо нюансів
стосовно укладання договорів оренди
землі, тобто вичерпну відповідь на ваше
друге запитання.

— У селі діє кооператив з випасання
худоби, який уклав договір оренди
земельної ділянки із земель сільсько-
господарського призначення (рілля) із
райдержадміністрацією в 2011-му,
терміном на 5 років. Земельна ділянка
складається із двох частин. Члени коо-
перативу порушили питання про відмо-
ву від однієї частини земельної ділянки
тому, що кількість худоби на випасах
зменшилась і вони не в змозі оплатити
оренду всіх площ. Як правильно вирі-
шити це питання, до кого слід зверну-
тися і з якою заявою?

— Якщо це дві земельні ділянки, то
дуже просто. У будь-якому разі договір
оренди укладається на кожну земельну
ділянку окремо. Якщо припустити, що
договір оренди укладено на дві земельні
ділянки в рамках одного договору, то це
потребує переукладання договору на одну
земельну ділянку. З огляду на те, що це
землі сільськогосподарського призначен-
ня за межами населених пунктів, то
суб’єкт, з яким треба укладати договір, —
обласне управління Держземагентства у
відповідній області.

А якщо земельний наділ — у межах
населеного пункту, ті самі дії треба здій-
снити, але вже з місцевою радою.

— У мене є два взаємопов’язаних
запитання. Який на сьогодні механізм
(і чи він взагалі існує) щодо отримання
земель запасу для ведення фермерсь-
кого господарства? А друге пов’язане
з тим, що для нашої області й району
дуже важливе: як можна нині змінити

статус земель, що перебувають, так би
мовити, під шпалерами для хмелю?
Адже через її високу оцінну вартість
орендарям не вигідно її використову-
вати для вирощування інших сільгосп-
культур.

— За останні роки механізм отримання
земель для фермерського господарства
істотно не змінився. Щодо незначних
нововведень, то вони стосуються зокрема
таких питань. Якщо ви хочете отримати цю
ділянку для ведення фермерського госпо-
дарства за межами населених пунктів, то,
відповідно до законодавства про розме-
жування земель державної і комунальної
власності, ці землі належать до державної
власності. Тому для такого отримання
земельної ділянки треба звертатися до
обласного управління Держземагентства
у відповідній області. У даному разі — до
головного управління Держземагентства у
Житомирській області.

Для того, щоб отримати земельну
ділянку для фермерського господарства,
то, як і раніше, існує певна пільга. Для
фермерського господарства земельна
ділянка надається на безконкурентних
засадах. Її можна орендувати безпосеред-
ньо на підставі договору з Головним
управлінням Держземагентства в області.

Щодо другого запитання, зрозуміло,
що від складу угідь залежить нормативна
грошова оцінка, розмір орендної плати і
розмір земельного податку за земельну
ділянку. Це не проблема для тих сільсько-
господарських товаровиробників, які здій-
снюють свою діяльність на підставі сплати
фіксованого сільськогосподарського
податку. Якщо ви перейдете на фіксова-
ний сільськогосподарський податок, то
знімете для себе це питання як таке. Вам
буде байдуже, яка нормативна грошова
оцінка земельної ділянки. А щодо оренд-
ної плати насправді такий зв’язок існує.
Що тут можна зробити? Безумовно, якщо
ви орендуєте у певного власника земель-
ну ділянку, потрібна згода власника на
зміну складу угідь, оскільки це пов’язано із
зменшенням нормативної грошової оцін-
ки. Але якщо ви ці хмільники хочете пере-
вести у ріллю, то зміну угідь можна здій-
снити за проектом землеустрою, що
забезпечує еколого-економічне обгрунту-
вання землеустрою, упорядкування угідь. І
після того, як цей проект буде погоджено
або затверджено, виникнуть підстави для
внесення відповідних відомостей до
Державного земельного кадастру, до
облікових даних. Потім необхідно буде
зробити нормативну грошову оцінку цієї
ріллі, після чого ви, згідно з новою норма-
тивною грошовою оцінкою, сплачуватиме-
те різні платежі у вигляді орендної плати.

«Пряму лінію» підготував і провів
Василь ТУГЛУК,

«Урядовий кур’єр»
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ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА МОЛОКО 

ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

(станом на 25 грудня 2013 року, враховуючи ПДВ)

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

(станом на 25. 12. 2013 року)

НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ

СТАНДАРТІВ

На Вінниччині протягом поточного року створено
додатково 175 пунктів із заготівлі сирого товарного
молока, які обладнано холодильними установками та
відповідним лабораторним обладнанням. Станом на
сьогодні по області всього налічується 740 таких пункти.
Окрім них, для забезпечення холодового ланцюга «від
доїння до переробки» встановлено 818 холодильних
камер, що дає можливість утримувати в межах норми
передбачені стандартизовані показники для якісного та
безпечного сирого товарного молока.

Молоко, яке закуповується в особистих підсобних
господарствах, в обов’язковому порядку проходить
наступні етапи контролю: 1 раз у місяць – на субклінічні
форми маститу та вибірковий контроль якості молока з
допомогою експрес-методики на заготівельних пунктах
і вхідний контроль кожної партії – у виробничих лабора-
торіях молокопереробних підприємств. А у Вінницькій
регіональній державній лабораторії ветеринарної меди-
цини – контроль молока з кожного населеного пункту на
регламентовані стандартами показники безпеки.

Відповідна робота, яка проведена в області, стабілі-
зувала ціну за сире товарне молоко, яке отримане від
корів з особистих підсобних господарств.

З метою контролю за дотриманням ветеринарно-
санітарних вимог при закупівлі такого молока, здій-
снюється ретельний нагляд фахівцями зі служби дер-
жавної ветеринарної медицини області протягом 2013
року обстежено 2203 пункти закупівлі молока та ряд
молокопереробних підприємств, а також – 72 автомол-
цистерни.

За результатами перевірок вручено 944 приписи за
порушення ветеринарно-санітарних вимог на пунктах
заготівлі молока та за порушення правил перевезення
молочної сировини, при цьому, піддано штрафу 587 осіб
на суму 58327 грн.

Джерело: Урядовий портал
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