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Аттіло Вереш, голова фермерського господарства  "Ренет",

Виноградівського  району Закарпатської  області , зібрав своїх

колег на Свято урожаю,  та водночас осв'ятив щойно відкрите

нове овочесховище. Сторінка 3.

12 жовтня  в рамках виставки ФЕРМЕР УКРАЇНИ 2012,

відбувся День кооперативів. Що відбувалось та про що

говорили селяни на цьому заході читайте на сторінці 4F5.

З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

Шановні фермери, селяни!

Щиро вітаємо Вас 

із професійним святом.

Відзначення Дня працівників

сільського господарства � це

визнання державою звитяжної

хліборобської праці на благо Ук�

раїни, це хвала мозолястим ру�

кам селян, які знають справжню

ціну хлібу!

Нам відомо, як нелегко сьо�

годні працювати на землі, особ�

ливо в такі примхливі роки як ни�

нішній. Але завдяки Вашій напо�

легливій праці та умілому госпо�

дарюванню досягнення в сіль�

ському господарстві останніх ро�

ків стають загальновизнаними.

Вагомі обсяги виробництва зер�

на, іншої продукції поєднуються

з поступовим підвищенням їх

конкурентоспроможності, без�

перебійним задоволенням пот�

реб харчової і переробної про�

мисловості у сировині, утворен�

ням сталого експортного потенці�

алу держави. Це завдяки сіль�

ським трудівникам, і в першу чер�

гу фермерам, полиці наших мага�

зинів все більше і більше напов�

нюються високоякісними україн�

ськими продуктами, а в кожній ук�

раїнській оселі є і хліб, і до хліба.

Хай і надалі рясно колосяться

щедрими врожаями Ваші ниви,

наливаються терпким вином гро�

на винограду, хай втілюються в

життя Ваші плани, задуми та

сподівання на радість Вашим

рідним, на благо розквіту рідної

України та піднесення добробуту

всього українського народу. Хай

обходять Вас стороною природні

стихії, а Ваші родини живуть у сі�

мейному затишку, щасті, благо�

получчі та при доброму здоров'ї!

Президент АФЗУ

Микола Миркевич
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ФЕРМЕРСЬКИЙ РУХ

ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

ВІДЗНАЧИВ 20FРІЧЧЯ
Щорічні фермерські виставки АФЗУ

організовує з 1998 року і традиційно про�
водить велику роботу по залученню фер�
мерського загалу до участі в них, розумі�
ючи їх важливість для становлення та
розвитку середнього бізнесу на селі. Ад�
же ніхто не може заперечити, що про
фермерство в Україні відкрито заговори�
ли після відвідання Президентом Л. Д.
Кучмою виставки "Фермер України" в
2001 році.

Відповідь голови районної організації,
на запрошення АФЗУ прийняти участь у
роботі XV сільськогосподарської вистав�
ки "Фермер України � 2012", ми наводимо
дослівно. А програмою виставки, доречі,
було передбачено проведення засідань,
конференцій та круглих столів, на яких
подібні питання обговорювалися.

"Уважаемые коллеги. Все то что Вы
делаете очень важное дело, но меня и
моих коллег из нашего региона и, я наде�
юсь других районов, интересует такие
вопросы:

1. Введение с 2013 года обязательных
проектов землеустройства обеспечива�

ющих эколого�экономическое обоснова�
ние севооборота тем хозяйствам, кото�
рые в обработке имеют более 100 га зем�
ли. Очень жаль, что мы начинаем задумы�
ваться об абсурдности этого пункта зако�
на только сейчас. Хотелось бы заметить,
что составление севооборотов таким об�
разом как требует закон и предлагает ка�
бинет министров Украины (Пост. №1134
от 02.11.2011 г.) невозможен по сути ибо
состряпать его еще как�то можно, но вы�
полнить невозможно, так как возникает
очень много вопросов при движении
земли от одного арендатора к другому и
т.д. Ведь в Госсельхозинспекции уже
имеется указание на проверку с нового
года хозяйств на предмет наличия таких
проектов.

2. До какой поры министерство аграр�
ной политики будет заниматься зарегу�
лированием отношений в  сельском хо�
зяйстве прикрываясь лозунгом о продо�
вольственной безопасности государс�
тва, а на самом деле губя фермерство
как класс.

С уважением Ленинская А.Ф. АРК"

ВІДСТОЮВАТИ ІНТЕРЕСИ ФЕРМЕРІВ МОЖЕ 

ЛИШЕ ПОТУЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ!

Голові Ленінської районної

Асоціації фермерів АР Крим

Д. М.І.

Шановний Миколо Івановичу!

На Ваш лист про фермерську виставку та щодо нагальних проблем фермерів, а
саме: запровадження проектів сівозмін та санкцій за їх відсутність та інше
повідомляємо наступне. 

Спочатку про виставку. Фермерська виставка є способом привернення уваги до
фермерства, можливість ще раз заявити свої вимоги аби вплинути на державну
аграрну політику в інтересах фермерів. Існує потреба збирати фермерів на
корпоративні зібрання за для підвищення активності фермерського
самоврядування, укріплення фермерського духу та самоствердження.

Про всі загрози фермерству нам відомо. Про них не раз йшла мова на
засіданнях Ради, з"їзді АФЗУ. Всі проблеми фермерів АФЗУ відстоює в міру сил.
Багато загроз знищенню фермерства вдалося не допустити. Про результати
регулярно доводимо головам обласних АФЗ, котрі мають повідомляти про це всім
фермерам області. Намагаємося відстоювати інтереси фермерів через нашу газету
"Вісник Фермер України". Однак без повного охоплення передплатою всього
фермерського загалу це не вдається.

АФЗУ, як представницький орган фермерів, неодноразово надсилала
законодавчим органам вимоги стосовно недопущення прийняття або внесення
змін в законодавство щодо сівозмін,  та інші негативні для фермерів законодавчі
нововведення, що негативно впливали б на фермера, знищувало фермерство:
Президенту, Прем'єр � міністру, Голові Верховної Ради України, головам
депутатських фракцій та груп парламенту, головам парламентських комітетів,
Міністру аграрної політики та продовольства України та іншим міністерствам та
відомствам у відповідності до повноважень та змісту вимог.

Повірте, я, як Президент АФЗУ, мої заступники при кожній нагоді
(пресконференція, зустріч з урядовцями, інтерв'ю ЗМІ, коментарі, виступи на
зібраннях тощо) вимагаємо дотримання прав фермерів, скасування недосконалих
законів. 

До того ж я особисто повідомляв про це Прем'єр � міністру України М. Я. Азарову
при двох зустрічах з лідерами громадських організацій. Особисто вручав рішення
нашого з'їзду з цією вимогою.

Однак..... в теперішніх умовах без підтримки всіх фермерів цього не достатньо. 
Все можливо досягти,  АФЗУ знають, на неї зважають, потрібно лише

активізувати вплив. Причина в нас самих. Потрібно аби кожен по совісті сказав �
признався собі: що він особисто зробив для того аби йому стало легше вести
господарство. Чи сплатив внески до районної, обласної Асоціації, чи спитав голову
за виконання своїх доручень, чи дізнався причину не виконання вимог фермерів,
способ її подолання? 

Чиновники і влада буде знищувати фермерство до поки ми їм це
дозволятимемо!

Існують багато не затратних шляхів лобіювання, однак самотужки без Вашої
підтримки все здійснити важко. 

Всі ви прекрасно пам'ятаєте, що свої нагальні вимоги фермери успішно
відстоювали перед будинком Уряду і парламентом. 

Не запроваджують наші вимоги через недостатнє їх лобіювання Асоціацією.
Досягнення результату залежить від докладених зусиль. 

З повагою,

Президент Асоціації фермерів та

приватних землевласників України                                          М. Миркевич

За словами голови обласної Асоціації фермерів і при�

ватних землевласників, депутата обласної ради Івана

Ярмолюка,  це � не багато і не мало, це � вже історія. Істо�

рія важкого становлення, де було все �  недовіра, нерозу�

міння суспільства і опір влади, успіхи і поразки, усвідом�

лення того, що саме середнє і мале фермерство є опло�

том сільськогосподарського виробництва країни, гаран�

тією продуктової безпеки і незалежності України. Двад�

цять років фермери Дніпропетровської області  вирощу�

ють хліб і сади, піднімають тваринництво і розвивають не

лише свої господарства, але і сільську місцевість, аграр�

ний сектор економіки  в цілому. Вони вистояли під удара�

ми природних катаклізмів � суворих зим і посух, і під уда�

рами долі. Об'єдналися, щоб допомагати один одному і

разом  вирішувати загальні проблеми.

І хлібом, і світлом, 

і прадідомFдідом гріє душу село

На ювілейні урочистості в пансіонат " Лісний" в селі Орловщина Но�
вомосковського району  з'їхалися делегації районних Асоціацій ферме�
рів і землевласників, представники 130 кращих фермерських госпо�
дарств Дніпропетровщини, гості з Полтавської області, представники
влади.

