
В С Е  У К  Р А  Ї Н  С Ь К А  Г А  З Е  Т А  А С О  Ц І  А  Ц І Ї  Ф Е Р  М Е  Р І В  
Т А  П Р И  В А Т  Н И Х  З Е М  Л Е В  Л А С  Н И  К І В  У К  Р А  Ї  Н И

№ 1 6  ( 3 1 4 )
1 6  �  3 1  С Е П Р П Н Я 2 0 1 3  р о  к у   

ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591

ЧИ ВИРІШИТЬ ЗУСТРІЧ 
ПОСТАВЛЕНІ ПИТАННЯ?

СИСТЕМА ЗЕРНОВОГО ФЕРМЕРСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА США ТА КАНАДИ

УКРАЇНА ОЧИМА 
НІМЕЦЬКОГО ФЕРМЕРА: 

Я ЩАСЛИВИЙ ТУТ, 
НА ЧЕРКАЩИНІ!

З метою запобігання поглибленню кри-
зових явищ в АПК України, банкрутств
сільгоспвиробників, яке можливе внаслі-
док обвалу цін на ранні зернові та олійні
культури врожаю 2013 року, АФЗУ, як
представницький орган фермерських гос-
подарств, провела позачергове засідання
Ради за участю заступника міністра аграр-

ної політики та продовольства Сеня О.В.,
круглі столи, прес-конференції, здійснила
численні висвітлення позиції фермерів в
ЗМІ, прийняла участь у роботі урядових
робочих групах з цих питань, тощо.

Однак цих зусиль виявилося недо-
статньо. Ситуація на ринку цін не змінила-
ся. Детальніше на сторінці 2 

На початку зародження фермерського руху в
Україні початківці прагнули волі та незалежності
від усіх і від усього. Колгоспна система настільки
обмежувала простір для дій, що навіть ще й сьо-
годні багато хто з фермерів з острахом сприй-
має слово кооперація, плутаючи його з колекти-
візацією. 

Але в системі кооперації живе значна частина
сільського господарства розвинених країн. Ті ж
Сполучені Штати та Канада. Про фермерів та
кооперативи цих країн читайте на сторінці 5
видання.

У себе на батьків-
щині Ганс Венцль не
мав навіть трактора.
В Україні він орендує
кілька тисяч гектарів
землі, будує вже дру-
гий елеватор. Німець
каже, що щасливий
на Черкащині, хоч
робота з українцями і
«вимагає терпіння».

Розповідь про
Ганса на сторінці 4.

ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД 
ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

На сьогоднішній день, кожне фермерське госпо-
дарство в своїй діяльності стикається з питаннями
юридичного характеру: в сфері земельних відносин,
відносин з суб’єктами господарської діяльності та від-
носин з фіскально-правовими органами. 

Що робити коли власних знань та можливостей не
достатньо для вирішення виробничих питань у право-
вому руслі. Про це на сторінці 6 видання.

ЗМІНИТИ ВОГНІ ВЕЛИКОГО
МІСТА НА СІЛЬСЬКІ 

СВІТАНКИ

Стати мільйонером виро-
щуючи овочі на 7 гектарах не
можливо, але щоб нормально
забезпечувати сім’ю – цього
достатньо. Розповідь про
Юрія Форнальського, молодо-
го фермера з Донеччини,
якого тяжкі кризові часи
повернули на батьківську
землю на сторінці 3.

УРЯД ЗАТВЕРДИВ ЗМІНИ
ДО ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ

ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО
ТРАНСПОРТУ 

АВТОШЛЯХАМИ УКРАЇНИ

сторінка 3

НАЦБАНК НАДАСТЬ 
СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ 

КРЕДИТ 
НА ЗАКУПІВЛЮ ЗЕРНА 

ПІД 6,9% РІЧНИХ

сторінка 4

ПРИЙНЯТО ЗАКОН 
ПРО ВИРОБНИЦТВО 

ТА ОБІГ 
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

сторінка 6

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ДОПОМОГИ ЧЕРЕЗ 
УКРДЕРЖФОНД

сторінка 7
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ЧИ ВИРІШИТЬ ЗУСТРІЧ 
ПОСТАВЛЕНІ ПИТАННЯ?

Дані умови викличуть зменшення обся-
гів виробництва сільськогосподарської
продукції через відмову від посіву озимих
зернових культур в умовах від’ємної рента-
бельності та економічного знищення цілого
ряду господарств, що загрожує існуванню
національного агропромислового вироб-
ництва та продовольчій безпеці держави. 

На внутрішньому ринку рівень цін на
пшеницю в липні місяці нинішнього року
був нижчим відносно аналогічного періоду
минулого року на 15-20% . В серпні цей
розрив навіть збільшився до 26-27%. Так,
якщо в серпні 2012 р. середня ціна продажу
пшениці 2 класу складала 1950-1965
грн/тонну, то сьогодні це 1540-1550
грн/тонну. Схожа ситуація і на ринку ячме-
ню.

Такіж занепокоєння має і інша гро-
мадська організація – Аграрний союз
України. Від їх представників з регіонів над-
ходить інформація про намагання пере-
робних підприємств та компаній, які прово-
дять закупівлі соняшнику, штучно занизити
ціни до рівня 2500-2800 гривень за тонну.
Хоч за оцінками експертів вона мала б бути
не нижчою 4000 гривень за тонну.

«Багато розмов про те, що цьогорічні
високі показники врожайності культур ніве-
люють зниження закупівельних цін. Але ж
потрібно врахувати й те, що разом зі зро-
станням врожайності в 2012/2013 МР
збільшувалися й витрати на виробництво
продукції через подорожчання ресурсів», -
зазначає голова Аграрного союзу України
Геннадій Новіков (за оцінками керівників
підприємств АСУ – на 15%), - Наші розра-
хунки 2013 року свідчать про те, що навіть
при урожайності 3,5 тонни/га, реалізуючи
пшеницю за цінами серпня господарства
України отримають збитки на рівні 10%.
Зокрема господарства  Криму, Луганської,

Херсонської області отримають збитко-
вість на рівні 33-61%. – наголошує він.

З позиції пересічного громадянина
потрібно було б радіти такому зниженню
цін на зернові та олійні, а відповідно і на
хліб, крупи, олію, м’ясо і таке інше. Але
цього не відбувається! Ціни на продукти
харчування такі ж як і вминулому році. То
хто ж заробляє?

Тож високий врожай продукції це ста-
більність для держави, радість для багатьох
учасників аграрного ринку, але тільки не
для сільськогосподарських товаровироб-
ників, які найбільше причетні до цього здо-
бутку і водночас найбільш незахищені від
перекосів цього ринку.

Головним органом виконавчої влади на
який покладено реалізацію державної
аграрної політики спрямованої на розвиток
агропромислового комплексу, його ста-
більність та забезпечення продовольчої
безпеки держави є Міністерство аграрної
політики та продовольства України.

Тому Асоціацією фермерів та приватних
землевласників України було направлено
звернення до Міністра аграрної політики та
продовольства Присяжнюка М.В. щодо
невідкладної зустрічі з активом АФЗУ для
негайного розв’язання виниклої кризової
ситуації в АПК.

На розгляд фермери планують винести
питання формування ціни на сільськогос-
подарську продукцію, зменшення логістич-
них витрат, які в 2 – 3 рази перевищують
світові, визначення та визнання в південно-
степовій зоні регіонів, де склались форс-
мажорні погодні обставини та внесення до
Кабінету Міністрів України програми дій по
наданню допомоги фермерським госпо-
дарствам для пом’якшення наслідків втра-
ти врожаю.

