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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО
ПОДАЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРІВ

НІ ЦІНОВІЙ ЗМОВІ ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ!

СКІЛЬКИ МОЖНА ТЕРПІТИ?

20 червня 2013 року в м. Яремче Івано-
Франківської області відбулося чергове виїзне
засідання Ради Асоціації фермерів та приват-
них землевласників України. Захід відбувся в
рамках проекту «Розвиток аналітичного потен-
ціалу Асоціації фермерів та приватних земле-
власників України з метою відстоювання інте-
ресів членів Асоціації».

Цей захід проведений за сприяння проекту
„Розвиток аналітичного потенціалу Асоціації
фермерів та приватних землевласників
України” який став можливий завдяки підтрим-
ці американського народу наданою через
USAID.

Матеріали про засідання Ради, круглий стіл
та семінар на сторінках 4 – 5.

Протягом останніх двох місяців в засобах
масової інформації з певною періодичністю
(мабуть в залежності від фінансових проплат)
з’являється неправдива інформація про падін-
ня цін на зернові культури. Це заздалегідь
спланована та прорахована акція деяких грав-
ців ринку зерна з метою підготувати аграріїв до
«обвалу» зернового ринку. Про це говорили
фермери з різних регіонів України під час виїз-

ного засідання Ради АФЗУ, що відбулося в місті
Яремче на Івано-Франківщині. Єдиний шлях в
утриманні стабільної ціни, яка відповідає реа-
ліям ринку – це погодження дій та цінової полі-
тики спільно з усіма сільгоспвиробниками
через їх професійні громадські організації.

Фермерам набридло бути крайніми та від-
давати свій заробіток перекупщикам!

Прес-служба АФЗУ

БЕЗВІТСОТКОВІ КРЕДИТИ ФЕРМЕРАМ

На Рівненщині до кінця року безвідсоткові
кредити отримають ще 16 фермерів. На це із
обласного бюджету виділили 400 тисяч гри-
вень. Ще 225 тисяч гривень надійшло від
повернення позик попередніх років.

Таким чином, відповідно до програми підт-
римки фермерських господарств, яку ініціював
голова облдержадміністрації Василь Берташ,
місцевим господарникам надаватимуть кредит
у сумі до 50 тисяч гривень (під 2 відсотки річних
на обслуговування рахунку). Позику потрібно
буде повернути упродовж 5 років.

Цьогоріч такою бюджетною підтримкою вже
скористалися 6 фермерів. Загалом за 2 роки дії
програми понад 40 фермерам надали кредит
на майже 2 мільйони гривень. Це суттєва підт-
римка для агровиробників, переконаний голо-
ва асоціації фермерів та приватних землевлас-
ників області Дмитро Українець.

Господарники Рівненщини отримуватимуть
позику на розвиток власного господарства і
надалі. Адже програма діятиме до 2015 року.

Джерело: Урядовий портал

В минулих випусках газети ми розповідали про
непросту історію, що склалася навколо господарства
Кузука Федора Дмитровича в Одеській області
Тарутинського району. За ласим шматочком землі у 40
га сьогодні ведуть охоту вже декілька людей. А Федір
Дмитрович – законний орендар ділянки до січня 2013
року – залишився «ні з чим». Чи може, не все загубле-
но? Давайте розбиратись (стор. 2).

ЗІ СТРУМКІВ 
ПОЧИНАЮТЬСЯ РІЧКИ …

Сергій Валентинович Гнатюк – селянин, вже й не
пам’ятає, в якому поколінні. І дід, і прадід чоловіка
жили на рідній українській землі. Сергій Валентинович
відчув хліборобську жилку і створив фермерське гос-
подарство “Струмок” в с. Городецьке, Уманського
району Черкаської області більше двадцяти років
тому. Але наша розповідь про господаря ще й тому,
що Він – ювіляр! Наші вітання та розповідь про
справжнього фермера на сторінці 2.

Развитие деловой активности в Украине вынуж-
дает предпринимателей искать пути стабильного
развития бизнеса и его защиты. Один из них – стра-
хование предпринимательской деятельности.
Сегодня страхуются все – даже лоточники на база-
рах. 

Между тем одним из наиболее отстающих секто-
ров в плане страхования остается сельскохозяй-
ственное производство. Почему так происходит и
какие перспективы агрострахования в Украине? Об
этом интервью с вице-президентом Союза сель-
скохозяйственных обслуживающих кооперативов
Украины, профессором, академиком Украинской
экологической академии наук, фермером Виталием
ЛЬВОВЫМ на странице 6 издания.

АГРОСТРАХОВАНИЕ – ЭТО КУЛЬТУРА
АГРОПРОИЗВОДСТВА
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В 2005 році Федір Дмитрович Кузук
вперше уклав угоду з головою
Березівської селищної ради про оброб-
ку земельної ділянки площею 40 га.
Документальне оформлення договору
затягнулося, і лише з 2008-го року
чоловік став офіційним орендарем
землі. З того часу короткострокова
оренда, як-то водиться в Україні, стала
подовжуватися кожного року. Доки у
грудні 2012-го не почалися коїтися
дивні речі. Чоловіку у письмовій формі
повідомили, що продовжувати строк
оренди на наступний період не будуть,
тому що орендарем ділянки за іншою
угодою стала інша людина. До того ж, у
жовтні 2012-го. І це при тому, що строк
дії угоди з Федіром Кузуком спливав
тільки у січні 2013-го року. Звернення
до вищої інстанції – Одеської держав-
ної адміністрації – результат спочатку
дали. Одеська ОДА повідомила орен-
даря про скасування попереднього
рішення Тарутинської РДА щодо надан-
ня в оренду землі іншій особі. Наш
законний орендар – Федір Дмитрович
– спокійно засіяв 40 га землі озимим
ячменем. До речі, витратив на це
майже 25 тисяч гривень. Прийшла
черга збирати врожай. Строк дії угоди
оренди скінчився. Але за законом, тер-
мін дії оренди закінчується не датою
кінцевого строку, а датою часу зібрання

врожаю. Це у випадку, коли врожай не
зібраний до кінцевого терміну дії угоди.
Яким же було здивування фермера,
коли збирати його врожай приїхали
найняті невідомо від кого комбайнери.
А йому зібрати зерно не дали міліціоне-
ри, керуючись наказом вищого керів-
ництва. За словами тих міліціонерів,
земельна ділянка належить ще одній
людині – і це вже третя дійова особа – а
саме голові Березівської районної
ради. Комбайнери поза очі казали те ж
саме. Отож, червень став для господа-
ря суцільною проблемою. З’ясувати,
куди відвезли зерно і хто тепер отри-
має з нього прибуток, поки не вдалося.
Навколо угоди оренди і дій місцевої
влади вже не вперше відбуваються
судові засідання в окружному та апеля-
ційному судах Одеської області. Наразі
Федір Дмитрович направив офіційні
скарги та звернення на адресу
Генерального прокурора України, до
Адміністрації Президента, до СБУ, МВС
України і по місцевих профільних
інстанціях. Чекати на відповідь газета
«Фермер України» буде разом із
Федором Кузуком. Але терпіння людсь-
ке, мабуть, не вічне…

Вікторія Ясінська, 
кереспондент газети

«Вісник Фермер України»

СКІЛЬКИ МОЖНА ТЕРПІТИ?ЗІ СТРУМКІВ 
ПОЧИНАЮТЬСЯ РІЧКИ …

Спеціалізація господарства на сьогод-
нішній день досить широка: це і вирощу-
вання  зернових та технічних культур, і тва-
ринництво, і бджільництво з пасікою на 170
бджолосімей. Створений на господарстві і
ставок дзеркалом понад 5 га.