"У  районних радах, райадміністраціях, в обласній раді все більше
фермерів, � сказав Іван Савович,  � наші представники і земляки є і у
Верховній Раді.  Це свідчить про перспективність фермерського руху,
про підвищення  ролі фермерів, землеробів в громадському житті краї�
ни. Сьогодні ми перейшли свого роду Рубікон і стоїмо перед новими
викликами, пов'язаними з формуванням ринку землі, з продажем зе�
мель сільськогосподарського призначення. Нам необхідно підтримува�
ти нашу єдність, встановлюючи правила гри на нашій землі. А вони
прості: буде фермер � буде село. Буде село � буде Україна". Без пере�
більшення, така думка  усіх фермерів Дніпропетровщини і план дій на
найближчі десятиліття.

� Не може по�справжньому знати і любити землю той,  хто колосу в
руках не тримав, не вбирав запах весняної ріллі і аромат зжатих нив, �
міркує керівник фермерського господарства " АРС" Олександр Аржави�
чев. � Інвестиції в село � справа хороша, але хіба мало ми знаємо прик�
ладів, коли прийшлі інвестори висмоктували усі соки із землі і увесь при�
буток відправляли в офшори, в інші регіони, нічим не допомагаючи  ні
сільській владі, ні селянам? Саме фермерство залишається реальною
альтернативою прийдешнім латифундіям, аграрним корпораціям, наці�
леним на отримання надприбутків, і, за великим рахунком, байдужим до
долі жителів сіл, що потрапили в зону їх бізнесових інтересів.

Коли в 1992�му році ми починали свою справу, то мали частенько
один старий трактор та 50 га сільгоспугідь. 

Буде фермер F буде село,

Буде село F буде Україна! 
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СВЯТО УРОЖАЮ У ФЕРМЕРСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ "РЕНЕТ"

В господарствах Виноградівського  району Закар�
патської  області завершився збір урожаю яблук, зер�
нових та соняшнику, відсіяли озимі. Тож і вирішив Ве�
реш Аттіло Йосипович, голова фермерського госпо�
дарства  "Ренет", зібрати своїх колег на Свято урожаю,
та водночас осв'ятити щойно відкрите нове овочесхо�
вище.

Але спочатку декілька слів про "Ренет" та його гос�
подаря. Незважаючи на порівняно молодий вік Аттіло
Йосипович людина сучасного мислення, хороший біз�
несмен, далекоглядний, любить землю (що рідко буває
серед молоді, яка при  грошах) і що  відрадно, любить
свій край  і свій народ. Завжди ввічливий, культурний,
толерантний до працівників. Має міцну сім'ю: дружину
Моніку, двох синів � школярів та донечку 2,5 років � Жу�
жіку.

Господарство пана Вереша оснащено сучасною,
високотехнологічною та продуктивною технікою, на якій
працюють молоді люди віком  від 25 до 40 років. Плин�
ності кадрів практично немає �  люди задоволені умова�
ми праці та оплатою.

Працівників постійних � до 30 осіб, сезонних � більше
100. Всього земель біля 1300 га, із них більше 100 га са�
дів, в  основному яблуневих. Крім того в господарстві є
склади, зерносушарки, переробні лінії по виготовленню
комбікормів та кукурудзяної муки та крупи. Планується
запуск  лінії по переробці фруктів, особливо яблук  (со�
ки, сухофрукти та ін.).

Господарство розташоване на території сіл Пейтер�
фолво, В.Паладь, Заболоття, Неветленфолу, які межують
з румунським та угорським кордонами України.  Населен�
ня в цих селах угорськомовне, практично не володіє укра�
їнською мовою. Відомо, що в  цьому краї радянська влада
практично  настала  з 1946 року,  до цього часу тут зберег�
лися національні традиції, спосіб життя , побут, звичаї…
Люди прагнуть жити і працювати так, як бачать це в євро�
пейський державах. Вони по особливому працьовиті,
дисципліновані (дисципліні та відповідальності  теж у ве�
ликій мірі  навчилися виїжджаючи за кордон, "де гроші
просто так не дають"). Хоч села достатньо і великі, але іс�
нує проблема  зайнятості населення. За роки незалеж�
ності  люди  ходили на роботу  до Угорщини на сільсько�
господарські роботи (вирощування овочів, збір яблук, ви�
шень, винограду та ін.). Графік  � як дома � з понеділка по
п'ятницю, або щодня зранку до вечора, якщо близько.

Фермери району, такі як Вереш Аттіло, надають мож�
ливість своїм односельчанам працювати дома, в рідному
селі. За це люди вдячні і багаторазово наголошують на це
і дуже цінують надану їм можливість. Бажають  газдові
доброго здоров'я, успіхів, ще більше мудрих думок і заду�
мів, зичать господарства розвитку та щедрих урожаїв, то�
му що "якщо будете мати Ви, тоді і нам буде добре".  Та�
ка свідомість дуже важлива, адже від  відповідальності
працівників багато в чому залежить успіх фермера.

А тепер про саме св'ято. Навіть в цей день, 25 жов�
тня, ще до обіду тривав збір яблук, адже цьогорічна
осінь в Закарпатті була дійсно золотою та сприяла
дбайливим господарям. Але тільки люди закінчили ро�
боту в саду небо стало затягуватися хмарами, ніби там
наверху знали, що  основні роботи в господарстві "Ре�

нет" завершені і господар вирішив  організувати свято
для своїх працівників. Тим більше, що св'яткування пла�
нувалося провести прямо в саду, де побудовано нове
овочесховище.

З обіду люди заходили із саду, милися, переодяга�
лися, хлопці, чоловіки складали столи , лавки, жінки
дружно допомагали  хазяйці накривати на столи � і за
годину все виглядало, як на  справжньому святі, а може
й на весіллі. Враження � ніби це велика сім'я… Люди
вміють працювати, вміють гуляти і св'яткувати і ніхто ні�

кому не заздрить, всі оберігають і примножують чуже
майно, ніби своє, все роблять, як вдома…

На свято приїхав началник обласного управління Аг�
ропромислового розвитку Закарпатської ОДА Іван Фе�
дорович  Паук, давній прихильник та захисник карпат�
ських фермерів та голова обласної Асоціації фермерів
та приватних землевласників Юлія Іванівна Пелешкей.
Освячував овочесховище і всіх присутніх місцевий свя�
щенник отець Степан. Також був присутній архітектор
пан Черкун В.К., який проектував дану будівлю, родичі
сім'ї та фермери району. Настрій доповнювала група
місцевих музикантів.

Коли настав вечір то здалося, що  великий сад біля
румуно�угорсько�українського кордону, величезне
овочесховище, яке наповнене запашними яблуками,
прекрасними людьми, які вміють гарно працювати і від�
почивати перетворилося на казковий острів, де панує
злагода, взаєморозуміння та взаємна повага до люди�
ни та результатів її праці.

За інформацією наданою

Юлією Пелешкей 

Пан Вереш з дружиною Монікою та маленькою 

донечкою Жужікою

Новозбудоване овочесховище фермерського 

господарства "Ренет"

Велика сім'я Аттіло Вереша 

(Початок на сторінці 2) 
Дивився багато хто на нас криво: мовляв, нові ку�

лаки з'явилися. Але ми вистояли самі і допомогли
вистояти своїм сільським громадам. Тому що це на�
ша земля від дідів�прадідів і залишиться нашим
правнукам. Ми на ній не просто працюємо, ми тут
живемо, і нам не байдуже, як живе наше село, нам
болять його проблеми.

� Ви запитаєте на Петриківщині, хто такий Ярмо�
люк,  хто � Пидпарубочий, Аржавичев, � підключаєть�
ся до бесіди Юрій Мартиненко, керівник Петриків�
ської районної асоціації фермерів, � вам відразу роз�
кажуть, що це справжні хазяї, які величезні кошти і
сили вкладають в розвиток інфраструктури сіл, в га�
зифікацію, підтримку культурної, духовної сфери,
спорту. Жоден захід в районі не обходиться без їх
матеріальної підтримки, вони допомагають розвива�
тися футбольним, волейбольним, баскетбольним
сільським командам. Підтримують ветеранів і пенсі�
онерів, усіх земляків, що потрапили в складну життє�
ву ситуацію. Вони � оплот сільської влади і сільської
громади.

Розвиток фермерства залежить 

від підтримки держави 

і розумної цінової політики

Нинішній рік видався дуже складним для земле�
робів області � спочатку  сувора зима, потім � спекот�
ливе літо, частина урожаю виявилася безповоротно
втраченою. Віктор Підпарубочий, за 30 років його ро�

боти на землі, таких складних кліматичних умов для
аграріїв області ще не бачив. Але,  незважаючи на це,
фермери продовжують вкладати кошти в розвиток
села. Віктор Олексійович розповів, що в його рідній
Іванівці 16 фермерів об'єдналися, щоб підтримати
ініціативи сільського голови Тараса Клішні і здійснити
давню загальну мрію: зробити своє село кращим в
області в соціальному, побутовому і духовному плані.