Прес-служба АФЗУ

Росія вирішила використати дієвий
механізм «обводу» України з метою втягу-
вання останньої в Митний союз. В Москві
заявляють, що Україна може отримати
знижку на газ, якщо вибере східний век-
тора інтеграції. Однак як показує попе-
редній досвід, російські знижки на газ
закінчувалися протягом 2-х років, а потім
відбувалось протилежне – ріст цін на
один із основних енергоресурсів. Крім
того, високі ціни на газ сприяють модер-
нізації української економіки та втіленню
заходів енергозбереження.

"У нас діє відповідна угода в рамках
Єдиного економічного простору, де
передбачається принцип рівнодоходно-
сті при утворенні ціни на газ. Для України
вартість газу буде близька до тієї, за

якою його отримують білоруси, тобто
йдеться про дво - або триразове зни-
ження. Так, в нинішньому році Білорусь
отримує газ за ціною 166 доларів за
тисячу кубометрів", - заявив радник пре-
зидента Російської Федерації з питань
розвитку інтеграції в рамках Митного
союзу і Єдиного економічного простору
Росії, Білорусії і Казахстану Сергій
Глазьєв в інтерв'ю "Комерсант-Україна".

Однак малоймовірним здається, що
Росія буде віддавати власні доходи від
продажу енергоресурсів Україні.
Зазвичай безплатний сир буває лише у
пастці.

На сьогодні середня ціна імпортова-
ного в Україну російського природного
газу становила $421,7 за 1 тис. куб. м, з
Європи - $397,7 за 1 тис. куб. м (у т. ч. з
Німеччини - $388,6, Угорщині - $406,6).
Таким чином, тисяча кубометрів євро-
пейського газу коштувала Україні лише
на $24 дешевше. Як бачимо, європей-
ська економіка «спокійно» працює при
даній ціні на природні ресурси, тоді як
українська влада постійно шукає для
провладних олігархів короткострокові
вигоди, котрі завдають шкоди всій еко-
номічній системі країни. Високі ціни на
газ та євроінтеграція України заставлять

олігархів, котрим належить 70 - 80%
національної економіки проводити
структурні реформи та підвищувати кон-
курентоспроможність товарів та послуг,
фактично те що потрібно було зробити
10 років тому.

Зазначимо, що російська сторона не
вперше заявляє про можливість зде-
шевлення ціни на газ у разі приєднання
України до Митного союзу і Єдиного
економічного простору. На тлі набли-
ження саміту Україна - ЄС, де може бути
підписана угода про асоціацію, заяви
про переваги східного вектора інтеграції
лунають з Росії все частіше. Водночас
наш східний сусід як аргументи застосо-
вує й економічний тиск.

http://ua-ekonomist.com

З початку року аграрії отримали від
держави на розвиток тваринництва майже
342 мільйона гривень. Окрім такої підт-
римки Мінагрополітики пропонує скоро-
тити ланцюг реалізації продукції селян. І
найближчим часом у Києві з’явиться 10
таких точок збуту. Про це сьогодні під час
перс-конференції повідомив Міністр
аграрної політики та продовольства
Микола Присяжнюк.

«Зростання врожаю зерна допомогло
збільшити кормову базу для тваринницт-
ва. Окрім того, в Україні вже третій рік про-
довжують діяти програми державної підт-
римки тваринництва. Це і дотація за збе-
реження та утримання худоби, і компенса-
ція вартості закуплених доїльних апаратів,
племінних телиць, доплата за здану на
забій худобу. Також діє програма частко-
вого відшкодування будівництва та рекон-
струкції тваринницьких комплексів», -

зазначив Міністр.
Зі слів Миколи Присяжнюка, з початку

року на ці програми держава спрямувала
майже 342 мільйона гривень. Однак очіль-
ник Міністерства наголосив, що однієї
дотаційної підтримки замало.

«Селянин має отримати за свою
вироблену продукцію достойну ціну. Адже
це основна економічна мотивація. Тому
ми ініціюємо скорочення маркетингового
ланцюгу реалізації фермерської продукції.
І саме це має дати окремий додатковий
ефект для виробника-селянина», - підкре-
слив Міністр.

Також Микола Присяжнюк додав, що у
Києві найближчим часом стартує пілотний
проект таких пунктів збуту. Зокрема, їх
планується створити близько 10. В них
споживачі зможуть придбати фермерську
продукцію прямо від сільгоспвиробників.

Прес-служба Мінагрополітики

Історію Держави, Нації творять осо-
бистості. Теж саме можливо говорити і
про фермерство України.
Зачинателями і організаторами якого
були відомі постаті – Володимир
Цимбал, Іван Томич, Микола шкарбан,
Михайло Саєнко, та інші.

Завдяки їх зусиллям, активній пози-
ції розвивався фермерський рух, була
створена і стала самою потужною в
Україні громадська організація
Асоціація фермерів України.

Як свідок і учасник становлення фер-
мерства в своєму краї, на Рівненщині,
так і на теренах України, без перебіль-
шення і з впевненістю скажу, що від
початку і до кінці, в когорті лідерів, фун-
даторів, справжнім патріотом фер-
мерства був і є надалі в нашій пам’яті
наш колега і побратим Сергій Іванович
Стецюк, багаторічний очільник
Черкаської Асоціації фермерів. 

Звістка про його передчасну смерть
для мене, і вважаю для широкого загалу
фермерів та селян, була несподіваною і
болісною.

Зовсім недавно ми відзначали
Сергіїв ювілей, йому сповнилося лише
50 років. І мені приємно згадати, що з
цієї нагоди мені було доручено вигото-
вити портрет із бурштину, який і був
йому вручений.

І тут раптово така втрата. Втрата
вважаю великомасштабна. 

Знаючи Сергія більше 15 років зва-
жусь нагадати нашим читачам окремі
штрихи з його життя та діяльності.

Він був і залишається взірцем і при-
кладом в організаційно – структурній
роботі для мене і моїх колег з інших
областей. Одним з результатів є ство-
рена і плідно працююча і нині виконавча
дирекція в Черкаській обласній
Асоціації фермерів, яка чітко організо-
вує статутну діяльність своїх підрозді-
лів. Мабудь завдяки цьому, в кожному
заході, який проводить Асоціація фер-
мерів – виставки, семінари, форуми,
обов’язково приймає участь
Черкащина. 

Авторитет Сергія Івановича в області
був беззаперечний. Підтвердженням
тому є довіра фермерів області, які про-
тягом значного періоду обирали його
своїм лідером. Не помилюся, якщо
скажу, що чи не найбільшу повагу він
мав і як член Ради АФЗУ. Саме йому
були притаманні такі риси як поміркова-
ність, стриманість, глибокі знання еко-
номіки, сільськогосподарського вироб-
ництва, правознавства, в більшості
випадках мав і відстоював свою пози-
цію. Це була та людина, що в спірних
ситуаціях, що притаманні фермерсько-
му середовищу завжди знаходив і про-
понував вірне рішення і мав підтримку
колег. І в цьому йому не було рівних. А
ще всі ми пам’ятаємо ґрунтовні та пере-
конливі виступи Сергія на з’їздах фер-

мерів, на всеукраїнських віче, загально-
державних форумах і заходах. Його
козацька статура, чудовий природній
голос, аргументи, конкретика, глибокий
аналіз проблем і шляхи їх вирішення
переконували опонентів. Він був рупо-
ром і справжнім патріотом Асоціації
фермерів і Держави. Його поважали не
тільки фермерсько – селянський актив,
а й влада.

