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СІМЕЙНА МІНІ-ФЕРМА ОЛЕКСАНДРА ДІДУРА 
НАЙКРАЩА В УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
НАБУВАЄ  ШЕКСПІРІВСЬКИХ

ПРИСТРАСТЕЙ

СТВОРЕНО ЕКСПЕРТНИЙ
КООПЕРАТИВНИЙ ОРГАН

Восени  2012 року в селі Українка
Апостолівського району Дніпропетровської
області пройшло урочисте відкриття двох
сімейних молочних міні-ферм. Ця подія відбу-
лась в рамках реалізації спільного україно-
канадського проекту «Підвищення конкурен-
тоспроможності молочного сектору України». А
через півроку представник цього проекту і член
правління канадського кооперативного об'єд-
нання «Сокодеві» Жан Філантро знову відвідав
ці міні-ферми і був здивований відмінними умо-
вами утримання корів і високою якістю молока.
Продовження матеріалу про міні-ферму сім’ї
Дідурів  на сторінці 4.

Шекспірівське питання «бути чи не бути?» не втрачає
своєї актуальності. Особливо в контексті подальшої
долі законопроекту «Про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення». Про ці питання говорили під
час конференції «Використання земель сільськогоспо-
дарського призначення: проблеми та шляхи їх вирішен-
ня», яка 18 вересня відбулася в Києві. Захід проходив у
форматі спільного засідання комітетів підприємців АПК
при Торгово-промисловій палаті (ТПП) України та
Запорізької ТПП. Детальніше на сторінці 7.

РОСТСЕЛЬМАШ СУБСИДИРУЕТ 
СТОИМОСТЬ ТЕХНИКИ

Предоставить сельхозпроизводителю суб-
сидию на приобретение техники, которая поз-
волит компенсировать недополученный доход
при продаже зерновых – такую задачу поставил
перед собой крупнейший мировой производи-

тель сельхозтехники компания Ростсельмаш.
Об этом наше интервью с Дьяченко Дмитрием
Александровичем,  генеральным директором
ООО «Представительство «Ростсельмаш» в
Украине, на странице 5.

У конференц - залі ДУ "НМЦ "Агроосвіта" 11 верес-
ня 2013 року відбулися установчі збори Всеукраїнської
громадської експертної
кооперативної ради
(ВГЕКР), створеної для
сприяння розвитку та
захисту кооперативної
ідеї, здійснення консуль-
тування та експертної
оцінка відповідних дій
державних, неурядових і
міжнародних організа-
цій, що мають на меті активізацію кооперативного
руху. Детальніше на сторінці 6.

5 вересня відбулася зустріч
Міністра аграрної політики та продо-
вольства Миколи Присяжнюка з ліде-
рами фермерського руху.Від ферме-
рів участь у ній взяли Президент АФЗУ

Микола Миркевич, віце- президенти
Віктор Шеремета, Микола Стрижак,
Іван Якуб, Василь Бурлака та Іван
Андрійчук, голови обласних Асоціацій
Іван Ярмолюк та Олександр Чубук.

МАСЛИЧНЫЙ ЛЕН КАК 
АЛЬТЕРНАТИВА ПОДСОЛНЕЧНИКУ

В начале сентября  прошла встреча министра
аграрной политики и продовольствия Николая
Присяжнюка с представителями Ассоциации ферме-
ров и частных землевладельцев Украины. В ходе
встречи в числе других вопросов,  обсуждалась цено-
вая ситуация при закупке зерна нового урожая. На
сетования фермеров о чрезвычайно невыгодной цене
на пшеницу, министр агрополитики порекомендовал
им  создавать кооперативы, самим заниматься прода-
жей урожая и сеять не только пшеницу и подсолнеч-
ник,  но и другие сельхозкультуры. Впрочем, мудрые
аграрии так и поступают. Вот, например, в  СПФ
«Фантазия», что в Новоайдарском районе Луганской
области в этом году
решили освоить мас-
личный лён и высадили
его на 64 гектарах. О
первом опыте выращи-
вания этой культуры
рассказал руководитель
агрофирмы Зиновий
Григорьевич Дидоха на
странице 3 издания.

ПРОГРАМА
ХVІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ВИСТАВКИ «ФЕРМЕР УКРАЇНИ - 2013»
на сторінці 2

РОБОЧА ЗУСТРІЧ З МІНІСТРОМ
З ПРИВОДУ ЦІНОВОЇ СИТУАЦІЇ 

НА РИНКУ ЗЕРНА
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8 жовтня (вівторок) 2013 р.

9.00 – 18.00 Заїзд учасників з с/г технікою, що розміщується на вулиці, та на
необладнаній площі в павільйоні.

9.00 – 19.00 Монтаж експозиції в 3 павільйоні

9 жовтня (середа) 2013 р.

9.00 – 18.00 Заїзд учасників, що розміщуються на обладнаній виставковій
площі в павільйоні, з с/г технікою, що розміщується на вулиці, та учасників торгівлі
фермерською продукцією.

9.00 – 19.00 Монтаж експозиції в 3 павільйоні та облаштування залів для кон-
ференцій

10 жовтня (четвер) 2013 р.

10.00–18.00 Робота виставки
11.00-11.30 Церемонія Офіційного відкриття
11.30–13.00 Презентація експозицій та фермерських господарств областей

України (Асоціація фермерів та приватних землевласників України – АФЗУ). 
Конференц-зал павільйону № 2
14.00-15.30 Засідання Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників

України
15.30- 16.00 Доповідь в рамках засідання Ради АФЗУ радника міністра сіль-

ського господарства Франції Анрі Барнабо «Можливості українсько-французського
співробітництва в питаннях сільськогосподарської кооперації в світлі Угоди про
Асоціацію «Україна – ЄС»». 

Конференц-зал павільйону № 5
15.00–17.00 Семінар «Розвиток терруарного виноробства в малих та середніх

господарствах України» (Всеукраїнська Асоціація виробників виноградної та садів-
ничої продукції - ВАВВСП)

16.30 – 18.00Відзначення кращих фермерських господарство, кращих обслуго-
вуючих кооперативів  та кращих особистих селянських господарств, учасників
виставки.

9.00 – 18.00 Торгівля с/г продукцією на відкритих майданчиках

11 жовтня (п’ятниця) 2013 р.

10.00 – 18.00Робота виставки 

Конференц-зал НК «Експоцентр України»
11.00 - 11.30 Презентація практичного посібника «Сільськогосподарський

обслуговуючий кооператив: початок шляху» (Союз сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів України – ССОКУ)

11.30 – 12.20Презентація навчального фільму «Сільськогосподарська обслуго-
вуюча кооперація: Для добра і заможності»  (ССОКУ)

12.30 – 13.00Засідання Ради Союзу с/г обслуговуючих кооперативів
13.00 – 16.00Навчальний семінар з питань розвитку сільськогосподарської коо-

перації:
-   практичне застосування норм Закону України від 20 листопада 2012 року

№ 5495-VІ „Про внесення змін до Закону України „Про       
сільськогосподарську кооперацію”. (Представник  проекту USAID  
Агроінвест);

- оподаткування та бухгалтерський облік в сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативах (Представник ННЦ Інститут аграрної економіки);  

- Інформаційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих коопера-
тивів (Корінець Р. Я. – президент Національної асоціації дорадчих  служб України);

- Роль місцевого самоврядування у розвитку сільськогосподарської кооперації
(Представник – Всеукраїнської асоціації голів сільських та селищних рад);

-   Міжнародний досвід підтримки розвитку сільськогосподарських  
обслуговуючих кооперативів (Терес В.М. – президент МБО «Добробут 
громад»);

- Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(Павленко С.Л. - начальник відділу розвитку сільськогосподарської кооперації та
підприємництва Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку
сільських територій та представник Департаменту інженерно-технічного забезпе-
чення Мінагрополітики України);

- Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції
(Представник  Аграрного страхового пулу);

-   Підбиття підсумків
Павільйон № 3
16.00-17.30 Презентація сільськогосподарських обслуговуючих   кооперативів

на експозиціях обласних  організацій (ССОКУ)
9.00 – 18.00 Торгівля с/г продукцією на відкритих майданчиках

12 жовтня (субота) 2013 р.