Загальна площа сільськогосподарських
угідь – 8 га. На ній фермер встигає не тільки
займатися господарством, а й красу, так би
мовити, наводити. Тут вирощується понад 5
тисяч ялинок, а з ними і інші декоративні та
плодові рослини. З метою досягнення висо-
кої врожайності фермерське господарство
“Струмок” використовує сучасні технології
вирощування рослин та агротехнічні прийо-
ми, своєчасно проводиться обробіток посі-
вів, вживаються заходи по боротьбі з хворо-
бами та шкідниками рослин. Для підвищення
ефективності виробництва та продуктивно-
сті праці в господарстві використовуються
високоврожайні сорти посівного матеріалу
зернових та технічних культур, посівні площі
обробляються  сучасною технікою  з викори-
станням комплексних високоефективних
мінеральних добрив та сучасних засобів
захисту рослин. Піклується хазяїн і про свій,
поки невеличкий, штат працівників. В госпо-
дарстві створено додаткові робочі місця і на
постійній основі працює 3 особи з високою
середньомісячною. Господарство в
повному обсязі сплачує орендну
плату за землю. Своєчасно відра-
ховує кошти до бюджету, щорічно
видає соціально-незахищеним
жителям с. Городецьке допомогу. В
планах у Сергія Валентиновича,
звичайно, перспектива подальшого
розвитку. З цією метою господар
передбачає розширення земель за
рахунок паїв односельчан та жите-
лів сусідніх сіл, що планують здава-
ти свої земельні частки в оренду. А
поки фермерське господарство
«Струмок» активно займається гро-
мадською діяльністю: приймає
участь в організації всіх виставок
«Фермер України», є постійним
учасником районних та обласних
виставок та форумів.

Сам Сергій Валентинович ще
й встигає очолювати посаду
заступника голови Уманської
Асоціації фермерів та приватних
землевласників, приймає активну участь у
розбудові Асоціації району та області,
систематично сплачує членські внески.
Вже декілька разів громада села

Городецьке обирала чоловіка депутатом у
місцеві ради. В минулому скликані Сергій
Валентинович Гнатюк був обраний депута-
том Уманської райради, де активно від-
стоював інтереси не тільки громади села, а
й інших особистих та фермерських госпо-

дарств. Зокрема, завдяки його наполегле-
вості вирішено питання оподаткування
водних ресурсів у своєму господарстві та
надано допомогу у вирішенні цієї проблеми
іншим фермерам області. Завдяки Сергію
Валентиновичу, Уманський тепличний ком-
бінат, де він є консультантом по запиленню
овочів закритого грунту, досяг найкращих
показників у застосуванні голландської
технології виробництва.

В особистому житті – це енергійна,
цілеспрямована людина, яка не стоїть на
місці, а прагне розвитку. Сергій
Валентинович плідно співпрацює з науков-
цями по багатьох питаннях аграрного
виробництва. На протязі останніх років
Сергій Валентинович Гнатюк постійно оби-
рається делегатом на обласну конферен-
цію фермерів, на з’їзди Асоціації фермерів
та приватних землевласників України. 

Фермери області щиро вітають Сергія
Валентиновича з Ювілеем та шлють такі
слова:

Від друзів - фермерів,
Виконавчий директор Черкаської АФЗ 
М.А. Галамага
Сердечно вітаємо з Ювілеєм!

ШАНОВНИЙ 
СЕРГІЮ ВАЛЕНТИНОВИЧУ!

З ювілеєм Вас вітаєм
І щирих побажань, рясні суцвіття навіваєм:
Добробуту, здоров’я, довголіття,
Краси душевної, нев’янучої вроди !
Сьогодні Вам вже шістдесят,
Ми хочем щиро привітать,
Щоб доля світлою була, 
В роботі успіх і терпіння, 
У справах вічного горіння.
Нехай здійсняться задуми і сповняться всі мрії,
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай в душі не вигасне зіниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добром і щастям золота криниця,
Здоров’я, щастя зичимо на рік,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Сергій Валентинович Гнатюк 
на акції по захисту інтересів фермерів.

ІНТЕРВ’Ю З ЮВІЛЯРОМ
Сергій Валентинович, чому виріши-

ли займатися фермерством?
Любов до землі – це у мене в крові, як і

у багатьох моїх односельчан. Певно, всі
погодяться зі мною, якщо скажу, що для
селянина земля – це і є його життя. Без неї
існувати – що дихати без повітря. Дід мій
був першокласний городник. А батько пра-
цював фельдшером в своєму рідному селі
на протязі цілих 47 років! Певно, від них я і
отримав у спадщину любов до рідного
краю, до землі. Фермерство – це справа
усього життя, інакше сказати не можу. 

Які взагалі здобутки власного життя
вважаєте найголовнішими?

Звичайно, початок праці на землі ще в ті
часи, коли і законів-то як таких не було про
створення господарств. Більше двадцяти
років тому я почав орендувати землю і
обробляти її. А сьогодні гордість – госпо-
дарство «Струмок». І, звичайно, моя роди-
на. Це ті люди, що кожного дня підтри-
мують мене. Хочеться сьогодні сказати їм
велике «дякую» за розуміння, любов, підт-
римку.

То як Ви вважаєте, ви виконали «про-
граму мінімум», як-то кажуть?
«Посадити дерево, побудувати дім,
виростити сина»?

Та, здається, виконав (сміється). Але
головне – не зупинятися, постійно розви-
ватися. Ось, наприклад, в нашому госпо-
дарстві вирощуються ялинки в розплідни-
ку. А в мене є мрія висадити всі ці дерева в
селі. Щоб був чудовий ліс. І парк зробити, і
алеї. Зараз ялинки ще маленькі – 3 - 4
метри. А уявляєте, як будуть виглядати,
коли підростуть? І з Карпат наразі хочу при-
везти ще сосни, десь тисячу - дві. Справа в
тому, що ялинка жари боїться, її треба сад-
жати уздовж річок чи ставків. А сосна більш

стійка до погодних умов. Ось і хочу і в гос-
подарстві зробити ліс, і в рідному селі
посадити. Це ж і є пам'ять. Це і є важливі
справи життя, на мою думку. 

Сергій Валентинович, а які пробле-
ми наразі є у подальших планах на май-
бутнє? Я маю на увазі розвиток госпо-
дарства «Струмок» і взагалі українського
села.

Було б більше допомоги від держави –
було б краще. Є просте правило економіки:
аби сільське господарство розвивалося,
треба зняти податкове навантаження і піти
на зустріч. Це і є державна програма роз-
витку села для багатьох країн. В нашій –
душа болить, коли пригадуєш кількість
податків, коли думаєш про відсоткові став-
ки по кредиту. Таке враження, що в нашій
країні село хочуть знищити замість його
відродження. В Європі ж ставка по кредиту
– 4 - 6%. А у нас – 20% і більше. Це є відрод-
ження села?  Є таке гарне прислів’я: «Не
можеш допомогти – не заважай». Це
доречно адресувати державним органам
влади (сміється). 

Попри всі проблеми і негаразди, Ви
залишаєтесь щирою веселою люди-
ною. Як Вам це вдається?

Секрет простий: я люблю діяти. Сидіти
на одному місці – не для мене. Плани
повинні бути, ідеї. Ось наразі мрію технічне
устаткування обновити. Зернового ком-
байна, бачу, не вистачає. Коли кожного дня
робиш щось маленьке, воно згодом виро-
стає у великі досягнення. Розвиваєшся сам
– тим самим розвивається і село, тим
самим розвивається і вся наша рідна
Україна. І маленька мрія стає такою про-
стою, але великою, спільною метою для
всіх нас, фермерів – відродити українське
село.

Прем’єр-міністр Микола Азаров на засі-
данні Уряду 3 липня 2013 року доручив
Міністерству аграрної політики та продоволь-
ства і Міністерству фінансів максимально
прискорити роботу з реалізації Плану заходів
щодо розширення площ зрошення та забез-
печення ефективного використання зрошува-
них земель у Південному регіоні України на
період 2013-2017 років.