Розвиток фермерства і сільських територіальних
громад, сільської інфраструктури можливо при ро�
зумній ціновій політиці і реальній державній підтрим�
ці, рахують фермери з Піщанки Новомосковського
району Юрій Жигалко і Олександр Юрченко. І, зви�
чайно ж,  при об'єднанні зусиль.

� Ми об'єдналися, щоб спільно вирішувати наші
проблеми, � розповідає Євгенія Заворотинська, го�
лова Пятихатської районної фермерської асоціації. �
Поодинці нам не вижити, початкуючим фермерам
асоціації допомагають встати на ноги. У нас же цілі
фермерські династії складаються. Мій чоловік, Ми�
кола Галаган, тягне на собі увесь виробничий віз,
син створив власне фермерське господарство, спе�
ціалізується на вирощуванні троянд.  Фермерство
допомогло мені і подругу знайти � Ніну Романову,
яка керує об'єднанням фермерів Криворіжжя. Разом
ми � сила! Думаю, асоціація ще не один ювілей зус�
тріне, і процвітатиме, а з нею � і наша земля.

Присутні на ювілей ушанували пам'ять своїх колег�
земляків � тих, хто стояв у витоків фермерського руху
в області, і кого вже немає: Михайла Саєнко і інших.
Велика група фермерів Дніпропетровщини була від�
значена пам'ятними знаками і почесними грамотами.  

Соціальна структура села 

тримається на фермерстві

Микола Миркевич,    Президент Асоціації ферме�
рів і  приватних землевласників України: інших пер�
спектив, чим  подальший розвиток малого і серед�
нього фермерства, не існує для становлення Украї�
ни. Фермерський рух Дніпропетровщини, обласна
Асоціація фермерів  � одні з найбільш потужних в
країні. Значна частина сільгоспугідь в області оброб�
ляється саме фермерськими господарствами, їх
вклад у валовий продукт економіки дуже високий.
Розвитку фермерства в Дніпропетровській області
сприяє всебічна підтримка облдержадміністрації і
обласної ради.  Фермери Дніпропетровщини � люди
особливого формування, спадкоємці козаків�пер�
вопрохідців, справжніх хазяїв землі. Фермери об�
ласті  демонструють особливе загартування і живу�
чість. Вони не лише забезпечують добробут власних
сімей, але і підтримують усю соціальну інфраструк�
туру села, допомагають селу вижити і зберегтися.
Фермерські асоціації � одна з форм дієвого громад�
ського контролю над владою. Ми маємо позитивні
європейські приклади. Досить згадати, як злагодже�
но і організовано діяли французькі фермери, дома�
гаючись державної підтримки молочної галузі.  Пот�
рібно і нам  надалі продовжувати об'єднуватися, щоб
захищати свої інтереси, інтереси своїх земляків і па�
йовиків,  домагатися від держави преференцій, які
забезпечать  рентабельність сільськогосподарсько�
го виробництва.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОБСЛУГОВУЮЧА КООПЕРАЦІЯ:

СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
На XV сільськогосподарській виставці "Фермер Ук�

раїни 2012" другий день роботи пройшов під гаслом
Дня кооперативів, адже програмою було передбачено
проведення цілого ряду заходів спрямованих на розви�
ток та підтримку обслуговуючої кооперації. 

В першу чергу це обговорення сучасного стану сіль�
ськогосподарської обслуговуючої кооперації, проекту
змін до Закону України "Про кооперацію", та шляхів по�
долання кризових явищ на селі через розвиток коопе�
рації, яке відбулося в конференц�залі павльйону №2.
Після  закінчення жвавої дискусії Президент Союзу сіль�
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван
Томич презентував проект "Програми розвитку с/г обс�
луговуючої кооперації на 2013�2020 рр", який розроб�
лено фахівцями громадської організації.

Не залишилося осторонь від цього заходу і профіль�
не міністерство. Так фахівцями Департаменту інженер�
но�технічного забезпечення та сільськогосподарського
машинобудування було надано кваліфіковане розяс�
нення про умови отримання сільськогосподарської тех�
ніки та обладнання обслуговуючими кооперативами в
лізинг, за умови державної підтримки. Зразки цієї техні�
ки були представлені підприємствами вітчизняного ма�
шинобудування на відкритих майданчиках виставки та в
павільйоні №3. 

Практично було представлене все обладнання, яке
необхідне для роботи обслуговуючих зернових коопе�
ративів. Це трактора виробництва Харківського трак�
торного заводу, Слобожанської промислової компанії,
китайського виробництва, які представляла компанія
АМАКО,  КрАЗівські потужні зерновози та  невеликі гру�
зовички від компанії Дніпро�Авто, обладнання для очис�
тки зерна від "Вібросепаратора", сівалки від "Кльону",
обладнання для обробітку землі "Червоної зірки" та
"Уманьферммашу", оприскувачі "Богуславської сіль�
госптехніки", зрошувальні системи підприємства "Мис�
тецтво інженерії", заводу "Факел" та автомобільна тех�
ніка від "УкрАвто".

Для тваринників компанія "Мега �Тех" в павільйоні

розгорнула велику експозицію з обладнанням для
м'ясопереробки, а "Укр�Пак" для розливу та пакування
рідкої продукції.

Достатньо експонувалося  і обладнання для госпо�
дарств тваринницького напрямку: молоковоз та термо�
будка на базі автомобілів ГАЗ , установка для приготу�
вання комбікормів від "Красилівмашу"  та інша сільгос�
птехніка.

Також було розглянуто питання про запровадження
ринку землі та які проблеми від цього слід очікувати се�
лянам.

Своє бачення того, як відбувалася презентація прог�
рами розвитку кооперації пропонує вашій увазі наш
журналіст Володимир Ярошенко.

Коли в наші дні ведуть мову про розвиток сільських
територій, то часто покладають надії на кооперацію. Са�
ме слово кооперація стало самим ходовим в нашому
спілкуванні. Проте, розвиток сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації є однією з найбільш гострих
проблем в Україні. Зважаючи на те, що Україна є потуж�
ною аграрною країною, розвиток кооперації сприятиме
і вирішенню продовольчої безпеки і розвитку сільських
територій. Сільська громада є основою побудови гро�
мадського суспільства і відродження національних тра�

дицій. Українське село і селянство було і залишається
носієм моралі, національної культури і забезпечення
здорового способу життя країни.

Важливим напрямком розбудови аграрного сектору
економіки є розвиток сільськогосподарських обслуго�
вуючих кооперативів. Проте на сьогодні за обсягами та
якістю надання послуг вони не задовольняють зростаю�
чих потреб виробників сільськогосподарської продукції
та її споживачів. Адже понад 60 відсотків трудомісткої
сільськогосподарської продукції повсякденного спожи�
вання � картоплі  99%, овочів 88%, фруктів 87%, молока
82% та м'яса 60% виробляється в особистих селян�
ських і фермерських господарства та фізичними особа�
ми � сільськогосподарськими товаровиробниками, які
не мають постійно діючих каналів реалізації такої про�
дукції, особливо у віддалених від приміської зони селах,
згодовується худобі або псується. Частина її потрапляє
до кінцевих споживачів, але через посередників, чи
продається селянам на стихійних ринках.

У зв'язку із значною кількістю особистих селянських
(4,7 млн.), фермерських господарств (41,0 тис.) та фі�
зичних осіб � сільськогосподарських товаровиробників
доцільно сприяти формуванню за безпосередньою їх
участю кооперативного сегмента аграрного ринку. Вод�
ночас його формування стримується недосконалістю
законодавства, слабкою матеріальною базою, відсут�
ністю кваліфікованих кадрів � організаторів кооператив�
ного руху, недостатньою обізнаністю селян у перевагах
об'єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого
розвитку і відсутністю належної державної підтримки.

Як наслідок, в Україні надто повільно створюються
сільськогосподарські обслуговуючих кооперативи, а в
окремих регіонах вони припинили свою діяльність.

У той же час країни � члени ЄС, через сільськогоспо�
дарські обслуговуючі кооперативи реалізовують 70%
продукції , Сполучені Штати Америки, Канада � 60% та
інші таким чином  розв'язали проблему збуту продукції,
вирощеної фермерами, шляхом підтримки створення
ними прозорої постачальницької, заготівельно�збуто�
вої інфраструктури на засадах кооперації та її інтеграції
з торгівлею, підприємствами харчової і переробної
промисловості.

Вирішення зазначеного питання в Україні можливе
за умови державної підтримки розвитку мережі сіль�
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів як
важливого чинника підвищення конкурентоспромож�
ності особистих селянських і фермерських господарств
та фізичних осіб � сільськогосподарських товаровироб�
ників, поліпшення їх соціально�економічного стану та
розширення сфери їх само зайнятості.

Особисті селянські, фермерські господарства та фі�
зичні особи � сільськогосподарські товаровиробники в
умовах загострення конкуренції на аграрному ринку
стали перед проблемою реалізації надлишків продукції.
Підвищення цін на енергоресурси, сільськогосподар�
ську техніку, добрива та корми, низький рівень закупі�
вельних цін, відсутність стабільних та надійних каналів
збуту сільськогосподарської продукції робить її вироб�
ництво збитковим.

