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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

ВІТАЄМО ДЕЛЕГАТІВ ТА УЧАСНИКІВ ХХІІ З'ЇЗДУ 
АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ!

Завдяки активній позиції фермерів України в минулому році було

скасовано мито на зерно, продовжено мораторій на продаж земель

сільськогосподарського призначення та відтерміновано прийняття

Закону України "Про ринок землі". Про роботу АФЗУ за звітний період

читайте в тезах доповіді Президента Асоціації на ссттооррііннккаахх  22��33..

Тісна співпраця фермерів Рівненщини з місцевою владою
приносить відчутні результати. ДДееттааллььнніішшее  ннаа  ссттооррііннцціі  44..

Фермерські господарства основа сільської поселенської
мережі. ДДееттааллььнніішшее  ннаа  ссттооррііннцціі  88..

Як місцеві чиновники фермерське господарство
закривали. Читайте ннаа  ссттооррііннцціі  55 Правовика.
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ТЕЗИ ДОПОВІДІ ПРЕЗИДЕНТА АФЗУ
М.МИРКЕВИЧА НА ХХІІ З'ЇЗДІ

Пропонуємо вашій увазі звітну доповідь Президента АФЗУ Микола Маркевич на ХХІІ з'їзді АФЗУ в якій він головну увагу приді�

лив аналізу проблем в аграрному секторі економіки України які стосуються українського фермера � як підприємця середньої лан�

ки сільськогосподарського виробництва та окреслив завдання на поточний рік, а також дав оцінку прорахункам та помилкам, які

були в роботі в минулому періоді. 

За звітний період робота АФЗУ була націлена на ви�
конання статутних завдань Асоціації, втілення в життя рі�
шень ХХІ з'їзду та основних засад розвитку фермерсько�
го руху в Україні. Для досягнення поставлених цілей АФ�
ЗУ було проведено планові засідання Ради, де розгляда�
лися як внутрішні так і політичні завдання діяльності ор�
ганізації. Серед них важливе місце займали питання еко�
номічного характеру. Зокрема, на виконання рішень ми�
нулого з'їзду та поточної ситуації, АФЗУ було надіслано
ряд звернень до Верховної Ради України з вимогами не�
гайно прийняти Закони України "Про державний земель�
ний кадастр", "Про державний іпотечний банк", "Про
особливо цінні землі" та закон "Про обіг земель" а також
пропозиції фермерів щодо внесення змін до законопро�
екту "Про ринок землі", тощо. На чергових засіданнях Ра�
ди розглядалися питання регулювання ринку зерна та ін�
шої сільськогосподарської продукції, формування бюд�
жету на 2012 рік, а також питання співпраці з Мінагропо�
літики та продовольства України щодо надання держав�
ної підтримки фермерським господарствам та пошуку
шляхів реалізації продукції фермерів на внутрішньому
ринку України. 

Багато важливих питань спільними зусиллями вдалося
вирішити, частина питань ще в процесі роботи і над їх вирі�
шенням сьогодні працює Рада та Генеральна дирекція АФЗУ. 

Рік, що минув, послав нам нові випробування, але
сподіваюся, що ми їх успішно пройшли і ліквідували за�
лишки тої смуги, яка підриває силу нашої організації. І на
цьому шляху свою відданість фермерському духу та
власну державницьку позицію продемонстрували голо�

ви обласних організацій: 

Чернігівщини � Якуб Іван Миколайович; Рівнен�

щини � Українець Дмитро Павлович; Черкащини �

Стецюк Сергій Іванович.

Активну громадську позицію проводять і голови ра�

йонних асоціацій, а саме: Наконечний Григорій Про�

хорович (Баришівський р�н, Київська обл.), Цокалов

Олексій Степанович (Бобринецький р�н, Кіровоград�
ська обл.), Харченко Микола Володимирович (Вели�
ко�Новосілківський р�н Донецька обл.), Босько Анато�

лій Борисович (Новомиргородський р�н, Кіровоград�
ська обл.), Литвиненко Руслана Миколаївна (Кремен�
чуцький р�н, Полтавська обл.), Герзанич Олена Андрі�

ївна (Берегівський р�н, Закарпатська обл.).
Значних успіхів у господарюванні досягли у минулому

році фермери: Осадчий Володимир Олексійович � го�
лова ФГ "Базис" Уманського р�ну Черкаської обл.; Бу�

тенко Олексій Іванович � голова ФГ "Бутенко" Мен�
ського р�ну Чернігівської обл.; Ярмолюк Іван Савович �
голова ФГ "Відродження" Петриківського району Дніпро�
петровської обл.; Карпенко Сергій Григорович � голо�
ва ФГ "Карпенка С" Зінківського р�ну Полтавської обл.;
Кириченко Леонід Петрович � голова ФГ "Зоря Кахов�
щини" Каховського району Херсонської обл.; Машин�

ська Віра Олександрівна � голова ФГ "Хлібні Дари Ук�
раїни" Бориславського р�ну Херсонської обл. та багато
інших. 