Глава Уряду повідомив, що для його реалі-
зації у поточному і наступному роках держава
планує залучили близько 2 мільярдів гривень.

«Це дало б змогу збільшити виробництво

сільгосппродукції у Херсонській,
Миколаївській областях та Криму майже на 27
мільярдів гривень. Вимагаю від
Мінагрополітики та Міністерства фінансів
максимально прискорити роботу в цьому
напрямку», - сказав Микола Азаров.

Він підкреслив, що у зв’язку з тенденцією
зростання середньої температури влітку
більш ризикованим стає зернове виробницт-

во на Південному Сході України.
Микола Азаров повідомив, що поточного

року спека привела до зниження врожайно-
сті у Криму, Херсонській – менше 14 центне-
рів з гектара - а також у Луганській областях.
Тут восени довелося сіяти у сухий ґрунт, а
навесні протягом 60 діб не було продуктив-
них опадів.

«Це ризик, який вимагає сучасної агротех-

нічної відповіді. Південно-східним регіонам
треба приділити окрему увагу. Потрібен
довготерміновий проект стабілізації врожай-
ності в умовах, які складаються. А це і зрошен-
ня, і селекційна робота із посухостійкими сор-
тами, і захист ґрунтів від ерозії та зневоднен-
ня. З іншого боку, за оцінками фахівців, більш
тепла погода дозволяє нашим аграріям зби-
рати на Півдні по кілька врожаїв - наприклад,
овочів. Але для цього ми повинні відновлюва-
ти площі зрошуваних земель», - наголосив
Прем’єр-міністр.

Джерело: Урядовий портал 

ЗРОШУВАННЯ ДЛЯ ПІВДНЯ – ЦЕ ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ
ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА
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ПРАВО «ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ» ЗЕМЛЕЮ - 
НЕ СКАСОВУВАЛОСЯ!

Доброго дня, фермерське госпо-
дарство „Хлібороб”, Черкаської
області, звертається із проханням
допомогти розібратися та надати
юридичний супровід згідно яких нор-
мативних документів та законодав-
чих актів фермерське господарство
може використовувати земельну
ділянку в ситуації яка склалася в гос-
подарстві.

В 1997 році було створене наше
фермерське господарство та отримало
50 га землі в користування. Членами
фермерського господарства стали
мати, три сини, а головою господарст-
ва – батько. Державний акт на право
постійного користування був виданий
на ім’я голови господарства, тобто
батька. В 2007 році 18 га землі було
розпайовано між членами фермерсько-
го господарства, а решта залишилася у
постійному користуванні (державний
акт на право постійного користування
не здавався та не змінювався). Рік тому
помер батько і зборами членів фер-
мерського господарства обрано голову
господарства – одного із синів. Внесені
зміни до статуту фермерського госпо-
дарства та зареєстровані у державного
реєстратора. Тепер відділ земельних
ресурсів вимагає нерозпайовану – 32
га оформити в оренду, мотивуючи це
тим що державний акт на право постій-
ного користування втратив чинність
після смерті голови господарства на
якого він був виписаний, а право постій-
ного користування не оформляється.
Прошу поради, як діяти в даній ситуації,
чи правомірна вимога відділу земель-
них ресурсів, якщо – ні то на основі яких
нормативних актів? Наперед вдячний за
увагу та відповідь.

З повагою голова фермерського гос-
подарства „Хлібороб” Гордієнко О. Ю.

В доповнення до раніше наданих
публікацій повідомляємо наступне. На
підставі права наданого положеннями
земельного законодавства, а саме:
Земельний кодекс України від
18.12.1990 року № 561 – ХІІ за яким
статями 7, 9, 19, 50, 52 органами влади
громадянам, які бажали створити та
вести фермермське господарство
надавалась земельна ділянка в постій-
не користування. Відповідно до части-
ни 1 ст. 50 Земельного кодексу України
від 18.12.1990 року № 561 – ХІІ порядок
отримання землі полягав у наступному:
громадяни, які виявили бажання вести
селянське (фермерське) господарство,
для одержання земельної ділянки у
власність або користування подають до
сільської, селищної, міської, районної
Ради народних депутатів за місцем
розташування земельної ділянки заяву,
яку підписує голова створюваного
селянського (фермерського) госпо-
дарства.

Тобто від імені всієї родини та в інте-
ресах кожного бажаючого члена сім’ї 

заяву про надання землі підписував
засновник фермерського господарст-
ва, то відповідно і на його імя випису-
вався державний акт на право постійно-
го користування земельною ділянкою. У

державному акті метою або призначен-
ням надання земельної ділянки
зазначалося «для ведення селянського
(фермерського) господарства».

Надання такого права на постійне
користування в новій редакції
Земельного кодексу України №2768 – ІІІ
від 25.10.2001 року, який набрав чинно-
сті 01.01.2002 року, вже не передбача-
лося для фізичних осіб, лише для юри-
дичних осіб державної та комунальної
форми власності.

Наголошуємо: право не скасовува-
лося, а не передбачалося надання гро-
мадянам у постійне користування для
ведення фермерського господарства з
01.01.2002 року.

Це ключовий момент, його потрібно
усвідомити, тому, що в багатьох випад-
ках чиновники, коли змушують відмови-
тися від земель, то говорять не все, а
тільки – напівправду. Вони використо-
вують наступні аргументи: «так, це
право було передбачено, тоді видавали
землю в постійне користування грома-
дянам, а тепер такого права не має.
Чинний Земельний кодекс України його
не містить і тому воне скасоване, а зна-
чить право постійного користування не
законне і як наслідок його потрібно змі-
нити на оренду земельної ділянки або
від нього відмовитися».

Звучить на перший погляд логічно і
неначебто правомірно.

Але ця логіка вибудована в інтересах
знищення фермерства, позбавлення
фермера землі. Це свідоме та умисне
маніпулювання положеннями законо-
давства.

Це потрібно розуміти та знати. Не
лякатися та не панікувати.

Насправді все по іншому. Нині чиним
Земельним кодексом України право
постійно користування НЕ СКАСОВУВА-
ЛОСЯ!

Нехай «зарозумні» чиновники пока-
жуть, назвуть статтю кодексу де чорним
по білому написано про скасування
постійного користування! Яке належить
виконувати!

Не назвуть і не покажуть, тому, що не
існує такого положення кодексу або
іншого нормативно правового акту, що
скасовує право постійного користуван-
ня земельною ділянкою для ведення
фермерського господарства.

А значить всі їх переконування, зму-
шування, залякування, психологічний
тиск та шантаж це лише корисливий
намір позбавити фермерів землі.

Крім того, загально визнаним прин-
ципом законодавства є приницип 

неприпустимості зворотної дії в часі
законів та інших нормативно-правових
актів. Так би мовити: незворотності
законодавства, закріплене також в
Конституції України в статті 58 за яким
«закони та інші нормативно-правові
акти не мають зворотної дії в часі”».

А це значить, що раніше надане
право постійного користування не ска-
совується. Так, дійсно, з певного
моменту (прийняття ЗКУ в новій редак-
ції) таке право вже не надається, але це
зовсім не означає, що, раніше надане,
право скасоване. Це потрібно не випус-

кати з уваги. 
До цього ж згідно статті 22

Конституції України «при прийнятті
нових законів або внесенні змін до чин-
них законів не допускається звуження
змісту та обсягу існуючих прав і сво-
бод».

Безумовно, чинне законодавство не
місить абсолютно чіткого визначення на
всі випадки та ситуації в житті. Але цього
й досягти не можливо через те, що жит-
тєва практика непередбачувана і
завжди йде попереду законотворчості –
офіційного оформлення законодав-
ством порядку регулювання певних від-
носин. Тому в таких випадках визна-
чальну роль відіграє праворозуміння та
трактування положень закону відповід-
но духу і букві закону.

