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ДЕПУТАТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ – 

ЩО ЧЕКАТИ ВІД НИХ 

ФЕРМЕРУ?

З кожним роком вести фермерське господарство
стає важче. Це збільшення податкового навантаження
та його обтяжлива звітність, запровадження технічного
огляду сільськогосподарської техніки, утруднена про-
цедура реєстрації земельних прав, зокрема, договорів
оренди землі тощо. 

Всі фермери на собі відчувають економічний тягар
таких нововведень. Ці закони виникли не за один день.
Колись вони були законопроектами, при розгляді яких
можливо було вносити зміни до тексту в інтересах гро-
мадянина та хлібороба. Тепер, коли вони стали
законами, то б то набрали офіційного статусу, обгово-
рювати або переконувати авторів законів у помилково-
сті марно! Їх належить виконувати. І нести тягар їх
наслідків.

Враховуючи негативні наслідки для фермерів від
запровадження деяких нормативних актів АФЗУ звер-
нулася до нашої партнерської  адвокатської компанії
щодо аналізу окремих законопроектів, запровадження
яких прямо вплине на економіку фермерського госпо-
дарства. З метою убезпечення захисту фермерів від
негативних наслідків майбутньої зміни законодавства
просимо розглянути цей аналіз та прийняти рішення
щодо свого майбутнього.

Матеріал читайте на сторінці 2.

ПРАВО НА ПОСТРІЛ

Дослідження на дану тему з’явилося на шпальтах
нашого видання не випадково. Здавалася б, до чого
тут далекі від
в о й о в н и ч и х
емоцій фер-
мери, адже
політичні при-
страсті навко-
ло основопо-
ложних статей
К о н с т и т у ц і ї
України ніби-
то вщухли. Це
правда, проте
саме тепер
в и н я т к о в о
актуальними
стають конкретні правові питання селянського життя.
Зокрема, й такі, як право громадян на недоторканність
житла, власності, здоров’я тощо. Зрештою, чи може-
мо ми, громадяни незалежної України, боронити своє
життя, честь і гідність? Яке місце в цій боротьбі посідає
вогнепальна зброя?

Про це вів розмову наш журналіст з кандидатом
юридичних наук Володимиром Юсуповим, доцентом
кафедри криміналістики Київського національного
університету внутрішніх справ. Матеріал читайте на
сторінці 3.

Дві основні складові, від яких залежить
якість «головного» українського продукту –
умови утримання та харчування тварин. Під час
виставки «АГРО-2013» наш кореспондент мав

можливість поспілкуватися з В’ячеславом
Михайловим, генеральним директором ТОВ «І-
ТЕК Україна» із Одеси. Короткий зміст цієї бесі-
ди пропонуємо читачам на сторінці 7 видання.

24 травня в селищі Таїрове,
Овідіопольського району, що на Одещині,
за ініціативи Всеукраїнської асоціації
виробників продукції виноградарства та
садівництва, Посольства Франції в Україні,
Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України, Союзу сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів, на
базі Національного Наукового Центру

«Інститут виноградарства і виноробства ім.
В.Є.Таїрова», за активної його підтримки та
участі, відбувся семінар «Розвиток терру-
арного виноробства в малих та середніх
господарствах України з використанням
французького досвіду».

Розповідь про семінар та проблеми тер-
руарного виробництва вина в Україні
читайте на сторінках 4 – 5.

«Хрюшки» задоволені як висококалорійним харчуванням, так і сучасним, 
зручним обладнанням свиноферми

ЗАПОРУКА ЯКОСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО САЛА

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ТЕРРУАРНОМУ 
(ФЕРМЕРСЬКОМУ)

ВИНОРОБСТВУ В УКРАЇНІ?



№ 11 (309)

1 � 15 ЧЕРВНЯ 2013  ро ку2

ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044+501+78+23, 044+501+78+24

ДЕПУТАТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ – ЩО ЧЕКАТИ ВІД НИХ ФЕРМЕРУ?

До речі, сумно відомий технічний
огляд в початковому варіанті містив
величезні обтяження для фермерів:
обов’язкову необхідність доставки сіль-
ськогосподарської техніки до місця її
огляду в час призначений перевіряю-
чим, наявність особи яка управляє техні-
кою особисто, наявність у неї документів
на право керування, різних довідок,
обов’язковості акту оцінки техніки,
обов’язковості договору страхування
техніки та багато іншого, що забирає
час, гроші, здоров’я та спокій фермера.
Тоді в тривалому протистоянні АФЗУ
вдалося не допустити багато тяжких
вимог, але без достатньої підтримки
фермерів техогляд скасувати не вдало-
ся. Не будьте байдужими до себе, своїх
грошей, свого майбутнього. Негативу
легше запобігти чим його виправити.

Огляд підготувала юрист ТОВ
«Олексій Пуха і Партнери» 

Ганіч Дар’я Олександрівна

18 травня 2013 року у Верховній Раді
України народними депутатами
Калетніком Г. М. та Калетніком І. Г був
зареєстрований законопроект № 2059а
- проект Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України
(щодо збору за користування земельни-
ми ділянками сільськогосподарського
призначення)». Даним актом пропону-
ється ввести збір на розвиток інфра-
структури територій населених пунктів
сільських (селищних) рад. Платниками
збору є власники земель сільськогоспо-
дарського призначення (ріллі), які не
передано в оренду, а також орендарі
земель сільськогосподарського призна-
чення (ріллі), крім земель присадибного
фонду.

Ставка збору за гектар землі сіль-
ськогосподарського призначення скла-
датиме 80 гривень один гектар земель
сільськогосподарського призначення
(ріллі) з урахуванням встановленого
індексу споживчих цін. В законопроекті
також міститься положення, відповідно
до якого платники збору (крім фізичних
осіб) самостійно вираховують суму
збору на кожний рік та подають відповід-
ному органу податкову декларацію.

Підставою для нарахування збору є
дані державного земельного кадастру
та державного реєстру прав на нерухо-
ме майно. Відповідні органи виконавчої
влади, що реалізують державну політику
у сфері земельних відносин та держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме
майно щомісяця, але не пізніше 10

числа наступного місяця, а також за
запитом відповідного органу, що забез-
печує формування та реалізацію єдиної
державної податкової політики за місце-
знаходженням земельної ділянки
подають інформацію необхідну для
обчислення і справляння збору.

Відповідно до пояснювальної запис-
ки до законопроекту прийняття законо-
проекту надасть можливість збільшити
доходну частину місцевих бюджетів на
3,5-4,5 млрд. грн., кошти якої будуть
спрямовані на розвиток сільської місце-
вості. Проте незрозуміло, чому саме
власники земель сільськогосподарсько-
го призначення (ріллі) та орендарі таких
земель повинні приймати на себе такий
обов’язок по наповненню бюджету,
оскільки в контексті політики держави по
«полегшенню умов господарювання»
такий законопроект буде впливати на
середньостатистичного споживача
через наслідкове здороження собівар-
тості продукції як наслідок результат
приведення у дію положень даного акту. 

20 грудня 2013 року народним депу-
татом України Катеринчуком М. Д. був
зареєстрований проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про оренду землі» (щодо розміру річної
орендної плати за користування земель-
ною ділянкою сільськогосподарського
призначення, земельною часткою
(паєм), який на даний час знаходиться
на опрацюванні.

Законопроектом пропонується
доповнити Закон України «Про оренду
землі» наступним: «Розмір річної оренд-
ної плати за користування земельною
ділянкою сільськогосподарського при-
значення, земельною часткою (паєм) не
може бути меншим семи відсотків
визначеної відповідно до законодавства
вартості такої земельної ділянки,
земельної частки (паю).» 

Як зазначається у Пояснювальній
записці до проекту,  нововведення має
на меті сприяти підвищенню рівня соці-
ального захисту сільського населення.