Недостатній рівень розвитку кооперативного сег�
мента аграрних ринків призводить до скорочення чи�
сельності осіб, самозайнятих в особистих селянських
господарствах, відпливу працездатного населення з
сільської місцевості, руйнування її соціальних об'єктів
та інженерної інфраструктури.

Особисті селянські і фермерські господарства та фі�
зичні особи � сільськогосподарські товаровиробники не
здатні самостійно адаптуватися до вимог СОТ і
кон'юнктури аграрного ринку щодо виробництва висо�
коякісної сільськогосподарської продукції.

Розв'язання проблеми можливе тільки за умови
державної підтримки розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів як важливої соціально�е�
кономічної інституції підвищення ефективності сіль�
ськогосподарського виробництва, активного розвитку
сільської місцевості та підвищення рівня і якості життя
сільського населення в цілому.

Головною метою Програми є удосконалення право�
вих, соціально�економічних та організаційних умов для
створення сільськогосподарських обслуговуючих коо�
перативів, формування їх інфраструктури, зняття пе�
решкод на шляху до організованого аграрного ринку
особистим селянським, фермерським господарствам
та фізичним особам � сільськогосподарським товаро�
виробникам, підвищення рівня добробуту і зайнятості
сільського населення, збереження сільської поселен�

Конференція кооператорів

Іван Томич презентує 

програму розвитку кооперації

Техніка для зернових кооперативів

Богуславський оприскувач

Мінітехніка для

невеликих господарств

СFми зрошування заводу "ФАКЕЛ"

Лінія для м'ясопереробних 

кооперативів
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ської мережі.

Основні напрямки розвитку 

сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації

� Вдосконалити законодавчі бази. Прийняти зміни
до Законів "Про кооперацію", до податкового та госпо�
дарських кодексів, до Закону "Про бухгалтерський об�
лік та аудит".

� Прийняти державну програму розвитку сільсько�
господарських обслуговуючих кооперативів.

� Фінансово забезпечити розвиток сільськогоспо�
дарської обслуговуючої кооперації шляхом щорічного
передбачення в бюджеті України не менше 1% від до�
хідної частини бюджету на підтримку сільськогосподар�
ських обслуговуючих кооперативів в поєднанні із під�
тримкою з обласних та місцевих бюджетів;

� Розробити регіональні (місцеві) програми розвит�
ку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
із фінансовим забезпеченням та врахуванням специфі�
ки регіону.

� Реорганізувати державні органи управління шля�
хом створення в структурах влади підрозділів з функція�
ми забезпечення координації із створення та розвитку
сільськогосподарських кооперативів, розвитку сільської
місцевості на базах управлінь сільського господарства.

� Створити фінансово�кредитні структури (в т.ч. ко�
оперативні банки, сільські кредитні спілки), створити
умови для забезпечення інвестицій в даний сектор із
системою державної підтримки.

� На базі дорадництва створити інформаційно�кон�
сультативні системи щодо розвитку сільськогосподар�
ської обслуговуючої кооперації, системного науково�
практичного висвітлення в ЗМІ даного питання.

� Створити умови для аграрної науки для дослід�
жень, моніторингу, вивчення розвитку сільськогоспо�
дарської обслуговуючої кооперації.

� Інтегрувати вітчизняний кооперативний руху в між�
народні структури, адаптувати  законодавство, та за
підтримки державою інтеграційних міжнародних коопе�
ративних процесів, сприяти виходу на зовнішні ринки
безпосередньо виробників продукції через обслугову�
ючі сільськогосподарські кооперативи. 

� Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої ко�
операції здійснювати в системі заходів по підтримці
особистих селянських господарств, розвитку фермер�
ських господарств, підтримки розвитку сільської місце�
вості, реформування адміністративної та бюджетної
системи всіх рівнів.

Інтегрувати українське село, АПК до Європейських
норм та стандартів, загалом Європейського простору.

Етапи реалізації програми

І ЕТАП (2013F2016 рр.):

� Формування законодавства та нормативно�право�
вої бази.

� Розробка системного плану заходів, як в центрі так
і на місцях щодо розвитку обслуговуючої сільськогос�
подарської кооперації.

� Розробка освітніх, інших програм щодо всеукраїн�
ського всеобучу  сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації на селі.   

�  Підтримка створених сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.

� Створення не менше 4000 сільськогосподарських
обслуговуючих  кооперативів.

�   Створення 1 млн. робочих місць в сільській місце�
вості.

� Реалізація продукції через обслуговуючі сільсько�
господарські кооперативи молочної � не менше  10%,
картопля та овочі � 25%, фрукти � 20% .

ІІ ЕТАП (2017F2020 рр.):

� Створення 1000 нових сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та розвиток діючих.

� Створення кооперативів першого та другого
рівнів,  тобто районних та обласних.

� Створення національних кооперативів (спеціа�
лізованих в першу чергу, молочних, овочевих, фрукто�
вих, зернових), їх активний вихід на зовнішні ринки та
охоплення реалізації продукції  через обслуговуючі
сільськогосподарські кооперативи:

* молочної � не менше 40%,
* овочі, картопля � 60%,
* фрукти � 50%
* зерно � 20%
Розширення сфери діяльності з охопленням до 80%

сільської місцевості. Загалом створити робочі місця
для 1,6�1,8 млн. робітників.

Результати реалізація Програми
Подолання бідності та безробіття на селі.
Економічне зростання в сільському господарстві,

зміцнення продовольчої безпеки країни.
Формування конкурентного середовища господар�

ської діяльності в аграрному секторі економіки.
Збереження поселенської мережі, соціальний та

культурний розвиток територій.
Створення стійкої конкуренції на регіональному

ринку сільськогосподарської продукції.
Розширення інвестування фермерських госпо�

дарств за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів та залу�
чення фінансових ресурсів суб'єктів господарювання
всіх форм власності і громадських об'єднань.

Збільшення обсягів інвестиційних ресурсів сіль�
ськогосподарського виробництва.

Розширення обсягів кредитування фермерських
господарств.

Залучення інвесторів до модернізації об'єктів інф�
раструктури аграрного ринку.

Розвиток небанківських фінансових установ у сіль�
ській місцевості.

Реалізація цих заходів дозволить створити додаткові
робочі місця в системі інформаційно�консультативних
послуг, значно підвищити інформованість сільського на�
селення, дасть змогу підвищувати кваліфікацію самим
фермерам, створити умови для постійного обміну пере�
довим досвідом.

Поетапна реалізація Програми сприятиме становлен�
ню ефективного сільськогосподарського виробництва, де
підприємницький інтерес складатиме основу економічної
мотивації, а інноваційна модель розвитку стане рушійною
силою економічного зростання. Завдання Програми
спрямоване на визначення наявного потенціалу фермер�
ських та особистих селянських господарств і напрямів йо�
го використання, залучення можливостей територіаних

сільських громад, врегулювання со�
ціальних проблем.

Це дозволить:
� Сформувати нову (новітню)

якість аграрної політики України.
� Селянам реалізувати гаранто�

ване державою право вибору ефек�
тивних форм господарювання.

� Створити сприятливе середо�
вище для розвитку фермерських
господарств в регіоні.

� Підвищити рівень мотивації
селян до освоєння нових форм і
методів організації і ведення сіль�
ськогосподарського виробництва
в умовах ринкової економіки.

� Поліпшити привабливість
фермерських господарств для іно�
земних інвесторів.

� Створити прозору систему
реалізації прав селян у сфері агро
бізнесу.

"Буде село � буде Україна!"

Обсяги та джерела фінансування програми

Підприємство з переробки молока "Молочний

край" відкрилося в селі Панка Сторожинецького

району Чернівецької області. Воно здатне пере�

робляти 4 тис. тонн молока за рік. 

Молокозавод збудовано в межах реалізації дер�
жавної програми розвитку молокопереробної галузі,
державної програми розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації та аналогічних програм міс�
цевого значення.

За півтора року проведено реконструкцію примі�
щень та оновлено обладнання, на що виділено з об�
ласного та районного бюджетів понад мільйон гри�
вень. Ще мільйон гривень виділила Міжнародна бла�
годійна організація "Добробут громад" для придбання
технологічного обладнання та облаштування сучасної
лабораторії. Свій внесок зробили і сільськогосподар�
ські обслуговуючі кооперативи, які профінансували
майже 800 тис. гривень будівельно�монтажних робіт.

На підприємстві передбачається переробляти
більше 4 тис. тонн молока за рік та виробляти продук�
ції на 15 млн грн. Продукція молокозаводу в основно�
му поставлятиметься в школи, дитячі садочки та лі�
карні району і області.

За інформацією Чернівецької ОДА

НА БУКОВИНІ ВІДКРИЛИ МОЛОКОЗАВОД
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XV сільськогосподарська виставка
"ФЕРМЕР УКРАЇНИF2012"

На початку жовтня на території Національног ком�
плексу "Експоцентр України" відбулася  XV сільськогос�
подарська виставка "Фермер України � 2012", організа�
торами якої були Асоціація фермерів та приватних зем�
левласників України (АФЗУ), Союз учасників сільсько�
господарських обслуговуючих кооперативів України
(СУСОКУ) та Всеукраїнська Асоціація виробників виног�
радної та садівничої продукції (ВАВВСП), а функції роз�
порядника виконувало товариство "ГОСПОДАР ЕЦ".
Захід проходив за підтримки Міністерства аграрної по�
літики та продовольства України.