Фермерське господарство, члени
сім’ї засновника, голови фермерського
господарства в складі фермерського
господарства, мають право користува-
тися земельною ділянкою державної
власності наданої в постійне користу-
вання для ведення фермерського гос-
подарства на підставі вищезаначеного
права та державного акта на право
постійного користування земельною
ділянкою. Навіть якщо він був виписа-
ний на особу яка вже померла.

Якщо чиновники вимагають здійсни-
ти невигідні для вас дії, або у вас вини-
кає сумнів щодо правомірності їх вимог
включаючи офомлення нерозпайваної
землі в оренду – не панікуйте та не
робіть поспішних дій, що можуть бути
помилковими.

Для елементарної перевірки закон-
ності вимог потрібно отримати у пись-
мовому вигляді всі вимоги чиновників.
Потім після їх аналізу із фахівцями при-
ймати рішення про їх виконання або їх
оскарження. У випадку грубого, явного
порушення законодавства або переви-
щення службових повноважень чинов-
ником викладеного в письмовому
листі, що є офіційним документом
органів державного управління це є
належним та достатнім доказом здій-
снення посадовою особою злочину, що
переслідується кримінальним законо-
давством.

Розуміючи це, чиновник ніколи не
напише сам собі вирок. Усно буде роз-
казувати все що захоче, розраховуючи

на переляк, некомпетентність людей, а
от письмово підписуватися під сказа-
ним не буде. Тому діяти потрібно спо-
кійно і помірковано. 

В конкретно Вашому випадку - спо-
кійно продовжуйте вести фермерське
господарювання, вирощуйте продук-
цію, заробляйте гроші, створюйте своє
стабільне економічне майбутнє. 

На підставі вищевикладеного вимо-
га чиновників відмовитись від постійно-
го користування землями для ведення
фермерського господарства та пере-
оформити їх в оренду НЕ ПРАВОМІРНА! 

В багатьох подібних ситуація виру-
чає загальновизнаний приницип зако-
нодавства – презумпція невинуватості.
Презупція - (передбачення) невинува-
тості особи. Коротко: перестаньте
виправдовуватися. Вину або неправо-
мірність повинен доводити той, хто зви-
нувачує. А законних підстав у вимогах
чиновників щодо вас не існує.

Будьте спокійні, не панікуйте - закон
на вашій стороні. Розсудливо і зважено
приймайте рішення.

Не дайте чиновникам зруйнувати
ваш бізнес, це ваші гроші - ваше май-
бутнє!

Вимагайте від інших дотримуватися
законності щодо вас.

Найоптимальнішим та ефективним
способом захисту прав та відстоювання
інтересів фермерів є участь у діяльності
фермерського самоврядування - АФЗУ.
Оскільки ніхто крім нас самих не перей-
мається проблемами фермерів.

АФЗУ неодноразово зверталася до
влади та народних депутатів з наступ-
ним внесенням змін до статті 121
Земельного кодексу України:
„Фермерським господарствам або
особам, яким надано земельні ділянки
до 01.01.2002 року з державної, кому-
нальної власності із земель запасу для
створення, ведення фермерського
господарства в користування (постій-
не, довічне, спадкове користування,
володіння тощо), а також їх спадкоєм-
цям, які ведуть або бажають продовжу-
вати ведення фермерського госпо-
дарства земельні ділянки передаються
безоплатно повністю в наданому роз-
мірі”.

Результат діяльності АФЗУ залежить
від сили докладених зусиль.

* 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"
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО 
ПОДАЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРІВ

Рада АФЗУ – вищий керівний орган Асоціації в
період між з’їздами. На круглому столі із головами
обласних АФЗ були обговорені основні питання щодо
прав власності на землю, зокрема проект Закону
України «Про обіг земель сільськогосподарського при-
значення. Не секрет, що наразі, в період реформування
сільськогосподарської галузі, проблеми з реєстрацією
договорів оренди, а також права власності на земельні
ділянки викликають у фермерів багато питань. Адже,
потужна машина під назвою «законодавство» потребує
чіткої відпрацьованої системи, коли між різними спеціа-
лізованими законодавчими документами не виникає
суперечливих позицій.

В рамках засідання Ради АФЗУ відбувся круглий стіл
з питань обігу земель сільськогосподарського призна-
чення на якому про стан розробки законопроекту робо-
чою групою із розробки законопроекту, створеної при
Міністерстві агарної політики та продовольства, допо-
вів Ярослав Слободян, а учасники засідання висловили
свої міркування щодо положень законопроекту.

В рамках заходу з доповідями виступили запрошені
експерти семінару, а Президент Національної асоціації
сільськогосподарських дорадчих служб України Роман
Корінець провів презентаційний детальний аналіз про-
екту Закону. Згідно презентації, головною метою
Законопроекту є кардинальна зміна державної політики
в бік заборони приватизації земель для ведення сіль-
ськогосподарського товарного виробництва.

Стратегічно важливий документ, як для кожного фер-
мера окремо, так і для розвитку держави взагалі, викли-
кав активну дискусію серед присутніх. В результаті обго-
ворення найбільш проблемних питань надані на опрацю-
вання пропозиції та зауваження від представників АФЗ
Черкаської області – про необхідність запровадження

довготермінової оренди землі терміном не менше 7 - 8
років, з прив’язкою соціальних питань сільської території
до діяльності орендарів, про можливість молоді, що пра-
цює на селі, отримувати землю під присадибну забудо-
ву, про гарантоване державне замовлення по видам
сільськогосподарської продукції у відповідності до регіо-
ну (мінімум 30 % від обсягів виробництва).

Від фермерів Дніпропетрівської області поступила
пропозиція проаналізувати норми законопроекту щодо
додаткового податкового навантаження, а саме зако-
нопроект про податок на розвиток інфраструктури. На
думку виступаючих, за наявності інших податків, ще
один вид оподаткування лягає тягарем на плечі ферме-
ра. Також дніпропетровці наголосили на тому, що про-
цедура купівлі/продажу земельної ділянки напряму
залежить від отримання дозвільних документів від
влади. За умови високого рівня бюрократизму процес
купівлі/продажу землі фактично унеможливлюється.

А Тернопільські фермери запропонували позбавля-

ти права власності на земельну ділянку за несплату
земельного податку протягом більше двох років.

Після обговорення учасниками положень законо-
проекту було здійснено їх узагальнення. За підсумками
роботи систематизовані та узагальнені пропозицій від
фермерів були винесенні на засіданні робочої групи з
розробки зазначеного законопроекту при Міністерстві
аграрної політики.

Серед питань, внесених в порядок денний Ради
важливим став розгляд закупівельних цін на сільсько-
господарську продукцію. Серед учасників неодноразо-
во звучала думка про те, що на сьогоднішній день, на
превеликий жаль, ціни на продукцію визначають посе-
редники. А селяни вимушені продавати свій товар,
вирощений такою важкою працею, іноді за досить низь-
кою ціною. Хоча, світові ціни на сільськогосподарську
продукцію можуть суттєво відрізнятися від попиту на
внутрішньому ринку. Чинників, що впливають на ціну,
дуже багато: це не тільки об’єми врожаю, але й витрати
на посівну, жнива, технічне обладнання, зарплатню
працівникам. «Для утримання ціни фермерам України
потрібно кооперуватися і разом визначати ціну», - вва-
жає Президент АФЗУ Микола Степанович Миркевич.
Дійсно, практика об’єднання заради майбутнього роз-
витку села вже давно працює за кордоном. У нас така
система поки не знайшла стовідсоткового відгуку.
Однак, все колись починається вперше. Обговорили на
засіданні і питання тваринництва. Один із критеріїв
формування ціни на м’ясну продукцію – підтримка
влади. В минулому році регулярні звернення
Президента АФЗУ Миколи Миркевича сприяли виді-
ленню спеціальної бюджетної дотації фізичним особам
за утримання та збереження молодняка великої рогатої
худоби. «Але зробивши перший крок, влада не зробила
жодного другого», - вважає Микола Степанович. На
сьогоднішній день через великі об’єми імпортованої
м’ясної продукції падає попит на національний продукт.
Вітчизняний виробник не може вийти на ринок збуту.
Національний ЯКІСНИЙ продукт страждає через конку-
ренцію з імпортною м’ясною продукцією. Минулорічні
субсидії не стали відчутною допомогою українському
виробнику. Звичайно, проблем в українського фермера
вистачає. Інколи їх можна вирішити, сподіваючись на
допомогу влади, а інколи треба організовувати себе
самому. Ще ефективніше було б довіритися один одно-
му і все ж таки почати створювати спільну модель вирі-
шення таких гострих питань, як наприклад, утримання
цін на продукцію. За впровадженням нових технологій
виробництва, маркетингових заходів, а також за постій-
ним бажанням розвитку стоїть майбутнє українського
села. Така думка стала основною серед експертів та
учасників засідання Ради АФЗУ.