На даний час орендна плата  може
справлятися у грошовій, натуральній та
відробітковій (надання послуг орендо-
давцю) формах. При цьому сторони
можуть передбачити поєднання форм
орендної плати. За таких умов сторони
можуть самостійно обрати форми плати
за оренду в залежності від своїх поба-
жань, що є вигідним для сторін. Стаття
627 Цивільного кодексу України гаран-
тує право вільного укладання договору
та визначення його умов. Метою даного
законопроекту є підвищення рівня соці-
ального захисту селян - власників
земельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення, а також ефективне
використання земель сільськогоспо-
дарського призначення.

Положення про встановлення міні-
мального розміру орендної плати за
користування земельною ділянкою сіль-
ськогосподарського призначення на
рівні семи відсотків визначеної відповід-
но до законодавства вартості такої
земельної ділянки в майбутньому позна-
читься на діяльності фермерів, оскільки
імперативне встановлення лише однієї
форми розрахунку є кардинальним для
фермерів і призведе до підвищення
собівартості продукції. Продукція, яка
вироблятиметься фермерами, при
потраплянні на ринок, включатиме в
себе не лише звичайні податки й збори,
а й запланований законопроектом збір,
тому, як наслідок, слід очікувати зро-
стання вартості сільськогосподарської
продукції. Так, даний законопроект не
лише порушує принцип диспозитивно-
сті договору, а й негативно позначиться

на громадянах України, які змушені
будуть платити не лише за продукцію, а
й за закладену в її вартість орендну
плату.

24 січня 2013 року народним депута-
том України Сігалом Є. Я. був заре-
єстрований проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України» (щодо плати за оренду
земельних ділянок).

Даним законом пропонується ввести
положення, що розмір плати за оренду
земельної ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення приватної форми
власності встановлюється за згодою
сторін у договорі оренди, але не може
бути нижчим 4% та більшим 10% від
нормативної грошової оцінки цієї ділян-
ки. Орендна плата за земельні ділянки,
незалежно від форми їх власності, спла-
чується виключно у грошовій формі.
Також законопроектом пропонуєтсяь
ввести доповнення в Кодекс України про
адміністративні правопорушення та у
Кримінальний Кодекс України.

Виходячи з даного законопроекту ми
вбачаємо негативні наслідки для еконо-
міки, як окремого регіону так і держави в
цілому. Оскільки введення лише грошо-
вого розрахунку за оренду земельних
часток (паїв) та встановлення лише
щомісячної оплати за оренду землі
може негативно вплинути на орендаря.
На сучасному внутрішньому ринку на
даний час існують непропорційні та хао-
тичні коливання цін на продукцію, а це
значною мірою вплине на орендаря та
економіку відповідного регіону, оскільки
приведе до не конкурентоздатності
останнього.

В загалом розрахунок за оренду
часток землі (паї) здійснюється один раз
на рік, після збору урожаю та здій-
снюється найбільш часто в натуральній
формі, проте це економічно зумовлена
необхідність орендаря, що виражається
у можливості орендаря не тільки розра-
хуватися з власниками паїв, а і таким
чином перестрахуватися у разі настанні
негативних чинників на внутрішньому
ринку та зберегти конкурентоздатність,
що є важливим чинником для економіки
окремо взятого регіону та держави в
цілому.

Проектом Закону України «Про вне-
сення змін до статті 21 Закону України
«Про оренду землі» (щодо підвищення
розміру річної орендної плати за кори-
стування земельною ділянкою сільсько-
господарського призначення, земель-
ною часткою (паєм)» пропонується вне-
сти зміни до ст. 21, а саме передбачити,
що розмір річної плати за оренду
земельної ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення, земельної частки
(паю) не може бути меншим, ніж 4,5 від-
сотки визначеної відповідно до законо-
давства вартості земельної ділянки,

земельної частки (паю).
Даний законопроект був зареєстро-

ваний Членом парламентського коміте-
ту з питань аграрної політики та земель-
них відносин Геннадієм Бобовим.

Наразі ст. 21 Закону України «Про
оренду землі» регламентує вільний
вибір розміру, форми і строків внесення
орендної плати за землю, які мають
встановлюватися за згодою сторін у
договорі оренди (крім строків внесення
орендної плати за земельні ділянки дер-
жавної  та комунальної власності, які
встановлюються відповідно до
Податкового кодексу України.

Указом Президента України «Про
додаткові заходи щодо соціального
захисту селян – власників земельних
ділянок та земельних часток (паїв)» від
02 лютого 2002 року № 92/2002 для під-
вищення рівня соціального захисту
сільського населення, встановлена
плата за оренду земельних ділянок сіль-
ськогосподарського  призначення,
земельних часток (паїв) у розмірі не
менше 3 відсотків визначеної відповід-
но до законодавства вартості земельної
ділянки, земельної частки (паю) та
поступове збільшення цієї плати залеж-
но від результатів господарської діяль-
ності та фінансово - економічного стану
орендаря.

Дані зміни покликані підвищити
рівень соціального захисту сільського
населення - власників земельних діля-
нок сільськогосподарського призначен-
ня, земельних часток (паїв) та збільшити
надходження до місцевих бюджетів.

Проте запропоновані зміни, окрім
позитивного підвищення наповнювано-
сті місцевих бюджетів невідворотно
призведуть до негативних наслідків як
для вітчизняних аграріїв, так і для грома-
дян країни в цілому, про які неможливо
не зазначити.

Адже, як вже показала практика,
збільшення платежів призводить до
збільшення собівартості продукції, що є
наслідком збільшення непродуктивних
витрат. Зміна орендної плати в першу
чергу негативно позначиться на малому
та середньому агробізнесі.

Також невідмінно буде мати місце
конфлікт інтересів між орендодавцями
та орендарями, що спричинить велику
кількість судових спорів щодо внесення
змін до договорів оренди, укладених
раніше, про збільшення процентної
ставки орендної плати. Адже орендна
плата за договорами, укладеними рані-
ше, буде в рази менше, ніж за договора-
ми, що мають укладатися в наступному.

Інформація розміщена за сприяння
проекту «Розвиток аналітичного потен-
ціалу Асоціації фермерів та приватних
землевласників України», та стала
можливою завдяки підтримці амери-
канського народу.

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

* створення підприємств та професійних об'єднань
* супроводження зовнішньоекономічних 

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

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

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

Юридична компанія 
"Олексій Пуха і Партнери"

МИХАЙЛУ АНДРІЙОВИЧУ 
ГАЛАМАЗІ!

Літа цвіли не просто цвітом, 
А проростали у труді, 
Дорослими вже стали діти, 
А Ви душею молоді. 

Пливуть літа, мов тихі води, 
І вже минає 70, 
Хоч як прожитих шкода, 
Та не повернути їх назад. 

Хай щастя панує у Вашому домі 
І радість у ньому живе, 
Здоровя міцного і щирої долі 
Хай Бог посилає і Вас береже!

Михайле Андрійовичу, від
щирої душі прийміть наші поздо-
ровлення з ювілеєм. Здоров’я
Вам, родинного затишку, достатку
та морального задоволення від
роботи, яку Ви робите на благо
Українського фермерства.

Від імені Асоціації фермерів та
приватних землевласників , редак-
ції газети «Вісник Фермер України»
та всього фермерства України.
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За мов лен ня №137811

Конституція України (ст. 27) наді-
ляє кожну людину невід'ємним пра-
вом на життя; кожен має право захи-
щати своє життя і здоров'я, життя і
здоров'я інших людей від протиправ-
них посягань. Водночас, ст. 30 гаран-
тує кожному недоторканність житла,
не допускаючи несанкціонованого
проникнення до нього. На жаль, у
тексті Основного Закону начисто від-
сутні норми щодо застосування гро-
мадянами засобів захисту – і життя, і
власності. Зате для них передбачена
кримінальна відповідальність за пере-
вищення меж необхідної самооборо-
ни. Як за таких умов захистити себе,
близьких людей, власне майно і не
зігріти нари власним тілом?