10.00–16.00 Робота виставки
9.00 – 17.00 Торгівля с/г продукцією на відкритих майданчиках

ПРОЕКТПРОГРАМА

ХVІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ВИСТАВКИ 
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ - 2013»

РОБОЧА ЗУСТРІЧ З МІНІСТРОМ З ПРИВОДУ
ЦІНОВОЇ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ ЗЕРНА

Під час зустрічі фермери обгово-
рили з Міністром складну ситуацію,
яка склалася на ринку зерна. За сло-
вами Миколи Миркевича, Президента
Асоціації фермерів, в порівнянні з
минулим роком ціна на зернові основ-
ної групи суттєво знизилася, а витра-
ти, відповідно і собівартість залиши-
лися такими ж, а то й стали більшими.
Це викликало у значної частини фер-
мерів не лише збитки, а й створило
умови, коли просто немає за що сіяти,
та й сенсу це робити не стало ніякого.
Працювати собі у збиток мало кому
сподобається.

Таку ж стурбованість висловив і
голова Дніпропетровської обласної
АФЗ Іван Ярмолюк, підкресливши,
що ситуація в його області та ряді
областей південно – східного регіону
загострилася завдяки складним
погодним умовам як в минулому, так і
в цьому році. Сильна посуха та низькі
ціни на зерно поставили багатьох
фермерів на коліна. При врожайності
по області не більше 30 ц/га пшениці
фермер має прибуток менше 5000
грн. з гектара, а валові витрати при
цьому становлять понад 6000 грн. на
гектар. А ще потрібно за оренду паїв
заплатити від 1000 до 1200 грн за
гектар. Така ж ситуація і по іншим
зерновим та олійним. Це дуже велике

навантаження на фермерські госпо-
дарства.

Іван Миколайович Якуб, голова
Чернігівської АФЗ порушив болюче
питання укладання договорів з влас-

никами паїв, яке відбирає багато часу
та також великою мірою впливає на
собівартість продукції. Лише один

договір потребує більше 40 листків
різноманітних паперів та 600 – 700
гривень.

Заступник Президента АФЗУ
Микола Стрижак у своїй промові

наголосив на необхідності створення
елеваторів для кооперативів в кожно-
му районі та більш активній роботі

Аграрного фонду задля стабілізації
ціни на ринку. На його думку логістич-
на складова в ціновій політиці на
ринку зерна не відповідає ані реа-
ліям, а ні світовим принципам. Вона
завищена, корупційна та забюрокра-
тизована. 

Відповідаючи на питання постав-
лені фермерами Микола Присяжнюк,
в першу чергу, дав справедливу
пораду – необхідно не сидіти склав-
ши руки, а більше працювати з зако-
нодавчими органами, об’єднюватися
у кооперативи, будувати свої елева-
тори, та в кінцевому результаті само-
стійно виходити на міжнародні ринки.
А сподіватися на Аграрний фонд, що
він підніме закупівельні ціни – не
вірно, адже на нього покладені інші
задачі – стабілізувати ціну на спожив-
чому ринку, купивши дешевше і про-
давши в період росту цін на основні
групи продовольчих товарів.

Окрім того, за словами Міністра,
він готовий надати допомогу у ство-
ренні зернових кооперативів та побу-
дові кооперативних елеваторів не
використовуючи для цього державні
кошти, а залучаючи для цього міжна-
родних інвесторів. Від фермерів
потрібна лише активність та бажання
працювати у цьому напрямку.

Михайло Данкевич
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МАСЛИЧНЫЙ ЛЕН КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ПОДСОЛНЕЧНИКУ

В ПОИСКАХ ИСТОЧНИКОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
Заниматься  частным аграрным  бизнесом Григорий

Дидоха начал не так давно, всего лет пять назад. Но
отношение к сельскому хозяйству он имел, так как дли-
тельное время работал директором Новоайдарского
профтехучилища, где готовили специалистов рабочих
специальностей для аграрного сектора. «Поскольку в
аграрный бизнес я пришел поздно, то арендовать
землю было сложно. Сейчас наше предприятие аренду-
ет всего 210 гектар земли, - рассказывает Зиновий
Григорьевич, -  Так как  земли мало,  то приходится
искать различные варианты, чтобы получить  более
высокую прибыль. И это не только соблюдение техноло-
гических норм обработки земли и выращивания куль-
тур,  хороший посевной материал, но и разнообразие
самих возделываемых культур». Для того, чтобы рас-
плачиваться за аренду с владельцами паев в агрофир-
ме выращивают пшеницу и рожь по 20 га на каждую
культуру, а также возделывают подсолнечник. 

В последние годы в украинском аграрном секторе
подсолнечник является популярной культурой. Это и
неудивительно, ведь рентабельность его выращивания
может доходить до 300%.  По валовому сбору семян
подсолнечника  Украина уже занимает лидирующие
позиции в мире. И если в 1990 году в нашей стране
подсолнечником засевалось около 1,6 млн. га, то в
настоящее время эта культура занимает до 4,5 млн. га.
Что касается Луганщины,  то по данным Департамента
АПР Луганской облгосадминистрации, в целом   пло-
щадь пахотной земли составляет 998 тыс. га. И в  соот-
ветствии с Постановления КМУ №164 по оптимизиро-
ванной структуре посевных площадей зерновая группа
должна занимать не менее 60-80%, а подсолнечник от
10 до 20% и не более. Но на самом деле в Луганской
области подсолнечником засевалось до 50% площади
всей пахотной земли.  «В результате аграрии сами
себя наказывали, потому что цена на подсолнечник
снижалась из-за его перепроизводства. И  многие уже
и сами поняли, что необходимо выращивать полный
набор культур и Постановление КМУ регламентирует
нормы высева. К тому же подсолнечник влияет на пло-
дородие почв и без применения научно-обоснованных
севооборотов дальше работать на земле нельзя», -
пояснили специалисты Департамента АПР Луганской
облгосадминистрации. 

Но, кроме того, что сам подсолнечник истощает
почву, он еще является распространителем таких
болезней как белая и серая гниль, фомопсис, зарази-
ха. Заразиха, паразитируя на корнях подсолнечника,
является самым злостным, массовым вредителем этой
культуры и уже более 150 лет этот паразит преследует
культурные растения подсолнечника. Селекционеры и
ученые многих стран обеспокоены появлением новых
рас заразихи и предлагают самые разные меры борь-
бы с этим вредителем.  Это  и внедрение в производ-
ство заразихоустойчивых сортов и гибридов подсол-
нечника, внесение фосфорно-калийных удобрений и
микроэлементов. Есть даже такая рекомендация рос-
сийских ученых, что на полях, которые были поражены
заразихой,  нужно вновь сеять подсолнечник, но не
давать ему созреть. А в стадии звездочки или чуть
раньше подсолнечник нужно запахивать. В итоге, про-
росшая заразиха не успевает сформировать новые
семена. Может этот метод и эффективен, но только для
очень крупных агроформирований, где земли, как
говорится, «не меряно». 