Вікторія Ясінська

ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ ЗАКОНОПРОЕКТУ

1. Встановлення мінімальної плати за використан-
ня земельної ділянки на рівні 3-х відсотків від норма-
тивної грошової оцінки земельної ділянки (успадко-
ване положення від закону «Про ринок земель»). 

2. При продажу земельної ділянки протягом пер-
шого року з моменту її набуття у власність продавець
сплачує 100 відсотків нормативної грошової оцінки
земельної ділянки (!), з поступовим зменшенням
цього розміру протягом 10 років ( теж успадковане
положення).

3. Максимальна площа земель у приватній влас-
ності буде не більше 100 га 

4. Законом забороняється змінювати цільове
призначення земельної ділянки протягом 10 років

5. Законопроектом передбачається отримання
дозволу органу влади на придбання чи продаж
земельної ділянки сільськогосподарчого призначен-
ня  громадянином України в центральному органі
влади 

6. Мінімальний строк оренди землі має скласти 7
років

7. Якщо більше двох календарних років власник
не сплачує податків, це є підставою для припинення
права приватної власності.

8. Законопроект  встановлює для орендарів
земельних ділянок  обов’язок забезпечити робочими
місцями та стабільним заробітком сільське населен-
ня. Мінімальні норми працевлаштування сільського
населення встановлюються Кабінетом Міністрів
України. 

СЕМІНАР ЗАРАДИ ОБ’ЄДНАННЯ
Для довідки: 20 червня 2013 року в м. Яремче

Івано-Франківської області відбувся семінар з питань
удосконалення земельного законодавства,що є части-
ною проекту „Фермерам та приватним землевласни-
кам про ринок земель сільськогосподарського призна-
чення”. Проект впроваджений АФЗУ за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та
виконується Pact Inc. в Україні.

Гостинний край велетенських гір, неймовірно пре-
красної природи і найпривітніших господарів – Івано-
Франківська область приймала учасників та запроше-
них гостей семінару і чергового засідання Ради АФЗУ.
На таку подію з’їхалися представники практично всіх
регіонів України. 

Семінар – це насамперед такий захід, що об’єднує
фермерів, які не завжди мають змогу бачити один
одного та обмінюватися корисним досвідом. Ось і в
рамках нинішнього семінару відбулися зустрічі із голо-
вами найбільш успішних господарств регіону. Так,
Коломийський район представила родина Книщуків з
власним господарством «Прометей». Родина Книщуків
починала в дев’яностих роках з 50 га. На сьогоднішній
день чоловік з жінкою опікуються 5, 5 тисячами гектарів
землі на якій працює 120 робітників. Реалізація продук-
ції за рік становить 36,5 млн. Це зернові: ячмінь, куку-
рудза, ріпак, соя. Овочеві культури: картопля, буряк,

капуста. В поточному році почали вирощувати помідо-
ри та часник: по 25 га. У господарстві також займають-
ся тваринництвом. Досвід роботи в свій час родина
Книщуків переймала в США. 

На сьогоднішній день фермерське господарство
славиться високим рівнем продуктивності, регулярним
оновленням матеріально-технічної бази іноземного та

вітчизняного виробника. Серед нагальних проблем гос-
подарства – бюрократичні недосконалості в системі
земельних ресурсів, через які практично неможливо
зареєструвати земельні паї, а також недостатня підт-
римка держави. Однак, за словами голови родини
Петра Книщука, на державну допомогу він і не розрахо-
вує. А тільки на власні сили та сили людей, які працюють

в господарстві.
Також на власний досвід та сили

розраховує Василишин Василь
Іванович, голова фермерського госпо-
дарства «Василишина». Допомагають
чоловікові в роботі старший та молод-
ший сини. Особливо важливо викори-
стовувати інтернет–ресурс для здобут-
тя нової інформації, - вважає Василь
Іванович. Саме такою діяльністю і зай-
мається молодший син. Серед продук-
ції фермерського господарства
«Василишина» - зернові (жито, ячмінь),
овочі (буряк, морква), а також тварин-
ництво, під яке відведено 12 гектарів
землі. Тваринництвом на фермі почали
займатися лише п’ять років тому, за
порадою і за підтримки Президента
АФЗУ Миколи Миркевича.
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На сьогоднішній день фермерське господарство
має тендери на обслуговування 36 шкіл, 2 лікарень та
дитсадків. М’ясна продукція проходить детальний
контроль на якість. Стан здоров’я тварин перевіряється
двома ветеринарами на різних стадіях зростання та у
кінцевому пункті збуту. В планах на майбутнє – звичай-
но, розширюватись. В наступному році господар пла-
нує збільшити поголів’я до 100 голів, а для цього нара-
зі добрав ще 40 га землі.

Однією із найприємніших подій семінару стало від-
значення Дня Фермера. Дата 19-го червня не є офіцій-
ним святом, попри всі звернення АФЗУ до влади із про-
ханням затвердити такий день. Але звичайно, людей
така дрібниця не зупиняє. Тому святковий концерт за
участю колоритних співочих виконавців та груп Івано-
Франківщини відбувся по всіх традиціях: яскраво, весе-
ло, тепло.

А наприкінці вечора сталася, мабуть, найприємніша
подія для багатьох учасників – урочисте нагородження
найкращих працівників у своїх регіонах Почесними гра-
мотами від Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України, а також від  Асоціації фермерів та
приватних землевласників України.

Кому дісталися нагороди, можна подивитись на
офіційному сайті АФЗУ за посиланням:
http://farmer.co.ua/.

«Фермер України» з нетерпінням чекає на наступну
зустріч і вітає всіх господарів зі святом Дня Фермера.

Вікторія Ясінська для «Вісник Фермер України»

«СИЛА ФЕРМЕРІВ - В ОБ’ЄДНАННІ»

Сергій Володимирович, які
завдання наразі стоять перед дер-
жавою для розвитку суспільства, на
Вашу думку? 

Держава повинна створити таку
модель розвитку суспільства, яка
передбачає саморозвиток.
Надаючи перший поштовх, ми зво-
ротнім зв’язком за кілька років
отримаємо набагато більше.
Держава повинна забезпечити
соціальні гарантії, створити
умови для організації конку-
рентного середовища і, зви-
чайно, зробити все можливе
для того, щоб інвестування в
українську економіку було ціка-
вим. Що я маю на увазі?
Наприклад, нещодавно я озна-
йомився із інвестиційним про-
ектом будівництва централізо-
ваного водопроводу зі строком
окупності 2 роки 3 місяці. Це в
розрахунку на село в сто дво-
рів. За аналізом експертів
нашого Департаменту, проект
реальний. Тобто знайшлася
ініціативна людина, яка заці-
кавлена в розвитку власного
бізнесу і головне – хоче працю-
вати. Справа держави – зроби-
ти так, щоб таких людей було
якомога більше. У сільському
господарстві повинна бути та
сама модель: ініціатива має вихо-
дити із зацікавленості, а справа
держави – створити «зелене світ-
ло» для подібних проектів. Уряд
хоче, щоб село розвивалося. 