Зазвичай, коли тема публікації
містить у собі запитання, однозначні
відповіді на які важко знайти в чинно-
му законодавстві, ми звертаємося за
консультаціями до фахівців-правни-
ків. Цього разу розібратися в казуї-
стиці законів, підзаконних норматив-
них документів та кодексів нашому
кореспонденту допомагає кандидат
юридичних наук Володимир Юсупов,
доцент кафедри криміналістики
Київського національного університе-
ту внутрішніх справ.

Кор.: Що слід розуміти під тер-
мінами «самозахист» та «самообо-
рона»? Які їхні межі? Адже важко
визначитися (особливо за долі
секунди): чи не будуть ваші рішучі
озброєні дії кваліфіковані слідчим
як перевищення меж необхідної
оборони?

В.Ю.: У загальному випадку само-
захист (самооборона) – це власно-
ручне застосування засобів примусу
особою без втручання відповідних
державних та інших органів. Але суть
питання – не в термінології, а у право-
вому підгрунті. Дійсно, в Україні досі
остаточно не врегульовані правові
питання щодо використання, застосу-
вання вогнепальної зброї цивільним
населенням з метою самозахисту та
інші. В нашій державі тільки закон про
кримінальну відповідальність має
значення нормативно-правового
акту, який визначає, яке суспільно
небезпечне діяння визнається злочи-
ном і які покарання можуть бути
застосовані за його вчинення. 

З іншого боку, ми маємо цілком
пристойний Кримінальний кодекс,
стаття 36 котрого визначає необхідну

оборону, як  «дії, вчинені з метою
захисту охоронюваних законом прав
та інтересів особи, яка захищається,
або іншої особи, а також суспільних
інтересів та інтересів держави від сус-
пільно небезпечного посягання шля-
хом заподіяння тому, хто посягає,
шкоди, необхідної і достатньої в даній
обстановці для негайного відвернен-
ня чи припинення посягання, якщо
при цьому не було допущено переви-
щення меж необхідної оборони».
Сприймається це положення ніби
дещо узагальнено, але далі Кодекс
пояснює, що перевищенням меж
необхідної оборони визнається умис-
не заподіяння тому, хто посягає, тяж-
кої шкоди, яка явно не відповідає
небезпечності посягання або обста-
новці захисту…

Натомість, не є перевищенням
меж необхідної оборони і не має
наслідком кримінальну відповідаль-
ність застосування зброї або будь-
яких інших засобів чи предметів для
захисту від нападу озброєної особи
або нападу групи осіб, а також для
відвернення протиправного насиль-
ницького вторгнення у житло чи інше
приміщення, незалежно від тяжкості
шкоди, яку заподіяно тому, хто пося-
гає.

Кор: Цікаво, наскільки така тео-
рія відповідатиме практиці. Як у
надзвичайно "гарячій" ситуації
зберігати холодний розум? Адже
помилка може коштувати життя
вам або зловмиснику. І зрештою,
яким чином ви потім зможете
довести, що робили оте перед-
бачене законом "попередження
голосом"? Тобто, в разі загибелі
нападника вас можуть звинуватити
в провокації та ще й притягти до
суду. 

В.Ю.: Дійсно, криміналістиці відо-
мі випадки, коли громадяни вдаються
до провокації необхідної оборони,
тобто таких дій, що вчиняються з
метою викликати на себе напад, аби
отримати можливість дати гідну відсіч
(помститися), посилаючись на те, що
був змушений оборонятися, тобто
знаходився в стані необхідної оборо-
ни. За правилами необхідної оборо-
ни, нападаючий і обороняючий себе
(чи інших осіб) ніколи не можуть помі-
нятися місцями. І ще одна важлива
деталь: стану необхідної оборони
немає, якщо напад ще не розпочався

(бо немає необхідності в заподіянні
шкоди), а також і тоді, коли напад уже
явно закінчився (бо немає потреби в
захисті).

Кор.: Скажімо, в сейфі у грома-
дянина Х зберігається (належним
чином, тобто без спорядження)
мисливська рушниця, причому не
якась дідівська берданка, а цілком
сучасна напівавтоматична самоза-
рядка 12-го калібру від «Бенеллі».
Чи буде злочином, якщо він засто-
сує її проти зловмисників, які вди-
раються до його житла з метою
насилля й пограбування?

В.Ю.: Згідно зі ст. 15
Кримінального кодексу України, не є
злочином застосування зброї або
будь-яких інших засобів чи предметів,
незалежно від наслідків, якщо вони
здійснені для захисту від нападу
озброєної особи, відвернення проти-
правного насильницького проникнен-
ня у житло чи інше приміщення і т.ін.
Тому, якщо власник будинку само-
обороняється за допомогою
мисливської зброї від осіб, які вчини-
ли напад на його оселю – ці дії потріб-
но вважати правозгідними. Втім, до
розгляду справи в суді краще утрима-
тися від коментарів…

Взагалі, необхідно підкреслити,
що питання про вогнепальну зброю як
засіб замозахисту громадян від зло-
чинних посягань, сьогодні в Україні є
надзвичайно актуальним і в той же час
складним для вирішення.
Законотворці та працівники право-
охоронних органів щодо цього
висловлюють різні погляди: одні праг-
нуть легалізувати короткоствольну
вогнепальну зброю, інші – не допусти-
ти володіння такою зброєю цивільним
населенням.

Кор.: А що роблять для виходу з
цієї ситуації народні обранці, тобто
депутати Верховної Ради? 

В.Ю.: Наскільки мені відомо, на
цей час у Верховній Раді України на
розгляді є три проекти закону "Про
зброю”. У першому законопроекті,
розробленому Міністерством внутрі-
шніх справ України, передбачено
надання громадянам права тільки на
мисливську гладкоствольну і нарізну
вогнепальну зброю. 

Автори ж двох інших законопроек-
тів відстоюють право громадян не
тільки на мисливську, а й на коротко-
ствольну нарізну вогнепальну зброю.

На їхню думку, це стане засобом реа-
лізації конституційного права грома-
дян на самозахист від протиправних
посягань; мовляв, найбільш розвине-
ні демократичні держави надали
право володіння короткоствольною
вогнепальною зброєю своїм громадя-
нам, і це справило стабілізуючий
вплив на громадський порядок –
зменшилася кількість насильницьких
злочинів проти особи і проти власно-
сті і т.ін.

Кор.: Чи можна вважати пере-
конливими подібні аргументи в той
час, коли стрілянина лунає на всіх
континентах, і жертвами її стають
пересічні неозброєні громадяни?

В.Ю.: В уявленні багатьох обива-
телів кожен, хто має зброю – потен-
ційний убивця. Але ж це зовсім не так,
якщо власник «ствола» – людина пев-
ного рівня культури, з відповідними
знаннями і вмінням поводитися зі
зброєю. Тільки за таких умов можна
отримати від володіння нею істинне
задоволення, без найменшої шкоди
для оточуючих. У цьому сенсі дійсно
повчальною можна вважати історію
США, де за часів «золотої лихоманки»,
коли на Аляску зібралися шукачі
щастя й небезпечних пригод мало не
з усього світу, «закон Кольта» зміг
урівноважити членів цієї, значною
мірою криміналізованої, спільноти –
адже зброя була у кожного, тому
будь-яка спроба насилля чи зневаги
людської гідності могла отримати
рішучу збройну відсіч. Надалі «цивіль-
на» зброя набула поширення на всій
території країни, і американці вва-
жають це переконливою ознакою
демократії. А вчені-криміналісти з
Університету Чикаго навіть стверд-
жують, що вбивств у «озброєних»
регіонах стається майже на 10%
менше, ніж у середньому по країні.
Загальновідомо, що вбиває не зброя,
а людина, і необхідно боротися зі зло-
чинністю, а не зі зброєю. Проте немає
правил без винятків – про це свідчать
хоча б безглузді масові розстріли в
американських школах. У більшості
подібних випадків застосовувалася
«домашня», тобто легально придбана
й зареєстрована, зброя. «Справжні»
злочинці використовують, як правило,
нелегальну зброю. Але це вже інша
історія…

Спілкувався Володимир 
ЯРОШЕНКО

228+48+15

ПРАВО НА ПОСТРІЛ
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БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ТЕРРУАРНОМУ 
(ФЕРМЕРСЬКОМУ)

ВИНОРОБСТВУ В УКРАЇНІ?

