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МЕДОВІЙ УКРАЇНІ –
БУТИ!

В мае прошлого
года Минагрополитики
Украины  презентова-
ло стратегию социаль-
но-экономического
развития сельских
территорий «Рідне
село». Стратегия раз-
работана совместно с
Всеукраинской ассоциацией
сельских и поселковых голов,
профильными общественными
организациями, международ-
ными экспертами и аграриями.
По мнению разработчиков, она
предусматривает внедрение в
селах обновленной экономиче-
ской модели хозяйствования,
базирующейся на активизации
процесса сельскохозяйствен-

ной кооперации.
Прошел год, но
пока на селе
бурного разви-
тия кооперации
не наблюдается,
а те сельские
к о о п е р а т и в ы ,
которые уже

созданы, не могут успешно
работать в силу разных причин.
Столкнулись с проблемами и в
с е л ь х о з к о о п е р а т и в е
«Прогресс-2009», что в селе
Петровское Старобельского
района Луганской области,
который возглавляет фермер
Владимир Васильев. 

Продолжение 
на странице 5.

В цьому переконаний Василь Барабаш,
президент громадської організації „Гільдія
медоварів України - виробників медових
напоїв і оздоровчої бджолопродукції”, з
яким наш кореспондент спілкувався напе-
редодні святкування Спаса, коли кращі
українські пасічники й медовари на тради-
ційних виставках і ярмарках ще раз нага-
дають нам про те, що мед і медові напитки
з прадавніх часів не
тільки широко спо-
живалися нашими
предками, а й були
суттєвою складо-
вою вітчизняного
експорту.

Розмова про
проблеми медова-
ріння на сторінці 4
видання.

ДЕРЖАВА ПОВИННА 
СКАСУВАТИ ШТУЧНІ 

ПЕРЕПОНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
СІЛЬГОСПВИРОБНИКА

Круглий стіл учасників зернового
ринку, який ініціювала Асоціація фер-
мерів та приватних землевласників
України, показав, що знущатися над
собою фермери не дадуть. Однією з
основних причиною різкого падіння
закупівельних цін на ранні зернові,
після довгої дискусії з перевізниками
та зернотрейдерами, було визначено
великі затрати логістичного ланцюга в
середині країни: висока вартість та
обтяжливий формалізм процедур
оформлення документів на зерно,
надзвичайно високий рівень корупції,
зарегульовані процедури транспорту-
вання зерна та інші штучні чинники.

Шляхи подолання цієї проблеми у
пропозиціях Асоціації на сторінці 2.

ЧТО ТОРМОЗИТ СОЗДАНИЕ 
СЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ?

Святкування Дня незалежності України – це слушний
привід замислитися: звідки ми, власне, вийшли і куди
прийшли? А загалом і визначитися – куди прямує наша
країна, чи не схибили ми з того шляху, який вибрали в
серпні 1991 року? Чи, бува, не потонула наша молода
державність у балаканині політиків та корупційних схе-
мах чиновників? І, зрештою, кожен із нас мусить зрозу-
міти найголовніше: що робити далі, аби Україна стала
справжньою розвинутою державою?

Чайка  в орлиних пазурах
«Ой, горе тій чайці, тій чайці-небозі, що вивела своїх діток при

битій дорозі» – ці слова з відомої чумацької пісні приписують геть-
манові Мазепі. В усякому разі, достеменно відомо, що він любив
її слухати. В образі чайки – Україна, з її вічними суспільно-полі-
тичними негараздами. Як не прикро нам, нинішнім українцям,
визнавати це, але ми не можемо заперечувати того факту, що
Україна протягом своєї історії фактично жодного разу не спромо-
глася здобути статусу суверенної держави. Чому так сталося: чи
то в лідерів забракло політичної волі, чи справжніх лідерів не
було? Як би там не було, але, цитуючи Леоніда Кравчука, мусимо
згодитися з його відомим висловом: «Маємо те, що маємо».

Аналізуючи історію нашої країни, не можна не помітити, що вона
завжди існувала під чиїмсь крилом. А вірніше – в чиїхось

гострих пазурах. Наприклад, білого орла, якого ми бачимо
на гербі Речі Посполитої, або двоголового російського.

Саме тому українці з ентузіазмом сприйняли повідом-
лення про розпад Радянського Союзу і вибрали для

своєї країни шлях незалежного розвитку. Проте
сталося не так, як гадалося: через 22 роки після
проголошення незалежності Україна не дотягує
не лише до рівня сусідів, а й відчутно зменшила
потенціал, який колись мала. Спрощення струк-
тури виробництва, експорту, зниження рівня
кваліфікації й продуктивності праці, галопуюче
наростання розриву між багатими і бідними…

Можливо,
краще було не сіпатися й тихо сидіти в чужих пазурах?
Категорично заперечую проти такої альтернативи, і ось чому:
Радянський Союз, у складі котрого тривалий час перебувала
Україна, під кінець ХХ сторіччя став досить швидко втрачати
колишню могутність. Генеральний секретар ЦК КПРС Михайло
Горбачов, якому судилося стати першим і останнім президентом
СРСР, мріяв про створення «соціалізму з людським обличчям».
Проте йому не вдалося втілити в життя цих намірів.

Продовження на сторінці 2
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ДЕРЖАВА ПОВИННА СКАСУВАТИ
ШТУЧНІ ПЕРЕПОНИ 

ДЛЯ РОЗВИТКУ 
СІЛЬГОСПВИРОБНИКА

На виконання рішення позачерго-
вого засідання Ради АФЗУ, щодо здій-
снення заходів по недопущенню обва-
лу внутрішніх закупівельних цін на
зерно, Асоціацією 23 липня 2013 року
було проведено круглий стіл з цього
питання за участю представників
перевізників, зернотрейдерів та жур-
налістів. 

Як відомо, основною причиною
зниження закупівельних цін було
визначено великі затрати логістичного
ланцюга в середині країни: висока
вартість та обтяжливий формалізм
процедур оформлення документів на
зерно, надзвичайно високий рівень
корупції, зарегульовані процедури
транспортування зерна та інші штучні
чинники. Розмір витрат на їх здолання
складають понад30 % вартості зерна. 

Завдяки небайдужій позиції ряду
ЗМІ та відповідних звернень АФЗУ
Уряд, слід визнати і позитивно від-
значити, зреагував відразу. На наступ-
ний день Перший заступник
Президента АФЗУ був запрошений до
Міністра економічного розвитку і тор-
гівлі України для визначення шляхів
вирішення проблеми фермерів. За
наслідками зустрічі в
Мінекономрозвитку була створена
робоча група для розробки
Комплексного механізму спрощення
логістики та зменшення витрат на
ринку зерна у 2013/2014 маркетинго-
вому році. До її складу увійшли пред-
ставники АФЗУ, перевізників, зерно-
трейдерів та міністерства. Очолив
роботу Перший заступник Міністра
Максюта А.А.

В ході роботи були озвучені різні

пропозиції, які в основному зводилися
до „розгляду можливості зменшення
адміністративних витрат на оформ-
лення документів на зерно, узгоджен-
ня позицій різних відомств щодо спро-
щення процедур продажу зерна”
тощо.

Позиція АФЗУ була одразу озвуче-
на чітко і максимально просто. Жодні
половинчасті заходи та затягування
розгляду піднятої проблеми не дадуть
необхідно результату. Потрібно скасу-
вати необхідність отримання сертифі-
кату походження зерна, сертифікату
якості зерна, фітосанітарного та
гарантійного сертифікатів, як таких,
що не дають жодної корисної, допо-
міжної функції у ланцюгу експорту
зерна. А навпаки зменшують закупі-
вельні ціни на зерно у фермерів про-
порційно витрат на отримання серти-
фікатів. До заявлених пропозицій була
надана аргументація. Детально вони
викладені у пропозиціях Асоціації.

Діалог сільгоспвиробників з вла-
дою продовжується у конструктивно-
му руслі. Його результати фермери
мають відчути при продажу пізніх зер-
нових.

Держава в силах швидко скасувати
штучні перепони для розвитку свого
виробника, фермера, який у відповідь
збільшить виробництво зерна, збіль-
шить його експорт, чим збільшить
валютні надходження до країни, дасть
імпульс розвитку інших галузей про-
мисловості.

Спільним зусиллями ми зможемо
досягти більшого!

Прес-служба АФЗУ

З метою створення умов для підвищення внутрішніх закупівельних цін на зерно
шляхом оптимізації затрат на непродуктивні процедури логістичної ланки пропо-
нуємо:

1.Скасувати необхідність отримання сертифікату походження зерна і
відповідно всієї процедури та витрат пов’язаних з видачею такого сертифі-
кату.

(Обґрунтування. Отримання сертифікату походження зерна тягне за собою
низку витрат часу, фінансових та людських ресурсів, які є не продуктивними по
своїй суті і такими, що не сприяють зменшенню собівартості продукції.