Забігаючи наперед можливо впевнено стверджува�
ти, що рішення про місце роботи "Фермер України"
прийнято вірно, та й одночасне проведення "Експоцен�
тром України" своєї виставки � "Овочі та фрукти Украї�
ни�2012" також надало багато позитиву обом заходам.

Кожен з організаторів доклав максимальних зусиль
для того, щоб фермерський та кооператорський загал
змогли отримати якнайбільше від участі та відвідання
виставки. Асоціація фермерів та приватних землевлас�
ників України спільно з Укрдержфондом сприяли показу
обласних експозицій фермерів то сільськогосподар�
ських обслуговуючих кооперативів, проведенню засі�
дання Ради, на якому були розглянуті актуальні питання
діяльності фермерських господарств: їх фінансове та
матеріальне забезпечення, реалізація продукції, взає�
мовідносини з органами влади.

Всеукраїнська Асоціація виробників виноградної та
садівничої продукції взяла на себе роботу по залученню
до участі у виставці фермерські та особисті селянські
господарства, які займаються вирощуванням плодо��
виноградної продукції та виробництвом виноматеріа�
лів. В перший день роботи виставки було проведено
Св'ято молодого вина, участь в якому взяли винороби
Одесщини, Херсонщини, Криму та Закарпаття, чий
стенд, до речі, був самим наповненим, змістовним та
найкраще оформленим, в традиціях закарпатських ви�
норобів. Вперше в історії фермерської виставки відві�
дувачі змогли не лише продегустувати  вина з різних
регіонів України, а й завдяки цікавому виступу пред�
ставника Закарпатської діаспори виноробів, професій�
ного сомельє, Лицаря Берегівського ордену вина імені
св'ятого Венсела Віктора Михайловича Дем'яновича
дізнатися про виноробів краю, виноградну лозу та різ�
номанітні сорти вин, та головне про те, з якою любов'ю
до виноробства ставляться фермери�виноградарі, як
вкладають свою душу у виробництво вина. Тож і котить�
ся слава про них далеко за межами карпатського краю і
навіть України.

Представники інших регіонів теж мали що сказати
про свою працю, про виноград та про різноманітні сор�
ти вин. Але краще за них говорило їх вино, яке можливо

було продегустувати на обласних стен�
дах та на відкритому майданчику біля
павільйону.

Безпосередню участь у роботі вис�
тавки та Св'яті вина взяли фермерське
господарство "Шош", Берегівського ра�
йону, керівник Шош Карло, приватний
винороб Ковач Олександр, Ужгород�
ський район, приватний винороб Анта�
ловський Василь, Мукачівський район,
господарство "Курінь" Херсонська об�
ласть, голова господарства Халупенко
Микола, фермерське господарство
"Сонячна долина" з АР Крим, голова
Донцов Микола та фермерське госпо�
дарство з Одещини "Перлина струмка",
голова Петрова Діана.

Можливо щось і не вдалося органі�
зувати та показати, але головне що всі

Засідання ради АФЗУ

Сомельє Віктор Венсел 

під час св'ята молодого вина

Почесні гості перерізають стрічку
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були задоволені та пообіцяли, що на наступний рік ви�
норобів буде набагато більше і св'яткування буде маш�
табнішим.

Необхідно добавити, що винороби не лише св'ятку�
вали, а й плідно працювали на конференції, що прохо�
дила під час виставки, та на зустрічі в Міністерстві аг�
рарної політики та продовольства, де обговорювалися
проблеми фермерів � виноробів. 

В цілому виставка об'єднала 217 українських учас�
ників: 17 колективних обласних стендів, що представ�
ляли фермерські, особисті селянські господарства та
кооперативи (Вінницька, Волинська, Дніпропетров�
ська, Житомирська, Закарпатська, Івано�Франківська,
Кіровоградська, Київська, Одеська, Полтавська, Рів�
ненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черні�
вецька, Чернігівська та Черкаська області), українських
виробників сільськогосподарської техніки зокрема (під�
приємства "Борекс", Харківський тракторний завод,
ТОВ "Укр�Пак" , ТОВ "ТЕХНА", ТОВ "МЕГА�ТЕХ", ВАТ
"Вібросепаратор", ПАТ "Богуславська сільгосптехніка",
НВП "Клен", "Слобожанська промислова компанія", за�
вод "Красилівмаш", ТОВ "Амако Україна", ПАТ "АвтоК�
рАЗ", ПАТ "Червона зірка", ВАТ "Уманьферммаш", ТОВ
"Техноторг�Дон", ТОВ "Дніпро�Авто", ТОВ "Інтерагро�
тек", ТОВ "Промислові системи") та комерційні підпри�
ємства що працюють на
аграрному ринку (ТОВ
"Мистецтво інженерії",
ТОВ "МАГНІТ", ТОВ
"Промматеріали", ТОВ
"КМ�Техно", Супермар�
кет насіння польових
культур, Завод "Факел",
ТОВ "Дженерал Авто
Груп", підприємство
"Миколина садиба", ТОВ
"Юніверсал моторз груп"
та значна кількість при�
ватних підприємств що
реалізовували насіння,
саджанці та інші супутні
матеріали. 

В експозиціях була представлена продукція сіль�
ськогосподарської та переробної галузей; найновіші
розробки, технології вирощування і переробки продук�
ції рослинництва; селекційна робота, насіння, саджан�
ці, інший посадковий матеріал; добрива, засоби захис�
ту рослин, регулятори росту; упаковка для с/г продук�
ції; обладнання для овоче � та фруктосховищ; фермер�
ський інвентар; готова продукція аграрних підприємств

і фермерських господарств; продукція бджільництва. 
Під кінець другого дня роботи було проведено наго�

родження учасників виставки, відзначено кращі експо�
зиції та кращих фермерів, які приймали участь на об�
ласних стендах демонструючи свою продукцію.

Також були вручені почесні гамоти від імені Міністра
аграрної політики та продовольства України фермерам
за високі показники у нелегкій селянській праці та до�
сягнуті вагомі показники у виробництві.

Більшість учасників висловили своє задоволення і
констатували, що рівень проведення виставки значно
зріс в порівнянні з минулими роками, умови проведен�
ня покращилися та й відвідування було на високому рів�
ні, навіть незважаючи на примхи погоди в деякі дні ро�
боти.

Матеріал підготував

Михайло Данкевич

Вручення нагород кооператорам Вручення нагород фермерам
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ЯК ЗМІНИТИ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ?

ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЛІ ЗАДЛЯ "СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ"

Цільове призначення земельної

ділянки відіграє важливу роль при ре�

алізації громадянами своїх прав на

неї та в дотриманні передбачених за�

конодавством обов'язків. Зокрема,

воно окреслює, яким чином допусти�

мо її використовувати. Вид цільового

призначення земельної ділянки заз�

начається в державному акті.

За законом, встановлювати чи зміню�
вати цільове призначення землі повинні
органи влади. Але на практиці певні пра�
ва щодо цього процесу надані й грома�
дянам. Тобто, вони можуть самі ініціюва�
ти зміну цільового призначення ділянок,
які перебувають у їхній власності.

Порядок зміни цільового призначення
земельних ділянок з ініціативи громадян
встановлений постановою Кабінету Мініс�
трів України № 502 від 11 квітня 2002 року.
Зміна проводиться на підставі заяви її
власника до сільської, селищної, міської
ради, якщо ділянка розташована в межах
населеного пункту, або до районної дер�
жавної адміністрації, якщо земля розта�
шована за межами населеного пункту.

До заяви треба додати такі документи:
копію державного акта на право власнос�
ті на земельну ділянку; копію паспорта
(серія, номер паспорта, коли і ким вида�
ний та місце проживання), документи що�
до встановлених обмежень (обтяжень) та
земельних сервітутів на використання зе�
мельної ділянки (наприклад, довідку з від�
ділу земельних ресурсів та відділу архі�
тектури й будівництва про встановлені
обмеження (обтяження) на використання
земельної ділянки та земельні сервітути);
обґрунтування необхідності зміни цільо�
вого призначення земельної ділянки із
зазначенням її розміру.

За результатами розгляду заяви та
доданих документів місцева рада або
райдержадміністрація має прийняти від�
повідне рішення про надання дозволу на
зміну цільового призначення земельної
ділянки або ж про відмову в цьому.

Крім того, обов'язковою умовою змі�
ни цільового призначення земельної ді�
лянки є її погодження з місцевими орга�
нами державної влади: територіальними
відділами державного агентства з зе�

мельних ресурсів, природоохоронними і
санітарно�епідеміологічними органами,
органами містобудування і архітектури
та охорони культурної спадщини. При
цьому, якщо змінюється цільове призна�
чення не всієї, а лише частини ділянки, то
така зміна здійснюватиметься після
складання проекту відведення земельної
ділянки, який виготовляє ліцензована
землевпорядна організація за замовлен�
ням громадянина та на підставі укладе�
ного між ними договору.