Саме тому, як однин з висококвалі-
фікованих і здібних організаторів, він
був призначений головою Маньківської
районної адміністрації в Черкаській
області. На цій посаді він сприяв роз-
витку фермерського руху на Черкащині
та в Україні.

Сергій Стецюк був ініціатором та вті-
лив в життя відзначення кращих ферме-
рів почесними відзнаками, якими наго-
роджено цілий ряд фермерського акти-
ву.

Крім того він був добрим господа-
рем на своїй землі, висококваліфікова-
ним фахівцем фермерської справи,
щирою і доброю людиною.

До нього тягнулися і його поважали
люди, односельці. Він добре знав та
поважав історію рідного
Шевченківського краю і України.

Це далеко не повний перелік діяль-
ності Сергія Івановича Стецюка.

Він пішов із життя, і як свідчення
великої поваги і скорботи за цією люди-
ною, в останній путь його проводили
тисячі людей, мабуть чи не все рідне
село, колеги з інших областей України,
відомі державні і політичні діячі.

Хочу сказати, що ми, як його сорат-
ники і однодумці, не сповна використа-
ли могутній потенціал цієї мудрої, непе-
ресічної людини.

Тож можна з впевненістю сказати що
Сергій Стецюк ввійшов яскравою сто-
рінкою в літопис творення фермерства
на Україні і в нашій пам’яті він залишить-
ся взірцем лідера фермерського руху.

Голова Рівненської АФЗ
Дмитро Українець. 

УКРАЇНУ ЗНОВУ ХОЧУТЬ ОБМАНУТИ

ДЕРЖАВА ДОПОМОЖЕ СЕЛЯНАМ 
ЗБУВАТИ ПРОДУКЦІЮ

ЦІНУЄМО ЗА ЖИТТЯ …
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СМЕНИТЬ ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
НА СЕЛЬСКИЕ РАССВЕТЫ

«И опыт, 
сын ошибок трудных…»
Это сейчас Анатолий Форнальский с

женой, детьми и внуками живет в городе
Амвросиевка. А родился и вырос он в
селе Мокроеланчик Васильевского сель-
совета, так что жизнь в селе и работа на
земле - это всё близкое и родное. В 1979
году он окончил Донецкий индустриаль-
ный техникум по специальности «Ремонт
автомобилей». Служба в рядах
Советской Армии была хорошей жизнен-
ной школой. А когда после армии
Анатолий устроился работать в мастер-
скую «Сельхозтехники» по ремонту трак-
торов, то здесь принял окончательное
решение посвятить себя сельскохозяй-
ственной ниве и поступил на заочное
отделение Азово-Черноморского сель-
хозинститута, что в Ростовской области,
по специальности «Инженер сельского
хозяйства». Высшее образование
помогло ему в советское время сделать

карьеру – он был главным инженером
«Сельхозтехники», избирался партор-
гом. И этот опыт работы на руководящих
должностях очень ему пригодился, когда
в 1998 году Анатолий Йосипович вместе
со своей супругой Ольгой Николаевной
приняли решение заняться сельским
хозяйством самостоятельно.

«Начинали мы с 20 гектар, которые
нам выделили под организацию фер-
мерского хозяйства на землях
Васильевского сельского Совета. Потом
площадь увеличили до 52 га. После 2001
года нам эту землю уже выделили на
паи», - вспоминает Анатолий Йосипович.
Сейчас в КФХ «Фортуна» в общей слож-
ности вместе со своими и арендуемыми
паями в обработке находится около 500
га земли. Причем, селяне сами пришли к
Анатолию Йосиповичу с просьбой взять
их паи в аренду, поскольку видели, что в
его фермерском хозяйстве все делается
по уму. «В 90-е годы, когда начало раз-

виваться фермерское движение, фер-
мерам выделяли в основном бугры и
балки, где бонитет не очень высокий – от
36 до 42. Но, ничего, мы и там умудря-
лись получать хорошие результаты» -
рассказывает руководитель КФХ
«Фортуна». Когда Анатолий Йосипович
учился в институте, то еще там узнал азы

агрономии, а потом до
многого доходил сам, не
стеснялся советоваться
с опытными аграриями.
Вот уже в третий год, как
в хозяйстве внедрили
нулевую технологию
обработки земли. Эта
технология снижает
затраты, а значит повы-
шает рентабельность
з е р н о п р о и з в о д с т в а .
Фермеры Форнальские
все время учатся, все
время в поиске иннова-
ций, часто ездят на раз-
личные выставки, где
узнают много нового. К
тому же сейчас можно
многое узнать и в сети
Интернет. Собственно
говоря, идею овощевод-
ства на капельном поли-
ве Юрий Форнальский
почерпнул из Интернета.

Капельному поливу 
альтернативы нет
«Оставшись без работы, Юра не

отчаялся. Он «засел» в Интернет, долго
там что-то искал и как-то обратился ко
мне с просьбой о помощи, - вспоминает
Анатолий Йосипович, - А просьба сына
состояла в том, что ему нужна была
земля для занятия овощеводством. И мы
под это направление выделили 7 гектар
земли недалеко от пруда, поскольку ово-
щеводство без полива дело бесперспек-
тивное». Аграрии со стажем помнят, что
в советское время для полива в основ-
ном использовали крупнодисперсное
дождевание. Но этот способ, как отме-
тил Анатолий Йосипович, имеет много
недостатков. Прежде всего, дождевание
влечет за собой большой расход воды. К
тому же в системе трубопроводов
необходимо поддерживать высокое дав-
ление, что также повышает энергоем-
кость такого полива. При дождевании

при попадании воды на листья, растения
не только испытывают своеобразный
стресс, но и могут получить ожоги. Еще
один недостаток дождевания, это то, что
почва увлажняется как в прикорневой
системе, так и в междурядьях, что не
только усиливает рост сорняков и акти-
визацию грибковых заболеваний, но и
затрудняет обработку полей.
Образование почвенной корки еще один
недостаток такого вида полива. 

Поэтому отец и сын Форнальские
изначально решили использовать
современный и самый эффективный
способ – капельный полив. «В условиях
Донецкой области, где осадков выпада-
ет мало, капельное орошение в овоще-
водческой отрасли позволяет снизить
расход воды в несколько раз. К тому же
капельный полив имеет еще ряд других
преимуществ. Это внесение не только
удобрений и подкормок непосредствен-
но в корневую зону растения, но и
средств защиты растений от вредителей
и болезней. Следовательно, капельное
орошение позволяет снизить трудозат-
раты, а значить и себестоимость выра-
щиваемых овощей. В общем, капельно-
му поливу альтернативы нет», - расска-
зывает Юрий Форнальский.

Систему капельного полива от нача-
ла до конца Форнальские соорудили
самостоятельно. Сначала  своими сила-
ми смонтировали электроподстанцию
на 25 кВт, и зарегистрировали ее в РЭС.
Установили в пруд глубинный насос и
провели водопровод к земле, где запла-
нировали разместить овощные планта-
ции. Подводящий водопровод собрали
из пластиковых труб, по полю проложи-
ли шланг «Lay Flat», который армирован
синтетической нитью, устойчив к тре-
нию, атмосферным явлениям и различ-
ным химическим реагентам. А уже в «Lay
Flat» врезали краники и к ним подключи-
ли капельные ленты. Ленты укладывают-
ся непосредственно при посеве овощей
и высаживании рассады.