Наявність цього сертифікату не здійснює жодної корисної, допоміжної функції
у ланцюгу експорту зерна. Навпаки, витрати на його отримання пропорційно
зменшують закупівельні ціни на зерно, тобто - витрати перекладаються безпосе-
редньо на сільськогосподарського виробника.)

2.Скасувати необхідність отримання покупцем сертифікату якості зерна
та фітосанітарного та карантинного сертифікатів та всіх відповідних адміні-
стративних послуг з їх видачі для експорту зерна. При цьому залишивши
обов’язковість фітосанітарного та карантинного контролю при ввозі товару
в Україну.

(Обґрунтування. Усталена практика довела недоцільність таких документів,
оскільки їх видача базується на даних лабораторного аналізу. Взагалі це справа
суб’єктів господарювання - вони самі мають здійснити всі вимоги покупця щодо
документального оформлення товару. В існуючій практиці наявність такого доку-
менту у продавця зовсім не означає та не гарантує заявлені показники якості для
покупця. А також не береться до уваги та не використовується покупцем при
купівлі - продажу зерна.

Вимога таких документів залишились в спадок з минулих часів коли продаж
зерна за кордон здійснювала держава за колишніми правилами. Тепер умови та
вимоги давно змінилися, а у нас ці процедури залишились застарілими.

У відповідності до складеної у сфері торгового обігу ділової практики експорт-
ного продажу зерна продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого
відповідає умовам договору купівлі – продажу. Товар, який продавець передає
або зобов’язується передати покупцеві, має відповідати вимогам покупця щодо
його якості. Відповідність товару вимогам покупця підтверджується способом та в
порядку визначеним сторонами.

Практично сторони визначають якість зерна за результатами лабораторного
аналізу, зазвичай, приймаючої сторони, який містить затребувану низку показни-
ків. У випадку спору або розбіжностей щодо результатів аналізу зерна, сторони
проводять аналіз спільно.)

Без скасування таких обтяжливих і заформалізованих процедур всі інші заходи
будуть неповними і половинчатими, які не виключатимуть корупційну складову під
час виконання, а також не відповідатимуть меті та завданню держави щодо спро-
щення торгівельного обігу, і, зокрема, даної робочої групи зі створення належних
та необхідних умов для підвищення внутрішніх закупівельних цін на зерно, тим
самим захисту національного сільськогосподарського товаровиробника.

Від редакції.
Пропозиції Асоціації направлені першому заступнику Міністра економічного

розвитку і торгівлі України Максюті А. А.

Пропозиції
Асоціації фермерів та приватних землевласників України 
до проекту Комплексного механізму спрощення логістики

та зменшення витрат на ринку зерна 
у 2013/2014 маркетинговому році.

МИТНИЦІ ОФОРМЛЯЮТЬ ЕКСПОРТ ЗЕРНА 

ЗА СПРОЩЕНОЮ СХЕМОЮ

Міністерство доходів і зборів України
приділяє підвищену увагу забезпеченню
оперативного митного оформлення під
час експорту зернових культур за спро-
щеною процедурою, особливо у період
збору врожаю.

Зокрема, відповідним листом
Міндоходів керівників митниць поперед-
жено про персональну відповідальність
за недотримання часових нормативів,
передбачених статтею 255 Митного
кодексу України, при здійсненні митного
оформлення сільськогосподарської про-
дукції. Наголошено, що заходи щодо
виявлення та припинення порушень
законодавства з питань здійснення дер-
жавної митної справи суб‘єктамиЗЕД
при проведенні ними експорту сільсько-
господарської продукції, мають стосува-
тися виключно товарів «овочі» та «фрук-
ти» (07 та 08 груп УКТЗЕД).

Нагадаємо, з моменту набрання чин-
ності нового Митного кодексу України
значно спростився порядок митного
оформлення зернових культур. Це
пов‘язано, насамперед, із скороченням
переліку дозвільних документів, які конт-
ролюються митними органами.

На сьогодні експорт зерна здій-
снюється на загальних підставах.
Жодних сертифікатів якості, сертифіка-
тів походження, контрактів, засвідчених
на біржі, при здійсненні експорту зерна
митницями не вимагається. При здій-
сненні митного оформлення зерна конт-

ролюється лише підтвердження прове-
дення фітосанітарного та радіологічного
видів контролю.

Разом з тим, для підтвердження укра-
їнського походження товару в країні екс-
порту, необхідно отримати сертифікат
про походження товару, що видається
торгово-промисловими палатами в
Україні. Зазначений документ, як прави-
ло, передається експортером іноземно-
му контрагенту.

Фахівці Міндоходів у межах своєї
компетенції готові співпрацювати із
Торгово-промисловою палатою України
та учасниками ринку у питанні спрощен-
ня процедури видачі сертифікатів поход-
ження, що підтверджують українське
походження сільськогосподарської про-
дукції.

Прес-служба Міністерства дохо-
дів і зборів (08.08.2013)

Крок вперед чи назад?
Правду кажучи, для громадян нашої

країни ці два десятиріччя не були втраче-
ним часом – кожна досить активна люди-
на відкривала для себе нові можливості,
чогось навчалася, щось будувала, розви-
валася сама, ростила і виховувала своїх
дітей. Але чи стала Україна за роки неза-
лежності реально вільною, конкурентос-
проможною й привабливою, як для своїх
громадян, так і для іноземців? Наскільки
упродовж цих років розвивалося і зміц-
нювалося суспільство загалом і держава
як сконцентрований вираз цього суспіль-
ства?

Діапазон думок і експертних оцінок
щодо минулих двох десятиріч досить
широкий. Від відвертого вироку – відлік
часу, що залишився країні, рахується
місяцями, бо «час безповоротно втраче-
но і держава Україна пішла шляхом само-
знищення». До цілком конструктивних,
хоч і невтішних прогнозів – між деклараці-
єю реформ і їхньою реалізацією існує
величезна дистанція. Зрозумілим є одне
– навіть дуже позитивно налаштовані екс-
перти визнають, що результати далекі від
ідеалу…

Роки незалежності виявилися занадто
коротким терміном навіть для того, аби
відмовившись від старих цінностей, набу-
ти нових – в економіці, політиці, житті та
культурі. Чому так сталося? Адже в світі
відомі приклади, коли, за такий же час
найбідніші країни досягали вражаючих

успіхів? Хоча, треба бути об'єктивними і
визнати, що навіть у куди більш сильної
ФРН, через 20 років після об'єднання,
східні землі не досягли рівня розвитку
земель західних…

Настав час вибору
Нам важливо визначити, чи справді в

українській державі й надалі зберігаються
демократичні тренди й потенціали, чи
навпаки, політичні еліти схильні розгор-
нути спеціальну інформаційну кампанію,
аби переконати своїх громадян, що час
переходити до авторитаризму.

Також буде цікаво дізнатися й про те,
як оцінюють результати минулих 22 - х
років, не лише наші, українські експерти,
а й зарубіжні. Намагання дати оцінку цим
подіям, саморефлексія, яким би фор-
мальним приводом ми не керувалися – це
дуже цінний аналіз, як для держави, так і
для суспільства. Адже це дозволяє
визначити чесноти та вади нинішнього
розвитку країни. Саме тому аналіз зроб-
леного країною за 22 роки незалежності
настільки важливий для визначення і пла-
нування подальшого суверенного її існу-
вання. Ми запрошуємо для розмови всіх
наших експертів, авторів, читачів. Адже
Держава – це Ми з Вами, і що ми побуду-
вали – знаємо лише ми. Тож приєднуйте-
ся – ваша думка дуже важлива для нас і
попереду нас очікує цікавий і повчальний
діалог.

Редакція газети 
«Вісник Фермер України»

ДУМА ПРО УКРАЇНУ
Початок на сторінці 1
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ НАСЛІДКІВ ВСТУПУ ДО СОТ ДЛЯ  УКРАЇНСЬКИХ ФЕРМЕРІВ

Що отримали українські фер-
мери від вступу нашої держави в
Світову організацію торгівлі?
Виграли чи програли? Як їм пра-
цюється в нових умовах?

Ми вирішили почути думку
фермера і для цього надаємо
сторінки газети голові
Васильківського осередку АФЗУ
Петру Дем’яненку.

Як відомо Україна продовжує
невпинний рух до СОТ. Наразі в
Уряді працюють фахівці для підго-
товки пропозицій української сторо-
ни щодо квот на поставку товарів в
межах СОТ.

Про товари великих промисло-
вих виробників мінеральних добрив
та металургії є кому потурбуватися.
Власники монопольних корпорацій
завчасно подбали про забезпечен-
ня своїх прибутків, тобто про збут
продукції в мережі СОТ.

Щодо сільськогосподарської
продукції, то окремі її виробники
також успішно відстоюють можли-
вість торгівлі на світових ринках.
Наприклад, під їх впливом сформо-
вані квоти на продукцію птахівницт-
ва, зокрема, курятини.