Есть еще один способ борьбы с заразихой –
использование  заразихоустойчивых гибридов подсол-
нечника, которые обрабатываются гербицидом Евро-
Лайтнинг. Но для этого гербицида характерен длитель-
ный срок негативного воздействия на другие сельско-
хозяйственные культуры. Так, озимую пшеницу после
подсолнечника, обработанного Евро-Лайтнингом,
можно высевать не ранее чем через пять месяцев. Но
даже соблюдение этой рекомендации приводит к сни-
жению ее урожайности.  Ячмень на поле подсолнечни-
ка, обработанного Евро-Лайтнингом,  можно высевать
только через девять месяцев, поэтому эти площади не
могут быть использованы в качестве предшественника
для высева озимого ячменя.  Каков же выход? Как
показывает опыт, эффективное действие на снижение
развития и распространения заразихи оказывает
соблюдение севооборота, в структуре которого дол-
жен быть лён масличный. 

«А ОН ВОЛШЕБНИК, СИНИЙ ЛЁН»
Заняться возделыванием масличного льна ново-

айдарскому аграрию Зиновию Дидохе порекомендова-
ли специалисты компании-партнёра «Терра-Юг», где
он закупает семена подсолнечника. В настоящее
время семена льна достаточно затребованная продук-
ция. Причем,  не только на отечественном, но и на
мировых рынках. Мировыми лидерами по производ-
ству и экспорту семян льна являются Канада и Россия.
Большие площади засаживаются льном также в США,
Китае, Казахстане и в Белоруссии. Сейчас и наша стра-
на относится к разряду крупных производителей льня-

ного семени. Но, тем не менее, говорить о  его пере-
производстве пока не приходится, и эта продукция
очень затребована в европейских странах. 

Лён – древнейшее культурное растение,  а про-
дукты переработки семян льна употреблялись  в
пищу еще со времен каменного века.  В старину на
Руси еще  до того,  как уроженец Тульской области
крепостной крестьянин графа Шереметьева, Даниил
Бокарев изобрел способ получения масла из семян
подсолнечника, льняное масло  и льняное семя явля-
лись основой для многих крестьянских блюд. И даже
для князя Владимира кашу заправляли льняным мас-
лом.  Может не случайно на Руси были богатыри,
способные держать битву 33 дня и 33 ночи, потому
что употребляли в пищу льняное масло, ценность
которого трудно переоценить.  А любая русская кра-
савица знала, что употребление в пищу льняного
масла и его использование в качестве крема,  помо-
гает сохранить молодость. Ведь  льняное масло
хорошо впитывается  и придает коже и волосам здо-
ровый вид. 

Можно перечислить еще много достоинств льняно-
го семени при использовании в профилактических и
лечебных целях, но основным потребителем продук-
ции льноводства всё же является перерабатывающая
промышленность. Из-за высокого содержания белка
льняной жмых используется при производстве комби-
кормов, а льняное масло - в лакокрасочной и мылова-
ренной промышленности. Но львиная доля масла льна
идет на производство линолеума. Это напольное
покрытие своим названием обязано льняному маслу,
поскольку на латыни «лён» - это «linum», а масло -
«oleum». Вот почему масличный лён так затребован на
мировом рынке. 

Но для аграриев масличный лён является ценной
культурой еще и потому, что он считается фитосанита-
ром полей и в короткопольных севооборотах  насы-
щенных подсолнечником, необходимо высевать лён,
даже с той точки зрения, чтобы очистить почву от воз-
будителей болезней. Все дело в том, что  корни льна
выделяют особые фитонциды, способные очищать

почву от многих вредных для растений болезней и сор-
няков. 

«СЕЯТЬ ЛЁН ВЫГОДНО»
«Прежде чем решиться на посадку льна, я долго

размышлял, посоветовался с коллегами. В Луганской
области опыт возделывания этой культуры уже накоп-
лен в Белокуракинском и в Сватовском районах, - рас-
сказывает Зиновий  Дидоха, - Читал литературу о выра-
щивании этой культуры, засел в Интернет, где тоже
узнал много полезного».  Когда руководитель СПФ
«Фантазия» решился высевать масличный лён, то с
компанией «Терра-Юг» был заключен договор о предо-
ставлении семян, технологии выращивания и средств
защиты растений.

Лён неприхотливая культура и технология ее воз-
делывания базируется на комплексной механизации
работ не требующей использования специализиро-
ванной сельхозтехники. Лён выгодно выращивать
еще и по той причине, что эта культура, как сказал
новоайдарский аграрий, «не убивает почву», а лечит
ее. Приведем выдержки из технологии возделывания
льна масличного, которую любезно предоставил
Зиновий Дидоха: «Лён масличный относится к культу-
рам с весьма умеренными требованиями, предъ-
являемыми к температурному режиму. Минимальные
температуры, необходимые для прорастания семян
+5…+6 °С, а сумма положительных температур для
полного развития растений составляет 1600-1800 °С.
Молодые растения льна способны выдерживать крат-
ковременные понижения температуры до -4 °С в фазе
всходов…. Лён масличный имеет непродолжительный
вегетационный период (80-90 суток), характеризу-
ется интенсивным ростом и высоким транспирацион-
ным коэффициентом, поэтому он достаточно требо-
вателен к влаге. Тем не менее, его характерной осо-
бенностью является развитая корневая система и
приспособленность к условиям полузасушливых
степных и полустепных районов. На образование
одной тонны семян льна расходуется воды в 2-3 раза
меньше чем пшеницы, подсолнечника и других техни-
ческих культур, что характеризует лён как засухо-
устойчивую культуру». 

Со сбытом выращенного урожая в агрофирме
«Фантазия» проблем нет, поскольку семена льна, как
уже отмечалось, затребованная продукция на мировых
рынках. «Хотя лён мы выращиваем впервые, я понял,
что сеять его выгодно. Если бы засеяли на этих 64 гек-
тарах пшеницу, рожь или даже подсолнечник, то были
бы в убытке. Несмотря на такую засушливую весну и
лето, урожайность получили около 10 центнеров с гек-
тара. Причем цена реализации льна выше, чем у пше-
ницы и подсолнечника. И я доволен, что занялся льном,
а на следующий год планирую увеличить площадь под
его посев до 100 гектар», - с оптимизмом говорит руко-
водитель СПФ «Фантазия» Зиновий Дидоха. 

Лариса ЧАЙКА
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СІМЕЙНА МІНІ - ФЕРМА ОЛЕКСАНДРА ДІДУРА
НАЙКРАЩА В УКРАЇНІ

БІЛЯ КОРІВ З МАЛЕЧКУ
Канадський проект агропромислово-

го розвитку реалізується на
Дніпропетровщині при підтримці облдер-
жадміністрації. «Цей проект передбачає
підтримку ініціатив сімей зі створення
власних молочних ферм. Спеціалісти
«Дніпропетровської сільськогосподарсь-
кої дорадчої служби» допомагають роди-
нам розробити бізнес-план майбутньої
міні-ферми, спроектувати приміщення та
підібрати необхідне обладнання. Також
фермери можуть отримати пільговий
кредит на будівництво ферми під три від-
сотки річних»,  - повідомили в
Департаменті агропромислового ком-
плексу та розвитку сільських територій
Дніпропетровської облдержадміністра-
ції. У селі Українка вирішили відкрити
міні-ферми дві сім'ї  -  подружжя Алла і
Віталій Савко та Олександр і Меланія
Дідур. Поділитися секретами роботи, яка
так сподобалася гостю з Канади, ми
попросили Олександра Трохимовича
Дідура. «Чесно кажучи, секретів особли-
вих немає. Давно відомо, що якщо за
коровами добре доглядати, ситно їх
годувати, вчасно доїти, тримати ферму в
чистоті і порядку, то і результат буде доб-
рий, - каже Олександр Трохимович, -
Звичайно, важливо мати й породистих
корів, які дають високі надої. Ось усі ці
складові і запорука успіху сімейної міні-
ферми». А ще, за словами Олександра
Дідура, потрібно просто любити роботу,
яку ти робиш.