Виробництво терруарних вин… Місцевих, фермерських.
Бути чи не бути їм в Україні? 

Це питання можна було б поставити і таким чином: чи бути
в Україні виробництву якісних вин? Індивідуальних та яскра-
вих? Чи втілиться найпластичніша культура, дарована Богом,
якою є виноград, в радісний, розкішний, безмежно різнома-
нітний продукт, що може відобразити стільки ж характерів,
скільки майстрів виноградарства візьмуться до благородної
справи виноробства.

Якого типу структура економіки у нас? 
Даю Вам підказку, шановний читачу. У Франції налічується

біля 85000 виноробів, що виходять на споживчий ринок, а у
нас – 8! Терруарних серед них немає.

Семінар розпочав роботу з привітального слова
В’ячеслава Власова, директора інституту ім. В. Є. Таїрова. І це
було не формальне привітання господаря «оселі», а натхненна
розповідь про роботу інституту, про бажання та можливості
допомогти фермерам, іншим малим та середнім господарст-
вам, що, за твердим переконанням вченого, мають можли-
вість з успіхом запроваджувати нові сорти винограду, техноло-
гії його посадки, догляду за насадженнями, збереження та
переробки. Все це інститут готовий надати господарям та
супроводити необхідними дорадчими послугами. Вони не раз
прозвучали у контексті щодо агротехнічних, погодних умов
цього року, щодо актуальних заходів по захисту виноградних
насаджень. «У нас в інституті все зроблено. Допомагайте нам
у впровадженні». Не помилюсь, якщо скажу, що В’ячеслав
Власов був «душею компанії», не раз доповнюючи свої висту-
пи з «кафедри» захоплюючими розповідями про вино, вино-
град, інститут та людей, які в ньому працюють.

Системну доповідь про роботи та можливості наукового

центру в терруарному виноробстві зробила співробітник інсти-
туту Юлія Булаєва - «Наукові досягнення та перспективи роз-
витку терруарного виноробства в Україні».

Потрібно зауважити, що семінар прекрасно узгоджувався
в часі та в темі з Слуханнями в Комітеті аграрної політики та
земельних відносин у Верховній Раді «Державна підтримка
розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства». А якщо
вже бути відвертими, то радше було б називати ті Слухання
про «державну не підтримку». І це підтвердили народні депута-
ти і представники Міністерства аграрної політики та продо-
вольства. Вважаю, окрім констатації щодо стагнації галузі,
було досягнуто таких конструктивних рішень, як підготовка
Проекту закону про внесення змін до Закону про державний
бюджет України та організація громадської ради, що об’єдну-
вала б всі громадські організації, що нині діють у сфері вино-
градарства, садівництва та хмелярства, у представництві інте-
ресів виробників в урядових організаціях та Верховній Раді
України. Адже потрібно якось долати лицемірну ситуацію, що
склалася у державі: збори у спецфонд для підтримки галузі

збільшилися з 1% до
1.5%, а субвенції у її
розвиток зменшилися
у десятки разів. А це
значить, що розши-
рення та оновлення
посадок припинилися!

Важливі тенденції,
що прозвучали на
Слуханнях підтверд-
жені були у виступі
головного спеціаліст
відділу садівництва,
виноградарства та
хмелярства Сергія
Ченуши. Слідом за
своїми керівниками з
Міністерства він наго-
лосив на важливій ролі
фермерства і, що
досить нове у адміні-
стративній риториці,
ролі особистих
селянських госпо-
дарств, як важливого
резерву поліпшення
якості і збільшення
виробництва виногра-
дарської та садівничої
продукції.

МИ І ФРАНЦІЯ
Перш за все: хто «ми»?

Ми – це кращі гос-
подарі Півдня і
Закарпаття, що вже
зараз втілюють ідею
терруарного винороб-
ства в Україні, наша
Асоціація ВАВПСВ,
колектив ННЦ
«Інститут виногра-
дарства і виноробства
ім.В.Є.Таїрова» на
чолі з його директо-
ром В’ячеславом
Власовим, Ураїнське
бюро винограду та
вина під головуванням
відомого винороба
Івана Плачкова, Рада
жінок – фермерів
України (голова
Правління Людмила
К л е б а н о в а ) ,
Міністерство аграрної
політики та продо-
вольства України, яке
представляв головний
спеціаліст відділу
садівництва, виногра-

дарства та хмелярства Сергій Ченуша, представники інших
виробничих та громадських структур.

А Франція: це – перш за все наш друг та колега Анрі
Барнабо, фермер з Гасконії, офіційний представник
Франції при Міністерстві аграрної політики та продоволь-
ства України, це ще один наш колега – експерт з розвитку
агропромислового сектору Економічної Місії – UBIFRANCE
Посольства Франції в Україні з питань сільського госпо-
дарства, енолог - агроном Олександр Сидоренко, ферме-
ри і керівники кооперативів півдня Франції, представлених

маркою Plaimont - трьох
фермерських коопера-
тивів, що спеціалі-
зуються на переробці
винограду і презенто-
вані директором вино-
робного заводу в
Гасконії паном
Седеріком Гарзюелем,
представники виробни-
чих фірм та компаній.

Безумовно, це дале-
ко не всі «дієві особи та
виконавці». Наші відно-
шення з Францією,наби-
раючи обертів, успішно
розвиваються вже з 1910
року. І ми ще не раз

повертатимемось до цієї
теми на шпальтах нашої
газети. «Ми і Франція» –
стане загальною для пуб-
лікацій рубрикою.

«Виноградарство у Франції: 
економічна і соціальна сила»

Досвід Франції - це перш за все кращий світовий досвід
виноробства. Він був представлений трьома французькими
доповідачами Анрі Барнабо, радником Міністерства аграрної
політики та продовольства, Олександром Сидоренком, ено-
логом-агрономом місії Ubifrance при Посольтсві Франції в
Україні, Сидеріком Герзюелєм, директором винзаводу фер-
мерського кооперативу «Terresde Gascogne». Виступаючі
вдало доповнювали одне одного. Проте і з вуст українських
доповідачів звучали посилання на французьке виноградарст-
во та виноробство, особливо в частині його організації  та
державного регулювання.

Треба зауважити, вивчення французького досвіду вино-
градарства та виноробства нашими фермерами почалося рік
тому, коли група представників ВАВПСВ та Союзу учасників
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів побува-
ла в Гасконії, що на південному Заході Франції, в виногра-
дарських господарствах та кооперативах, які надають ферме-
рам послуги з виробництва вина. 

Анрі Барнабо повідомив, що нині Франція є першою вино-
градарською країною у світі стосовно якості та об'єму, розмі-
рів експорту, споживання та різноманітності продукції. Вона
виробляє 20 % вина планети. Так у 2010 році виробництво
становило 44,75 млн. гектолітрів (перше місце на світовому
ринку).

Загальні площі виноградників, що на сьогодні становлять
780 тисяч га, зменшуються, проте Франція все ж залишаєть-
ся на другому місці в світі після Іспанії щодо виноградарства.
На цих землях працюють близько 85000 господарств, що
вирощують виноград, призначений для виробництва вина.У
середньому площа виноградників винних сортів досягає 9,1
га на одне господарство з великим диспаритетом між вино-
градарськими басейнами: від 2,4 га в Шампані до ̀ 14,4 га в
Аквітанії (Бордо) та до 25 га на Корсиці.

У 2007 році загальний товарообіг галузі сягав майже 18
мільярдів Євро. Внесок до торгового балансу від експорту
французьких вин перебуває на рівні 6 мільярдів Євро і займає
друге місце в структурі експорту слідом за літакобудуванням.