У звітному періоді робота Асоціації була спрямована
в основному на відстоювання інтересів фермерів у зако�
нопроекті "Про ринок земель". З цією метою Асоціацією
було проведено велику організаційну та пропагандист�
ську кампанію направлену проти прийняття закону у
2011 р. Свою позицію Асоціація будувала на тому, що
широкого обговорення законопроекту з фермерами не
було і відповідно права фермерів у проекті закону жод�
ним чином не відображені. 

У своїй позиції щодо запровадження ринку землі в
Україні Асоціація виходила з рішень попереднього ХХІ
з'їзду, який постановив ініціювати проведення референ�
думу щодо доцільності прийняття закону України "Про
ринок земель" і на час підготовки та проведення рефе�
рендуму накласти мораторій на продаж земель сільсько�
господарського призначення.

Таким чином Законопроект № 9001�д "Про ринок
землі" народні депутати прийняли в першому читанні 9
грудня 2011р, а 27 грудня Верховна Рада продовжила
мораторій на купівлю�продаж с/г земель до 1 січня
2013 р.

7 лютого, на X сесії шостого скликання парламенту,
під тиском громадськості законопроект "Про ринок зем�
лі" було відкладено на невизначений термін. 

Так було здобуто нашу першу суттєву перемогу у від�
стоюванні прав на землю для українських фермерів. Од�
нак, в цьому напрямку ще роботи багато і зупинятися на
досягнутому не будемо: врятуємо землю � збережемо
Батьківщину!

Приємно констатувати той факт, що сьогодні фермер
серед сільської громади набирає дедалі більшої довіри
та авторитету. Здобуває шану і повагу за здобуті своїми
ділами успіхи. А тому, фермерський рух живе і житиме,
бо дух вільного сільського господаря у крові і генах ук�
раїнців. Посіяна фермерами селянська справа на по�
чатку 90�х років продовжує проростати на українській
ниві. На зміну батькам приходять діти: освідчені, амбі�
ційні, несхитні, готові боротися за батьківську справу на
землі. І готові це робити тільки разом і в законодавчому
полі на європейському рівні.

Для цього у нас є відповідний організаційний та інте�
лектуальний ресурс. Сьогодні АФЗУ налічує 25 обласних
АФЗ та 394 районних осередків, об'єднує на добровіль�
них засадах власників фермерських та особистих селян�
ських господарств, а також працівників обслуговуючих
кооперативів, інших недержавних підприємств та органі�
зацій, які формують фермерську інфраструктуру і обслу�
говують фермерські господарства. Ми з впевненістю мо�
жемо говорити, що АФЗУ реально захищає інтереси по�
над 43 тисяч фермерських та майже 4 млн. особистих се�
лянських господарств. Це одна з перших громадських
організацій, яка з'явилась на пострадянському просторі,
коли стало зрозумілим, що для захисту інтересів селян
необхідні такі структури, які відповідали б вимогам рин�
кової економіки, суспільно � політичним змінам, що від�
булися в суспільстві. 

Для популяризації у суспільстві ідеології фермер�
ського руху, АФЗУ використовує свій власний орган � газе�
ту "Вісник Фермер України". Ця газета для всіх, хто яки�
мось чином пов'язаний з сільським господарством і про
все, що стосується сільського господарства.

За звітний період ми доклали чимало зусиль для того,
щоб змінити імідж нашої газети, зробити її більш популяр�
ною та впливовою. Для цього змінили стиль подачі матері�
алу, структурували газету за напрямками, покращили її
форму, врешті зробили певні кроки щоб наблизити її до
потреб фермерів. 

З метою принципового покращення роботи Асоціації
ми повинні вдатися до рішучих структурних дій. Необхідно
розширити фахову структуру � Генеральну дирекцію АФ�
ЗУ, де буть працювати фахівці у галузі аграрної економіки,
менеджери та юристи. Впевнений, що це перш за все має
бути дієвий і працездатний штаб, який на постійних заса�
дах буде працювати над практичним втіленням рішень
з'їздів, засідань Ради АФЗУ, розпоряджень Президента
Асоціації.