«Гуртом и батька 
легше бити»

Овощеводческое направление Юрий
начинал с выращивания капусты, морко-
ви, лука, и картофеля, с прошлого года
начали выращивать баклажаны и поми-
доры. Рассаду выращивают самостоя-

тельно в собственных теплицах. Здесь
Юрию помогают мама и жена Марина.
Правда, сейчас Марина всё свое внима-
ние и заботы переключила на полутора-
годовалого сынишку, и занимается
домашним хозяйством. Что касается
рынка сбыта, то здесь большую конку-
ренцию составляют завезенные замор-
ские овощи. Но Юрий, имеющий специ-
альность маркетолога, успешно решает
эту проблему. Да и объемы с 7 гектар не
столь большие, чтобы продукцию нельзя
было реализовать. Что-то продают на
местных рынках, определенную часть
овощей прямо на поле закупают оптови-
ки. Удобно иметь под рукой всегда све-
жие овощи и пайщикам КФХ «Фортуна».
Ну а работникам предприятия овощи
вообще отпускаются бесплатно. 

«Конечно, стать миллионером, выра-
щивая овощи на семи гектарах невоз-
можно, - смеется Юрий, - Но для того,
чтобы нормально обеспечить семью,
этого хватает». «Я очень рад, что мои
дети пошли по моим стопам, и не гну-
шаются работы на земле. В хозяйстве
работает механизатором и муж моей
дочери Натальи. На приусадебном
участке Дмитрий занимается животно-
водством, так что в семье всегда нату-
ральные мясопродукты, - говорит
Форнальский старший, - Мы все живем
на одной улице в Амвросиевке, все
делаем сообща. Дочери дом уже
построили, сыну – заканчиваем. До
Мокроеланчика всего восемь километ-
ров и весь сезон мы проводим на земле
в трудах праведных. Работа на земле –
это работа творческая. Нужно быть в
постоянном поиске, искать возможности
минимизации затрат, снижать себестои-
мость продукции, повышать рентабель-
ность. Что-то недоделал, ты видишь
свои ошибки. И самое главное, что мы
сами себе хозяева, сами определяем,
что нам делать и когда делать. И я смот-
рю на своих детей, они работают с удо-
вольствием, их не надо контролировать,
подгонять. А еще мы даем работу мест-
ным жителям, а это тоже неплохо для
села, где с развалом колхоза работать
вообще негде». Вот так Юрий и Марина
Форнальские сменили «огни большого
города» на сельские рассветы и закаты и
нисколько об этом не жалеют.

Лариса Чайка

Уже стало привычным, что молодежь ищет лучшей жизни в
больших городах. Кажется, что там лучше перспективы в
трудоустройстве, развита социальная инфраструктура и есть больше
шансов решить квартирный вопрос. Вот и Юрий Форнальский,
уроженец г. Амвросиевка, что в Донецкой области, после окончания
Донецкого национального университета по специальности
«Маркетинг» устроился в областном центре в успешную строительную
фирму. Но когда разразился экономический кризис, он остался без
работы, и надо было думать, как жить дальше. И решение пришло
само собой – Юрий решил работать на земле, тем более, что его отец
Анатолий Йосипович аграрий со стажем. Но если отец занимается
выращиванием зерновых и подсолнечника, то сын решил освоить
овощеводство с применением капельного полива.

Відповідне рішення було прийняте на
засіданні Кабінету Міністрів України, що
відбулося 14 серпня. Прийняття проекту
постанови сприятиме покращенню
правових та організаційних засад
функціонування дозвільної системи у
сфері господарської діяльності.

Проект постанови, який було
розроблено Міністерством внутрішніх
справ України, передбачає приведення
Правил проїзду великогабаритних та

великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та
залізничними переїздами у відповідність
до вимог статті 4 - 1 Закону України «Про
дозвільну систему у сфері

господарської діяльності».
Зокрема, планується затвердити

порядок одержання дозволу на участь у
дорожньому русі транспортних засобів,
вагові або габаритні параметри яких

перевищують нормативні. Також
встановлено вичерпний перелік підстав
для відмови у його видачі, порядок
оплати за оформлення, строки дії тощо.

Прийняття проекту постанови
сприятиме покращенню правових та
організаційних засад функціонування
дозвільної системи у сфері
господарської діяльності.

Джерело: Урядовий портал

УРЯД ЗАТВЕРДИВ ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ 
ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТУ 

АВТОШЛЯХАМИ УКРАЇНИ
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УКРАЇНА ОЧИМА НІМЕЦЬКОГО ФЕРМЕРА:
Я ЩАСЛИВИЙ ТУТ, НА ЧЕРКАЩИНІ!

Мрія «про щось велике»

Ганс Венцль ще змолоду мріяв про
«щось велике». Деякі друзі, які втомили-
ся все життя «топтатися на маленькому
клаптику і животіти на субсидії», поїхали
з Німеччини – хто до Нової Зеландії, хто
до Бразилії чи Канади. Кликали туди і
Венцля. Але так далеко їхати не довело-
ся - він знайшов «своє щастя» у Європі.
Побачивши українські простори, німець
відчув: це його шанс вкласти життєвий і
господарський досвід – «справжній
виклик». У серпні 2003 року у будинку
культури села Роги на Черкащині Ганс
Венцль із сином провели зустріч із гро-
мадою. «Ми поділилися планами і люди
повірили нам». Того ж року німці взяли в
оренду більше тисячі гектарів колишніх
колгоспних земель.

Ганс Венцль та землі його госпо-
дарства у селі Роги на Черкащині

«Друзі подумали, 
що я божевільний»

Як же він наважився, будучи у перед-
пенсійному віці, кинути все і почати все
«з нуля» у чужій країні? «Спершу я навіть
боявся розповідати про свої плани рід-
ним і друзям. Боявся, що мене всі
почнуть відмовляти. Коли всі дізналися,
подумали, що я божевільний», - зізнаєть-
ся Венцль. Чи не пошкодував він про це
рішення? «Втомлений щоденними про-
блемами я вже тисячу разів сідав вечо-
рами і запитував себе - «навіщо тобі все
це?» Але наступного ранку прокидаєшся
і з новим завзяттям стаєш до роботи. Я
дуже полюбив цю землю, цю країну», -
каже фермер.

Господарство на Черкащині тепер
для Венцлів – сімейна справа. Старший
син, економіст за освітою, веде бухгал-
терію. Щоправда, приїздить до України
нечасто – у нього у Німеччині маленькі
діти. Молодший син, агроном, завідує
технічними питаннями. Саме молодшо-
му сину у майбутньому перейде госпо-
дарство у Рогах. «Якби син одразу не
сказав, що буде тут працювати, я би за
це і не брався», - каже старший Венцль.

Вести бізнес в Україні дуже непросто,
визнає німець. То квоти на експорт зерна
запровадять, то якісь норми нові раптом

з’являться. Але попри все: сьогодні він
має те, про що у Німеччині і мріяти не міг.
«Якщо би хтось сказав мені десять років
тому, що на твоєму підприємстві працю-
ватимуть 30 людей, я нізащо би не пові-
рив. У Німеччині у мене був лише один
помічник», - розповідає фермер.
Сьогодні у селі Роги Ганс Венцль – робо-
тодавець номер один. Його підприєм-
ство «Дукра-Агро» обробляє більше двох
з половиною тисяч гектарів. «Відверто
кажучи, зізнається він, - із цим госпо-
дарством могли би впоратися і вдвоє
менше співробітників. Але мені важливо,
що люди у селі мають роботу. Коли вони
давали землю в оренду, вони довірилися
мені, і я допомагаю чим можу», - каже
німець. Треба у школі облаштувати
комп’ютерний клас – Ганс. Треба ліхтарі
біля сільради поставити – звісно, Ганс.
Треба церкву добудувати – крім німця
нема до кого й піти. «Це велика відпові-
дальність», - каже фермер.