В чому труднощі у створенні
такої моделі сьогодні?

Мабуть, в першу чергу, низька
обізнаність громадян про свої
права та обов’язки. В рамках дер-
жавної програми розвитку села ми
організували опитування серед
голів сільських та селищних рад
стосовно правової обізнаності.
Результати були погані. Тому нара-
зі створюємо окремі наукові осе-
редки при університетах для того,
щоб ліквідувати таку проблему. На
базі декількох ВИШів на момент
організації поточних нарад, коли
чиновники різних областей зби-
раються разом у великій кількості,
будуть працювати наші навчальні
центри. Мета організації центрів –
проведення через низку семінарів
освітньої діяльності з юридичних,
законодавчих та інших не менш
важливих питань. Окрім цього, важ-
ливим напрямком діяльності наразі
є повернення до села молоді. З
такою метою ми вже розробили
план, за яким студенти з профіль-
ною освітою будуть закріплені за
кожною сільською радою. Через
них до Департаменту буде надхо-
дити інформація, чого саме не
вистачає в тому чи іншому населе-
ному пункті для розвитку села.
Зараз організовуємо конкурс
серед молодого покоління на кращі
бізнес-плани. Найбільш привабли-
вим, конкретним і з реальною пер-
спективою надамо фінансування.
Ось так і повинна складатися робо-
та на селі: людина, яка хоче працю-
вати, повинна мати таку можли-
вість, але насамперед – зацікавле-
ність і обґрунтований план роботи.

Але звідки візьметься саме
можливість працювати, коли

фермери нарікають на важкі
умови праці? Насамперед, я
маю на увазі податкове наванта-
ження.

Податкове навантаження – це
сфера роботи Податкової інспекції.
Зі свого боку можу лише сказати,
що в Україні зараз період значних
змін: і в законодавстві, і в інших
секторах. Якщо ми хочемо набли-
зитися до Європи, то треба відпові-

дати вимогам. В європейських
країнах та робота, яка проводиться
зараз у нас, відбувалася ще в 11-12
сторіччях.  Система безпеки дер-
жави у високо розвинутих країнах
Заходу полягає в тому, щоб нада-
вати більше влади і незалежності
на місцях.  Умовно це виглядає, як
великий ланцюжок з багатьма лам-
почками. Якщо одна лампочка
вимкнеться, то вся інша система
все одно буде працювати. Це і є
створення безпечної моделі роз-
витку держави. Після років
Радянського Союзу нам дуже
важко дається такий метод мис-
лення. А що стосується податків,
наприклад, податку на розвиток
соціальної інфраструктури, то це
необхідний захід. І тут теж задіяна
та сама модель розвитку, коли міс-
цеві території мають забезпечува-
ти власний розвиток самостійно.
Тобто, ось ці 80 грн з га йдуть не до
державного бюджету, а до місце-
вого. І вже з цих коштів мають ство-
рюватися нові водопроводи,
запроваджуватися сучасні системи
відведення стічних вод і інші не
менш важливі потреби на окремій
території.  Якщо говорити про нову
модель розвитку на прикладі сіль-
ського господарства, то тут повин-
на працювати система кооперати-
вів. Коли селяни почнуть об’єдну-
ватися в окремі кооперативи, вони,
з одного боку, зможуть впливати
разом на власний розвиток, а з
іншого, будуть менше залежати від
держави.

Поясніть, будь ласка, на при-
кладі переваги створення коо-
перативу.

Наприклад, я – фермер, що зай-
мається молоком. Зараз я збуваю
свій товар умовно по 1 грн 50 коп. А
мій сусід продає молоко по 3 грн 50
коп за літр. У мене не вистачає яки-
хось знань чи ресурсів для того,
щоб йти з сусідом на рівні. Мені

диктує ціну посередник. Якщо
створити кооператив, то всі разом
ми будемо диктувати ціну посеред-
никам, і я вже разом з іншими фер-
мерами буду збувати молоко по
єдиній вартості – по 3 грн 50 коп.
Проблеми збуту товару не існує,
існує проблема – за якою ціною
збувати.

Але ж національний і імпорт-
ний продукт на сьогоднішній

день є конкурентами. І в тому
сенсі селянину іноді важче
продати свій товар за великі
кошти. Як Ви бачите цю про-
блему?

Питання суцільно економіч-
ної доцільності. Якщо у нас для
того, щоб виростити корову, її
треба що найменше  півроку
годувати, обігрівати. А в тій же
Австралії корова пасеться цілий
рік на відкритих пасовищах і
їсть траву, і не потребує особ-
ливого догляду. Яка вартість
оцієї корови буде там і тут?
Навіть із проблемами переве-
зення, австралійська дешевше
вдвічі за нашу. Простою забо-
роною ввезення – я маю на
увазі здорову якісну продукцію
– проблему не вирішити. Ми
повинні створити такі умови,
щоб просто було не цікаво вво-

зити іноземну продукцію. А поки це
цікаво – це прибуток. Моя особиста
думка: на ринку можуть бути різні
продукти – і вітчизняного, і націо-
нального виробництва. . Споживач
повинен мати право вибору. Тобто
я маю право обрати ковбасу за 10
грн і за 100 грн. Але мені потрібна
інформація про те, чому одна кош-
тує більше за іншу. Іноземні про-
дукти в нашій країні частіше за все
дорожчі за вітчизняні, але хтось їх
купує. Існує попит. Тому вітчизня-
ному виробнику, зокрема,  треба
знайомитись з поняттям маркетин-
гу власного товару. Тоді, якщо зро-
сте попит на нашу продукцію, іно-
земному підприємцю буде не так
вигідно ввозити власний продукт. 

Як уряд сьогодні взаємодіє із
такими організаціями, що захи-
щають українського фермера,
особливо дрібного? Наскільки
влада прислухається до
Асоціації фермерів та приватних
землевласників України?

Держава протягом останніх
років повернулася лицем до гро-
мадськості. Асоціація безпосеред-
ньо приймає участь в роботі влади.
Микола Степанович на кожній
робочій нараді має право вислов-
лювати всі позиції фермерів сто-
совно тих чи інших питань, ці пози-
ції сприймаються, даються безпо-
середні доручення. Всі законо-
проекти, які готуються міністерст-
вом, узгоджуються з Асоціацією
обов’язково, думка членів АФЗУ,
безумовно, враховується. Тобто
поточна практична робота йде
регулярно. Тому важливо, щоб і
фермери зі свого боку надавали
якомога більше конкретних дору-
чень та зауважень по роботі влади
до АФЗУ. Звідти уряд і отримує
інформацію про те, чим живе селя-
нин. Тож, селяни повинні бути
активними.

Вікторія Ясінська

Такий погляд на модель розвитку сільського господарства України представив директор
Департаменту науково - освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Сергій
Володимирович Кадигроб в інтерв’ю журналісту періодичного видання АФЗУ «Вісник Фермер України».
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АГРОСТРАХОВАНИЕ – ЭТО КУЛЬТУРА АГРОПРОИЗВОДСТВА

- Агрострахование в странах с развитой эконо-
микой рассматривается как возможность управ-
ления рисками в сельском хозяйстве. В отече-
ственном АПК тоже внедрены рыночные механиз-
мы,  но агрострахование остается на очень низ-
ком уровне. Почему?

- Сегодня Украина позиционируется как серьезная
аграрная страна. По экспорту зерна мы выходим на
передовые позиции в мире – в последние годы мы
экспортируем больше 20 млн. т зерна. По экспорту
подсолнечного масла занимаем первое место в мире.
Собираем более 20 млн. т кукурузы ежегодно.
Сельскохозяйственное производство стало для нас
стратегически важной отраслью, поэтому отношение
к нему должно быть соответствующим.