З роботою у сфері молочного тварин-
ництва Олександр Дідур знайомий з
раннього дитинства і з тих самих пір
полюбив її. «Родом я з села Божідарівка
Криничанського району. Народився і
виріс у багатодітній родині. Батьки з
малечку привчали нас до роботи. Коли
підріс, став ходити з мамою на ферму», -
згадує Олександр Трохимович. У той час
в колгоспі не вистачало доярок, а десяти-
річному Сашкові так подобалося працю-
вати на фермі, що він навіть тікав зі
школи, щоб допомогти матері. А в 1962
році, щоб заробити зайву копійку, адже в
сім'ї було 9 дітей і всі малий, мала менше,
Олександр випросив собі окрему групу з
12 корів. Працювати було нелегко, все
робили вручну - і годували, і доїли, і гній
вивозили. Одного разу, коли в колгосп
приїхав перший голова райкому партії,
то, побачивши десятирічного хлопчись-
ка, який завзято працює на фермі, запро-
понував йому виїхати із села, пообіцявши
при цьому вивчити, поставити на ноги і
зробити з нього велику людину.
Маленький дояр категорично відмовив-
ся, тоді головний комуніст району вирі-
шив умовити його батьків, але і від них не
отримав згоди. А Сашко Дідур після
школи довго не роздумував, яку обрати
професію - вона у нього вже була і це
професія дояра. Був, правда, період,
коли він за наполяганням батьків вступив
до технікуму, щоб отримати спеці-
альність техніка штучного запліднення,
але довго там Олександр не витримав.
Все навколо було чуже, і він повернувся в
рідне село до своїх улюблених корівок.

У 16 років Олександр зустрів своє
кохання на все життя. Його єдина і непов-
торна Меланія приїхала в колгосп працю-
вати телятницею. Незабаром вони одру-
жилися, потім народилася донька, назва-
ли яку Наталя. Коли дівчинці прийшов час
йти до школи, то Дідури перебралися в
село Українка Апостолівського району,
оскільки в Божідарівці до школи потрібно
було добиратися дуже далеко. І тут в селі
Українка подружжя не змінило свою про-
фесійну діяльність, вони влаштувалися

доярами в колгосп Криворізький.
Працюючи на колгоспній фермі, подруж-
жя і вдома тримали по 7-8 корів. Вже в
селі Українка у них народилися ще дочка
Світлана та син Ігор. Діти завжди допо-
магали батькам доглядати за коровами,
а коли самі стали батьками, то привчили
до цього і своїх дітей.

ПОДІЛ ПРАЦІ 
НА СІМЕЙНІЙ ФЕРМІ
Дідури вирішили організувати міні -

ферму, то поступово нарощували пого-
лів'я з 7 корів до 20. Причому, кредитів
на збільшення поголів'я не брали, обхо-
дилися своїми коштами. Але приміщен-

ня для цього поголів'я було маленьке і
тоді всією сім'єю побудували новий
корівник на 20 голів, благо територія
садиби в 40 соток дозволяла це зробити.
І тепер новий просторий корівник з шла-
коблоку красується на садибі. І коли гість
з Канади Жан Філантро відвідав ферму
Дідурів, то був приємно здивований
чистотою і порядком на фермі, дотри-
манням всіх технологічних норм і вимог,
а також високими надоями. «Жан
Філантро відмітив, що з усіх збудованих
на Україні міні-ферм найкраще функціо-
нує та відповідає всім технологічним

вимогам сімейна міні-ферма
Олександра Трохимовича Дідур», - пові-
домив директор «Дніпропетровської
сільськогосподарської дорадчої служби»
Максим Максимов,  - Під час бесіди з
фермером Жан Філантро запропонував
йому займатися штучним осіменінням,
щоб виростити нову породу полукрівок,
яка б визначалась високими удоями. На
цю пропозицію Александр  Дідур пого-
дився  і навіть зарізав свого бика, щоб
той не псував корів. Сперму з Канади
фермер отримує безкоштовно». 

«У нас справжня сімейна ферма,
оскільки мені допомагають і діти, і онуки,
- розповідає Олександр Трохимович, -

Ось старший онук вчитися в Черкасах,
але коли він приїжджає у вихідні або на
канікули, то я відпочиваю. Він молодець,
все вміє, у тому числі і доїти корів».
Допомагають на фермі і дочки Наталя і
Світлана зі своїми чоловіками і вже
дорослі онуки Ганна та Олександра, і
навіть Ліза, яка перейшла в четвертий
клас. Олександр Трохимович великий
майстер з виготовлення сиру і сметани. А
вершки виходять у нього просто чудові.
Та це й не дивно, адже за жирністю моло-
ко на фермі родини Дідур не нижче 3,8%.
Та й то це рідко буває, а в основному
фахівці лабораторії, які щомісяця беруть
молоко на аналіз, констатують жирність
молока від 4,8%. І ось такі чудові молочні
продукти реалізує на ринку Меланія
Степанівна. Але це не дуже просто  і зай-
має весь світловий день, оскільки продає
продукцію Меланія Степанівна аж на
ринку в Кривому Розі.

Справа в тому, що  в серпні 2010 року
в селі Українка в рамках канадського про-
екту и за допомогою фахівців
«Дніпропетровської сільськогосподарсь-
кої дорадчої служби» були створені три
кооперативи в тому числі СОК «Українка»,
в який забажали вступити понад сто
мешканців села. Коли були готові усі
установчі документи, то всім трьом коо-
перативам було передано обладнання.
«Це стаціонарний вагончик з комплектом
устаткування - танк-охолоджувач молока
на дві тонни, комплект лабораторного
обладнання, всі необхідні реактиви для
проведення аналізу молока, бойлер для
гарячої води, - розповідає фахівець по
розвитку кооперативного руху
«Дніпропетровської сільськогосподарсь-
кої дорадчої служби» Лілія Лапєєва, -
Тобто для початку роботи та збору моло-
ка в кооперативі «Українка» було все
необхідне обладнання». До речі, коли
створювався кооператив, то і його члени
безкоштовно отримали канадське облад-
нання - вентилятори, поїлки, лампи для

освітлення, доїльні апарати. Всю
необхідну начинку для ферм  селяни
отримали за рахунок проекту, такі пільги
були саме для членів кооперативу. Але не
так склалось, як гадалось, правління коо-
перативу «Українка» виявилось неспро-
можним налагодити його роботу и жод-
ного літру молока в кооперативі так і не
зібрали. Ось и вимушені господарі про-
давати молоко де хто може.

В родині Дідурів знайшли такий вихід,
як продаж молока на ринку в Кривому
Розі. Але дорога туди не близька, тому
щодня у  будні, у вихідні та святкові дні
Меланію Степанівну відвозять син або
зяті. Торгує Меланія Степанівна цілий
день, а ввечері знову її привозять у село.

Клопітно це для жінки, але іншого шляху
реалізації молочної продукції сім'я поки
не має. В липні цього року  вона продава-
ла молоко по 5 грн. за літр, сметану -  по
40 грн, а сир по 18-20 грн. за кілограм. І
навіть з урахуванням вартості кормів,
витрат на пальне, ринкового збору та
оплату роботи дослідницької лабораторії
та ветеринарної служби, молочні продук-
ти родині Дідур продавати на ринку вигід-
но. Та знов таки, і тут є ще одне «але».