А от про вплив цього кроку
Держави на життя сільського насе-
лення, яке виробляє в останні роки
понад 60% валової сільгосппродук-
ції, практично ніхто не аналізував і
не турбувався.

І значить долею вітчизняного
тваринництва, овочівництва та
молочної галузі цілеспрямовано
ніхто не займався, окрім АФЗУ.
Тому і розмір запропонованих квот
на поставку такої продукції в Україну
надзвичайно великі. Неначе б то і
нічого страшного в цьому не має. За
дозвіл ввозити в Україну певної кіль-
кості іноземної продукції українські
сільгоспвиробники мають право
поставити до країн СОТ таку ж саму
кількість своїх товарів.

Логічно? А чи справедливо?! А

тут як для кого...
Аби легше було зрозуміти ситуа-

цію та усвідомити наслідки, слід
більш уважно придивитися до таких
пропозицій і проаналізувати наслід-
ки для України.

Поставка до України такої кіль-
кості м’ясо-молочної продукції, та
овочів що традиційно виробляє
фермер, український селянин офі-
ційно заполонить ринок (можливо
дешевшою) продукцією. Оскільки в
країнах Євросоюзу значне переви-
робництво овочів та м’ясо-молочної
продукції до того ж місцевим фер-
мерам з коштів ЄС надається дота-
ція за вироблену продукцію в розмі-
рі виробничих витрат. Після чого її
собівартість стає близькою до нуля.
На кордоні з Україною, наприклад,
м’ясо коштує близько 1 Євро за 1 кг.
Його з радістю закуповують укра-
їнські переробні підприємства. Це
їм вигідно. Ціна у вітчизняних тва-
ринників вдвічі, а то й в тричі дорож-
че, тому, що без дотацій Євросоюзу.

Так із молочними продуктами,
про ціну та якість яких знає кожен, а
про складові можна тільки гадати,
бо не зроблені вони з молока. 

Чого ж тоді хвилюватися?
Нарешті в Україні будуть доступні
м’ясо-молочна продукція, овочі за
невисокими цінами. Здавалося все
чудово - наїдайся доволі! 

Але ж в ЄС українські виробники
не зможуть поставляти таку ж про-
дукцію, тому, що там її ніхто не
купить. По-перше, через високі
ціни, по - друге через невідповід-
ність тамошнім критеріям якості
самої продукції та умовам її вироб-
ництва, яких ми поки не досягли. А
це значить, що за таких обставин, у
нас вони збувають, а нам, через
практично непереборні перешкоди,
продати у інші країни нічого не
вдасться.

Формально правильно, логічно і
справедливо. Вдосконалюйте
виробництво, підвищуйте якість і в

наступний раз у вас може бути шанс
продати.

Але хто трохи думає, то відразу
побачить безперспективність цього
через те, що в ЄС дотації на вироб-
ництво сільськогосподарської про-
дукції майже повністю покривають
витрати на його виробництво.

Як збути свою продукцію в ЄС?
Тільки за меншою ціною. А чи мож-
ливо виростити її без витрат? В
Україні – однозначно Ні! А от в дея-
ких країнах це можливо. Наприклад,
в Новій Зеландії, Аргентині, Бразилії
ВРХ вирощується на природних
пасовищах. Уявіть собі, цілий рік
зелений корм, ніяких витрат по
утриманню, догляду, охороні тощо.
Всі основні витрати складаються із
організації завантаження худоби у
вагони для транспортування до
забійного підприємства перед пор-
том відправки на експорт. А цей
процес там максимально оптимізо-
ваний – стада худоби заганяють
вертольотом. Мало людей і опера-
тивно. Через те в них така низька
ціна на телятину.

От тільки такий спосіб вироб-
ництва може дати можливості
поставляти продукти до ЄС. Проте в
ЄС цьому запобігли розміром квот
на поставку. То б то своїх виробни-
ків вони захистили від таких демпін-
гових цін.

Згадується повчальний досвід
Литви, яким навесні цього року
поділилися литовські фермери. При
не серйозному ставленні державних
чиновників та фермерів до розміру
квот при вступі до СОТ сільське гос-
подарство Литви отримало нокдаун
– було повністю зупинено.
Відбулося миттєве заповнення
європейськими продуктами по
низьким цінам. Фермери абсолютно
нічого не могли продати. Це був
параліч. Тільки завдяки терміновому
входу Литви до Євросоюзу припи-
нився цей колапс. Фермерам відра-
зу почали давати дотацію за рахунок

коштів Європейського Союзу. Це
був єдиний шлях врятувати пози-
тивний імідж євроінтеграції. Тим
більш через малий розмір Литви не
надто затратний для Європи. 

Пам’ятаючи це, нам злочинно,
по відношенню до себе, бути такими
наївними! Жодна економіка
Євросоюзу, та навіть цілого конти-
ненту, не в змозі надати всім укра-
їнським сільгоспвиробникам дотації
на такому рівні. Це по дитячому
наївно.

Формально право продавати є.
Повна рівність. Але скористатися
цим правом ви завідомо не зможете.

Ну що тут поганого?! Так хоч наї-
мося! – скаже пересічний споживач.

Так, дійсно м’ясо-молочна про-
дукція може бути спочатку дешевша
вітчизняної. Рік, максимум - два. За
цей час вітчизняні виробництво
м’яса і молока стане катастрофічно
збитковим і галузь буде знищено.
Закони економіки змусять селян
вирізати худобу і займатись виро-
щуванням технічних культур, що
йдуть на експорт. Після чого не буде
вітчизняної альтернативи імпорту
м’ясо-молочної продукції. І знаючи,
це ніхто із імпортерів не втримаєть-
ся щоб не підняти ціну на товар коли
не має конкурентів і коли населенню
не буде куди дітися як купувати без-
альтернативні товари за будь якими
цінами. 

Відродити галузь тваринництва
можливо не менше ніж за 5 років і
лише за умови абсолютної політич-
ної волі та спрямуванні половини
держбюджету на це. Зрозуміло, що
цього робити ніхто не буде. А зна-
чить, внаслідок цього, Україна, стане
залежною від інших держав світу.

І чим більше ми будемо залежа-
ти від інших, тим менше ми залежа-
тимемо від самих себе, і тим більше
будемо ставати слабкими і безволь-
ними та втрачати економічну і полі-
тичну свободу.

Мета цивілізованої держави -

проводити свою політику в інтере-
сах її громадян, створення цивілізо-
ваних умов життя, заможності насе-
лення.

Найкращим рішенням зробити
людей заможними є єдиний, випро-
буваний історичною практикою
шлях – дати громадянам роботу та
можливість достойно реалізовувати
її плоди. Це найкраща мотивація для
розвитку економіки.

А за розвитком окремих галузей
(наприклад тваринництва) агрови-
робництва, свій розвиток почнуть
інші галузі: переробна, машинобу-
дівна, пізніше металургійна, згодом
видобувна тощо. Це буде імпульсом
для науки, для розвитку новітніх тех-
нологій. За подобою так званого
принципу „доміно” тільки з позитив-
ними наслідками.

Не вже не має виходу?! Хіба вже
пізно? Ні! Вихід –є! Він простий.

В даному випадку - домогтися
того, аби були зменшені розміри
квот на поставку товарів м’ясо-
молочної та овочевої групи, та інших
товарів, які традиційно і успішно
виробляються в Україні.

А взагалі, Україні необхідно від-
стоювати власну стратегію розвитку
експортного потенціалу, котра б
належним чином захищала вітчизня-
них виробників від жахливих викрив-
лень конкуренції на світових ринках.

Для цього потрібно кожному
фермеру не бути байдужим до своєї
долі, до свого майбутнього і через
засоби громадського впливу – про-
фільні громадські організації, такі як
АФЗУ, впливати на державну аграр-
ну політику в інтересах добробуту
себе і громадян країни в цілому.

Петро Дем’яненко, Київська
область

Дана публікація здійснена в
межах співпраці АФЗУ з проектом

АгроІнвест і стала можливою
завдяки підтримці американського

народу наданої через USAID.

Про проблеми фермерів говорять багато людей в тому числі і висо-
копосадовці, а от реальним вирішенням займається лише одна
Асоціація фермерів. 

Як тяжко це здійснювати можна показати на прикладі скасування
зловісного технічного огляду сільськогосподарської техніки.

Як відомо, без належної підтримки всіх фермерів не вдалося зупини-
ти запровадження техогляду. Пізніше, кожен фермер отримав підтверд-
ження правоти прогнозів АФЗУ про негативні наслідки техогляду через
свій гаманець.Після цього, на вимогу своїх членів, АФЗУ взялася належ-
ними зусиллями боротися за скасування „схеми відбору коштів”.