«Треба терпіння»

Чи не важко керувати великим колек-
тивом в іншій країні? Ганс Венцль хитає
головою: чи не єдина вимога – не пити у
робочий час. «Для мене це стало сюр-
призом, що люди можуть ходити на
роботу напідпитку. Вочевидь, у колишнь-
ому колгоспі це було нормою», - каже
фермер. Ще одна вимога: скрізь має
бути порядок – у майстернях, на полі, у
складських приміщеннях. «Довелося
набратися терпіння», - каже німець. У
спадок від колгоспу йому дісталися не
лише неорані поля, але й робітники –
здібні і роботящі, але недисципліновані.

«Працюють собі, скажімо, четверо,
стіну штукатурять. Один пішов по якесь
відро і зник на хвилин 15. Решта троє
сіли і чекають, ніби без нього далі працю-
вати не можна. Це дуже типова ситуа-
ція», - знизує плечима шеф. Сваритися
немає сенсу, зрозумів німець. Коли він
бачить «непорядок», намагається по-
дружньому «підбадьорити» робітників.
Венцль і сам береться за будь-яку робо-

ту: чи то будівництво, чи то лагодження
трактора. Німець зізнається: без двох
асистентів, бухгалтера Олександра та
агронома Валентина, він би не впорався.
Ці співробітники добре знають німецьку і
проходили практику у Німеччині. 

Ганс Венцль постійно експерементує
з різними сортами пшениці.

«Тут все зовсім по-іншому, ніж у
Німеччині. Абсолютно інакше! Планувати
на майбутнє практично неможливо,
немає жодної впевненості у тому, що обі-
цяне буде зроблено. Якщо хочеш тут
працювати, треба змінити свої уявлення
про життя», - каже Венцль.

До баварця весь час приїздять гості з
Німеччини. Серед них чимало фермерів,
які теж мріють про «неорані простори».
«Дуже цікавляться. Я їм відверто розпо-
відаю про свій досвід – про позитивне і
негативне, що я тут пережив. Багато хто
хоче піти слідом за мою до України. Але у
підсумку приходить хіба що один зі ста»,
- з посмішкою розповідає Венцль.

Німець із сусіднього села

Баварець каже, що з українцями вже
знайшов спільну мову. «Я вже так-сяк
навчився говорити на суржику», - хва-
литься він. Фактично Венцль живе «між
двома країнами» - шість-сім місяців в
Україні, решту часу, коли роботи не так
багато - у Німеччині. «Завжди бути тут я
би не зміг. У мене тут нікого немає. З

односельчанами ми спілкуємося при-
язно. Але для них я залишаюся «німцем»
- відчувається деяка дистанція», - зізна-
ється фермер. Довгими літніми вечора-
ми йому перші роки бувало доволі само-
тньо. Аж поки кілька років тому у сусід-
ньому селі не відкрився Німецький
аграрний центр. «Тепер ми з Гайнріхом
Шюле, керівником центру, часто прово-
димо вільний час разом», - каже фермер.
Односельці, за його словами, дуже при-
вітні і завжди запрошують на всі свята
«на кілька чарок». Однак мовний бар’єр
все одно не дає можливості спілкуватися
так, щоб побудувати дружні стосунки.

Один з елеваторів Венцля. Праворуч -
управління колишнього колгоспу, пере-
роблене під "офіс"

«Країна з дуже великим
потенціалом»

На позитивні зміни в Україні потрібен
буде час, каже Венцль. «За ці роки, поки
я тут, я бачу як прірва між багатими і бід-
ними збільшується», - нарікає Венцль.
Але є й підстави для оптимізму: «коли я
приїхав сюди, тут і телевізор був не у
кожного. Тепер же у багатьох є інтер-
нет». Німець переконаний, що більш
освічені і поінформовані люди у май-
бутньому дадуть раду своїй землі.

«Україна – країна з дуже великим
потенціалом», - підсумовує Ганс
Венцель. Німецький фермер вдячний цій
країні за шанс реалізувати себе на землі.
«Найбільш прикро, - каже німець, - що
люди вимушені кидати свою землю і
їхати у загазовані міста, бо у селі замало
роботи». Держава має подбати про те,
щоб переломити цю тенденцію. До того
ж, в Україні відчувається «мода на Київ»,
каже німець. «Кожна сільська фірма
думає, що їй будь-що потрібен офіс у
Києві – це нонсенс», - хитає головою
фермер. Йому офіс у столиці не потрібен
– він приймає ділових партнерів у дещо
підремонтованій будівлі адміністрації
колгоспу.
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Просторі поля, сотні і тисячі гектарів неораних чорноземів. Ганс Венцль не міг
повірити своїм очам: це все нікому не потрібно? Коли фермер з Баварії восени
2002 року вперше приїхав до України, він був вражений побаченим. «У Німеччині
про такі площі фермери і не мріють», - каже він. «Один знайомий повіз мене на
Черкащину. Коли ми приїхали до села з розореним колгоспом, все було заросле
бур’янами. Людям не було чим годувати тварин», - пригадує Венцль. Він зізнаєть-
ся, що їхав до України з цікавості і ніколи не думав, що залишиться тут працювати.
«Коли я приїхав і розповів про українські землі своєму сину, він дуже зацікавився.
Він щойно закінчив навчання на агронома і допомагав мені по господарству. Тож
наступного разу ми поїхали разом», - пригадує фермер.

Найзручніший транспортний засіб у селі - квадроцикл, каже німець
На той момент Ганс Венцль обробляв у Німеччині 150 гектарів. За німецькими

мірками – середнє господарство. «У нас забагато фермерів і замало землі», - каже
баварець. Невеликі господарства у Німеччині виживають виключно за рахунок
бюджетних субсидій. «Так і животієш – ніби і не пропадеш, але й розвернутися
нема де», - знизує плечима німець. У Німеччині у нього навіть тракторів своїх не
було – нерентабельно. Всю техніку німецькі фермери беруть в оренду.

Національний банк України надасть
виробникам зерна в 2013/14 марке-
тинговому періоді кредит на закупівлю
зерна під 6,9% річних. Про це йдеться
в постанові КМУ № 604 від 21 серпня
2013 р., опублікованому на урядовому
порталі.

Зокрема, розрахунок кредитної
ставки здійснювався на підставі пода-
ної Нацбанком інформації про рівень
середньозваженої відсоткової ставки
за кредитами банків, які були надані
строком до 12 календарних місяців та

повністю забезпечені заставою.
Нагадаємо, що в 2012 році розмір

кредитної ставки для аграріїв був
визначений постановою уряду №
859 від 17 вересня 2012 року на

рівень 6,8%.
Як повідомляло агентство, отри-

мавши бюджетну позику і сплативши
відсотки за кредитом, сільгоспвироб-
ник залишається власником зерна,

яке передається на зберігання до
Аграрного фонду.

За словами міністра аграрної полі-
тики і продовольства України Миколи
Присяжнюка, державні заставні заку-
півлі введені для підтримки вітчизня-
ного виробника.

У свою чергу, Прем’єр-міністр
України Микола Азаров зазначив, що
кредитна ставка на закупівлю зерна
незначно перевищує облікову ставку
НБУ, яка з 13 серпня складає 6,5%.