Відповідно до закону «Про безпеку і
якість харчових продуктів» з 1 січня 2015
року в Україні буде заборонено реаліза-
цію та обіг необробленого молока, сиру,
та інших молочних продуктів домашнього
виробництва. Таке обмеження продикто-
вано вступом України до СОТ, яка диктує
жорсткі вимоги щодо якості харчових
продуктів. І в першу чергу це стосується
харчових продуктів, вироблених у при-
ватних сільських подвір'ях. Відповідно до
цього закону, навесні 2010 року
Кабінетом Міністрів навіть розроблена
концепція Державної програми зі ство-
рення мережі пунктів збору молока та
забійно-санітарних пунктів забою тварин,
які утримуються в домогосподарствах. І
хоча ця Програма так і не прийнята, але
як знати, як складуться справи до січня
2015 року. «У будь-якому випадку продаж
на ринках продуктів домашнього вироб-
ництва рано чи пізно буде заборонено,
оскільки вимоги до якості будуть посилю-
ватися. А якщо в розвинених європей-
ських країнах знімуть обмеження на кіль-
кість виробництва молока, так звані
квоти, то європейська молочна продук-
ція високої якості хлине на наші ринки. І
тоді нашим селянам свою продукцію,
якість якої залишає бажати кращого,
реалізувати буде практично неможли-
во», - зазначила Лілія Лапєєва. І хоча
якість молочних продуктів, які вироб-
ляються на молочній фермі Дидуров,
добра, але вимоги закону їх також тор-
кнуться. «Тому ми не залишаємо надію
на те, що СОК «Українка» все ж буде пра-
цювати, оскільки тільки скооперував-
шись, селяни зможуть реалізовувати
молоко. Адже в кооперативі буде нала-
годжено суворий контроль над якістю
молока. І для приватних подвір'їв це єди-
ний шанс залишитися на плаву», -
пояснила Лілія Лапєєва.

А поки що Дідури продають молоко
самостійно і дуже ретельно слідкують за
якістю молока. Кожне півріччя на міні -
ферму приїжджає ветеринар і робить
потрібні щеплення. Також ветеринари
щомісячно проводять аналіз молока на
мастит. Всього на рік витрати на послуги
ветеринарної служби обходяться близько
3,2 тис. грн. «Корми ми купуємо, звичай-
но, вони дорогі. На двох наших земельних
паях ми можемо взяти тільки солому. А
все інше купуємо за рахунок прибутку від
продажу молочних продуктів. Це фураж,
макуха, сіно», - розповідає власник міні-
ферми. На 20 корів і 6 телят потрібно по
15 тонн зерна та макухи. А сіно господар
підкуповує в міру необхідності по 7 - 8
тонн і на кожну корову віз соломи плюс в
резерв для телят - 4 - 5 возів.

«Звичайно робота на молочній фермі
не з легких. Але я до цього звик і іншої
роботи для себе просто не уявляю, -
говорить Олександр Дідур, - Та й де мені
шістдесятирічному пенсіонеру знайти в
селі роботу? А так і я при справі, і дружи-
на, і діти. І онуки навчаються на фермі
уму - розуму. Це такий позитивний при-
клад для них. Молочна ферма для нас -
це найкраща робота, і нічого нам іншого
не треба».

Лариса ЧАЙКА
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РОСТСЕЛЬМАШ СУБСИДИРУЕТ 
СТОИМОСТЬ ТЕХНИКИ

- Дмитрий Александрович, как Вы
оцениваете сегодня ситуацию в АПК
Украины? 

- Сегодня в Украине наблюдается низ-
кая цена на продукцию сельского хозяй-
ства, в частности, растениеводства.
Существует достаточно большая пробле-

ма с элеваторами, транспортировкой,
наличием необходимой документации.
Эти факторы также создают трудности
аграриям с реализацией продукции.

Вывод – предприятия и фермеры
находятся в состоянии неопределенно-
сти в вопросе получения дохода, и соот-
ветственно, возникает отложенный спрос
на приобретение техники.

- Простой пример: в апреле цена на
кукурузу (FOB) была 260 долларов или
2100 грн., сегодня цена 200 долларов или
1600 грн. То есть мы видим, что падение
произошло на 23 % - это больно.
Допустим, наш клиент желает купить
роторный комбайн за 1 733 000 грн., для
этого ему необходимо по сегодняшней
цене продать 1083 тонны кукурузы. Если
сравнить такую же сделку с ценой в 260
долларов, ему нужно было бы продать
всего 825 тонн, получается разница в 258
тонн, которая является существенной
потерей.

- Видите ли Вы выход из сложив-
шейся ситуации? На одной из выста-
вок Вы говорили о том, что в России
действует программа поддержки
аграриев при покупке техники
Ростсельмаш, и было бы хорошо,
внедрить эту программу в Украине.
Есть ли новости на эту тему?

- Да, мы проделали большую работу,
провели переговоры на разных уровнях,
начиная от экспортно-кредитных
агентств России, Российских банков и
заканчивая Министерством
Внешнеэкономического развития
России. Мы говорили, что страдают не
только потребители техники, но и мы, как
завод производитель Ростсельмаш, кото-
рый не может остановиться и ждать
«потепления на рынке». Мы доказали, что
ситуация с ценой на зерно и неопреде-
лённостью аграриев – это временная
ситуация и она не должна  привести к
остановке цепочки потребления и, соот-
ветственно, производства. Так родилась
программа, основной темой которой
стала идея: Предоставить сельхоз-

производителю субсидию на при-
обретение техники, которая позволит
компенсировать недополученный
доход при продаже зерновых.

- И что это за программа?
- Не все, сразу. Наша задача, посред-

ством этой программы не допустить раз-
рыва в потреблении и производстве. 13
лет мы серьезно модернизируем завод,
вкладываем миллионные инвестиции,
выпустили новые, современные комбай-
ны, которые сегодня не только не усту-
пают, но и превосходят мировые анало-
ги, постоянно работаем над совершен-
ствованием нашей техники. Несколько
лет назад мы выпустили новый роторный
комбайн TORUM, который за 4 года
успешно зарекомендовал себя на полях
России. В этом комбайне внедрена
новейшая технология, которую разрабо-
тал Конструкторский Центр
Ростсельмаш, аналогов которой нет в
мире – это дека, которая вращается в

противоположную сторону вращения
Ротора и дает тройной обмолот за один
оборот. Но, этой техники, практически
нет  в Украине, ее не знают. Поэтому еще
раз подчеркну, что эта программа нужна
не только сельхозтруженикам, но и нам,
как производителю. 

Наша программа рассчитана на ком-
пенсацию более половины недополучен-
ного дохода при продаже зерновых.
Возвращаясь к цене на кукурузу 200 и
260 долларов, это значит, что сегодня
сельхозпроизводитель, приобретая наш
комбайн, может продать свою кукурузу
за 235,5 долларов за тонну. Таким обра-
зом, аграрий сможет сэкономить 94
тонны кукурузы, а это не мало, и ком-
байн ему обойдется в 1470000 грн.

- Как эта программа будет рабо-
тать?

- Суть ее заключается в следующем:
если аграрий до окончания периода дей-
ствия программы – 15 ноября 2013 года
покупает технику компании
Ростсельмаш и оплачивает сразу всю
стоимость, то он получает скидку в 15

процентов. Если вносит предоплату 15
процентов, в период  действия этой про-
граммы, то оставшуюся сумму он пога-
шает поэтапно: 15% - до 20 декабря,
40% - до 15 марта, 30% - до 30 апреля. В
этом случае скидка на покупку техники
Ростсельмаш составит 13%. Также есть
возможность приобретения техники в
кредит или в лизинг, в согласованном с
компанией банке или лизинговой компа-
нии со скидкой 8%. Причем, в данной
ситуации Ростсельмаш компенсирует
процентную ставку. Например, в этом
году лизинговая ставка по некоторым
программам была на уровне 0,1% годо-
вых.

- Какая техника поставляется по
этой программе? 

- Техника 2013 и 2014 годов выпуска.
На всю технику мы предоставляем 2 года
гарантии, которая поддерживается нами
и нашими дилерами.

- Кто может участвовать в данной
программе и что нужно делать
нашим аграриям?