Варто пам'ятати, що відповідно до
Земельного кодексу України дозволя�
ється змінювати цільове призначення
тільки тих ділянок, які були отримані в
межах норм безоплатної передачі. Зміна
цільового призначення ділянок, отрима�
них у ході паювання, заборонена. Таким
чином, громадянин, у якого в держакті
зазначено, що він є власником земельної
ділянки для ведення товарного сільсько�
господарського виробництва або ж для
ведення особистого селянського госпо�
дарства, яка виділена йому із земельної
частки/паю, не має права ініціювати змі�

ну цільового призначення. А відповідна
рада чи держадміністрація за місцем її
розташування не може приймати рішен�
ня про цю зміну.

Якщо ви використовуєте земельну ді�
лянку не за цільовим призначенням, то
інспектор з контролю за використанням
та охороною земель може скласти акт
перевірки дотримання вимог земельно�
го законодавства, видати припис, при�
тягнути до адміністративної відповідаль�
ності. А потім ініціювати подання матері�
алів до прокуратури. Після цього проку�
рор матиме право звернутися до суду з
позовною заявою про припинення права
власності на цю ділянку, оскільки однією
з підстав для припинення такого права є
використання земельної ділянки не за ці�
льовим призначенням.

Тому, якщо ви вирішили використо�
вувати свою землю не за тим призначен�
ням, яке вказане в документах на неї, то
краще оформити це відповідно до зако�
нодавства. Інакше ризикуєте бути поз�
бавленими своєї ж власності � земельної
ділянки.

На відміну від сучасного світу, в

Україні для багатьох людей чи не єди�

ним на сьогодні цінним ресурсом �

об'єктом власності � залишається

земля. Це і земельні частки (паї), і ді�

лянки з розміщеними на них будинка�

ми та господарством.

Та може трапитися ситуація, коли з
причин "суспільної необхідності" влада
захоче забрати в людини і цей єдиний
цінний ресурс. Приводами для цього мо�
жуть бути розширення меж міста, будів�
ництво чи розширення дороги та інше.
Тож про те, чи можуть органи влади або
місцевого самоврядування забирати у
власника його земельну ділянку, мотиву�
ючи це суспільною необхідністю, кон�
сультація нашого юриста.

В статті 41 Конституції України перед�
бачено, що право приватної власності є
непорушним. Однак у ній же зазначаєть�
ся і про наявні можливості у влади приму�
сово забирати в людей земельні ділянки,
які є об'єктами їх права приватної влас�
ності. Таких випадків є декілька і всі вони
чітко виписані в статті 143 Земельного
кодексу України. Зокрема, серед них є і
така підстава, як примусове відчуження
земельної ділянки з мотивів суспільної
необхідності. Як вказується в статті 147

зазначеного кодексу, підстави та поря�
док примусового відчуження земельних
ділянок з мотивів суспільної необхідності
визначаються законом. Таким актом є
Закон України "Про відчуження земель�
них ділянок, інших об'єктів нерухомого
майна, що на них розміщені, які перебу�
вають у приватній власності, для суспіль�
них потреб чи з мотивів суспільної необ�
хідності" (далі � Закон №1559�VI).

Стаття 1 цього Закону передбачає, що
примусове відчуження земельних діля�
нок, інших об'єктів нерухомого майна, що
на них розміщені (наприклад, житлових
будинків і господарських споруд), з моти�
вів суспільної необхідності � це перехід
права власності на земельні ділянки, інші
об'єкти нерухомого майна, що на них
розміщені, які перебувають у власності
фізичних або юридичних осіб, до держа�
ви чи територіальної громади з мотивів
суспільної необхідності за рішенням су�
ду. Тобто, без рішення суду відібрати в
людини земельну ділянку, право влас�
ності на яку вона оформила в належний
спосіб, ніхто не може. Право особи на ді�
лянку підтверджується, наприклад, Дер�
жавним актом про право власності, дого�
вором купівлі�продажу чи дарування або
ж свідоцтвом про право на спадщину.

Варто відзначити, що згідно зі стат�
тею 15 Закону №1559�VI в примусовому
порядку забрати в людини земельну ді�
лянку до держави чи територіальної гро�
мади з мотивів суспільної необхідності
можуть виключно під розміщення на ній:

� об'єктів національної безпеки і оборони;
� лінійних об'єктів та об'єктів транспор�

тної і енергетичної інфраструктури (до�
ріг, мостів, естакад, магістральних тру�
бопроводів, ліній електропередачі, аеро�
портів, нафтових і газових терміналів,
електростанцій) та об'єктів, необхідних
для їх експлуатації;

� об'єктів, пов'язаних із видобуванням
корисних копалин загальнодержавного
значення;

� об'єктів природно�заповідного фонду;
� кладовищ.

Однак таке примусове відчуження
земельної ділянки, інших об'єктів неру�
хомого майна, що на ній розміщені, до�
пускається, як виняток, тільки за рішен�
ням суду з мотивів суспільної необхід�
ності і лише у разі, якщо будівництво
зазначених вище об'єктів передбачаєть�
ся здійснити із застосуванням опти�
мального варіанта з урахуванням еконо�
мічних, технологічних, соціальних, еко�
логічних та інших чинників. Тобто, не мо�

же бути такого, що сьогодні в особи че�
рез суд вилучили її земельну ділянку для
того, щоб на ній збудувати кладовище, а
завтра цю ж ділянку просто надали у
власність чи користування іншій особі з
тим, щоб вона на ній побудувала влас�
ний будинок чи займалася садівниц�
твом.

Також доречно зауважити, що згідно
зі статтею 16 згаданого вище Закону
№1559�VI примусове відчуження зе�
мельних ділянок, інших об'єктів нерухо�
мого майна, що на них розміщені, з мо�
тивів суспільної необхідності може здій�
снюватися лише тоді, коли орган вико�
навчої влади (місцева адміністрація) чи
орган місцевого самоврядування (місце�
ва рада) не досяг з власником земельної
ділянки чи інших об'єктів нерухомого
майна, що на ній розміщені, згоди щодо
їх викупу для суспільних потреб. Тобто,
вилученню земельної ділянки з мотивів
суспільної необхідності повинен переду�
вати процес отримання згоди на її викуп
для суспільних потреб.

Отже, якщо трапилося, що у вас неза�
конно відібрали землю задля "суспільної
необхідності", то такі дії посадовців тре�
ба оскаржувати до органів прокуратури,
а також звертатися до суду за захистом.

Мій батько, Подинський Юрій

Іванович, помер в 2008 р. Він мав

майновий і земельний паї у колгос�

пі "Чистоводівський". Ми, його ді�

ти, успадкували і майновий, і зе�

мельний паї. За оренду землі у

розмірі 5,5 га ми з братом отриму�

ємо раз на рік гроші (останні 2 роки

по 850 грн.), а ось майновий пай

"пропав", тобто змінився власник �

декому з живих повернули якісь

гроші, а ми, оскільки батька нема �

нічого. 

Скажіть,будь ласка, якщо ми

маємо свідоцтво щодо власності

на майно, чи маємо ми з братом

право на виплату за майно в гро�

шовому еквіваленті? Дуже дякує�

мо!

Харківська обл. Ізюмський р�н,

Антоніна Подинська

Згідно чинного законодавства до
спадкоємців повністю переходить
право на майно набуте у спадщину.
Відповідь доцільно розділити на дві
частини. Про земельний пай та про
майновий пай.

Земельний пай очевидно був пе�
реданий  в оренду. Умови оренди ма�
ють бути визначені в договорі оренди.

Якщо не має на руках договору, то за
його копією можна звернутися до
орендодавця або у районний відділ
держземагентства.  Після чого Ви мо�
жете з'ясувати права сторін і визначи�
ти, чи плата 850 грн. на рік правомір�
на. А потім приймати рішення щодо
земельного паю відповідно до прав
визначених чинним законодавством
та умовами договору.   

Щодо майнового паю. Якщо гро�
мадянин має свідоцтво на право
власності на майно, то він має повне
право на володіння, користування та
розпорядженням ним. 

Таким чином Ви можете здати

своє майно оренду за плату, продати
або використовувати його самим. 

Якщо воно знаходиться в користу�
ванні іншої особи, то Ви маєте повне
право витребувати його. А далі розпо�
ряджуватись ним на свій власний роз�
суд (оренда, продаж, користування). 

Для захисту Ваших прав потрібно
звертатись до правоохоронних орга�
нів, профільних громадських органі�
зацій, таких як АФЗУ, СУСОКУ або їх
територіальних осередків. 

Консультацію надав

Василь Горбачов, юрист АФЗУ

228F48F15
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ЛИСТОПАД У САДУ Й ГОРОДІ
На городніх грядках наприкінці міся�

ця настав час сіяти насіння     деяких
овочевих культур під зиму. Підзимові
посіви  проводять із метою одержання
продукції в ранньовесняний період і в
першій половині літа. При підзимньому
посіві насіння проходять загартування й
розвинені з них рослини здатні краще
переносити знижені температури й за�
морозки. Часто в цей час ще навіть не
починають весняну обробку ґрунту.
Урожай овочів при підзимньому посіві
одержують на 1�2 тижні раніше, а вели�
чина його значно вище. 