Французьке виноградарство наразі переживає поворот-
ний момент у своїй історії. Еволюція харчування, способу
життя, політики, охорони здоров’я, поява нових країн - вироб-
ників, а також реформування Спільної Ринкової Організації
(СРО) вимагають важливих дій з адаптації до них. Щороку
виробництво падає в різних пропорціях, між 2 та 5 %.

Майжеполовина винограду, призначеного для виробницт-
ва вина переробляється у Франції в фермерських кооперати-
вах, через них же реалізується 37% продукції. Частина вино-
градарів мають свої невеличкі заводи і виходять на ринок
винопродукції самостійно. 

Нині в Європі відбувається реформування Спільної ринко-
вої організації, що призводить до деяких змін у галузі вино-
робства Франції.

Наприклад, Європейський Союз зобов'язався з 2008 року
провести ряд важливих реформ з метою регулювання вироб-
ництва вин, покращення інформованості споживачів, щоб
протистояти частковим втратам ринку експорту та закріпити
ідентичність продукції з певних територій. Це перш за все сто-
сується вдосконалення правил щодо етикетування та скасу-

В сучасному виноробстві існують два основних підходи
до виготовлення вина: індустріальний та індивідуальний. За
олігархічною структурою економіки індустріальний підхід
стає монопольним. За демократичною – переважає індиві-
дуальний, який на професійній мові називається терруар-
ним. Цей підхід є пріоритетним в розвинених країнах. В
країнах, що розвиваються (а не деградують) можливі два
підходи: як індустріальний, так і терруарний. Але вони
обов’язково починають конкурувати. Тоді індустріальне
виробництво може досягнути високих якостей тільки за
рахунок технологій, які застосовуються на винодільні до
окремих одноманітних сировинних мас, надаючи їм певно-
го ринкового шарму.

На відміну від індустріальних, властивості терруарних
вин визначаються фермером на полі. А далі їх якості поси-
люються на кооперативних або індивідуальних винзаводах.
Улюблена теза прихильників терруарного виноробства:
«вино народжується на винограднику, а не в льоху».

За тлумаченням учасника семінару Олександра
Сидоренка, терруар – це назва складного поєднання ґрун-
тових, кліматичних і людських факторів, що комбінуються і
управляються через досвід винороба.

ДВА ПІДХОДИ ДО ВИРОБНИЦТВА ВИНА

Олег Кирницький, автор матеріалу

Учасники семінару. На передньому плані Людмила Клебанова - голова Правління Ради жінок -
фермерів України, Микола Гаврилюк, фермер, голова Кримського республіканського 

осередку Союзу сільскогосподарських обслуговуючих кооперативів України.

Анрі Барнабо, фермер з
Гасконії, офіційний представ-
ник Франції при Міністерстві
аграрної політики та продо-

вольства України.

Майстри терруарного виногра-
дарства України: Олександр

Ковач, голова Асоціації приват-
них виноробів та виноградарів

Закарпаття, Микола Халупенко,
фермер,  голова АФЗ

Херсонської області, Михайло
Вареник, фермер, голова

Одеського обласного осередку
ВАВПСВ

Іван Кобзаренко, голова
Ренійського осередку ВАВПСВ,

фермер – винороб
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вання прав на насадження у 2015 чи 2018
роках для країн - членів, які приймуть таке
рішення. Ці заходи направлені на збалансу-
вання потенціалу виробництва.

Седрік Гарзюель з Гасконії, що приймав
участьу семінарі, щиро поділився технологія-
ми і менеджментом у виробництві вина.

Процес переробки на винодільні тісно
пов'язаний з роботою її спеціалістів безпо-
середньо з фермерами, часто просто у полі.
Саме там починається так званий вхідний
контроль продукції, що поступає на пере-
робку. 

В кооперативі проводиться розрахунок
кількості обладнання в оптимальних об’ємах
за принципом, щоб було «немало-небагато».
Інвестиції визначаються в залежності від про-
дажу вина. Саме ринок, його потреби і мож-
ливості самого кооперативу, є початком від-
ліку для розрахунку інвестицій. Крім того,
обладнання повинно оптимізовувати собі-
вартість.

Важлива операція – моніторинг виноград-
нику , де основна роль відводиться техноло-
гу-виноробу. За допомогою тарифної сітки

тих сортів винограду, що кори-
стуються попитом на ринку,
стимулюється їх вирощування.
Для підтримки відновлення
виробничої сфери кооператив
дає дотації на реструктуриза-
цію, нові насадження і на підт-
римку молодих аграріїв шля-
хом надання банківських
гарантій, забезпечення пільго-
вих відсотків, а також передо-
платою за майбутню продук-
цію.

Члени кооперативу отри-
мують кредити  на придбання
засобів захисту рослин.

Створення сільськогоспо-
дарських обслуговуючих коо-
перативів у Франції обумовле-
но перш за все бажання змен-
шити кількість посередників.
Вже в 30-ті роки 20-го століття
їх кількість у галузі зросла з 80

до 800 одиниць, але в той час їх роль була
переважно технічна. Вже пізніше почався
розвиток маркетингової діяльності. Кінець
20-го сторіччя позначений створенням об'єд-
нань кооперативів, що оптимізувало собівар-
тість і дало можливість енергійно знаходити
своє місце на ринку.

Зараз нараховується 690 кооперативних
винних погребів, де готується до реалізації 21
млн. гектолітрів, або – приблизно половина
винного виробництва Франції (окрім конь-
яку).

Важливою передумовою успішного
управління процесом виноробства є отри-
мання знань про якість та стан ґрунтів, що
відводяться під виноградники. Якість май-
бутнього вина, навіть його відтінки залежа-
тимуть від землі, на якому виростає лоза. А
саме головне – її продуктивність. Про цю
важливу сторону виноградарства розповів
Олександр Сидоренко, енолог - агроном з
Економічної Місії при Посольстві Франції в
Україні. Питання це пов’язане із плануван-
ням розвитку цілих регіонів і безумовно з
формуванням концепції терруара на тих чи

інших площах під виноградни-
ки. Треба зауважити, що
Інститут ім. В.Є.Таїрова провів
велику роботу по дослідженню
умов на південних територіях
України для вирощування
винограду. Безумовно, хотіло-
ся б мати певну кадастрово -
реєстраційну систему,
прив’язану до мапи, в який би
знайшлося місце для фер-
мерських земель під сади та
виноградники, з визначенням
перспектив залучення власни-
ків земельних паїв до терруар-
ного виноробства. Про це ми
ще додатково говорили з
паном Олександром після
Семінару.

І це було б шляхом до вико-
ристання потенціалу ОСГ, зга-

дувані у виступі представника Міністерства.
Ми вирішили, що з питань терруарного ґрун-
тознавства мало б рацію проведення семіна-
ру з днем поля.  

Висновки та пропозиції учасників
Семінару.

Виходячи із завдання, поставленого перед
Семінаром щодо шляхів покращання ситуації
у вітчизняному виноградарстві та винороб-
стві, вивчення можливостей виходу з кризи,
спираючись на найуспішніший в світі досвід
французького виноградарства та винороб-
ства і враховуючи пропозиції Українського
бюро винограду і вина (Іван Плачков, Ігор
Ніколін) президент Всеукраїнської асоціації
виробників продукції садівництва та виногра-
дарства Валерій Петров від імені Асоціації та
учасників Семінару зробив Заяву, в якій кон-
статував, що:

- з понад сорока тисяч фермерських
господарств України майже 18 тисяч знахо-
дяться у зоні виноградарства;

Франція займає перше місто у світі за кіль-
кістю виробленого та проданого вина. Вона є
першою у кількісних показниках саме тому, що
якість її вина, що стала за століття традицій-
ною, теж найвища. Вона виробляє 44 млн.
декалітрів вина і займає перше місце з експор-
ту цього продукту харчування. Так, саме про-
дукту харчування, бо так характеризується
вино у французькому законодавстві. Користь
та коефіцієнт його споживчої цінності переви-
щує багато інших традиційно визнаних продук-
тів харчування, які є результатом господарсь-
кої діяльності людини. Взагалі, три основних
продукти харчували Середиземноморську
цивілізацію: риба, сир і, безумовно, виноград.
Причому виноградом та його похідними в
довготривалий древній період історії, аж до
масової появи зернових культур людина могла
сповна тішитися як продуктом своєї інтенсив-
ної діяльності. Тоді як перших два види –
рибальство у природних водах та вівчарство
все ж таки скоріше відносились до екстенсив-
ної економічної діяльності. 