За матеріалами УНН

НАЦБАНК НАДАСТЬ 

СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ КРЕДИТ НА

ЗАКУПІВЛЮ ЗЕРНА ПІД 6,9% РІЧНИХ
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СИСТЕМА ЗЕРНОВОГО ФЕРМЕРСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА США ТА КАНАДИ

У США фермери перебувають під
потужним контролем уряду , особливо
коли справа стосується збереження
родючості землі. Фермерам постійно
допомагають кредитами, організо-
вують для них різні семінари та кон-
сультації. Державі вигідніше вкладати
кошти і допомагати їм, ніж позбутися
основного багатства нації - своєї землі.
Кожен фермер є членом якого-небудь
кооперативу, деякі входять не в один, а
в два чи три. Є кооперативи постачаль-
ницькі, збутові, агросервісні та інші. Це
допомагає фермерам у їх виробничій
діяльності, а головне - заощаджується
їхній час. У США, за словами самих
американських і канадських фермерів,
фермерське господарство знаходиться
в кращому становищі, ніж у Канаді, так
як держава субсидує їх, що стосується
Канади, то тут ситуація докорінно інша.
Держава не особливо впливає на фер-
мерське господарство, у фермерів
немає субсидій від уряду, але сказати ,
що вони ніяк не захищені і забуті держа-
вою, теж не можна. Якщо взяти 2010
рік, то 25 % фермерів в Канаді постраж-
дало через сильні дощі. У західній
частині Канади є такі господарства, які
залишилися без врожаю. У свою чергу ,
держава намагається допомогти таким
фермерам, відшкодувати їх збитки і
підтримати сільськогосподарський
сектор.

Продуктивність праці в сільському
господарстві Північної Америки росте
динамічно. Це обумовлено рядом
основних чинників: обробка землі
перед сівбою і після збору врожаю,
впровадження нових сільськогоспо-
дарських технологій, високотехнологіч-
на і продуктивна техніка. Це все в ком-
плексі приносить свої плоди. Середній
фермер збирає з 1 га землі в середньо-
му 4,0 - 4,5 тонни пшениці або 2,0 - 2,5
тонни ріпаку за сезон, що істотно від-
різняється від середнього показника в
Україні. З приводу техніки можна сказа-
ти , що заможний фермер в Канаді
намагається взяти в лізинг, а не купува-
ти нові комбайни, трактори, сівалки.
Багато хто працює за такою схемою:
беруть техніку на рік, згодом повер-
тають її дилеру і з доплатою беруть
нову . Це дозволяє їм не накопичувати у
себе стару техніку і з кожним роком
збільшувати свої потужності. Дилеру, у
свою чергу, це теж вигідно, оскільки він
віддає в лізинг або продає цю техніку
більш дрібним фермерам. Характерно
те, що фермери намагаються купити
техніки більше ніж їм необхідно. Це обу-
мовлено тим, що час, трудові витрати і
швидкість є пріоритетними факторами.

Хотілося б зауважити, що особливу
увагу фермери приділяють саме збері-
ганню свого зерна після збору врожаю.
У сільськогосподарських районах неве-

ликі силоси і склади підлогового збері-
гання можна побачити через кожні 2 - 3
км. Характерно те, що 40% всіх силосів
- це нові конструкції, яким ще немає і 10
років, це говорить про те, що фермери
Північної Америки все більше і більше
потребують обладнання для зберігання
зерна і намагаються не економити на
цих витратах. З кожним роком все біль-
ше фермерів купують нові ємності для
зберігання зерна, і, як показує практи-
ка, власних силосів їм вистачає всього
на 80-90%.

В останні роки фермери намагають-
ся перейти до зберігання свого врожаю
в силосах, а не в складах підлогового
зберігання, так як в них простіше і зруч-
ніше контролювати якість зерна. Тим не
менш, вони не йдуть повністю від підло-
гового зберігання, деякі фермери
будують такі склади в тих випадках,
коли їх урожай перевищує очікувані
прогнози. Такі склади за ціною вихо-
дять значно дешевше на сьогоднішній
день, але якщо фермер планує роботу
свого господарства на багато років
вперед, він однозначно буде ставити
металевий силос, який буде більш
довговічним і надійним. Площі посівів у
середнього фермера становлять
близько 200 - 300 га.

Що стосується виробників силосів і
складів підлогового зберігання в США і
Канаді, то цей ринок насичений якісни-
ми і довговічними товарами, що дає
можливість як фермеру, так і великому
трейдеру вибрати собі продукцію на
свій смак - від найменших ємностей
для фермерів до величезних силосів
для лінійних, річкових і портових елева-
торів.

Найчастіше фермер орієнтується на
вирощування однієї культури , в залеж-
ності від регіону, де знаходиться його
господарство. Наприклад, якщо гово-
рити про такі культури як кукурудза і
соя, то 70 % всіх посівів зосереджені в 5
штатах: Айова, Іллінойс, Небраска,
Міннесота, Індіана, в Канаді це Онтаріо
і Квебек. Що стосується пшениці в
США, то її збирають в Північній і
Південній Дакоті, Канзасі, Монтані,
Техасі, Вашингтоні, Оклахомі,
Колорадо, Небрасці і Айдахо. У Канаді

це провінції Саскачеван, Альберта і
Манітоба.

Типова невелика ферма в Канаді чи
США виглядає так: 8 - 10 силосів, 1 - 2
склади підлогового зберігання, офісне
приміщення, невелика лабораторія і
ангар для техніки і підсобного облад-
нання. Особливу увагу в системі фер-
мерського господарства Північної
Америки приділяється конвеєрам, а
саме мобільним стрічковим і шнековим
конвеєрам. У цьому аспекті ринку у клі-
єнтів теж є вибір, так як виробники кон-
веєрів в Північній Америці виділяються
своєю надійністю, якістю і окремим під-
ходом до кожного клієнта як в США і
Канаді, так і на міжнародному ринку. У
сільському господарстві в Північній
Америці швидкість є одним з пріори-
тетних факторів .
Середньостатистичний фермер має
швидкість завантаження і вивантажен-
ня зерна 200 - 250 т / г.

Що стосується транспортування
зерна з ферми на елеватор, то найча-
стіше безпосередньо сам фермер
перевозить своє зерно на своєму
транспорті. Окремо хотілося б торкну-
тися теми самих зерновозів.
Конструкція причепів забезпечує
надійність і легкість в експлуатації. У
таких причепів нижнє вивантаження,
яке здійснюється з двох люків у днищі,
що дозволяє зерновозу оперативно
вивантажуватися в будь-якому місці.
Місткість причепів становить 38 - 40
тонн. Що стосується швидкості виван-
таження, то фермер може розванта-
житися на елеваторі за 10 - 15 хв.
Поставивши запитання головному
інженеру одного лінійного елеватора в
штаті Іллінойс, як ви забезпечили таку
оперативність роботи на вашому тер-
міналі, я отримав відповідь, що фер-
мер не любить довго чекати, а його
бажання для нас є найважливішим, і
зупинка на кожному пункті розванта-
ження не повинна займати більше 1,5-
2 хв.