Під зиму висівають моркву, петруш�
ку, кріп, пастернак, цибулю�чорнушку і
ріпку, салат, шпинат. У районах з конти�
нентальним кліматом, де морозна зимо�
ва погода встановлюється з листопада
по березень, також можна висівати ре�
дис, капусту. Варто пам'ятати, що не
виключено часткова або навіть повна за�
гибель насінь під час перезимівлі, тому в
умовах змінного клімату з нестійкою зи�
мою цей строк посіву застосовувати ри�
зиковано.

Успіх підзимнього посіву сильно за�
лежить від правильно обраного строку
заходу й умов ділянки. Ґрунти повинні
бути легкими, пухкими, структурними,
добре окультуреними, багатими органіч�
ними речовинами й не утворюючою кір�
кою. Для підзимніх посівів придатні рівні,
чисті від бур'янів ділянки. Щоб уникнути
підтоплення навесні поталими водами,
посів насінь під зиму роблять на високих
грядках.

Насіння висівають до настання зими
й випадання снігу. Найкращий час для
такого посіву � напередодні настання мо�
розів � 5�20 листопада (коли температу�
ра повітря понизиться до 0°С, а ґрунту �
до 2...4…4°С). Важливо, щоб до замер�
зання ґрунту насіння набрякли, але не
проросли, інакше вони загинуть. Великі
сухі насіння можна висівати, коли прий�
дуть стійкі заморозки (лопата при ударі
об ґрунт буде дзенькати). При ранньому
посіві або поверненні теплої погоди на�
сіння можуть прорости, і сходи загинуть
узимку.

Для підстрахування при посіві під зи�

му збільшують норму висіву на 20�25%.
Глибина посіву повинна бути мінімаль�
ною з рекомендованих для даної культу�
ри. Ґрунт для закладення насінь заготов�
ляють заздалегідь і зберігають у підвалі.
Небезпечні для подзимнього посіву так
звані "лютневі вікна". Набряклі насіння
швидко, такі як редис, при позитивних
температурах лютого здатні рушити в
ріст. Поворотні заморозки при не вкри�
тим снігом ґрунту можуть бути причиною
загибелі проростків. Для захисту від нес�
приятливих впливів на насіння під час їх�
ньої перезимівлі, посіви (рядки) потрібно
замульчувати перегноєм або компос�
том. 

У листопаді завершують всі справи у
відкритому ґрунті. Нестаціонарні плівкові
теплиці й каркасні малогабаритні плівко�
ві спорудження потрібно переставити на
те місце, де навесні будуть перебувати
багаторічні овочі � щавель, ревінь, бага�
торічні види цибулі, любисток, естрагон,
иссоп, канупер, котовник, дворічні ово�
чеві рослини � скорцонера, вівсяний ко�
рінь, петрушка, розсада овочевих куль�
тур, а також суниця. Металеві або плас�
тмасові дуги потрібно обережно очисти�
ти від ґрунту, просушити, продезінфіку�
вати і укласти під навіс на зберігання.

Стежте за температурою в підвалах,
сховищах. При температурі вище 5°С
треба підсилити провітрювання. У ви�
падку різкого похолодання варто утепли�
ти приміщення.

У листопаді ще не пізно продовжити
квашення капусти.

До заморозків злийте воду з бочок,
заберіть поливні шланги з ділянки в при�

міщення, що не промерзає взимку, збе�
ріть, очистіть й просушіть весь городній
інвентар.

Пам'ятайте, від того, як ви підготує�
теся до наступного сезону, буде залежа�
ти кількість і якість продукції. 

У випадку розташування ділянки на
схилі для запобігання змиву верхнього,
родючого шару ґрунту зробіть борозни
поперек цього схилу. Якщо ділянка про�
дувається вітром, розставте щити й інші
підручні засоби для снігозатримання.

Подбайте про ґрунти для майбутньо�
го року. Приготуйте ґрунтові суміші для
вирощування овочів, розсади в тепли�
цях, парниках, а також для вигонки зеле�
ні на підвіконні. Залишки грунтових сумі�
шей гарненько вкрийте, щоб вони не
промерзнули. У жодному разі не вики�
дайте, збирайте золу й, якщо є можли�
вість, заготуйте завчасно курячий кал і
інші органічні добрива. 

У домашніх умовах зелень петрушки
й селери одержують шляхом висаджен�
ня рослин, коренеплодів у контейнери,
шухлядки або квіткові горщики. Листи
відростають і в тіні. Поміщені на світло
(під лампи або на вікно), вони швидко
здобувають зелене фарбування протя�
гом 3�4 днів. Обрізка зовнішніх листів у
міру їхнього відростання сприяє появі
нових

При вирощуванні овочевої зелені в
умовах міської квартири, поруч із квітко�
вими культурами, потрібно вживати за�
ходів проти шкідників і хвороб, особливо
уважно оглядати рослини з метою вияв�
лення екземплярів, уражених попелиць і
павутинним кліщем.

4 Листопада  � Казанська. Перші заморозки. До Казанської не зима, з
Казанської �     не осінь. З Казанської мороз не великий, та стояти не
велить. 

5 Листопада   � Яків день. Коли на Якова крихта (снігова крупа, дрібний
град), то до Мотрони зима на ноги не стане. 

8 Листопада   � Дмитров день. Якщо в цей день холод і сніг � весна
буде пізня й холодна; якщо відлига � і зима, і весна будуть теплими. 

12 листопада   � Зіновій�синичник. Погодуй синицю взимку, згадає
тебе навесні. Час робити годівниці для птахів�зимників: синиць,
свірістелей, снігурів, сойок. 

14 Листопада  � Козьма і Дем'ян. За старим стилем у цей день
починався листопад, зустріч зими. Вважалося поганою прикметою, якщо
на дереві до цього терміну залишався лист. На Козмодемьяна лист
залишиться на дереві � на другий рік буде мор. На Козьму і Дем'яна
прощалися з осінню, чекали перших морозів. 

15 листопада   � День Акіндін. Садівники і городники до цього терміну
повинні повністю закінчити підготовку до зими. 

20 листопада   � Федот. Замерзли водойми, сніговий покрив. 
21 листопада   � Михайлів день. Повинна бути відлига. Помічають,

якщо на Михайлів день ранок з інеєм � чекай великих снігів, з туманом �
бути відлизі. Михайлів день вважається рубіжною датою, з цього дня
"зима встає на ноги". "З дня Михайла зима морози кує". Який Михайло,
такий і Микола (зимовий). Ця холоднеча з Мотрони. 

22 листопада   � Мотрона. Зима стає на ноги, налітають морози.
Прикмети: іній на деревах � до морозів, туман � до відлиги. 

23 листопада   � Іван милостивий. Дощ чи сніг � бути відлизі до
Введення. 

24 листопада   � Федір. Якщо на Федора Студита, "стане холодно й
сердито", то і день буває, як правило, сніжний. Якщо день теплий � зима
буде тепла, холодний � зима холодна. 

25 Листопада  � Іоанн.
Якщо дощ на Іоанна
Милостивого, то відлиги до
запровадження. На Іоанна
звичайно йде сніг. 

27 листопада   � Пилип. Іній
на Пилипівку � урожай на
овес, дощ � до урожаю
пшениці. Іній на деревах � до
морозів, туман � до відлиги, а
якщо вночі був іній, удень сніг
не випаде. Якщо вороння
чорне каркає � до відлиги. 

28 листопада   � Гурій.
Випав на Гурія сніг вже до
весни не стає. 

29 листопада   � Матвій. На
Матвія земля пріє. 