- Поскольку программа имеет
ограниченный финансовый
ресурс, мы имеем квоту только
на 10 роторных комбайнов
TORUM, которые должны рас-
пределить по Украине.
Соответственно, мы ждем от
аграриев заявок на эти комбай-
ны, которые рассмотрим в
период  до 1 ноября и сможем
объявить участников. Также есть
квота на 20 комбайнов ACROS.
Кто первый обратился и внес
предоплату – тот и получает ком-
байн. И последний блок – это
квота на 15 тракторов и опрыски-
вателей VERSATILE, по их прода-
же действуют аналогичные усло-

вия. Техника будет поставлена сразу
после получения 100% оплаты.

- Сколько будет стоить техника?
Нередко, когда предлагаются про-
граммы поддержки, цена на товар
увеличивается.

- Мы так не работаем. Наши прайс-
листы – это прайс-листы завода произво-
дителя с рекомендованными ценами. Это
открытая информация. 

Могу привести конкретные цены по
прайсу и с компенсацией. Просчитаем
покупку комбайнов и тракторов с компен-
сацией 13% от стоимости: 

- То есть у украинского агрария
появиться возможность приобрести
комбайны в среднем за 1 миллион
гривен?

- Да, это будут новые, современные
комбайны. Аналогичные комбайны евро-
пейских и американских производите-
лей стоят в разы дороже. И еще, мы
много говорим о комбайнах, как новин-
ках, но уже в этом году мы провели мас-
штабные демонстрации в различных
хозяйствах Украины, в которых наши
комбайны участвовали в уборке наравне
с ведущими зарубежными аналогами, в
определенных параметрах превосходя
их. Можно узнать информацию у инже-
неров Мироновского Хлебопродукта,
Нибулона, Астарты и многих других.

Приглашайте нас на свои
поля для проведения тест -
драйвов и мы покажем технику в
работе. 

Для Справки: Ростсельмаш– это
группа компаний, состоящая из 13
предприятий со сборочными про-
изводствами, расположенными в
России, США, Канаде. Совокупный
оборот более 1 млрд. долл.
Ростсельмаш занимает прочные
позиции в пятерке крупнейших
мировых производителей сельхоз-
техники.

Цены формируются в гривнах из расчета валюты производителя (рубль/доллар), 
на день платежа по курсу НБУ.
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СТВОРЕНО ЕКСПЕРТНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ОРГАН
Присутніми на зборах були відомі

вчені в галузі кооперації: професори
Молдаван Л. В., Гончаренко В. В.,
Пантелеймоненко А. О., генеральний
директор Союзу учасників сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів
України Кононенко В.П., директор ДУ
"НМЦ "Агроосвіта" Синявська І.М.,
начальник відділу врегулювання відно-
син власності, правового та кадрового
забезпечення Кіровоградської ОДА
Бойко І.В., начальник відділу розвитку
сільськогосподарської кооперації та під-
приємництва Павленко С.Л., Президент
МБО "Добробут громад" Терес В. М.,
представники кооперативів та інші заці-
кавлені фахівці з розвитку кооперації.

ВГЕКР утворюється для сприяння
розвитку та захисту кооперативної ідеї
від її викривлення та дискредитації, здій-
снення консультування та експертної
оцінка відповідних дій державних, неуря-
дових і міжнародних організацій, що
мають на меті активізацію кооперативно-
го руху в контексті сприяння економічно-
му розвитку сільських товаровиробників
та сталому соціально - економічному
розвитку сільських територій. ВГЕКР
розробляє пропозицій та рекомендації з
використанням вітчизняного та світово-
го досвіду з підтримки розвитку сіль-
ськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів (надалі СОК), співпрацюючи з
центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами самовряду-
вання, вітчизняними та міжнародними
громадськими, донорськими, коопера-
тивними організаціями та об'єднаннями,
приватним бізнесом.

Основними завданнями ВГЕКР є:
- захист кооперативної ідеї від її

викривлення та надання рекомендацій з
упередження формування в Україні псев-
докооперативів;

- проведення постійної експертної
оцінки та удосконалення наявних інфор-

маційних матеріалів, законодавчо-нор-
мативної документації та коментарів до
них, які стосуються організації та прак-
тичної діяльності кооперативів, їх
об"єднань та підприємств;

- підготовки та розповсюдження
серед зацікавлених осіб найбільш
необхідних консультативних матеріалів
та методик з питань кооперації, узагаль-
нення та розповсюдження успішного
кооперативного досвіду;

- ініціювання, сприяння та надання
допомоги формуванню національного та
регіональних центрів з кооперативного
розвитку та підготовки кооперативних
лідерів, участь у тестуванні та комплекту-
вання кадрового складу центрів;

- організація навчання кооперативних
лідерів (у центрах з кооперативного роз-
витку, аграрних навчальних закладах,
закордонних та кращих вітчизняних коо-
перативах тощо);

- формування корпусу громадських
експертів з кооперації, створення та
ведення загальнодоступної бази даних з
підтвердженням їх кваліфікації;

- підготовка корпусу регіональних
експертів для консультативного забез-
печення роботи кооперативів (насампе-
ред, з питань юридичного захисту,
фінансування, кредитування, обліку,
оподаткування, аудиту, маркетингу, тех-
нологій виробництва та переробки, біз-
несу, планування та т. інше.);

-  залучення до інформування сус-
пільства щодо кооперації видатних осо-
бистостей, високоавторитетних грома-
дян, митців, меценатів, успішних вітчиз-
няних кооператорів та закордонних екс-
пертів;

- проведення громадських акцій та
дискусій з підтримки кооперативного
руху;

- розроблення навчально-методич-
ного забезпечення поширення коопера-
ції;

- рецензування та підготовка
навчальної літератури, методичних реко-
мендацій, рекламних проспектів та інших
видань з кооперативної проблематики;

- проведення семінарів із зацікавле-
ними цільовими групами;

- надання допомоги у підготовці тем
та завдань для закордонного стажування
представників кооперативів;

- формування позитивного іміджу
кооперативного руху та налагодження
конструктивних відносин з громадські-
стю;

- внесення в установленому порядку
Президенту України, Кабінету Міністрів
України, центральним органам виконав-
чої влади й органам місцевого самовря-
дування пропозицій щодо поліпшення
економічного клімату для розвитку коо-
перативів, їх об’єднань та підприємств;

- розроблення рекомендацій щодо
створення сприятливого політичного,
економічного та інформаційного середо-
вища для розвитку кооперативів та коо-
перативних об’єднань малими і середні-
ми товаровиробниками з метою поси-
лення їх позицій на ринках, надання кон-
сультації з розробки та реалізації регіо-
нальних програм розвитку кооперації;

- розроблення рекомендацій та спри-
яння формуванню системи моніторингу
розвитку кооперативів, їх об’єднань та
підприємств в Україні в контексті відпо-
відності їх діяльності кооперативним
принципам;

- поширення інформації про свою
діяльність через національні і зарубіжні
ЗМІ, розсилку повідомлень, анонсів і
прес-релізів, розповсюдження серед
громадян брошур, буклетів, листівок,
сайти, Мінагрополітики України та інші
інформаційні джерела з питань форм і
методів організації кооперативів, їх
об’єднань та підприємств.

Після тривалої плідної дискусії з
виявлення основних проблем розвитку

кооперації в Україні та шляхів їх подолан-
ня, члени ВГЕКР вирішили:

1. Звернутися до Мінагрополітики
України щодо створення при міністерстві
громадської ради з кооперації та затвер-
дити її відповідним наказом.

2. Створити творчий колектив та під-
готувати до друку підручник
"Сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи" (2-ге видання).

3. Об’єднати в єдиний ресурс наявні в
Інтернеті електронні бібліотеки з коопе-
рації. Звернутися до Мінагрополітики
України про створення окремої сторінки
на сайті міністерства.

4. Провести "круглий стіл" з проблем
ведення бухобліку в кооперативах.
Звернутися до відповідних органів влади
щодо внесення змін до законодавства та
нормативних актів.