В лютому 2013 року, від імені фермерського з’їзду, були направлені
листи до Президента України, керівника Уряду та парламенту про „про-
довження схвальних кроків у скасуванні технічного огляду сільгосптехні-
ки слідом за скасуванням техогляду легкового автотранспорту”.

Відповідні доручення про розгляд та внесення пропозицій були
направлені Кабінетом міністрів профільному Міністерству.

На цьому етапі Президенту АФЗУ вдалося відстояти позицію фер-
мерів про необхідність скасування техогляду. Далі на початку червня
були розроблені необхідні проекти змін до законодавства від
Міністерства. А от потім, понад 60 днів з різних причин рух цих законо-
проектів до Кабінету Міністрів України для затвердження фактично був
заблокований. 

Після виступу представника АФЗУ на робочій нараді в
Мінагрополітики щодо тривалого не вирішення проблем фермерів,
зокрема і скасування техогляду, пролунав полум’яний виступ „захисни-
ків” техогляду про його надзвичайну потребу і важливість.

Представники аграрної громадськості не змогли далі терпіти бру-
тального ігнорування справедливих вимог сільгоспвиробників і за ініціа-
тиви АФЗУ було повторно направлено листи до Президента і Уряду.
Текст додається.

Реакція була швидкою. Тепер ці розроблені проекти змін знаходять-
ся в КМУ для затвердження і подачею їх до парламенту. Чекаємо
результатів... 

P/S: Здавалося б надзвичайно все просто. Управлінці самі заздале-
гідь повинні звертатись до виробників з пропозиціями по створенню
кращих умов для розвитку їх діяльності – а значить для діяльності еконо-
міки, життя держави. А виходить все навпаки: лише по настанню нега-
тивних наслідків, в „пожежному порядку” приймаються певні важливі
рішення. Можливо потрібно змінювати таку ситуацію, випереджати
людські незадоволення, не допускати дискредитації діючої влади.
Успішні управлінці вміють це робити. А від неуспішних Державі потрібно
позбуватися. І чим швидше – тим краще для всіх нас.

Спільним зусиллями ми зможемо досягти більшого на шляху до
цивілізованого життя.

Прес-служба АФЗУ

ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ – 

ДИСКРЕДИТАЦІЯ ДІЮЧОЇ ВЛАДИ
ДОПОМОГА 

ПРИ ДТП

Добре, коли все добре, а
коли є проблеми, які пов'язані зі
здоров'ям або життям, тоді не до
жартів. Добра порада — це вже
частина вирішених проблем.

Усі ми живі люди, і часто,
якщо не з нами, то з родичами,
близькими або знайомими інко-
ли трапляються дорожні приго-
ди. Тож якщо хтось потрапив в
ДТП, де були автомобілі що
зареєстровані в Євросоюзі, то
необхідно зробити такі першо-
чергові кроки:

- зафіксувати ДТП в ДАІ;
- зафіксувати надання медич-

ної допомоги у відповідних
закладах.

У випадку, якщо вина лежить
на водієві зі сторони Євросоюзу і
є зафіксовані попередні два
документи, то постраждалим із
середніми, тяжкими або смер-
тельними випадками (водіям,
пасажирам, пішоходам чи вело-
сипедистам) можливо допомог-
ти отримати відшкодування
страхових збитків.

За детальною інформацією
просимо звертатись до
Ярослава Янишина — заступни-
ка голови Львівської обласної
асоціації фермерів та приватних
землевласників України за теле-
фоном: 097-173-95-80.
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МЕДОВІЙ УКРАЇНІ – БУТИ!
Розповідаючи про діяльність Гільдії,

Василь Степанович підкреслив, що сам
він став пасічником, а згодом і медова-
ром, можна сказати, за покликом долі,
коли повернувся з Чорнобиля зі статусом
ліквідатора наслідків катастрофи на ЧАЕС
та складним діагнозом, який унеможлив-
лював подальшу активну роботу за про-
фесією автомобіліста. „У нашому роду
завжди займалися бджільництвом. Мій
дід по маминій лінії теж мав пасіку, але він
був священиком, тому його розстріляли в
1938 році як „ворога народу”. Мабуть, від
нього у мене генетичний потяг до бджіл -
я з дитинства любив спостерігати за
ними, особливо на квітучих соняшниках.

Потім життя повело мене іншими шля-
хами, автомобільними, і тільки після 1986-
го повернуло до бджіл. Тоді один розум-
ний чоловік сказав мені, що стан мого
здоров’я можна значно поліпшити з їхнь-
ою допомогою. Він подарував мені пер-
ший вулик, а другий і після нього ще бага-
то зроблені вже власноруч. Мене ніхто
практично не вчив бджолярству, освоїв
цю справу за допомогою книжок та порад
досвідчених пасічників. Вже тоді зрозумів,
що бджоли є надзвичайними істотами за
філософією своєї поведінки та впливом
на довкілля, вони просто даровані людям
як приклад для наслідування. У людини,
яка займається бджолярством, з часом
формуються допитливий характер, влас-
ний філософський світогляд, любов до
природи і до людей.

Йшли роки; займаючись пасікою, я
відчув, що мій фізичний і духовний стан
значно поліпшився, відтоді повірив у
цілющу силу бджіл і захопився ними на
все життя. Згодом відбувся закономірний
діалектичний перехід кількості в якість:
захоплення стало другою професією.
Пригадую цікавий епізод, коли моя
родичка, спостерігаючи за роботою на
пасіці, пригадала нашого діда й сказала
мені, що я тепер дуже на нього схожий,
навіть рамку тримаю так, як це колись
робив він. Слід зазначити, що генетикою
вона ніколи не цікавилася, а тут повірила,
що таки щось у ній є. Мене цей спогад тоді
зворушив до сліз.

Перші здобутки з моєї пасіки дарува-
лися друзям і родичам; я й тепер часто так
роблю, пам’ятаючи древню мудру запо-
відь про те, що не збідніє рука, яка віддає.
З часом меду ставало більше, і я почав
його продавати, треба ж було якось ком-
пенсувати немалі витрати на утримання
пасіки. Адже це тільки зовсім необізнаним
людям може здатися, що бджоли самі
вирішують свої проблеми, а пасічнику
залишається лише зібрати готовий мед”.

За словами Василя Степановича, у
пасічників проблем багато, і чи не най-
більша з них – це бджолині хвороби.
Виявити їхні причини і усунути їх не
завжди просто, на це інколи потрібні не
тільки спеціальні знання, а й значні витра-
ти і часу, і грошей. Так, наприклад, для
боротьби з певними захворюваннями
бджолиних сімей потрібно обробити
вулики зсередини певними речовинами.
Як їх правильно вибрати й застосувати,
вирішує кожен пасічник самостійно, але
при цьому він повинен і бджіл зберегти, і
якість меду не погіршити. А як убезпечити
крилатих трудівниць від тих засобів агро-
хімії, котрими щедро обробляються поля
з тим же соняшником, який бджоли так
полюбляють? Хіба що розставити на
території пасіки тарілки з цукровим сиро-
пом і збирати цукровий мед, як це роб-
лять деякі європейські колеги. Таким
медом не слід нехтувати, він має всі вла-
стивості означеного продукту, окрім одні-
єї: не такий запашний, як квітковий. Тому

справжні пасічники мандрують разом зі
своїми вуликами по всій Україні, щоб
забезпечити своїм улюбленицям найкра-
щі екологічні умови для медозбору. Так,
наприклад, за акацієвим медом всі линуть
на Канівщину, де свого часу для боротьби
з ерозією грунтів на схилах ярів було
висаджено сотні тисяч цих дерев, і ці
насадження практично ізольовані від
інших джерел медозбору, що дає можли-
вість отримати чистий продукт; за липо-
вим медом прямують до Полтавщину, а
гречаного меду шукають у
Кіровоградській області. Складна геогра-
фія, досить значні логістичні завдання,
але їх потрібно вирішувати, аби отримати
високоякісні, справді елітні меди.

Заговоривши про акацієвий мед, мій
співрозмовник не міг не зауважити, що
цей продукт, який дехто вважає низько-
пробним, бо в ньому практично немає ані
мінералів, ані інших властивих медам
домішок, є найціннішим для дітей та
людей із послабленим здоров’ям. В
ньому практично немає кислот, зате най-
більше ферментованої природної фрук-
този, а ще він єдиний мед, що не криста-
лізується, що дуже важливо для забезпе-
чення зимівлі бджіл. Такий мед незамін-
ний для приготування продуктів дитячого
харчування. Інші меди давати дітям до 3-х

років небажано. До речі: за допомогою
меду легко діагностувати наявність гель-
мінтів у дітей, та й у дорослих: якщо після
вживання меду нудить, варто вжити гли-
стогінне, причому краще не всесильну
імпортну хімію, а щось народне, з наших
трав.