В той же час, Рада, виконуючи представницькі і норма�
тивні функції громадської організації, має стати прототи�
пом фермерського парламенту.

Для реалізації задуманої мети потрібні відповідні фі�
нансові ресурси, які ми можемо акумулювати за рахунок
сплати членських внесків. 

Я хочу, щоб ми нарешті усвідомили, що без належного

фінансування Генеральної дирекції ми не можемо надіяти�
ся на відповідний рівень її роботи, що має істотний вплив
на результативність впровадження рішень з'їзду та Ради
АФЗУ зокрема.

У своїй ідеології ми не сповідуємо радикальних мето�
дів для досягнення своєї мети, навпаки � наша праця є
відкритою і прозорою. Однак, коли влада нас не чує, ми
готові і на радикальні заходи. І лише підкріпивши свою
позицію радикальними заходами, ми разом з інститута�
ми громадянського суспільства добилися закріплення в
законі мораторію на продаж землі до 2013 р. Однак бо�
ротьбу за ринок землі ми будемо продовжувати й надалі,
та відстоювати інтересів українського селянства і фер�
мерів зокрема перед Президентом, Верховною Радою,
Урядом та Міністерством аграрної політики та продо�
вольства України. 

Серед основних найважливіших напрямків такої

співпраці є:

Співпраця АФЗУ з Верховною Радою та Кабінетом
Міністрів України з питань розвитку аграрного сектору еко�
номіки, сталого розвитку сільських територій та реформу�
вання земельних відносин шляхом організації професійної
роботи над проектами законів України, змін до законів, а
також цілеспрямованої роботи з іншими державними орга�
нами щодо прийняття підзаконних актів; 

Співробітництво АФЗУ і Кабінету Міністрів України,
Міністерства аграрної політики України з питань форму�
вання сучасної аграрної політики України на ринкових за�
садах (така співпраця теж почалася, оскільки АФЗУ вклю�
чено до складу Громадської ради при Мінагрополітики та
продовольства України);

Посилення превентивних заходів щодо виявлення
проектів законодавчих актів, які можуть негативно вплину�
ти на позиції українських фермерів та вжиття заходів щодо
їх коригування;

Підвищення довіри суспільства до фермерів, вироб�
ників, переробників та всіх зайнятих в аграрному секторі
суб'єктів господарювання, незалежно від галузі, форми
власності чи величини підприємств;

Захист і представлення інтересів фермерів та сіль�
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів в органах
державної влади шляхом входження до складу колегій міс�
цевих державних адміністрацій представників обласних та
районних АФЗ; 

Представлення інтересів українських фермерів за
кордоном шляхом розширення зв'язків із асоціаціями сіль�
госпвиробників, фермерів, кооперативів, переробників та
іншими структурами зарубіжних країн;

Створення платформи для діалогу представників всіх
галузей АПК з метою узгодження і формування спільної по�
зиції, врахування інтересів всіх суб'єктів аграрного ринку,
консолідації зусиль для реалізації та збуту фермерської
продукції; 

Підвищення професійного рівня фахівців аграрної га�
лузі, від державних службовців до товаровиробників, зав�
дяки залученню до керівництва та обміну досвідом нової
генерації фахівців з ринковим досвідом та ініціювання зап�
ровадження в аграрних закладах освіти модульних дис�
циплін з вивчення фермерської справи чи створення відпо�
відних кафедр.

Необхідно також відмітити той факт, що не всі ферме�
ри, а подекуди і голови обласних та районних асоціацій, не
до кінця розуміють нашої мети, адже членство в АФЗУ та
виконання статутних завдань, включаючи сплату членських
внесків, дає змогу отримати низку переваг, які сприяють
професійному та бізнесовому успіху фермерів на аграрно�
му ринку. Однією з найважливіших з них є унікальна нагода
потрапити в середовище спілкування й обміну досвідом
професійної аграрної еліти.

Таким чином, членство в АФЗУ дає можливість:

Сприяти формуванню сучасної аграрної політики
держави, беручи участь у роботі Ради, круглих столів, Гро�
мадської ради Мінагрополітики та продовольства України
та експертних рад організацій аграрного спрямування;

Використовувати інструменти громадського впливу
для вдосконалення законодавчого та нормативно�право�
вого поля в аграрному секторі;

Захищати інтереси своєї організації чи підприємства,
користуючись підтримкою інформаційно�аналітичного від�
ділу АФЗУ та використовуючи інформаційну підтримку за�
собів масової інформації;

Безкоштовно отримувати в електронному варіанті
бюлетені АФЗУ та іншу корисну інформацію;

Брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах,
навчальних програмах, які планує у поточному році прово�
дити АФЗУ;

Президент АФЗУ

Микола Миркевич
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Безкоштовно користуватися інформацією на веб��
порталі АФЗУ;

Безкоштовно отримувати юридичні консультації у
спеціалістів АФЗУ.