5. Для потреб кооперації провести
аналіз наявних проблем з землевідве-
дення, підключення до інженерних
мереж обладнання СОК, ліцензування і
сертифікації продукції тощо та систе-
матизувати їх для подальшого вирі-
шення.

6. Розглянути питання щодо підготов-
ки звернення до Президента України
Януковича В.Ф., Кабінету Міністрів
України щодо видання необхідних дору-
чень, указів та постанов для подолання
наявних системних проблем кооперації.

Відсутність єдиного центру з коорди-
нації розвитку кооперації в Україні суттє-
во уповільнює її розвиток. Члени ВГЕКР
сподіваються своєю громадською актив-
ністю та досвідом і знанням, співпрацею
з аграрними освітніми закладами,
СУСОКУ, Мінагрополітики України
сприяти подоланню наявних системних
проблем на всіх рівнях.

Василь Кононенко

З початку 2013 року на
Дніпропетровщині реалізується все-
український проект «Рідне село». Його
головна мета – створити сільські коо-
перації, які будуть корисними як для
окремого селянина, так і для всієї сільської
громади. У рамках проекту в області у
Новомосковському, Апостолівському та
Покровському районах вже створено 3
молочні кооперативи та 7 молочних ферм
сімейного типу, ще 40 – відреконструйовано.
Про це під час прес-конференції розповіли

директор департаменту агропромислового
комплексу та розвитку сільських територій
Дніпропетровської облдержадміністрації
Вадим Удовицький, директор Степового
загального науково-дослідного центру про-
дуктивності агропромислового комплексу
Алла Величко, голова сільськогосподарської
консультаційної служби Максим Максимов.

На Дніпропетровщині за
завданням губернатора Дмитро
Колєснікова при реалізації проекту
«Рідне село» в першу чергу зверну-
ли увагу на молочне скотарство ,

адже 80% молока в області виробляють саме
малі та середні господарства.

Наступного року на Дніпропетровщині в
рамках проекту «Рідне село» планується реа-
лізація зернового проекту – створення коо-
перативів в галузі рослинництва області.

Джерело:Урядовий портал

СІЛЬСЬКА КООПЕРАЦІЯ

В Україні у поточному році, як і в попе-
редньому, зберігається тенденція до зро-
стання виробництва молока.

«За 8 місяців 2013 року виробництво
молока всіма категоріями господарств
склало 7951 тис. тонн, що на 0,9 % більше,
ніж у відповідному періоді минулого року.
Експорт, у перерахунку на молоко, склав
476 тис. тонн (на 8,5 % менше порівняно з
минулорічним періодом), імпорт – 274 тис.
тонн (на 35,6 % більше). При цьому, відбу-
лося незначне зростання (у межах одного
відсотка) обсягів фонду споживання моло-
ка та молокопродуктів населенням − до
6929 тис. тонн», - пояснив директор

департаменту розвитку реального сектору
економіки Мінекономрозвитку Олег
Пендзин.

У цілому у 2013 році, за прогнозами екс-
пертів, всіма категоріями господарств буде
вироблено 11,6 млн. тонн, що на 1,9 % біль-
ше, ніж торік. Експорт молока і молокопро-
дуктів оцінюється в межах 0,75 млн. тонн (на
7,3 % менше), імпорт – 0,35 млн. тонн (на 8,4
% менше). Зважаючи на наповнюваність
ринку, середньорічне споживання молока і
молокопродуктів населенням очікується на
рівні 219,7 кг, що на 4,8 кг більше порівняно з
2012 роком.

Джерело: Урядовий портал

ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА ЗРОСТАЄ
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ЗЕМЕЛЬНА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ НАБУВАЄ
ШЕКСПІРІВСЬКИХ ПРИСТРАСТЕЙ

Аж надто багато доповнень та змін останнім часом
пропонується внести до цього законопроекту. Їх навіть
не десятки – сотні.

Активність, яку демонструє українська громадсь-
кість у цьому плані, цілком зрозуміла. По-перше,
земельне питання привертає увагу багатьох наших
співвітчизників. По-друге, земельна реформа належить
до числа найбільш вагомих і складних. Вона напрямки
торкається інтересів 12 млн. учасників земельного
ринку - власників земельних паїв і тих численних орен-
дарів, які хочуть скористатися ними у своїх бізнесових
інтересах.

Йдеться не лише про фермерів, яких сьогодні в
Україні близько 40 тисяч. До цієї когорти належать
також сільгосппідприємства, які активно використо-
вують у своїй діяльності орендні відносини. Понад усе
це стосується агрохолдингів.

Відтак, задовольнити інтереси всіх сторін земельних
відносин повною мірою непросто. Звідси й труднощі, з
якими стикаються розробники законопроекту «Про обіг
земель сільськогосподарського призначення».

Експерти земельного ринку вважають, що згадана
активність останніх місяців не випадкова. Державне
агентство земельних ресурсів, яке підготувало цей
законопроект, має серйозний намір невдовзі дати йому
путівку в життя. Документ уже пройшов апробацію в
ряді міністерств та відомств і скоро може потрапити на
розгляд до Кабінету Міністрів.

За інформацією виконуючого обов’язки керівника
Управління ринку та оцінки земель Держземагентства
Юрія Микитенка, зелену картку законопроекту вже
показали Міністерство фінансів, Міністерство еконо-
мічного розвитку і торгівлі, Міністерство соціальної
політики, Міністерство доходів і зборів,
Антимонопольний комітет, Державна служба з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва.
«Сьогодні він перебуває на погодженні в Міністерстві
юстиції», - додає Юрій Микитенко.

Нагадаємо, що це вже, таки би мовити, друга спро-
ба. Попередник нинішнього законопроекту – проект
Закону України «Про ринок земель» - хоч і витримав
випробування першим парламентським читанням, але
потім, за рішенням Верховної Ради, остаточної підт-
римки не знайшов.

Чи не виявиться гливким і другий млинець? Про
позитиви та негативи законопроекту йшлося під час
конференції «Використання земель сільськогоспо-
дарського призначення: проблеми та шляхи їх вирі-
шення», яка 18 вересня відбулася в Києві. Захід прохо-
див у форматі спільного засідання комітетів підприєм-
ців АПК при Торгово-промисловій палаті (ТПП)
України та Запорізької ТПП.

У своєму виступі головний юридичний радник
Проекту USAID «АгроІнвест» Павло Кулинич наголо-
сив, що законопроект «Про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення» виявився аж надто ємним.
Він складається з 21 статті, його основна частина вмі-
щується на 15-ти сторінках, а перехідні положення –
на 14-ти.

Висновок Павла Кулинича: з таким документом
селянам буде нелегко працювати. Отож і важко втілю-
вати в життя. Наявність багатьох новацій потребує їх
імплементації до чинного законодавства, а це може
ускладнити ухвалення законопроекту Верховною
Радою.

Законопроект покликаний сприяти обігу земель в
Україні. Водночас він накладає цілу низку обмежень на
цей же обіг. Зокрема, він чітко визначає, що українсь-
кі сільгоспугіддя не можуть купувати іноземці.
Натомість таке право поширюється на державу в особі
органів виконавчої влади, територіальні громади в
особі сільських, селищних та міських рад, Державний
земельний банк та на громадян України, які не мають
подвійного громадянства.

З іноземцями зрозуміло – їх свідомо обмежують у
правах на землю, яка перебуває в сільгопобробітку.
Українське суспільство занепокоєне тим, що громадя-
ни інших країн, маючи достатні кошти, можуть за без-
цінь скупити наші чорноземи. Але незрозуміло, чому в
таких правах суттєво обмежуються наші співвітчизники.