Потенційна енергія вина майже повністю
використовується організмом людини, мік-
роелементи вина є каталізаторами та регу-
ляторами процесів обміну речовин в орга-
нізмі. Серед них – майже повний набір
необхідних для життєдіяльності людини
калій, натрій, кальцій, магній, залізо, алюмі-

ній, марганець, фосфор, азот, кремній, а
також в невеликій кількості мікроелементи -
мідь, цинк, бром, фтор, бор та деякі інші.
Цінним є те, що фосфор, залізо та кальцій
знаходяться у вині у вигляді металоорганіч-
них сполук.

Вино утримує біокаталізатори – фермен-
ти та вітаміни, хоча на останні вино не є
надто багатим. Серед них варто назвати
групу вітамінів «В», «С», «Н» і «Р». Проте вино
має деяку таємну силу дії на організм люди-
ни. Так, за умов невеликої кількості аміно-
кислот цінність їх для людини досить висока.
Вино перешкоджає накопиченню холестери-
ну, тому що в крові завдяки іншим складо-
вим, він перетворюється на ефіри, які вільно
видаляються. Виноградне вино має бакте-
рицидну дію навіть на таких «монстрів», як
холерний вібріон, тифозні палички, бацили
Еберта та інших.

І що може статися у нагоді для любителів
інших міцних напоїв: останнім часом деякі
автори прийшли до висновку про наявність в
сухому вині якихось інгібіторів, що змен-
шують алкоголемію (утворення токсичних
речовин) в крові порівняно із алкогольними
напоями інших походжень! Отаке! Тут і ніякої
реклами не потрібно про здоровий спосіб
життя, якого нам допомагає дотримуватися
просто вино.

ВИНО – АЛКОГОЛЬ, ЧИ ВАЖЛИВИЙ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ?

Винзавод фермерського обслуговуючого кооперативу в
Гасконі: цех по виробництву вина

Ігор Ніколін, генеральний директор
Українського бюро винограду і вина, вно-

сить пропозицію щодо звернення до
Державних органів влади.

Неформальне спілкування по закінченню семінару. 
На фото –  В’ячеслав Власов, директор Інституту 

ім.. В. Є. Таїрова, Валерій Петров, президент ВАВПСВ,
Ален Ремі, Надзвичайний та Повноважний 

Посол Франції в Україні.
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Семінар закінчився, його
учасники повернулися до
своїх буденних справ. Але
залишилися думки – про май-
бутнє українського виногра-
дарства й виноробства. Ними
поділилися в бесідах із нашим
кореспондентом:

Куліш Олександр
Федорович, голова АФЗ
Овідіопольського району
Одеської області.  На запи-
тання, що, на його думку,
заважає розвитку якісного
виноробства в Україні, він від-
повів: «Ніщо не заважає, бо
нічого не робиться. Існують 4 -

5 потужних холдингів, вони й
монополізують галузь, дик-
туючи решті виноробів свої
умови, користуючись підтрим-
кою влади. Для виходу з кризи
необхідно законодавчо розді-
лити виробників виноградної
продукції за простою логічною
схемою:

- виноградарі здійсню-
ють первинне виробництво;

- оптовики здійснюють
заводську переробку сирови-
ни, розлив готової продукції в
стандартну тару і постачання її
оптовими партіями на ринок.

Кабінету Міністрів слід
створити нову концепцію, роз-
діливши виноградну продук-
цію за стадіями її створення:
власне виноград, сусло
зброджене, вино. При цьому
має бути відповідно відкори-
гована цінова і податкова полі-
тика держави щодо галузі.

Олександр Федорович
переконаний: холдинги й дріб-
ні виробники можуть і повинні
працювати разом, вносячи
кожен свою частку в напов-
нення бюджету і створення
позитивного іміджу України як

виноробної держави. Цьому
має сприяти розумне законо-
давство, для підтримки ство-
рення й запровадження якого
потрібно формувати парла-
ментське лобі.

Ніку Михайло Лукич,
аксакал терруарного вино-
робства з Білгород-
Дністровського району

Одеської області, не уявляє
свого життя без винограду й
виноробства: «Весь наш рід, із
діда-прадіда – винороби.
Адже виноград – це один із
найцінніших дарунків приро-
ди, відомий людям із сивої
давнини. Знахідки археологів
свідчать, що виноградна лоза
з’явилася на Землі понад 55
мільйонів років тому, за тре-
тичного періоду геологічної
історії нашої планети.
«Сонячна ягода» оспівана в
творах митців найдавніших
часів. Цінність винограду для
людського організму неоці-
ненна. Я люблю свою справу,
тому й став першим в області
фермером. Маю певні успіхи,
але є й проблеми. Одна з них –
неможливість вигідно реалізу-
вати своє якісне вино. А все
тому, що держава, дбаючи
лише про холдинги, не розу-
міє, що їхня масова продукція
не завжди може задовольнити
вибагливих споживачів вина,
справжніх цінителів. На мою
думку, нам слід об’єднувати-
ся, гуртуватися, створювати
депутатську групу підтримки,
активно працювати над вдос-
коналенням законодавства,
налагоджувати ділові стосун-
ки з ринковими структурами,
презентувати свою продукцію
на спеціалізованих виставках і
ярмарках, ширше взаємодіяти
з засобами масової інформа-

ції. Тобто робити все те, що
роблять наші колеги в тій же
Франції, і не боятися говорити
правду з будь-яких трибун,
якою б гіркою вона не була».

Халупенко Микола
Володимирович, голова
Херсонської АФЗ: «Семінар,
який щойно закінчив свою
роботу, можна вважати успіш-
ним. Особливо з огляду на те,
що цей захід був першим.

Велике значення, на мою
думку, має участь у заході
французьких виноробів. Саме
вони допомогли українським
колегам пригадати сторічну
історію співробітництва наших
країн на теренах терруарного
виноробства, повірити в мож-
ливість відродження цієї важ-
ливої галузі. Учасники семіна-
ру мали можливість ближче
познайомитися один із одним,
відверто поспілкуватися,
обговорити проблеми і разом
пошукати шляхів їхнього вирі-
шення. Вірю, що з часом такі
семінари стануть традиційни-
ми, а в Україні пошириться
практика створення власних
шато».

Петров Валерій Петро-
вич, президент ВАВПСВ:

«  Чи можливе в Україні
виробництво терруарних
(читай – високоякісних) вино-
градних вин? Можна без
жодних перебільшень кон-
статувати, що це питання
стало ключовим на семінарі.
У своїх виступах його учасни-
ки наголошували, що терру-
арні вина можуть збагатити
винну колекцію нашої країни,
привнести в її палітру нові
відтінки. Терруарні вина
мають родзинки, недосяжні
при масовому виробництві.
Проте індустріальний спосіб
виробництва не можна огуль-
но відкидати, просто необхід-
но запобігти монополізації
його продукції. Адже в розви-
нутих країнах ніхто нікого не
гнобить, заводи і дрібні вино-
роби конкурують на ринку, і
цей процес сприяє появі вин
найвищого ґатунку, адже
ринок не приймає «сірої»
продукції.