Отечественное агропроизводство сформирова-
лось таким образом, что наряду с крупными агрохол-
дингами, которые владеют десятками тысяч гектаров
земель, у нас очень много мелких и средних земле-
собственников. Кому-то из них принадлежит 500 га
земли, другим – до 10 тыс. га. Но именно они являют-
ся массовыми сельхозтоваропроизводителями. В
этот сектор аграрной экономики входят порядка 42
тыс. фермерских хозяйств и около 17,5 тыс. рефор-
мированных бывших колхозов, совхозов, которые
являются частными аграрными предприятиями.

И тут складывается парадоксальная ситуация. В
последние лет 10 мы наблюдаем серьезные климати-
ческие изменения, различные форс-мажорные
обстоятельства. Аграрии сталкиваются с огромным
количеством рисков, и каждый выбирает собствен-
ную стратегию, чтобы их избежать, – за счет техноло-
гий, изменения сортов и прочее. Если посмотреть на
карту сельхозпроизводства в Украине, то у нас сме-
щается пояс, где выращиваем кукурузу, подсолнеч-
ник. Но это – локальные, ситуативные методы. Без
страхования аграрных рисков украинский АПК обре-
чен на нестабильное развитие.

Во всем мире отработаны системы агрострахова-
ния. Они различны, скажем, в Евросоюзе, в США, в
Канаде. Но есть общее: во-первых, анализ рисков -
климатических, каких-то чрезвычайных событий,
появления сорняков и пр. Во-вторых, очень прозрач-
ная и четкая система ответственного агрострахова-
ния. Также большинство этих стран все-таки исполь-
зуют систему агрострахования с государственной
поддержкой. 

Было ли у нас агрострахование за годы независи-
мости, когда частный сектор начал развиваться? Да,
было. Более того, до 2008 года выделялись госу-
дарственные субсидии, они составляли около 200
млн. грн. в год. Когда выдавался кредит сельскохо-
зяйственному предприятию, то банк требовал, чтобы
его деятельность была застрахована. Поэтому агро-
страхование развивалось.

К сожалению, в 2008 году такая практика прекра-
тилась. В бюджете не было заложено этих денег. Не
было государственной концепции агрострахования,
не было четкого понимания, как государство может,
или должно поддерживать агропроизводителей.
Аграрии стали задумываться о целесообразности
агрострахования.

- Какую роль в построении эффективной
системы страхования сельскохозяйственного
производства сыграл Проект Международной
Финансовой Корпорации (IFC, Группа
Всемирного банка) «Развитие агрострахования в
Украине»? 

- Роль Проекта IFC в этом вопросе огромна. Им
была разработана и представлена в Кабинет
Министров Концепция агрострахования в Украине –
естественно, с государственной поддержкой. Кроме
того, была разработана система позиционирования
страховых компаний на рынке, определено, каким
условиям они должны соответствовать. Результатом
этой работы явилось создание Агрострахового пула.
Было определено, что страховые компании, занимаю-
щиеся агрострахованием, должны иметь лицензиию
на страхование сельхозпродукции. 

В рамках Проекта была не только построена систе-
ма ответственного страхования, но был разработан
стандартный договор страхования, разработаны
стандартные страховые продукты – конкретно по каж-
дой культуре, в которых достаточно легко разобрать-
ся и которые имеют определенные гарантии.

Также специалисты Проекта приняли непосред-
ственное участие в подготовке проекта закона «Об
особенностях страхования сельскохозяйственной
продукции с государственной поддержкой», который
был принят в 2012 году. 

- Как вы оцениваете эффективность этого
закона?

- К сожалению, многие законы, которые прини-
маются в последнее время, имеют рамочный харак-
тер. В них закладываются основные принципы, но
этого недостаточно. Я знаком с законодательной
базой некоторых зарубеж-
ных стран. Там законода-
тельные акты прорабаты-
ваются очень тщательно,
все учитывают и пред-
усматривают. Это законы
прямого действия.

У нас для имплемента-
ции закона принимают
еще целый ряд норматив-
ных актов. Не всегда это
делается в короткие сроки
и, к сожалению, не всегда
качественно. Это тоже
одна из причин, тормозя-
щих агрострахование. 

Мне пока сложно поло-

жительно оценить предложенную в законе систему
государственных компенсаций. Мне кажется, она
достаточно сложная, до 2008 года действовала более
простая и понятная схема.

Декларирована сумма в 150 млн. грн. поддержки
агрострахования на этот год. Но мы пока еще ее не
видели и трудно сказать, когда она будет. Закон
есть – денег нет. 

- Следствием принятия закона стало появле-
ние Агрострахового пула. Как вы оцениваете его
значение и перспективы?

- Важно посмотреть на государственную поддерж-
ку агропроизводства. Есть определенное количество
бюджетных денег, которые идут на поддержку через
Аграрный фонд. Это государственные закупки.
Многие крупные фермеры, а также реформирован-
ные хозяйства пользуются этой системой. И там
необходимым условием является страхование про-
изводимого продукта. 

Затем есть государственная корпорация, которая
реализует договоренности с Китаем по экспорту куку-
рузы. Там тоже необходимо страхование. 

С прошлого года нишу агрострахования занял
Агростраховой пул. Это  объединение страховых ком-
паний, которые полностью соответствуют  требова-
ниям Концепции, отработанной Проектом «Развитие
агрострахования в Украине». Они-то и работают с
государственными субсидиями.

Пул стал определенным связующим звеном между
производителем, государством и страховыми компа-
ниями. В него сейчас входят 4 страховые компании,
которые вполне готовы к цивилизованной работе на
агростраховом рынке. 

Следующая посевная компания начнется уже в
августе. Главный вопрос – выделят ли к этому време-

ни обещанные 150 млн. грн.?
От этого зависят ближайшие
перспективы Агрострахового
пула, агрострахования в
Украине. 

- Что дает лицензирова-
ние услуг на агрострахова-
ние?

- Еще недавно существовал
очень большой разнобой в
работе страховых компаний,
занимающихся агрострахова-
нием. Предлагаемые ими дого-
вора отличались между собой,
нередкими были и ситуации,
когда  страховые компании
старались сорвать куш, а не
оказать услуги товаропроизво-
дителю. Аграрии не доверяли
страховым компаниям.

Поэтому нужна была стан-
дартизация требований к рабо-
те страховых компаний. И это
один из плюсов принятого
закона, других нормативных
актов. Получение лицензии, в
частности, предусматривало
использование страховой ком-
панией стандартного договора

Майские всходы кукурузы под слоем снега

Совместное заседание Аграрного Страхового
Пула и Проекта IFC: на фото в центре 

генеральный директор пула Самарский В. В. и
руководитель Проекта Гари Роше 
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страхования, стандартных страховых
продуктов, надлежащего информиро-
вания аграриев относительно этого и
пр.

В настоящее время 12 страховых
компаний получили такую лицензию.   Я
думаю, в ближайшее время к ним
может присоединиться еще 5-10 ком-
паний. В крупных аграрных странах
приблизительно такое количество
агростраховых компаний и работает.

- Как конкретному товаропроиз-
водителю выбрать ту компанию, с
которой у него должно получиться
надежное и долгосрочное сотруд-
ничество?

- Серьезную информационную кам-
панию на протяжении пяти лет прово-
дит Проект IFC «Развитие агрострахо-
вания в Украине», знаю, что многие
фермеры черпают информацию отту-
да. Велика роль и общественных орга-
низаций, созданных аграриями и для
аграриев. Наш Союз сельскохозяй-
ственных обслуживающих кооперати-
вов также проводит немалую разъясни-
тельную работу для того, чтобы про-
изводители не просто знали об агро-
страховании, но пользовались его
услугами и при этом – выбирали
надежных партнеров.