На думку Василя Степановича,
бджільництво багато втратило з занепа-
дом скотарства. Адже раніше на полях
висівали велику кількість таких трав, як
конюшина, фацелія, еспарцет тощо. Вони
скошувалися на корм худобі, але під час
свого цвітіння були чудовою принадою
для бджіл, бо давали їм щедрий взяток. А
грунти після таких трав-сидератів підви-
щували свою родючість. Тепер на укра-
їнських ланах квітує хіба що рапс, мед із
якого теж має право на існування, але не
може конкурувати з елітою. Стосовно
меду з різнотрав’я, то справжні пасічники
важають його менш цінним, віддаючи
перевагу монофлорним продуктам.
Разом з тим, якщо ваші аматорські амбіції
обмежуються кількома вуликами, які ви
нікуди не возите, то такий мед може ціл-
ком задовольнити потреби родини, ще й
на продаж вистачить. Хіба що його ціна
буде трохи нижчою, проте й витрат на
отримання продукту значно менше, адже

не потрібно нікуди їхати, легше забез-
печити санітарію вуликів, обстеження
сімей фахівцями санветлабораторій, ліку-
вання бджіл тощо. До речі, про вартість
медичних обстежень: огляд однієї бджо-
линої сім’ї коштує дорожче, ніж огляд
корови. А це складає для пасічника кілька
тисяч гривень! В усьому світі подібні вит-
рати бере на себе держава, а у нас, на
жаль, все перекладається на гаманець
пасічника, якому влада нічим не допома-
гає, тільки утискає його всілякими спосо-
бами, очікуючи взамін доброго й дешево-
го меду, та ще й грошей.

Кілька слів про Гільдію медоварів
України. За словами Василя Барабаша,
ця громадська організація була створена
групою небайдужих пасічників, які поста-
вили перед собою завдання зробити так,
щоб забезпечити в Україні здобування й
переробку меду та інших продуктів
бджільництва в інтересах як окремих гро-
мадян, так і держави в цілому. Історія
свідчить, що на теренах нашої країни з
прадавніх часів люди займалися бджіль-
ництвом, збирали мед і використовували
частину його на приготування медових
напоїв, згодом несправедливо витіснених
хмільними брагами, винами та міцними
алкогольними продуктами. Здавалося б,
відновити традиції медоваріння в Україні

зовсім не важко, адже є мета, є колектив
однодумців, є навіть певне розуміння з
боку влади. Але є й проблеми.
Найскладніша з них – це втрачені за сотні
років технологічні секрети, для відновлен-
ня яких потрібні серйозні дослідження,
досі неможливі за браком фінансів і полі-
тичної волі держави.

Чиновникам, навіть за їх бажання
допомогти медоварам, теж важко
визначитися: до якої категорії продуктів
віднести напої зі збродженого меду, до
яких не додається етиловий спирт? Чи то
до пива, чи до вина, чи до слабоалкоголь-
них? Чи взагалі вважати мед і його похідні
продуктами тваринництва? Приміром, як
той же кумис: ніхто не вважає його алко-
гольним напоєм, хоча в ньому є певні гра-
дуси. Бо всі знають, що кумис готують із
молока. Потрібна серйозна експертна
оцінка і стандартизація, без якої держава
не може дозволити ані продавати продук-
ти медоваріння власним громадянам, ані,
боронь Боже, експортувати до інших
країн. Натомість маємо патову ситуацію,
котра не приносить користі ні медоварам,
ні державі. У тих же поляків такої ситуації
немає, вони справно платять акцизи на
свою „медовуху”, але так само справно
додають до неї спирт. Іншими словами,

вони знають, за що платять. А за що муси-
мо платити ми, ревно сповідуючи без-
спиртову технологію приготування питно-
го меду?

„Проблема неузгодженого законодав-
ства, - запевняє Василь Барабаш, - поля-
гає в тому, що кожна державна й відомча
структура трактує один і той же закон по-
своєму. Тому я, як президент Гільдії,
поставив перед собою першочергове
завдання: вирішити цю проблему через
Кабінет Міністрів, Верховну Раду, депута-
тів. Великі надії покладаю на підтримку
фермерів, адже сьогодні вони теж мають
схожі проблеми. Разом ми могли б досяг-
ти більших успіхів. Про необхідність і мож-
ливість такої співпраці я нещодавно мав
конструктивну розмову з президентом
Асоціації фермерів і дрібних землевлас-
ників України Миколою Миркевичем.
Сподіваюся, що фермери нас підтри-
мають, адже вони повинні розуміти, що
без бджіл не буде у них високих врожаїв ні
в садах, ні на полях. Бджоли у нас, тобто у
пасічників, є, і вони полетять на фер-
мерські поля, але за однієї умови: на цих
полях не повинно бути отрутохімікатів, а
повинні квітувати медоносні рослини.

Ще одна проблема – неможливість
масштабної реалізації продуктів бджіль-
ництва, а відтак і його подальшого роз-
витку. Україна, займаючи третє місце в
світі по видобутку меду, минулого року не
змогла реалізувати 50 - 60 тисяч тонн
цього продукту. А можна було б викори-
стати цей мед як сировину для виготов-
лення питних медів, суттєво розширивши
асортимент освіжаючих напоїв для
потреб населення і експорту. Ми прово-
дили моніторинг, який довів, що навіть у
тих європейських країнах, де виробляєть-
ся велика кількість виноградних вин
(Франції, Іспанії, Італії), питні меди кори-
стуються великою популярністю. Іноземці
готові купувати їх, а ми поки що не навчи-
лися продавати. Українські медові напої
ввійшли до переліку 100 кращих товарів
2012 року, в нашому активі медалі й дип-
ломи спеціалізованих виставок і міжна-
родних конкурсів. Держава повинна вико-
ристати можливість експорту питних
медів як для поповнення бюджету, так і
для завоювання високого іміджу України.
А поки що наша Гільдія працює в напрям-
ку проведення різноманітних тематичних
заходів, в тому числі конкурсів, семінарів,
сподіваючись на підтримку вітчизняного
медоваріння з боку фахівців та суспіль-
ства. Вірю, що держава почує й підтримає
нас, адже ми, як і наші бджоли, працюємо
задля збагачення українського вулика”.

Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО
Фото з архіву газети 

«Баришівський Вісник»

Від редакції.
Під час зустрічі в Асоціації

фермерів було досягнено домов-
леності про представлення на
виставці «Фермер України –
2013», що відбудеться з 10 по 12
жовтня на території НК
«Експоцентр України», окремої
експозиції Гільдії медоварів
України.

Відвідувачам виставки буде
запропоновано ознайомитися з
продукцією бджолярів з різних
регіонів України, отже і різних сма-
кових та харчових властивостей.

Організатори та медовари
запрошують до своїх павільйонів
під час роботи виставки.

Василь Степанович Барабаш з онуком Іллюшею
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ЧТО ТОРМОЗИТ СОЗДАНИЕ 
СЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ?

Как все начиналось…
22 декабря 2007 года в селе

Петровское Веселовского сель-
совета прошло торжественное
открытие пункта приема моло-
ка, созданного на базе фермер-
ского хозяйства «Крот», руково-
дит которым Владимир
Васильевич Васильев. Тогда на
Луганщине это был первый пункт
приема молока. Решиться на
этот шаг Владимира Васильева
заставила жизнь. Он сам уроже-
нец села Петровское, входящего
в состав Веселовского сельско-
го Совета. В 1986 году он  окон-
чил Луганский сельскохозяй-
ственный институт по специ-
альности «Агроном» и как моло-
дой специалист вернулся в род-
ные края, где устроился в
Старобельский совхоз-техникум
на должность инженера по тех-
нике безопасности. Созданное

на базе ремесленного училища
в 1924 году это учебное заведе-
ние было лидером в подготовке
высококвалифицированных
специалистов среднего звена
для сельского хозяйства
Советского Союза. Размещался
совхоз-техникум в окрестностях
села Веселое. Это был целый
городок и только по дневной
форме обучения здесь работа-
ли отделения агрономии, меха-
низации сельского хозяйства,
зоотехнии, ветеринарной меди-
цины, организации производ-
ства. В техникуме на дневной и
заочной форме обучения полу-
чали образование более двух
тысяч студентов. Вот в таком
серьезном учебном заведении
и начинал свою трудовую дея-
тельность Владимир Васильев.
И уже через два года его
назначили заместителем
директора по хозяйственной
части.

Это говорит о том, что герой
нашего рассказа был челове-
ком дела, с хозяйственной хват-
кой и стремлением к профес-
сионализму. Но недолго при-
шлось Владимиру работать в
совхозе-техникуме. «В начале
90-х, когда всё стало развали-
ваться, я решил уволиться, и
занялся фермерством», - вспо-
минает руководитель ф/х
«Крот». Сейчас это серьезное
хозяйство, по сути это семей-
ный сельскохозяйственный
бизнес. Вместе с Владимиром
Васильевичем работают его

жена Ольга Владимировна и
две дочери Лилия и Светлана.
Лиля работает бухгалтером,
Светлана правая рука отца в
хозяйственной деятельности.
«Что касается руководства
нашим сельхозпроизводством,
то Светлана сейчас может меня
полностью заменить. А зять
Артем работает инженером, и
решение всех технических
вопросов лежит на нем», - рас-
сказывает Владимир
Васильевич.