Користуватися пільговими тарифами під час бізнес��
поїздок за кордон;

Брати участь у аграрних ярмарках та виставках, що
проводяться за сприянням АФЗУ; 

Використовувати знання та досвід фахівців аграрно�
го сектору міжнародного рівня, з представниками яких на�
лагоджена і продовжує налагоджуватись співпраця; 

Отримувати висококваліфіковані фінансові консуль�
тації та підтримку в пошуку інвестицій;

Пройти стажування за кордоном та отримати допо�
могу з пошуку надійних міжнародних партнерів.

Оосновні політичні завданнях АФЗУ.

Асоціаціація ніколи не стояла осторонь вирішення в
Україні політичних питань. Використовуючи власний ін�
формаційний ресурс, а саме газету "Вісник Фермер Ук�
раїни" АФЗУ розмістила на її шпальтах своє бачення аг�
рарної реформи в Україні. Окрім того, АФЗУ була органі�
затором та співорганізатором багатьох круглих столів,
семінарів, прес�конференцій, громадських слухань, у
яких багато хто із присутніх брав участь. І як підтвер�
дженням цього є те, що АФЗУ одна з перших громад�
ських організацій започаткувала в державі суспільну
дискусію щодо запровадження ринку землі і чітко висту�
пила з критикою окремих положень урядового законоп�
роекту "Про ринок землі".

Свою позицію АФЗУ підтвердила на останній прес��
конференції, що відбулася в Укрінформі 1 лютого цього
року на тему "Чи виживе український фермер після прий�
няття закону України "Про ринок земель". 

Сьогодні це питання для українського селянства є
вкрай важливим та актуальним. 

Основними і найбільш чітко виявленими результата�
ми аграрних перетворень в Україні останнього десяти�
ліття є перехід земельних ресурсів країни у власність ве�
ликої буржуазії, формування потужних і надпотужних аг�
рарних латифундій, швидке відмирання українського се�
ла як виробничої і соціокультурної структури.

Безумовно � прийнята стратегія аграрних реформ
визначається загальною глобалізацією світової економі�
ки. У ній не залишається місця ні патріархальним фор�
мам господарської діяльності, ні пов'язаному із ними
сільському способу життя. Разом з тим є підстави при�
пускати наявність певної історичної зумовленості таких
змін, притаманних саме для України.

Найбільш характерними для нинішнього часу є коло�
сальні масштаби тіньової приватизації землі, переважно
напівкримінального, а часто й кримінального характеру.
Законодавча і виконавча влада (парламент, уряд, місце�
ві державні адміністрації, судові та правоохоронні орга�
ни) подекуди спокійно спостерігають за цією незакон�
ною діяльністю, проявляючи при цьому невиправдану
інертність.

Зараз ні заощадження на банківських рахунках, ні
інвестування в розвиток промисловості, сільського гос�
подарства, сфери послуг та інше не гарантують збере�
ження капіталу. Один з найнадійніших способів його
вкладення � скуповування нерухомості і насамперед
землі. Сюди капітал спрямовує свої інтереси й зусилля,
незалежно від того, якій гілці влади він належить. Тому
боротися з тіньовою приватизацією землі нікому, окрім
тих, хто її обробляє і для кого фермерство стало сенсом
життя. 

Окремо необхідно зупинитися на тіньових схемах
заволодіння земельними ділянками та схемах, які пра�
цюють сьогодні при недолугому українському законо�
давстві.

Однією з легальних таких схем є перехід земель
сільськогосподарського призначення у власність місь�
ких жителів шляхом спадкування паю. За останні півтора
десятиліття пішли з життя багато пенсіонерів, яким зе�
мельні та майнові паї було виділено у власність. Природ�
но, ця власність перейшла до їхніх спадкоємців, які про�
живають у містах і з сільським господарством жодним
чином не пов'язані. Ці міські землевласники становлять
значний контингент власників земельних і майнових па�
їв, готових продати їх кожному, хто побажає їх придбати.
Легко також розстаються з паями нинішні пенсіонери та
малоімущі сільські жителі.