Що стосується системи продажу
зерна, зокрема в Канаді, то вона відріз-
няється від системи в Україні. 85 %
канадських фермерів, які вирощують
пшеницю і ячмінь, продають своє

зерно через CWB (Канадська зернова
організація). Що є характерною рисою
у системі роботи CWB? За словами
представника CWB, їх основним
завданням є отримання фермерами
повної віддачі і прибутку від продажу
своєї пшениці та ячменю. До ради
правління CWB входять 15 осіб: 10 чле-
нів - це фермери та 5 - представники
держави. Така структура організації
дозволяє захистити інтереси всіх сто-
рін у даній сфері. CWB забезпечує
фермеру гідні ціни за його товар, 100
% продаж його зерна , бере на себе
подальше транспортування зерна і
відповідає за якість товару надалі.
Зазвичай перед продажем зерна
представники CWB перевіряють якість
зерна, ще коли воно знаходиться у
фермера в його сховищах, щоб пере-
конатися в якості товару. CWB працює
тільки з двома культурами - це пшени-
ця і ячмінь. Ті фермери, які займають-
ся вирощуванням інших культур, не
співпрацюють з CWB. Також не можна
не відзначити, що не всі фермери та
елеватори хочуть працювати з CWB,
тому що в цій сфері вона є монополі-
стом, і всі продажі йдуть тільки через
неї , що позбавляє можливості вибору.
Проте, на останньому голосуванні
фермерів з питання доцільності існу-
вання CWB більшість проголосували
«за», і на сьогоднішній день ця структу-
ра існує. Вона дає гарантії фермеру в
тому, що він продасть своє зерно,
незалежно від ціни на світовому ринку,
за певною домовленою заздалегідь
ціною - цей факт дає фермеру впевне-
ність у завтрашньому дні і можливість
прогнозування своїх мінімальних
доходів. Структура такого плану рані-
ше існувала і в Австралії, але австра-
лійські фермери вирішили, що їм буде
краще продавати зерно без допомоги
цієї організації, і вона припинила своє
існування. Що чекає CWB в майбутнь-
ому, важко сказати напевно.

Виходячи з усіх цих факторів, систе-
ма фермерського господарства в
Північній Америці є однією з найбільш

успішних і найкращих у світі. Велике
значення має
якість зерна.
Контроль яко-
сті починаєть-
ся з самої
ф е р м и .
Збалансована
робота ферм -
це початок і
ф у н д а м е н т
всієї зернової
системи краї-
ни, а на при-
кладі цих двох

країн можна зробити висновок, що цей
фундамент дуже надійний і міцний.

Андрій Горожанкін
http://www.farmer-business.info

Основа аграрного виробницт-
ва Сполучених Штатів Америки та
Канади - крупні фермерські гос-
подарства. Ферми, як в США, так
і в Канаді, кардинально відріз-
няються від ферм в Україні та
країнах СНД, як в своєму підході
до організації роботи, так і в про-
дуктивності свого урожаю.
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Верховна Рада прийняла закон про
виробництво та обіг органічної сільськогос-
подарської продукції та сировини з пропо-
зиціями президента України В. Януковича.

Цей закон був прийняти ще у вересні
2012 року, та встановлює вимоги до виро-
щування, виробництва, переробки, сертифі-
кації, маркування, перевезення, зберігання
та реалізації органічної продукції та сирови-
ни. Документ передбачає, зокрема, впро-
вадження системи контролю на всіх етапах
виробництва органічної продукції, а також
процедури інспектування та сертифікації її
виробництва і переробки.

Відповідно до закону, сертифікація тако-
го виробництва може здійснюватися тери-
торіальними управліннями
Держсільгоспінспекції, а також приватними
уповноваженими органами сертифікації.

Глава держави, застосувавши в жовтні
право вето до цього закону, рекомендував
усунути неузгодженість деяких його поло-
жень із законодавчими актами у сфері сер-
тифікації та підтвердження відповідності,
здійснення державного нагляду у сфері гос-
подарської діяльності.

Президент зазначив, що передбачене
законом покладання однакових повнова-
жень по інспектування та сертифікації на
орган державної влади та приватні уповно-
важені органи, а також відсутність чіткого
розмежування між ними контрольно-нагля-
дових функцій суперечить Конституції і може
призвести до невиправданої конкуренції між
названими суб'єктами.

На думку глави держави, поєднання в
одній інституції функцій сертифікації та дер-
жавного нагляду суперечить національним і
міжнародним принципам здійснення серти-
фікації і нагляду.

Янукович також вказав на недоліки в
питаннях маркування. Так , за його словами,
закон допускав маркування продукції як
органічної при вмісті в ній неорганічних
інгредієнтів.

Глава держави також не підтримував
ідею закону щодо надання виробникам
органічної продукції податкових пільг, пільг з
оплати за оренду землі та водокористуван-
ня, а також повного відшкодування витрат
на страхування аграрних ризиків і т.д.

За інформацією  www.rada.gov.ua

ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО

ВИРОБНИЦТВО ТА ОБІГ

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ
Як показує практика, більшість фер-

мерів на перших порах ігнорують профе-
сійну участь юристів у супроводі юридич-
но важливих завдань - укладення дого-
ворів з контрагентами, ведення ділової
переписки, супровід переговорів, вирі-
шення питань з податковими органами,
придбання активів та інше. І лише, коли
ситуація стає критичною і впоратися
самостійно не можливо, керівники фер-
мерств вдаються до послуг вузькоспеціа-
лізованих юристів. Часто невеликим гос-
подарствам економічно не вигідно най-
мати штатного юриста, оскільки це тягне
за собою додаткові витрати - заробітна
плата, податки, відрахування до фондів,
відпустки, обладнане робоче місце, кан-
целярське приладдя, приміщення, теле-
фонні переговори, соцпакет - юридични-
ми питаннями займаються бухгалтера,
адміністратори, і навіть секретарі, що
може закінчитися катастрофою для агро-
фірм, так як люди не тільки не володіють
юридичними знаннями, а й не розуміють,
що роблять.

Так само маючи в штаті юриста, на
сьогоднішній день, керівники розуміють,
що штатний юрист не здатний охопити
настільки широку сферу юридичних
питань, достатню для повного задово-
лення правових потреб агробізнесу.
Одним із клієнтів юридичної фірми
«Олексій Пуха і Партнери» з корпоратив-
ного юридичного обслуговування є
велика агрокомпанія. Лише за останній
рік, у процесі ведення господарської
діяльності, у клієнта виникло понад 50
правових питань, таких як: укладення
комерційних договорів та подальше
ведення договірної роботи, кадрові
питання (трудові договори, прийом на
роботу та звільнення співробітників,
накази і розпорядження), захист інтере-
сів в судах, ведення виконавчого про-
вадження, корпоративні питання (про-
ведення загальних зборів, внесення змін
до статутних документів), питання захи-
сту інтелектуальної власності, отриман-
ня сертифікату відповідності на продук-
цію, ліцензування, зовнішньоекономічна
діяльність, ведення ділових переговорів.
І це далеко не повний перелік. Цілком
закономірно, що вибір нашого клієнта
впав не на штатних юристів, а на ком-
плексне корпоративне обслуговування,
так як підняті питання вимагають знань і
досвіду вузькоспеціалізованих юристів.
Наша ж фірма пропонує послуги фахів-
ців з різних напрямів і в різних сферах,
що дозволяє підійти до будь-якого
питання професійно і з досвідом.

За підрахунками самого клієнта від-
мова від двох штатних юристів і вибір
юридичної фірми дозволив мінімізувати
його витрати в 1,5 рази, а швидкість
виконання юридичних завдань збільши-
лася в 3 рази, при цьому якість виконан-

ня завдання зросло на 110%. Саме тому,
багато підприємств роблять свій вибір на
користь юридичної фірми.