Поголовье молочного стада
в хозяйстве Васильевых в
настоящее время составляет
150 голов. Общее поголовье
КРС – 300 голов. Есть и свино-
ферма на 500 голов. Кормовую
базу обеспечивают за счет
выращивания зерновых. Общая
площадь арендуемых земель
составляет 800 гектар.

А когда в 2007 году
Владимир Васильев решил соз-
дать пункт приема молока, то
чтобы загрузить его сырьем,
было закуплено 30 племенных
первотелок. Идею создания
молокопункта поддержали и в
Старобельской райгосадми-
нистрации и посодействовали
получению кредита в
Коммунальном предприятии
«Луганский областной Фонд
поддержки индивидуального
жилищного строительства на
селе». Размер кредита соста-
вил 50 тыс. грн. всего под 5%
годовых. На эти средства были
закуплены 4 танка-охладителя
общим объемом 10 тонн.
Васильев заключил договора с
селянами и принимал молоко
по ценам, которые зависели от
качества принимаемого моло-
ка. На молочном приемном
пункте для контроля качества
молока по жирности, плотности
и содержанию белка имеется
специальное оборудование. В
окрестностях села Петровское
есть еще шесть сел, в каждом
селе было по 120 - 150 коров, и
новоиспеченный владелец
молочного пункта рассчитывал,
что селянам теперь будет
проще с реализацией молока
по более высоким ценам.

Подводные камни 
сельской кооперации
Но когда пункт приема моло-

ка начал работать, то появились
нюансы, которые не были учте-

ны при его проектировании и
строительстве. Прежде всего,
это то, что молоко, собранное у
населения, классифицируется
как не сортовое и соответствен-
но его цена ниже. А молоко,
которое производится на
молочных фермах в два-три
раза дороже. И тогда фермер
Васильев принял решение рас-
ширить собственное молочное
стадо. Причем, это племенное
поголовье, телочки закупаются
в Западной Украине, где сохра-
нено это направление. В 2009
году, когда начала работать
государственная программа по
созданию сельских кооперати-
вов, то на базе молокопункта
был создан кооператив
«Прогресс-2009», в который
вошло еще одно фермерское
хозяйство и 35 сдатчиков моло-
ка. На то время Старобельский
район был первым, откуда была
подана заявка в Луганскую
облгосадминистрацию на кон-
курс по оказанию невозвратной
государственной помощи коо-
перативам. Там при Главном
управлении агропромышленно-
го развития была создана кон-
курсная комиссия. И старо-
бельчане подали туда все
необходимые документы - биз-
нес-план развития кооперати-
ва, устав, учредительное собра-
ние и выиграли конкурс.

Но перед этим была прове-
дена серьезная работа с селя-
нами. Им нужно было доходчи-
во объяснить, с какой целью
создается кооператив, что
нужно для того, чтобы он выпол-
нял поставленные задачи. Так
же необходимо было опреде-
литься, какое кооперативу
необходимо оборудование.
Такой перечень был утвержден
Министерством агрополитики.
В кооперативе решили при-
обрести доильную установку,
трактор и машину для заготовки
кормов, всего на 370 тыс. грн. В
2009 году предполагалось в
каждой области Украины соз-
дать по пять образцовых сель-
ских кооперативов.
Рекомендовались такие виды
деятельности, как молочные
кооперативы, кооперативы по
оказанию услуг по обработке
почвы и уборке урожая, по заго-
товке продукции животновод-

ства, по выращиванию и заго-
товке овощей и фруктов, зерно-
вые кооперативы и многофунк-
циональные. Эти кооперативы
могли в уставе предусмотреть
все перечисленные виды дея-
тельности. И хотя кооператив
«Прогресс - 2009» отнесен к
разряду «многофункциональ-
ный», но основной вид его рабо-
ты – это молочное животновод-
ство. Постепенно число членов
кооператива выросло до 120
человек. И тогда, как оказалось,
старобельчане были не только
первыми, но и единственными в
Луганской области, кто создал
подобный кооператив.

«Сейчас в кооперативе
состоит всего 70 человек. Люди
все меньше держат коров. В
основном это селяне в возрасте
от 40 до 50 лет. Люди более
старшего возраста не могут
держать на подворье коров в
силу состояния здоровья, а
молодежь не хочет этим зани-
маться, - с горечью говорит
Владимир Васильев, -
Сказывается и то, что населен-
ческое молоко принимают
дешевле и селянам невыгодно
держать коров». В настоящее
время селяне на пункт приема
молока в селе Петровское
сдают молоко по 2 грн. А фер-
мер продает его на Купянский
молочно-консервный комбинат
по 2,3 грн. Разница в 30 копеек
за каждый литр молока идет на
расходы кооператива. Это топ-
ливо, затраты на электроэнер-
гию, моющие средства, ком-
плектующие для оборудования
– то шланг заменить, то насос
вышел из строя, то молоковоз
нуждается в ремонте, А еще
надо выплачивать зарплату тем,
кто обслуживает охладители
молока и заготавливает корма
для селян. У людей есть паи по
два гектара, там и заготавли-
вают сено, тюкуют и развозят
людям на подворья. На заготов-
ке сена работает два-три чело-
века, для этого есть сенокосил-
ка и пресс.

Но, как оказалось, пробле-
мой работы кооператива
является не только низкая заку-
почная стоимость населенче-
ского молока. Мешают объеди-
нению селян в кооперативы и
разночтения в законах и норма-

тивных актах. Так, когда созда-
вался кооператив «Прогресс -
2009», то в его Уставе было
записано, что это неприбыль-
ная организация. Поэтому
такие кооперативы не являются
плательщиками НДС. И с ними
неохотно или вообще не рабо-
тают предприятия, которые
являются плательщиками НДС.
Это молокозаводы, мясокомби-
наты, консервные заводы, тор-
говые сети и так далее. В итоге
получается, что кооператив
отдает свою продукцию на 20-
25% дешевле. Добавило про-
блем сельским кооперативам и
принятие нового Налогового
кодекса, в котором сельхозкоо-
перативы не включены в пере-
чень неприбыльных организа-
ций.

«Мы надеялись, что с созда-
нием кооператива цена на
молоко будет выше, поскольку
молоко охлажденное и подго-
товленное. Но сейчас так не
получается. А теперь еще и про-
блема с НДС возникла, - сетует
Владимир Васильев, - Деньги
за молоко, собранное у населе-
ния нам перечисляют на счет
кооператива. А налоговая
инспекция не берет во внима-
ние, что кооператив неприбыль-
ная организация, что это деньги
селян, которые держат коров на
частных подворьях. И если на
счет поступило свыше 300
тысяч гривен, то автоматически
включается НДС и налог на при-
быль. И мы однажды крупно
попали – нам выставили боль-
шой штраф за неуплату НДС и
налога на прибыль. И доказать
ничего было невозможно». Но
как говорится, не было счастья,
так несчастье помогло. Сейчас
в связи с сокращением количе-
ства членов кооператив почти
на полсотни и молока сдают
меньше, больших средств на
счет не поступает, и проблема с
выплатой НДС снялась сама
собой.  Но в Луганской области
есть села, где коров держат в
каждом дворе и в общей слож-
ности поголовье молочного
стада у населения доходит и до
500 коров, то эта проблема с
выплатой НДС, в случае созда-
ния кооператива, по-прежнему
актуальна.

«А воз и ныне там»
19 июня прошлого года на

базе сельскохозяйственного
обслуживающего кооператива
«Ай-Дар» в селе Денежниково
Новоайдарского района при
участии заместителя главы
Луганской облгосадминистра-
ции Сергея Владимировича
Маслиёва, курирующего агро-
промышленный сектор, прошел
областной семинар-совещание
по вопросам создания молоч-
ных кооперативов и увеличения
дойного стада в хозяйствах
населения. В семинаре приняли
участие сельские и поселковые
головы, начальники управлений
агропромышленного развития
райгосадминистраций, депута-
ты областного Совета, руково-
дители уже созданных коопера-
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тивов и даже координатор международной
организации «Добробут громад». Тогда
Сергей Маслиёв отметил, что кооперативы
– это мощный фактор в развитии сел
Луганщины, увеличении рабочих мест, в
наращивании поголовья молочного стада и
улучшении качества населенческого моло-
ка. Но на претензии руководителей уже
существующих кооперативов о разночтении
в законах ни специалисты, ни государствен-
ные чиновники вразумительного ответа
дать не могли. Правда депутаты Луганского
областного Совета обещали селянам доне-
сти эту проблему до депутатов Верховной
Рады, избранных от Луганщины, и разночте-
ния будут сняты. С тех пор прошел год, но
воз, как говорится, и ныне там.