Я привожу пример. В 2009-2010
маркетинговом году в Харьковской
области было засеяно около 600 тыс. га
озимой пшеницы. С этих площадей
область ежегодно собирает до 2 млн. т
зерновых. Но тогда весной посевы мас-
сово были повреждены сельскохозяй-
ственными вредителями. У меня из 1
тыс. га осталось всего 150 га пшеницы.
Я собрал не 3-4 тыс. т, а 500-600 т.
Такая же ситуация произошла по всей
Харьковской области, собрали всего
480 тыс. т пшеницы.

Я тогда не застраховался. Но тот
горький опыт меня научил, к агростра-
хованию с тех пор я отношусь с уваже-
нием.

Поэтому важна информация о воз-
можностях агрострахования, чтобы
ломать стереотипы о нем, чтобы люди
понимали, что им нужно сделать, чтобы
стабильно и успешно работать. 

- Всякая страховая компания
хочет работать с крупными хозяй-

ствами. Как застраховаться малозе-
мельным фермерам?

- Это серьезный вопрос. Мы знаем,
что на Западной Украине действитель-
но у фермеров небольшие земельные
наделы – могут быть и 50 га, и даже
меньше. Так, как и в Западной Европе.
В Италии, например, среднее фермер-
ское хозяйство – 7 га, во Франции – 28-
30 га, в Германии – 20 га.

Сейчас Проектом IFC «Развитие
агрострахования в Украине» подготов-
лены стандартные страховые продукты
относительно страхования зерновых и
других культур, составляющих экспорт-
ный потенциал Украины. Но в стратеги-
ческом аспекте агрострахование долж-
но охватывать и животноводство, и ово-
щеводство, и виноградарство и пр. В
странах Евросоюза, Канаде, США коли-

чество стандартных страховых продук-
тов составляет десятки и сотни.

Крупные агрохолдинги как раз и спе-
циализируются на выращивании зерно-
вых и технических культур. Часто в них
задействован международный капитал,
и они преимущественно страхуются в
зарубежных компаниях. Поэтому нужно
проводить работу в сфере агрострахо-
вания, направленную на защиту малых и
средних хозяйств – сугубо украинских
товаропроизводителей.

- Могут ли фермеры объединять-
ся, чтобы застраховать наделы
общей компанией?

- Агрострахование больше ориенти-
ровано на индивидуальный подход. Это
- культура агропроизводства.

Если фермеры объединены в коо-
ператив на правах юридического лица,
то кооператив может страховать свою
деятельность. 

- Ваш прогноз: как будет разви-
ваться агрострахование в Украине?

Нет сомнения в том, что в Украине
уже создана серьезная база для разви-
тия качественного агрострахования.
Если скоординировать деятельность
всех заинтересованных сторон – стра-
ховщиков, сельхозпроизводителей и
государства - в течение полутора лет
можно выйти на страхование 8-10%
сельхозплощадей. Это очень серьез-
ный шаг. 

Проект IFC показал пример разви-
тия агрострахования в Украине, его
возможности и как ими можно восполь-
зоваться, а наша задача теперь – про-
должить эту работу. 

Николай ЛУГОВОЙ, 
Национальный пресс-клуб
«Украинская перспектива»

Все что осталось от посевов пшеницы на Харьковщине весной 2010 года

СПІВЧУТТЯ РОДИНІ ТА БЛИЗЬКИМ

На 56 році пішов з життя директор Тернопільського відділення
Укрдержфонду Пінязь Богдан Петрович.

Від імені Асоціації фермерів та приватних землевласників України 
та редакції газети висловлюємо щирі співчуття родині та близьким сім’ї.

СПІВЧУТТЯ РОДИНІ КОВАЧІВ
Україна втратила одного з своїх ветеранів фермерського руху. 

Не стало Миколи Івановича КОВАЧА, засновника господарства «КОВАЧ»,
Закарпатської області.

Прийміть наші співчуття та теплі спогади про Миколу Івановича. Ми впев-
нені, що його справу продовжать члени Вашої славної родини.

Від імені Асоціації фермерів та приватних землевласників України 
та редакції газети «Вісник Фермер України»

ОГОЛОШЕННЯ
Українська універсальна біржа „Капітал” 25 липня

2013 року об 11 - 00 годині за адресою: м. Київ, вул.
Шота Руставелі, 44 (приміщення для проведення аукціо-
нів) проводить повторно аукціон з можливістю зниження
початкової ціни, по продажу майна, що належить ТОВ
«ТРЕЙД ЛАЙН ЛТД», а саме:

- лот №1 - майно (основні засоби та товарні запа-
си) згідно переліку, що обліковується на балансі та нале-
жить ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙН ЛТД» і знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Симиренка, 36.

Початкова вартість майна становить 1889267,00
(один мільйон вісімсот вісімдесят дев’ять тисяч двісті
шістдесят сім) гривень без ПДВ.

Ознайомитись з об’єктами продажу  можна щоденно
крім вихідних та святкових днів за місцем його розташу-
вання, попередньо зателефонувавши: (050) 3430757

До початку аукціону учасники сплачують:
- гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової

ціни лоту (без ПДВ) та реєстраційний збір 17 грн. з ПДВ,
на поточний рахунок організатора аукціону:
26002013012846 в АТ «Сбербанк Росії» у м. Києві, МФО
320627, код ЄДРПОУ 34003533; отримувач – Українська
універсальна біржа „Капітал”.

Квитанції або платіжні доручення про сплату подають-
ся разом з заявкою на участь в аукціоні.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні –
п’ять днів до початку аукціону, а саме до 18-00 19 липня
2013 року.

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

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

УВАГА ПЕРЕДПЛАТА!

Офор ми ти пе ред пла ту мож -
на у будьi я ко му пош то во му від -
ді лен ні Ук ра ї ни, а та кож на кор -
по ра тив но му сай ті під при ємс -
тва www.pre sa.ua. 

"Вісник Фермер України",
індекс 21591, 

сторінка 20  "Каталогу
видань країни".

Вартість передплати газети

становить: 1 міс. ? 8,79 грн.;

3 міс. ? 26,37 грн.; 

6 міс. ? 52,74 грн.; 

12 міс. ? 105,48 грн.
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ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044<501<78<23, 044<501<78<24

Га зе та “Віс ник Фер мер Ук ра ї ни” 
Ре єс тра цій не сві доц тво: 
КВ 5260 від  03.07.2001 року. 
Ви да єть ся з 1999 ро ку.
Пе ред плат ний ін дексi21591

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

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

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

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

буд. 21, оф. 421

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

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

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

Ре дак цій на ра да:

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

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

Під пи са но до дру ку  �   2.07.2013
Від дру ко ва но               �    3.07.2013

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

Нак лад — 8000 при мір ни ків.

За мов лен ня №137812

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ 
СТАНОМ НА 01.07.2013 РОКУ

Протипоказано
— Коли ж у нас почнуть робити гарні

дороги, як в Европі!?
— А, ви хочете, щоби наші громадяни

мали можливість на шаленій швидкості їхати
в сусіднє село. За самогоном. На мотоциклі.
Нестямно виспівуючи пісні. Увосьмерьох.
Уночі й без фар. Природний добір може
набути жахливих форм!

Чоловіки — добріше
У купе на південь їдуть незнайомі жінка

й чоловік. За декотрий час жінка каже чоло-
вікові:

— Знаєте, от я тепер їду на море, а дома

чоловік залишився самий. І я не знаю, що
він там робить. Але мені здається, що він
мені зраджує.

Чоловік: — Це ж треба! Моя дружина
також дома залишилась і, мені також зда-

ється, що вона мне зраджує.
Жінка: — Тоді нумо їм помстимося!
Отже, помщаються. Раз помстилися,

другий. Чоловік поліз на верхню полицю
спати. Засипає, а жінка його будить:

— Як собі уявлю, що мені чоловік
зраджує, хочеться йому мстити й мстити!

Чоловік, позіхнувши, каже: 
— А я, знаєте, вже вибачив своїй жінці.

НАРОДНИЙ ГУМОР