Річ у тому, наголосив Павло Кулинич, що «згідно зі
статтею 11-ю законопроекту, переважне право на
придбання земельної ділянки сільськогосподарського
призначення, що перебуває у приватній власності, у
перший період експозиції (2 місяці) мають держава,
територіальна громада, Державний земельний банк у

зазначеній послідовності. І лише у другий період екс-
позиції (коли вищезгадані суб’єкти відмовляються від
придбання ділянки) переважне право на придбання
земельної ділянки одержують власники суміжних
земельних ділянок та орендарі».

Павло Кулинич резюмував – таке лобіювання дер-
жавних інтересів не сприятиме встановленню чесної
конкурентності, а отже, і формуванню ринкової ціни на
землю. Це можливе лише за наявності аукціонних про-
даж.

На переконання Павла Кулинича, не виправдовує
себе і та норма законопроекту, що встановлює макси-
мальну площу земель сільськогосподарського призна-
чення, які можуть перебувати у приватній власності.
Згідно з 18-ю статтею, вона може становити 100 га.

Думка Павла Кулинича: «Я сумніваюся, що ця
норма є оптимальною. Україна є неоднорідною краї-
ною і тому треба враховувати її регіональні особливо-
сті. Наприклад, у степовій зоні ця норма могла б дорів-
нювати 600 га, бо там багато земель, які перебувають
в обробітку».

Натомість до норми, яка передбачає обмеження
площі, орендованої однією особою або однією струк-
турою в масштабах України, до 100 тис. га, у Павла
Кулинича зауважень немає. «Це докорінно не вплине
на ситуацію в українському агросекторі. До того ж
багато агрохолдингів через економічні причини вже
відмовляються від земельного надлишку».

У редакції законопроекту від 5 квітня 2013 року
була встановлена мінімальна плата за використання
земельних ділянок, в тому числі й на умовах оренди.
Вона дорівнювала 3% від нормативної грошової оцін-
ки цих ділянок. Однак у редакціях законопроекту,
датованих 20 липнем та 2 вереснем поточного року,
цього показника вже немає. 

«Від такої норми, - зазначив Павло Кулинич, - не
варто відмовлятися. Вона хоч якось захищає інтереси
власників паїв».

Законопроект передбачає внесення змін до
Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне
мито». Згідно з ними, при продажу земельної ділянки
протягом першого року з моменту її набуття у приват-
ну власність продавець сплачує 100% від нормативної
грошової оцінки цієї ділянки. Протягом наступних 10
років передбачається поступове зменшення цього
розміру.

Учасники конференції погодилися з тим, що така
новація спрямована проти можливої спекуляції на
земельному ринку. Не виключають, що в перші роки
знайдеться чимало покупців, які купуватимуть ділянки
не для сільгоспвиробництва, а для подальшого пере-
продажу за вищою ціною.

Однак Павло Кулинич впевнений, що цей антиспе-
кулятивний механізм не забезпечить бажаного резуль-
тату. Землі в Києві, Київські області та в багатьох інших
українських регіонах і містах вартуватимуть набагато
більше за їх нормативну грошову оцінку. Тож при пере-
продажу їх власники завжди матимуть значний зиск, і
це підштовхуватиме їх до спекулятивних дій.

Протягом поточного року законопроект «Про обіг
земель сільськогосподарського призначення» вже
двічі доопрацьовується. І в кожній його новій редакції
зберігається норма, за якою правом купівлі земельної
ділянки можуть скористатися лише ті громадяни
України, які зареєстровані та не менше трьох років
проживають в населеному пункті, поблизу якого
виставлена на продаж земельна ділянка, мають досвід
роботи в сільському господарстві. А в останньому
варіанті законопроекту покупець землі має ще й про-
живати не далі ніж за 20 км від неї.

Багато фахівців схиляється до думки, що таке
обмеження є штучним і таким, що не має перспек-
тив. Павло Кулинич аргументує наступним чином –
чому потенційний покупець обов’язково має жити в
населеному пункті 3 роки, а не 1 рік чи 1 місяць?
Інше питання – хто і в який спосіб вимірюватиме ті 20
км? І що робити, якщо ця відстань складатиме, ска-
жімо, 21 км?

Запровадження перелічених обмежень, на переко-
нання Павла Кулинича, значно звузить можливості
земельного ринку, уповільнить роботу його механіз-
мів. У результаті українське суспільство одержить нові
проблеми, нерідко – соціального характеру. Зокрема,
житель будь-якого міста, втрачаючи роботу в своєму
населеному пункті, не матиме можливості започатку-
вати господарювання в іншому регіоні.

Так само відсутнє обґрунтування терміну оренди
землі. Розробники законопроекту пропонують встано-
вити його на межі 15 років. На думку Павла Кулинича:
«Всіх заганяти в 15 років – це неправильно. Слід
передбачити винятки. Саме життя до цього підштов-
хує, бо ситуації бувають різними».

У Держземагентстві прагнуть, аби законопроект
«Про обіг земель сільськогосподарського призначен-
ня» мав не лише економічне, але й соціальне спряму-
вання. Саме тому, згідно з його положеннями, орен-
дарі мають забезпечити сільське населення робочими
місцями та стабільним заробітком. При цьому до уваги
мають братися площі орендованих земель, регіональ-
ні особливості сільгоспвиробництва та система роз-
селення.

У таких випадках кажуть – намір хороший, але
нездійсненний. Річ у тому, що сільгоспвиробництво,
яке вибудовується на ринкових засадах, саме визна-
чає кількість найманих працівників. До того ж ферми
сімейного типу часто взагалі їх не потребують або
винаймають лише у певні сезони. Такої думки, зокре-
ма, президент Асоціації фермерів та приватних зем-
левласників України Микола Миркевич.

Учасники конференції гостро виступили проти й
такої новації законопроекту, як внесення доповнень
до Земельного кодексу України, за якими Державний
земельний банк має одержати статус суб’єкта права
власності щодо земель, переданих Кабінетом
Міністрів до його статутного капіталу та придбаних у
громадян та юридичних осіб. Тобто, передані до ста-
тутного капіталу державні землі перестають бути дер-
жавними: вони фактично перетворюються на приватну
власність банку.

Щодо цього керівник приватно-орендного підпри-
ємства «Агровиробнича фірма «Злагода», що у
Василівському районі Запорізької області, Катерина
Васильєва сказала – якщо це станеться, то
Державний земельний банк вийде за межі повнова-
жень, окреслених законом «Про банки та банківську
діяльність». Він буде не лише обслуговувати кошти
фізичних та юридичних осіб, надавати їм позики, а й
займатися господарською діяльністю.

Президент Національної асоціації сільськогоспо-
дарських дорадчих служб України Роман Корінець
впевнений, що слабкі місця законопроекту «Про обіг
земель сільськогосподарського призначення» – не
вина його розробників. Проблема полягає у відсутно-
сті довгострокової національної програми розвитку
АПК, яка б визначила, кому держава надаватиме пріо-
ритет – фермерським господарствам чи агрохолдин-
гам. «Якби ми мали чітко окреслену позицію у цьому
питанні, - сказав Роман Корінець, - ми мали б і такий
самий чітко виписаний законопроект».

Під час конференції окреслилися два бачення
можливого розвитку подій. Павло Кулинич висло-
вився за подальше доопрацювання законопроекту
«Про обіг земель сільськогосподарського призна-
чення». Натомість Микола Миркевич висловився різ-
кіше: «Якщо цей законопроект буде прийнятий, то
фермери прийдуть до Верховної Ради і будуть її роз-
хитувати».

Яка з цих позицій переможе? Це хоч і не шекспі-
рівське питання, але за своєю гостротою нічим йому
не поступається і тому потребує якнайскорішого вирі-
шення. 

Максим НАЗАРЕНКО,
Національний прес-клуб 
з аграрних та земельних питань
http://www.mediastar.net.ua/
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