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

ЛИСТОПАДА
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Замовлення №127827

ПРЕТЕНДЕНТИ НА ДЕРЖАВНУ

ПІДТРИМКУ У 2012 РОЦІ

Відповідно до абзацу 6 пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання фінансової підтримки фермерським господарс�
твам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004
року №1102 (із змінами) Український державний фонд підтримки фермерських
господарств надає інформацію про перелік фермерських господарств, які претен�
дують на отримання фінансової підтримки у 2012 році  за бюджетною програмою
2801460 "Надання кредитів фермерським господарствам" у розрізі областей:

1) Кіровоградська область � СФГ "Чумак", ФГ "Ленд", ФГ "Острового В.С.",  ФГ
"Скриніка Станіслава Анатолійовича";

2) Житомирська область� ФГ "Новацький", ФГ "Алекс�К";   ФГ "Царіцино", ФГ
"Агротрансшлях", ФГ "Руслана плюс",   ФГ "Новацький", ФГ "Алекс К";

3) Івано�Франківська область� ФГ "Клемпоуз М.Я.";
4) Луганська область � ФГ "Лєсніченко",ФГ "Віталія",  ФГ "Олександрово", ФГ

"Рост�2011", ФГ "Рождєственскоє",   СФГ "Кузьмичи", ФГ "Адоніс�Агро";
5) Львівська область � ФГ "БОГДАН�М", ФГ "ВУЛИК", ФГ "ПОМІРКИ", ФГ "ОА�

ЗИС "К", ФГ "АГРО�МАР", ФГ "ВОЛЯ ГАЙ", ФГ "ЛЕЛИК",      ФГ "НАДІЯ", ФГ "РЕ�
КОЛЬТ";

6) Полтавська область � СФГ "Господар", ФГ "Вітченко", СФГ "Діана", ФГ "Щас�
лива доля", ФГ "Крупка", ФГ "Темп�1", ФГ "Гетьман�12",   СФГ "Зоря", СФГ "Ро�
машка", ФГ "Онищенко В", ФГ "Зоря", ФГ "Наша справа", СФГ "Шаталов", ФГ
"Едельвейс�1", ФГ "Гроу Агро",  СФГ "Відродження", ФГ "Віра�1";

7) Сумська область � ФГ "Мілка", ФГ "Красноярське", ФГ "Я і моя сім'я", СФГ
"Доба", ФГ "Наш час";

8) Чернігівська область � ФГ "Наталочка�2012", СФГ "Мир", ФГ "Час", ФГ "АГРО�
ВІТА", ФГ "СОЇ", ФГ "Ялинка СВ", ФГ "Гальонко М.І.";

9)  Дніпропетровська область � ФГ "ЛАВАНДА", ФГ "РОДИНА КУШНІР", СФГ
"ДІБРОВА", СФГ "БРАЙКО", ФГ "ЗОЛОТА НИВА", ФГ "ВЛАД�ЛЕНД", СФГ "ЛІДЕР",
ФГ "ЯРМОША ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА", СФГ "ЛАНИ�2000", СФГ "ЛИСТ", ФГ
"СНІТЬКО", ФГ "СЯЙВО", ФГ "ОКТАВІЯ", ФГ "ТАНДЕМ�АГРО", ФГ "ЕВЕРЕСТ", ФГ
"РІО�С".

Генеральний директор

М.І. Стрижак

ОГОЛОШЕННЯ

Київське відділення Українського державного фонду підF

тримки фермерських господарств повідомляє про проведенF

ня конкурсу з питань надання фінансової підтримки фермерF

ським господарствам Київської області на поворотній основі

відповідно до Постанови КМУ №1102 від 25.08.2004 року із

змінами.

Засідання комісії проводиться по мірі надходження коштів

та при наявності заявок від фермерських господарств.

До участі у конкурсі допускаються фермерські господарсF

тва, які подали документи відповідно вимог для участі у конF

курсі та зареєстровані в установленому порядку.

Документи приймаються за адресою:

м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 

13, кімн. №206.

Телефон для довідок: (044)F235F27F08

СПІВЧУТТЯ РІДНИМ ТА БЛИЗЬКИМ

Асоціація фермерів та приватних землевласників України, Укр�
держфонд підтримки фермерських господарств, редакція газети
"Вісник Фермер України" висловлюють співчуття рідним та близь�
ким та повідомляють, що на 72 році пішов з життя Олійник Микола
Іванович, який багато років віддав роботі на посаді директора Жи�
томирського відділення Укрдержфонду, був не байдужий до проб�

лем фермерів та завжди переймався питаннями розвитку фер�
мерського руху на Житомирщині.

Пам'ятаємо та сумуємо.
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16 жовтня, Верховна Рада дозволила сільським радам оформляти
спадщину для сільських жителів. За прийняття законопроекту в цілому
проголосували 288 депутатів. Як повідомляється, Рада внесла зміни
до Цивільного кодексу і закону Про нотаріат. Депутати зокрема вста�
новили, що прийняття заяв про вступ у права спадкоємця, оформлен�
ня свідоцтва про право на спадщину та внесення до нього змін, охоро�
на спадкового майна, призначення виконавця може здійснюватися,
крім нотаріуса, і сільрадами.

Таким чином, сільради, як і нотаріуси, зобов'язуються після отри�
мання повідомлення про відкриття спадщини повідомити інших спад�
коємців, в тому числі і шляхом публічного оголошення або повідом�
лення у пресі. ВР встановила, що при оформленні свідоцтва сільради
повинні перевіряти факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття
спадщини, наявність підстав для отримання спадщини. При цьому
спадкоємці, які пропустили строк прийняття спадщини, за згодою
сторін можуть отримати свідоцтво про спадщину в сільраді.

У законі про нотаріат визначено, що право на спадщину земельно�
го паю після смерті фізичних осіб, які проживали у селі, може бути ви�
дано посадовою особою органу місцевого самоврядування спадкоєм�
цям першої та другої черги на підставі трудової книжки члена колек�
тивного або іншого сільськогосподарського підприємства, право на
спадщину земельної ділянки � на підставі правовстановлювальних до�
кументів, державного акта або рішення органу місцевого самовряду�
вання.

Свідоцтво про право на спадщину нерухомого майна, що підлягає
реєстрації, може бути видано посадовою особою органу місцевого
самоврядування спадкоємцям першої та другої черги на підставі пра�
вовстановлювальних документів та довідки відповідного органу місце�
вого самоврядування із зазначенням у ній характеристик будівлі, на
яку видається свідоцтво.

Таким чином, спрощено оформлення спадщини на земельну ділян�
ку, будинок або майно сільським спадкоємцям, оскільки раніше їм до�
водилося неодноразово їздити до нотаріуса в районний чи обласний
центр і одержувати багато платних довідок.

ВЕРХОВНА РАДА СПРОСТИЛА 

ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ

Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк підтвердив, що з 15
листопада 2012 року в країні вводиться заборона на експорт пшениці.
Підставами для цього є зменшення у 2012 у році виробництва пшени�
ці в Україні у порівнянні з 2011 роком майже на третину.

Раніше міністр Агрополітики заявляв про можливе введення екс�
портних обмежень у випадку, якщо високі темпи поставок будуть
сприяти зростанню цін на хліб.

"Повна заборона із зазначенням точної дати є кращим варіантом
для трейдерів. Це дозволить оголосити про настання форс�мажорних
обставин", � відзначає один з учасників зернового ринку.

За офіційними даними, Україна експортувала 7,1 мільйона тонн
зерна станом на 18 жовтня, в тому числі 3,57 мільйона тонн пшениці.

За інформацією МінАПП

ВВЕДЕНО ЗАБОРОНУ 

НА ЕКСПОРТ ПШЕНИЦІ

Україна станом на 29 жовтня 2012 намолотила 41,2 млн. тонн зер�
на з 13,7 млн. га, що становить 93% запланованих до збирання площ.
Всього, за прогнозами Мінагропроду, врожай цього року становитиме
близько 46 млн тонн проти рекордних 56,7 млн тонн в 2011 році. Про
це повідомила прес�служба Міністерства аграрної політики та продо�
вольства.

Згідно з даними міністерства, середня врожайність зернових по
країні становить 30 ц/га, тоді як на аналогічну дату минулого року � 35
ц/га. У повідомленні також зазначається, що до зазначеної дати агра�
рії зібрали 14,9 млн. тонн кукурудзи на зерно з 3,4 млн. га (78% плано�
ваних площ). Середня врожайність культури � 43,2 ц/га, тоді як у мину�
лому році � 57,6 ц/га. Намолочено 166 тис. тонн рису з 25 тис. га (98%
площ). Середня врожайність культури � 65,9 ц/га (у 2011 році � 62,4
ц/га). Крім цього, до зазначеної дати аграрії зібрали 7,8 млн. тонн со�
няшнику з 4,8 млн. га (99% площ) при середній врожайності 16,3 ц/га
(у 2011 році � 18,7 ц/га). Сої намолочено 2,1 млн тонн з 1,3 млн га (89%
площ). Її врожайність в середньому становить 16,3 ц/га проти торішніх
20,2 ц/га.

Потребу країни в зерні експерти оцінюють в 28,7 млн тонн на рік.

За інформацією МінАПП

УКРАЇНА ЗІБРАЛА 41,2 МІЛЬЙОНА

ТОНН ЗЕРНА

АГРАРНА БІРЖА ЗАПРОШУЄ
НА НАВЧАННЯ

Аграрна біржа � це єдина державна товарна біржа в Україні. Створена у 2005 році, вона
забезпечує рівні умови для всіх учасників біржової торгівлі та сприяє розвитку ринку товарних
деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція.

Аграрна біржа запровадила систему електронних торгів сільськогосподарською
продукцією та проводить безкоштовне навчання всіх бажаючих.

Електронна торгова система надає такі переваги:

� Прозорість ціноутворення; 
� Розширення ринку збуту та клієнтської бази; 
� Збільшення рівня конкуренції по кожному товару; 
� Зниження ризиків торгових операцій; 
� Гарантія виконання угод та розрахунків по ним; 
� Рівний доступ до торгівлі на біржі всім учасникам ринку; 

Результати торгів по зовнішньоекономічних контрактах станом на 24.10.2012:

* F ціни вказано в доларах США в перерахунку на гривню за курсом НБУ
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