Іноді фахівцям заки-
дають, що в Україні, мовляв,
повністю відсутнє державне
регулювання якості вино-
робної продукції. Це не зов-
сім так. Україна має держав-
ні стандарти на вина, ці
документи орієнтовані пере-
дусім на забезпечення від-
повідності продуктів кра-
щим світовим зразкам.
Проводиться й сертифікація
вин – на відповідність вимо-
гам згаданих держстандар-
тів. Стабільність якості про-
дукції значною мірою зале-
жить від стану виробництва,
тому практикується атеста-
ція виноробних підприємств
за правилами ISO 9000.
Скажемо відверто, ця про-
цедура не тільки дуже копіт-
ка, а ще й вимагає значних
капіталовкладень, тому її
легше долають потужні хол-
динги, а дрібні винороби
працюють так, як працювали
діди. Щоправда, якістю
свого вина нікому не посту-
паються. Надалі потрібно
створювати таку систему
нормування й контролю, яка
не обмежувала б асорти-
мент вин, а створювала нові
можливості для творчих
пошуків виноробів».

Спілкувався 
Володимир ЯРОШЕНКО

ЛІЦЕНЗІЯ НА ОПТОВУ
ТОРГІВЛЮ ЗНИЩУЄ

ВИНОРОБСТВО В УКРАЇНІ

Винороби скаржаться, що на ринку
вина створилися нерівні умови
конкуренції, оскільки невеликі
підприємства, які самі вирощують
виноград, не мають можливості платити
високу вартість двох необхідних ліцензій
- на виробництво та оптову торгівлю.
Оплата за ліцензію на право оптової
торгівлі для всіх виробників виноробної
продукції становить 500 тис. гривень на
рік. Разом з тим, Мінекономрозвитку
пропонує знизити вартість ліцензії до
780 грн. Мінагрополітики розробило
законопроект, згідно з яким
підприємства платитимуть 15 копійок за
1 л задекларованого виробництва
річного обсягу продукції.

Підприємства, які відразу з
винограду роблять вино - це первинне
виноробство, і підприємства, які його
розливає у пляшки - вторинне
виноробство. Всього мають ліцензії
близько 300 підприємств. Але реально
працюючих на сьогоднішній день, на
жаль, в Україні близько 80. Тобто
більшість підприємств на сьогоднішній
день вже не в змозі випускати продукцію
і працювати.

Інша проблема – це величезні суми
за можливість увійти в мережу
супермаркетів. Вона становить 100
тисяч гривень за одиницю продукції,
тобто за 1 марку вина. Який невеликий
виробник зможе взагалі це зробити? 

МОЖЛИВІ ЗМІНИ …

У Верховній Раді зареєстровано
проект Закону від 06.06.2013 N 2248а,
яким пропонується внести зміни до
Закону "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів", а саме
доповнити його поняттями "мікро
виноробство"* та "міні виноробство"**.

* Мікро виноробство - сукупність
організаційних і технологічних прийомів
виготовлення непромислових партій
виноробної продукції з винограду
власного виробництва річним обсягом
до 1 тис. декалітрів.

** Міні виноробство - сукупність
організаційних і технологічних прийомів
виготовлення виноробної продукції з
винограду власного виробництва річним
обсягом від 1 до 50 тис. декалітрів.

Крім цього, передбачається, що
розмір плати за ліцензію на право
оптової торгівлі вином виноградним для
суб'єктів мікровиноробства
становитиме 1000 грн., а для суб'єктів
мінівиноробства - 5000 грн.

У випадку прийняття Закон набере
чинності з дня його опублікування.

За інформацією www.ligazakon.ua

ДУМКИ ВГОЛОС

- особисті селянські господарст-
ва (ОСГ) в виноградній зоні, за рахунок
паїв родин, досягають розмірів від 1 до
80 га;

- потенціал насаджень для малих
та середніх господарств складає 250 -
300 тисяч гектарів, тоді як існуючі в
Україні площі виноградних насаджень
становлять лише 82 тисячі гектарів;

- для захисту інтересів виногра-
дарів та виноробів створено вже 14 все-
українських та регіональних громадських
організацій;

- вектори розвитку в цих організа-
ціях закладаються різні, а іноді діамет-
рально протилежні.

Наприклад, ВАВПСВ та Українське
бюро винограду і вина роблять наголос
на розвитку терруарного виноробства,
обслуговуючої кооперації виробників,
але в той же час перша опікується залу-
ченням до цього процесу особистих
селянських, фермерських, приватних

господарств , а друга - можливістю
купівлі землі під виноградні насаджен-
ня, ну, а треті, що захищають інтереси
агрохолдингів, не переймаються інте-
ресами сільських жителів, схиляються
до вдосконалення індустріальних мето-
дів виноградарства та виноробства, не
проявляють зацікавленості у розвитку
вітчизняної науки і техніки, кооперації,
але, маючи потужне лобі і порозумів-
шись з фіскальними органами, зацікав-
лені у збереженні існуючого ліцензу-
вання.

Заслухавши виступи науковців, пред-
ставника Мінагрополітики, фермерів та
інших виробників виноградної продукції,
їх пропозиції, зауваження та репліки,
перейнявшись досвідом Франції, що
його виклала група фахівців на чолі з
Надзвичайним і Повноваженим Послом
Франції в Україні паном Аленом Ремі, а
також, беручи до уваги позитивні вис-
новки Громадських слухань 15 травня на

Комітеті аграрної політики та земельних
відносин Верховної Ради України, учас-
ники семінару прийняли рішення зверну-
тися:

- до Національної Академії
Аграрних Наук України:

з проханням про розробку
«Державної Програми розвитку терруар-
ного виноробства України», враховуючи
соціальний аспект галузі;

- до Верховної Ради України: 
з вимогою про скасування ліцензії на

продаж вина виноградного з власних
насаджень (за умови залишення в Законі
ліцензування алкогольних напоїв, крім
сидру і перрі (без додання спирту) варті-
стю 500000 гривень), а на вино, отрима-
не з власних виноградних насаджень
запровадити ліцензію вартістю 780 гри-
вень. 

- до Міністерства аграрної
політики та продовольства України:

про впровадження «Положення про
атестацію малих та середніх виноробних
підприємств»;

про внесення змін в Порядок викори-
стання коштів півтора відсоткового
збору на відшкодування будівництва
холодильників ємністю від 50 тонн., та
змін щодо залучення до програми осо-
бистих селянських господарств;

про скасування мита та ПДВ для
малих та середніх виноробних підпри-
ємств на імпортну виноградарську техні-
ку та обладнання, що не виробляються в
Україні;

про запровадження програми підт-
римки розвитку обслуговуючих виногра-
дарських та виноробних кооперативів.

Інформація підготовлена
Олегом Кирницьким

Фото Олега Кирницького та
Артема Кузьменчука
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УВАГА 
ПЕРЕДПЛАТА!

Офор ми ти пе ред пла ту мож -
на за "Ка та ло гом ви дань Ук ра ї -
ни" та за "Ка та ло гом ви дань за -
ру біж них кра їн" у будьR я ко му
пош то во му від ді лен ні Ук ра ї ни, а
та кож на кор по ра тив но му сай ті
під при ємс тва www.pre sa.ua. 

"Вісник Фермер України",
індекс 21591, 

сторінка 20  "Каталогу
видань країни".

Вартість передплати газети

становить: 1 міс. J 8,79 грн.;

3 міс. J 26,37 грн.; 

6 міс. J 52,74 грн.; 

12 міс. J 105,48 грн.

ОГОЛОШЕННЯ
Українська універсальна біржа «Капітал» 10 липня

2013 р. об 11 - 00 год. за адресою: м. Київ, вул.
Шота Руставелі, буд. 44 (приміщення для проведен-

ня аукціонів) проводить аукціон по передачі в оренду
3-х майнових об’єктів (окремого індивідуально
визначеного майна – торгових кіосків), а саме:

ЗАПОРУКА ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОГО САЛА
Зокрема, В’ячеслав Валерійович повідомив, що

його компанія постачає на український ринок облад-
нання і технології для свинокомплексів. Разом з «І-ТЕК
Україна» працює фірма «UAMIX», яка виробляє премікси
та харчові добавки для тварин. Територіально компанія
розташована в Одесі, а завод віддалений від обласного
центру на 20 км.