Но, несмотря на проблемы и трудности
кооператив «Прогресс-2009» продолжает
свою работу. И как знать, возможно, без
кооператива поголовье молочного стада у
населения в селах Веселовского сельского
Совета вообще снизилось бы до предела.
Но выручает кооператив то, что пока его
продукцию принимают на Купянском молоч-
но-консервном комбинате. Однако на этом
предприятии идет постепенный отказ от
закупки молока у населения, а предприятие
в соответствии с программой «Фермер»
проводит активную работу по созданию
небольших фермерских хозяйств с бесплат-
ной установкой там танков-охладителей
молока. Это гарантирует предприятию
поступление качественного сырья и соот-
ветственно производство качественной
готовой продукции. И как дальше сложится
судьба кооператива «Прогресс – 2009»,
неизвестно.

Хотя, конечно, есть надежда на то, что
таки начнет работать представленная год
назад Стратегия социально-экономическо-
го развития сельских территорий «Рідне
село». Эта Стратегия предусматривает
внедрение в селах обновленной экономиче-
ской модели хозяйствования, базирующей-
ся на активизации процесса сельскохозяй-
ственной кооперации. Объединению селян
должно способствовать получение госу-
дарственной поддержки, донорской помо-
щи и доступа к кредитным ресурсам. А пока,
по словам фермера Владимира Васильева,
доступ к кредитным ресурсам открыт только
под очень высокие процентные ставки – от
23% годовых. «Это неподъемная кредитная
ставка, поэтому кредиты не берем.
Стараемся обходиться собственными обо-
ротными средствами. В прошлом году при-
вели в порядок ферму, утеплили ее и коров-
кам теперь хорошо. Там для каждой коровы
оборудована лежка, поилки с подогревом.
Они там отлично перезимовали в тепле и в
чистоте», - рассказал Владимир
Васильевич. В планах у фермера оборудо-
вать еще одну ферму и построить еще один
доильный зал на 24 головы. Но пока это
только в планах, поскольку кредиты для
него не доступны. «Конечно, развитие
молочных фермерских хозяйств и коопера-
тивов шло бы гораздо активнее и быстрее,
если бы кредиты были более доступными.
Хотя бы по ставке - 8% годовых», - отметил
начальник управления агропромышленного
развития Старобельской райгосадминист-
рации Владимир Семенович Рудаков. А пока
«маємо те, що маємо» и доступа «к донор-
ской помощи и к кредитным ресурсам» у
селян пока нет.

Лариса ЧАЙКА

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ

В попередньому номері видання ми вже повідомляли
про проведення 22 – 23 липня семінару по вивчення
європейського досвіду з метою реалізації державної
політики щодо створення та функціонування сільсько-
господарських кооперативів. Його організатором був
Науково-методологічний центр Міністерства агрополі-
тики та продовольства України «Агроосвіта». Суттєву
допомогу в його організації надав Анрі Барнабо, пред-
ставника Франції при Мінагрополітики України.

Доведено, що одним з самих надійних шляхів стабілізації
сільськогосподарського виробництва та й виживання сіль-
ського населення (або як тепер модно говорити – сталого
розвитку) є залучення цього населення до обслуговуючої
кооперації. У нас ця організаційна форма йде важко.

У виступах європейських експертів головна увага була

спрямована на особливості європейського законодавства і
втілення його в європейських моделях.

Про це доповідали Себастьян Бальчерак з Польщі, Лор
Менар та Пєр-Франсуа Вакі з Франції.

Лор Менар звернула увагу слухачів на те, що кооперація
має набагато більше правил ніж інші види підприємницької
діяльності. І в обслуговуючому кооперативі існує більш суво-
ра організація. Якщо маєш привілеї, то за них мусиш у якийсь
інший спосіб розплачуватись. Наприклад, кооператив, як
правило, працює із своїми членами, бо він є іхнім інструмен-
том. Проте він може працювати і з іншими особами, але від-
повідно до додаткових правил, яких неухильно дотримується
і контролюється спеціальними організаціями: Вищою Радою
кооперативів та ревізійною комісією.

У Франції, наприклад, три основних напрямки діяльності
обслуговуючих кооперативів:

- реалізація продукції, виробленої членами кооперативу;
- постачання матеріальних засобів для членів кооперативу;
- надання послуг з адміністрування (наприклад, бухгал-

терських) та дорадчих.
Про цікавий новітній досвід створення кооперативів за

інтересами, який викликав жваву дискусію, розповів Пьер-
Франсуа Вакі, менеджер Національної
Федерації кооперативів Франції. Ці коо-
перативи, які радше можна називати асо-
ціаціями, або як сам доповідач називає -
федераціями, значно розширюють

спектр членства. Учасниками такого кооперативу можуть
бути не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й
працівники кооперативу, споживачі продукції кооперативу,
інші фізичні та юридичні особи, наприклад, мерія міста, що
купує деревину, вироблену кооперативом. Ця форма коопе-
рації, яка за думкою професора Владислава Гончаренка,
подібна до так званих «Горбачовських» кооперативів, в яких
могли приймати участь будь-хто, робити, що хочеш і де
хочеш, була започаткована у Франції групою молодих людей
з Ліону. Вони створили коопераатив у формі асоціації для
постачання продуктів харчування в м. Ліон. За часи голову-
вання у місті Києві Григорія Омельченка була створена подіб-
на кооперація між Асоціацією фермерів Київської області та
мерією столиці. І це був досить непоганий досвід. 

Цілком слушними були аналітичні виступи наших вітчиз-
няних промовців: Івана Томича, Президента Союзу СОКУ та
Ірини Синявської, директора ДУ НМЦ «АГРООСВІТА».
Спираючись на статистичні дані різних походжень, перший з
них повідомив про наявність майже тисячі, а друга – півтори
тисячі кооперативів в країні.Як бачите, що і за цими кількісни-
ми показниками ми спроможні із Францією позмагатися.
Інша справа скільки з них підпадають під категорію справжніх
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів?

Більше того, ситуація зараз є гіршою за ту, що була на
початку перебудови. Тоді заважала недовіра до кооперації,
тому що вона асоціювалася з колективними господарства-
ми. Цю недовіру Союз СОКУ почав долати за рахунок про-
світницької та пропагандиської діяльності. Але тепер до
недовіри додалося ще й розчарування. Обіцяної державними
очільниками підтримки немає, лише гасла не підкріплені ні
матеріальні, а ні фінансово.

Правильно зауважив Іван Томич: потрібний системний
підхід. Не можна створювати будівлю, не маючи фундаменту,
не підводячи до нього необхідні комунікації. Фундаментом
мають слугувати не тільки і не стільки гроші, скільки відно-
шення виробників до кооперації та їх прагнення хоча б спро-
бувати…

Другий семінарський день був присвячений специфічним
проблемам організації та управління класичними сільсько-
господарськими кооперативами: впровадження законодав-
чих та нормативних документів, (Себастьян Бальчерак – про-
відний експерт Міністерства іноземних справ Польщі, екс-
перт програми TAIEX), інформаційне та дорадче забезпечен-
ня діяльності кооперативів (Флавіо Каммі – експерт програ-
ми  TAIEX). Далі Флавіо Каммі, Стефано Коччі та П`єр-
Франсуа Вакі розповіли про особливості організації роботи
багатофункціональних кооперативів та спеціалізованих коо-
перативів – з виробництва мяса, молока та молочних продук-
тів, винограду та вина, та спільного використання сільсько-
господарських машин.

На завершення Ірина Синявська запропонувала організу-
вати відвідання кооперативів Франції та Італії, підготувати
відповідні списки. Формування списків доручено директору
Союзу СОКУ Василю Кононенко.

Олег Кирницький, 
радник Президента Союзу СОКУ, фото автора

ЧТО ТОРМОЗИТ СОЗДАНИЕ 

СЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ?
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УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ НА ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

Для участі в конкурсі фер-
мерське господарство (нада-
лі-претендент) подає до
комісії наступні документи:

- заяву на отримання
фінансової підтримки за
встановленю формою у двох
примірниках;

- копію Статуту фер-
мерського господарства;

- копію довідки про вклю-
чення до Єдиного державно-
го реєстру підприємств і
організацій України;

- копії документів, що
підтверджують право власно-
сті або користування земель-
ною ділянкою;

- довідку про банківські
реквізити фермерського гос-
подарства;

- довідку, видану відпо-
відним органом державної
податкової служби та
Пенсійного фонду України,
щодо відсутності (наявності)
заборгованості за податко-
вими зобов’язаннями та пла-
тежами до бюджету та
Пенсійного фонду України;

- баланс та звіт про фінан-
сові результати господарсь-
кої діяльності фермерського
господарства за останній
звітній період за встановле-
ною формою;

- письмове зобов’язання
фермерського господарства
повернути у місячний термін
до бюджету одержані бюд-
жетні кошти у разі встанов-
лення контролюючими орга-
нами факту їх незаконного
одержання та/або нецільово-
го використання (у разі непо-
вернення коштів у зазначе-
ний строк нараховується
пеня у розмірі 120 відсотків
річних за кожен день про-
строчення);

- бізнес-план з техніко-
економічним обгрунтуванням
доцільності виділення фінан-
сової підтримки фермерсь-

кому господарству та з
зазначенням графіку повер-
нення коштів;

- пропозицію фермерсь-
кого господарства щодо спо-
собу забезпечення виконан-
ня зобов’язання за встанов-
леною формою;

- погодження з районною
Асоціацією фермерів та при-
ватних землевласників.