Серед переваг юридичного обслу-
говування можна відзначити наступні:

По-перше, комплексне вирішення
виникаючих проблем правового характе-
ру кваліфікованими фахівцями.
Деталізований підхід і якісне вирішення
будь-якого питання юридичного харак-
теру забезпечується наявністю в юри-
дичній фірмі юристів, що спеціалізують-
ся на конкретних галузях права. Ви най-
маєте не вузький штат юристів, а цілу
команду професіоналів.

По-друге, фірма завжди знаходиться
в стані «бойової готовності» у неї немає
відпусток, вона не їде у відрядження, не
йде додому в 18 годин, вона не звіль-
няється і т.д. Це зводить до мінімуму
людський фактор в організації роботи
над завданнями, «зависанні завдань».
Наприклад, порівнюючи роботу штатних
юридичних департаментів і роботу
команди юристів юридичної фірми
«Олексій Пуха і Партнери» за організа-
ційному розподілу в літній період, можна
співвіднести як 45% до 95 % на користь
фірми.

По-третє, якість роботи. У більшості
випадків, юридична фірма несуть фінан-
сову відповідальність перед клієнтом. Це
може проявлятися в такій формі роботи:
немає результату - немає оплати, тому
фірма докладе максимальну кількість
зусиль для досягнення бажаного резуль-
тату клієнта.

По-четверте, юридичні фірми знахо-
дяться в умовах постійної конкуренції, всі
хочуть  завоювати і утримати клієнта,
жертвуючи собою.

По-п'яте, в гідних фірмах немає не
завершених завдань, так як це і фінансо-
ва відповідальність і «підмочена» репута-
ція. ТОП - менеджери фірми докладуть
максимально зусиль для найкоротшого
завершення завдання. Взяті в роботу
завдання ніколи не загубляться і про них
не потрібно нагадувати. І це тільки деякі
переваги корпоративного юридичного
обслуговування, не кажучи вже про такі
банальні, як економія коштів, часу, від-
сутність необхідності контролю, органі-
зація робочого місця. Також слід
зазначити, що на даному етапі розвитку
ринку юридичних послуг кожен суб'єкт
господарювання зможе підібрати зруч-
ний саме йому тип корпоративного
обслуговування. Виділимо кілька основ-
них:

а) робота за рамковою угодою з
зазначенням або без зазначення години
роботи, або нормативної вартості.
Підприємства укладають генеральний
договір про юридичне обслуговування.
Оплата проводиться тільки за надані
послуги.

б) щомісячне обслуговування.
Щомісячна оплата, залежить від пакета
послуг, який обирає клієнт. Оплачується
незалежно від наявності або відсутності
замовлення.

У свою чергу, оплата по юридичному
обслуговуванні може бути: фіксована за
конкретну справу, погодинна, відрядна,
% від результату і змішані форми.
Вибираючи форми роботи з корпора-
тивному обслуговуванні більшість керів-
ників агропідприємств хочуть бачити і
прогнозувати чіткі витрати на юридичне
обслуговування, тому більше схиляють-
ся до другого типу. Другий тип так само
буде вигідніший якщо щомісяця вини-
кають по кілька юридичних питань,
оскільки вирішуючи те ж питання в при-
ватному порядку підприємство можете
витратиться в два, а то і в три рази
дорожче. Безумовною перевагою друго-
го типу буде пакетність послуг і міні-
мальна ціна. Але не слід забувати і про
переваги першого типу. Як правило,
його вибирають клієнти у яких вини-
кають юридичні питання не більш ніж раз
на місяць, а так само клієнти яким при-
йнятна годинна форма оплати. Його так
само слід вибрати підприємствам які
хочуть мати в запасі постійну юридичну
фірму і тримати з нею зв'язок, але при
цьому не мати на момент укладення
договору конкретного завдання.
Вибираючи юридичну фірму і юридичне
обслуговування слід пам'ятати, що
оплачувати потрібно виключно за
результат. До того ж такий вид роботи
стимулює юристів не так на бездушне
написання якомога більшої кількості
документів, а, в першу чергу, на резуль-
тат, на творчий підхід до кожної окремої
ситуації, не «за шаблоном».

Корпоративне юридичне обслугову-
вання - це як сімейний лікар для вашого
підприємства - завжди готовий не тільки
розв'язати проблему, а й запобігти її
виникненню!

* 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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Закупівельні ціни на молоко 
від сільськогосподарських підприємств

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 

НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 31.08.13

УВАГА ПЕРЕДПЛАТА!

Офор ми ти пе ред пла ту мож на у будьd 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. O 8,79

грн.; 3 міс. O 26,37 грн.; 

6 міс. O 52,74 грн.; 

12 міс. O 105,48 грн.
(050) 27@58@700, (098) 327@55@51

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ

“Віс ник Фер мер Ук ра ї ни”

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ДОПОМОГИ ЧЕРЕЗ УКРДЕРЖФОНД

Для участі в конкурсі на отримання фінансової підт-
римки на поворотній основі за рахунок коштів передбачених у
державному бюджеті на 2013 рік фермерські господарства
подають до регіональної комісії наступні документи:

- заявку у двох примірниках за формою, визначеною

Міністерством 

аграрної політики та продовольства;

- копію статуту фермерського господарства; 

- довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців;

- копії документів, що підтверджують право власності або 

користування земельною ділянкою;

- довідку про реквізити банківського рахунку фермерського 

господарства;

- баланс та звіт про фінансові результати фермерського 

господарства за останній звітний період за встановленою формою.

- довідки, видані відповідними органами державної податкової 

служби та Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності) 

заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до 

Пенсійного фонду України;

- бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності 

надання фінансової підтримки фермерському господарству із 

зазначенням графіка повернення коштів;

- пропозиція фермерського господарства щодо способу 

забезпечення виконання зобов'язання.

Копії поданих документів повинні бути засвідчені в 

установленому законодавством порядку.

(Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 282  від 21.03.2011).

ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ

МОЖНА ОТРИМАТИ 

У ВИГЛЯДІ ФІНАНСОВОГО

КАЗНАЧЕЙСЬКОГО 

ВЕКСЕЛЯ

До 1 січня 2014 року платник
податку може за власним бажанням
отримати бюджетне відшкодування
податку на додану вартість у вигляді
фінансового казначейського вексе-
ля.

Так, видача фінансового казна-
чейського векселя прирівнюється до
видачі платнику податку суми бюд-
жетного відшкодування шляхом
перерахування коштів із бюджетного
рахунку на рахунок платника.

Про обрання способу відшкоду-
вання ПДВ з бюджету шляхом видачі
векселів платник має зазначити у
поданій ним заяві. Тобто, платники
зможуть самостійно визначати, в якій
формі отримувати бюджетне відшко-
дування: грошима чи векселями.

Зазначимо, що сума ПДВ, що під-
лягає відшкодуванню з бюджету шля-
хом видачі фінансових казначейських
векселів, поділяється на рівні части-
ни. На кожну таку частину видається
окремий фінансовий казначейський
вексель із строком платежу один,
два, три, чотири та п'ять років.

Платник податку має право
сплачувати суми будь-яких узгодже-
них грошових зобов’язань, що спла-
чуються до Держбюджету, шляхом
пред'явлення для сплати фінансово-
го казначейського векселя (не рані-
ше настання строку платежу,
визначеного у векселі).

Відповідна норма передбачена
Законом України від 04.07.2013р.
№407-VII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та дея-
ких інших законів України щодо
фінансових векселів», який набрав
чинність з 03.08.2013 року. 

Нагадуємо, що ведення реєстру
векселів здійснюється Державною
казначейською службою України.
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