Цікавим у діяльності компанії можна вважати те, що
основну масу компонентів, що потрібні для виробницт-
ва тваринницької продукції, постачають українські
аграрії. Звичайно, їх використання можливе лише після
суворого контролю з боку французьких фахівців, які,
власне, здійснюють контроль за дотриманням техноло-
гічних вимог та якістю продукції.

Сьогодні діяльність компанії має тенденцію до
поширення на всю Україну, і для цього є всі передумо-
ви. Насамперед – новий завод. Його перша продукція
вийшла на ринок 2012 року, є можливості для нарощу-
вання обсягів і темпів виробництва.

Відповідаючи на запитання щодо впливу продукції
підприємства на організми поросят, В’ячеслав
Михайлов запевнив, що жодної шкоди для маленьких
клієнтів премікси й кормові добавки «UAMIX» не причи-
нять. Адже до їх складу не входять жодні антибіотики,
генно-модифіковані організми чи інші шкідливі речови-
ни.   А мікроскопічні домішки металічних солей та інших
мінералів, без яких не обходяться навіть «людські» про-
дукти, настільки малі, що їх можна вважати відсутніми.

За словами В’ячеслава Валерійовича, продукція
«UAMIX» додається до складу повнораціонного тварин-
ного комбікорму в співвідношенні від 0,5 до 5 %.
Іншими словами, це десь 10 кг на тонну – така доза ціл-
ком безпечна навіть з точки зору людей упереджених.
Зате вживання таких добавок допомагає формуванню й
зміцненню кістяка тварин, вони виростають здорови-
ми, інтенсивно набирають вагу, а їхнє м’ясо й сало
мають апетитний зовнішній вигляд і високі смакові яко-
сті. В основу комбікормів закладається екструдована
пшениця, соя, соєвий та соняшниковий шрот, жом
цукрових буряків. Такі білкові макрокомпоненти не
потрібно імпортувати, їх повністю забезпечує сільське
господарство України.

«Поросяча» програма передбачає виготовлення
кормів так званого передстартового періоду – від одно-
го до 42 днів життя маленької тварини. Нічого зайвого –
тільки натуральні продукти.

Цікаво, а як сприймають корми «UAMIX» представ-
ники свинячого стада? Керівник фірми стверджує, що
чотириногі споживачі цілком задоволені – їм подоба-
ється і смак, і запах. Їдять смачні гранули з апетитом, з
нетерпінням очікують кожної годівлі. 

За рік роботи на українському ринку компанія набу-
ла популярності в аграріїв. Всі задоволені – від дрібних
фермерів до гігантських агрохолдингів. Цікаво
будуються стосунки з сімейними фермами, на яких
налічується від однієї до 5 свиноматок. Таких, зокрема,
багато в Херсонській області, де фірма почала практи-
кувати роздрібну торгівлю своїми продуктами через
дистриб’юторів.

«UAMIX» працює також із гігантами, якими є сьогод-
ні підприємства з чисельністю свиноматок від 1000 до
5000 голів. Разом із приплодом це десятки тисяч сви-
ней, і можна лише уявляти, скільки їм потрібно кормів.
Працювати з такими клієнтами – справа приємна і вод-
ночас складна й відповідальна. Адже будь-які затримки
з поставками кормів чи добавок можуть спричинити
форс-мажорні обставини у клієнта, бо значних запасів
кормових речовин ніхто не створює – хоча б тому, що
вони мають властивість псуватися з часом.

Компанія «І-ТЕК» створила власну систему розра-
хунків із клієнтами. Вона гнучка і багатогранна, перед-
бачені всі можливі варіанти отримання коштів, у тому
числі й відтерміновані. Для того, щоб сама компанія
була убезпечена від фінансових ризиків, використо-
вуються різноманітні банківські механізми, про які мова
може йти в окремій публікації.

То чия ж компанія «І-ТЕК»? В’ячеслав Михайлов на

це питання має однозначну відповідь: «Ми позиціонує-
мо себе як українська компанія, з участю французьких
фінансових і технологічних ресурсів. Зокрема, викори-
стовуємо французьке обладнання, складне і високотех-
нологічне.

Взагалі, весь технологічний процес вимагає безпе-
ребійного постачання електроенергії, а також кваліфі-
кованого персоналу. Відтак намагаємося скоротити
енерговитрати (наприклад, за рахунок впровадження
внутрішньозаводського пневмотранспорту) та не шко-
дуємо грошей на підвищення кваліфікації кадрів».

Оцінюючи перспективи українського аграрного сек-
тора економіки, наш співрозмовник зауважив, що
виставки, подібні «АГРО-2013», дуже корисні, хоча
цього річ погода не дозволила оглянути експозицію
всім бажаючим.

Оптимістично прозвучали слова В’ячеслава
Валерійовича, якими він завершив бесіду:
«Тваринництву в Україні ніколи не дадуть загинути,
славнозвісне сало завжди залишатиметься в числі
національних продуктів, а такі компанії, як «І-ТЕК
Україна», завжди будуть потрібні. Я переконаний, що
разом із Україною ми виграємо».

Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО 

Завод по виробництву преміксів 
компанії «ЮАМІКС»

Високотехнологічне обладнання 
заводу «ЮАМІКС»

Мета подальшого використання об’єктів оренди Переможцями аукціону вирішуються самостійно шляхом узгод-
ження з ДТГО «Південно – Західна залізниця» в порядку, визначеному чинним законодавством, на підставі догово-
ру оренди.

Ознайомитись з інформацією про об’єкти оренди можна щоденно крім вихідних та святкових днів за місцем їх
розташування попередньо зателефонувавши: (044) 569 – 59 - 21, (044) 569 – 59 - 22, Прийом заявок на участь в аук-
ціоні проводиться за адресою:

м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, офіс 6. 
До початку аукціону учасники сплачують:
- реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., в т.ч. ПДВ та гарантійний внесок у розмірі 2600,00 грн. (без ПДВ) за

кожний лот, на який претендує учасник, 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 покладаються обов’язки компенсації витрат ДТГО «Південно – Західна
залізниця» на проведення аукціону, та на проведення оцінки об’єктів оренди, пропорційно кількості лотів.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – п’ять днів до початку аукціону, а саме до 04 липня 2013 року
включно.

Додаткову інформацію, щодо умов участі в аукціоні 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. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АГРАРНОГО РОЗВИТКУ
пропонує за цінами виробника:

R оп рис ку вач ВЕК ТОР +
3000.24, уком плек то ва ний сис те -
мою BRA VO R 180, пре мік се ром,
роз пи лю ва ча ми "Lec hler", на со -
сом "An no vi Re ver be ri". Про дук тив -
ність ро бо ти 12 R 15 га/год. 

Ці на: 230 000,00 грн.

R оп рис ку вач са до вий ВЕЗУ-
ВІЙ + 2000М, уком плек то ва ний
іта лій ським на со сом 150 л/хв. Про -
дук тив ність ро бо ти 4,5 R 8 га/год.

Ці на: 70000,00 грн.

R розкидач мінеральних добрив
навісний JUNIOR II. Ширина
захвату R 24м., продуктивність
роботи 20,88 га/год. 

Ціна: 18200,00 грн.

R сис те му па ра лель но го ке ру -
ван ня FARM GPS 7, для рів но мір -
но го ви сі ву зер но вих, вне сен ня за -
со бів за хис ту рос лин та доб рив, а
та кож для точ но ви мі рю ва ти пло щі
по лів. 

Ці на: 15000,00 грн.

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АГРАРНОГО РОЗВИТКУ"
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12

Тел./факс:  (044) 569+59+21; 592 + 20 + 08
Е+mail:office@ucad.com.ua