(Перелік документів у від-
повідності до до п.8
Постанови КМУ від 25 серпня
2004 р. №1102)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Дніпропетровське відділення Укрдержфонду повідомляє, що регіональна Комісія з визна-

чення претендентів на одержання фінансової підтримки від Дніпропетровської області за
бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» розпочинає свою
роботу з 4 вересня 2013 року.

Вимоги щодо участі в Конкурсі: 
-подання сформованого пакету документів, відповідно до п.8 Постанови КМУ від 25 серп-

ня 2004 р. №1102;
-достовірність поданої інформації;
-забезпечення гарантій повернення коштів, одержаних на поворотній основі.
Засідання регіональної Комісії відбуватимуться за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ,

вул. Комсомольська, 52.
Телефон для довідок (056)-744-45-62.
Дніпропетровське відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств розпочинає прийом заявок від фермерських
господарств області, що претендують на одержання фінансової підтримки
на поворотній основі.
Для участі у конкурсі фермерське господарство повинно подати до
комісії заявку з відповідними документами.
Всю необхідну інформацію щодо строків прийняття документів, дати
проведення засідання регіональної комісії та інше можна отримати у
Миколаївському відділенні Укрдержфонду.
Документи приймаються за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, буд.34,
7-й поверх, к.712.
Телефон для довідок: 21-10-57.
Миколаївське відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Київське відділення Українського державного фонду підт-

римки фермерських господарств повідомляє про проведен-
ня конкурсу з питань надання фінансової підтримки фер-
мерським господарствам Київської області на поворотній
основі відповідно до Постанови КМУ №1502 від 25.08.2004р.
із змінами.

Засідання комісії проводяться по мірі надходження кош-
тів га при наявності заявок від фермерських господарств.

До участі у конкурсі допускаються фермерські госпо-
дарства, які подали документи відповідно вимог для участі у
конкурсі та зареєстровані в установленому порядку.

Документи приймаються за адресою:м. Київ, вул. В.
Васильківська (Червоноармійська), буд.13, кімн.206.

Телефон для довідок (044) – 235 – 27 – 08.
Київське відділення 
Укрдержфонду підтримки фермерських господарств

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Регіональна комісія Луганського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських гос-

подарств повідомляє про проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерсь-
ким господарствам на поворотній основі у 2013 році.

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається із забезпе-
ченням виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів: новоствореним фер-
мерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими
садибами на строк від трьох до п'яти років, іншим фермерським господарствам на строк до
п'яти років для придбання техніки, обладнання, устаткування, виробництва, переробки і збуту
виробленої продукції , провадження виробничої діяльності, поновлення обігових коштів,
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції
приміщень, закладання багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої коопе-
рації, зрошення та меліорації земель.

Фінансова підтримка не надається  фермерським господарствам боржникам Укрдерж-
фонду, визнаних банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, що перебу-

вають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання
та/або нецільового використання бюджетних коштів.
Для участі в конкурсі фермерське господарство подає на розгляд комісії документи

визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 р. №1102.
Копії поданих документів мають бути засвідчені у встановленому законодавством поряд-

ку (нотаріально або органом, що видав документ).
Початок прийому документів - з дня опублікування повідомлення, за адресою:
91016, м. Луганськ, вул. 3-я Донецька, 1а к. 3.
Довідки за телефонами: (0642) – 58 – 66 - 76, 095 – 425 – 50 – 42.
Луганське відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
На виконання наказу Міністерства аграрної політики України № 441 від 02.09.2011 року

"Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу для надання фінансової підтримки
фермерським господарствам», затвердженого в Мінюсті України 22.09.2011 року за
№1113/19851 та відповідно до п. 2.2 Порядку та умов проведення конкурсу для надання
фінансової підтримки фермерським господарствам у 2013 році Закарпатське відділення
Українського державного фонду підтримки фермерських господарств розпочинає прийом
заявок від фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки у
2013 році.

Для участі в конкурсі фермерське господарство (надалі-претендент) подає до комісії
пакет документів згідно до п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 р. №1102.

Комісія Закарпатського відділення розпочинає прийом документів із дня опублікування
цього оголошення за адресою: м.Ужгород, вул. Гойди 8, каб.113.

Телефон для довідок: 3-41-54.
Закарпатського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Львівське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських госпо-

дарств оголошує про прийом документів до регіональної комісії по визначенню фермерських
господарств - претендентів на одержання фінансової підтримки на поворотній основі за раху-
нок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2013 рік, що не перевищує 250 тис. грн.

Для участі в конкурсі, фермерські господарства подають до регіональної комісії докумен-
ти визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 р. №1102.

Копії поданих документів повинні бути засвідчені в 
установленому законодавством порядку.
Документи подаються особисто керівником фермерського господарства, за наявності

паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.
Заявка та документи подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з

дня публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу щоденно з 9.30 до
17.00, крім вихідних та святкових днів.

Документи приймаються за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, 49, 2 поверх.
Телефон для довідок: 067 - 781 - 82 - 87.
Львівське відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Хмельницьке відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств повідомляє

про те, що регіональна комісія з визначення претендентів на одержання фінансової підтрим-
ки відповідно до Постанови КМУ №1102 від 25.08.2004 року із змінами та доповненнями за
бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» розпочинає свою
роботу та працює протягом 15 днів з дня публікації інформаційного повідомлення.

Вимоги щодо участі в конкурсі:
- подання сформованого пакету документів відповідно до п.8 постанови КМУ №1102

від 25.08.2004р., засвідчених у встановленому законодавством порядку (нотаріально, або
органом який видав даний документ);

- достовірність поданої інформації;
- забезпечення гарантії повернення коштів одержаних на зворотній основі.
Регіональна комісія працює за адресою: м. Хмельницький , вул..Свободи,70.
Телефон для довідок – 76 – 26 - 55.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102

Черкаське відділення фонду підтримки фермерських господарств оголошує конкурс на отри-
мання фінансової допомоги по бюджетні програмі „Надання кредитів фермерським госпо-
дарствам” на поворотній основі із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення
бюджетних коштів.

Конкурс починається із дня опублікування цього оголошення. Для участі у конкурсі
необхідно подати до відділення фонду документи у відповідності із Постановою КМ України
від 25.08.2004р. №1102 (в редакції від 21.03.2011 року). Фінансова підтримка не надається
господарствам, які визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, які
мають заборгованість перед відділенням фонду, за податковими зобов’язаннями, платежа-
ми до Пенсійного фонду України. Дата засідання регіональної комісії: 03.09.2013 року.

За довідками звертатися: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, кім. 410.
Тел.: 63 – 15 – 36.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Херсонське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських госпо-

дарств оголошує про прийом документів до регіональної комісії по визначенню переліку фер-
мерських господарств, яким буде надана фінансова підтримка на поворотній основі за раху-
нок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2013 рік, що не перевищує 250 тис. грн.

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається із забезпе-
ченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів терміном до 5 років за
бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

Для участі в конкурсі фермерські господарства подають документи визначені в п.8
Постанови КМУ від 25 серпня 2004 р. №1102.

Копії поданих документів мають бути засвідчені у встановленому законодавством поряд-
ку. Документи подаються особисто головою фермерського господарства, також при собі
необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:
- забезпечення гарантій повернення коштів, одержаних на поворотній основі;
- ефективність і окупність інвестиційно-інноваційних проектів 
- створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;
- спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих видів сільськогосподарської

продукції.
За рівних умов перевага надається фермерським господарствам, зазначені у бізнес-

плані види діяльності яких відповідають пріоритетам діяльності, визначеним Міністерством
аграрної політики та продовольства України.

Заявка та документи подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з
дня публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу щоденно з 9.30 до
17.00, крім вихідних та святкових днів.

За довідками звертатися: м.Херсон, вул. Перекопська, будинок №17, кімната №1
Тел.: (0552) – 26 – 17 – 94, 050 – 287 – 82 – 42, 067 – 274 – 89 - 03
Факс: (0552) - 49 – 32 – 92.
Херсонське відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств
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