Набуло поширення сьогодні і таке явище, як сільське
"рейдерство", за рахунок скуповування майнових паїв та
усунення в результаті цього керівної ланки господарств,
що закінчується розпродажем майна, худоби і повним
руйнуванням сільськогосподарських підприємств. Біль�
шість нових власників не бажають займатися тварин�
ництвом як складною галуззю, що потребує чималих ка�
піталовкладень. Захоплені в результаті рейдерських
атак господарства орієнтуються переважно на вироб�
ництво зерна і насіння олійних культур. Купується нова
техніка та освоюються працезберігаючі технології об�
робки польових культур. У результаті такої переорієнта�
ції господарської діяльності та зміни технологій робочі
місця в нових хазяїв одержують у найкращому разі 1�2
відсотки з числа колись працюючих. Провокується ма�

сове безробіття, яке в сільській місцевості перетвори�
лося на серйозну проблему. При цьому сільські жителі
втрачають елементарну соціальну підтримку, яку сьо�
годні їм надають тільки фермери. Таким чином, руйну�
ється уклад життя в сільських громадах. При цьому фон�
ди на утримання сільських безробітних формуються з
державного бюджету, тобто із коштів платників податків.
Прибуток, а в найближчому майбутньому � і земля, зе�
мельна рента � багатим, а суспільству � утримання сіль�
ських безробітних.

Таким шляхом і зароджується аграрний латифун�
дизм, з'являються нові поміщики. Сільським господарс�
твом вони безпосередньо не займаються. Для цього
наймаються менеджери. Господарі володіють бізнесом у
більш прибуткових і менш ризикованих сферах діяльнос�
ті. Ними можуть бути і депутати Верховної Ради, і великі
державні чиновники, і банкіри. У селах, як правило, мало
хто знає особистості нових панів. Вони ховаються за
складними назвами юридичних власників.

На відміну від поміщиків минулих епох, вони не мають
у селах маєтків і не проживають у них навіть тимчасово. У
праці селян, соціальному й культурному розвитку села,
сприятливій екології аграрних територій вони не зацікав�
лені. Землю вони сприймають як виробничий ресурс,
або об'єкт спекуляцій, а село і його жителів � як зайвий
елемент. 

В останні роки позначилося нове явище � на землях
України з'явилися громадяни західних країн: поляки,
серби, австрійці, німці, голландці та ін. Загальна стра�
тегія їхньої діяльності мало відрізняється від вітчизня�
них представників цього ж стану. Але західні європейці
мають низку переваг. Для сільськогосподарської діяль�
ності на наших територіях вони одержують дешеві кре�
дити у своїх країнах, а прибуток, звичайно, вивозять за
кордон.

Чому так відбувається? Обмежені земельні ресурси
й жорстке природоохоронне та соціальне законодавс�
тво в Західній Європі зумовлюють значну привабливість
земель України для вкладення іноземного капіталу. Аг�
рарна реформа дозволяє нині скромному голландсько�
му або німецькому фермеру з наділом на його батьків�
щині, який ледь перевищує десять гектарів, одержавши
у своїй країні дешеві кредити, відразу стати в Україні
латифундистом, поміщиком із тисячами гектарів най�
кращої в Європі землі. Те, що в минулому було немож�
ливо здійснити шляхом кровопролитних війн, сьогодні
досягається в мирній тиші банківських і урядових кабі�
нетів. Зовсім нескладно уявити собі, як розвиватимуть�
ся події після зняття мораторію на торгівлю землею
сільськогосподарського призначення в умовах уже оче�
видного усунення держави від вирішення складних пи�
тань аграрної економіки та соціальної політики.

Узагальнений сценарій може бути тільки таким:

1. Масове скуповування земельних і майнових паїв.
Захоплення земель великим вітчизняним та іноземним
капіталом, що призведе до витіснення з ринку україн�
ського фермера та обезземелення українського селянс�
тва;

2. Перепрофілювання господарської діяльності з пе�
реходом на працезберігаючі малолюдні технології.

3. Подальше зростання сільського безробіття, дегра�
дація сіл і сільських територій.

4. Різке погіршення екологічної ситуації в сільській
місцевості.

Виходячи з наявного досвіду приватизації початку
90�х років, можна з достатньою впевненістю стверджу�
вати, що через десять років після зняття мораторію на
торгівлю землею сільськогосподарського призначення
вся вона опиниться у володінні не більш як десятка ро�
дин. Відомих в минулому земельних магнатів � Потоць�
ких, Браницьких, Урусових, Лопухіних та інших годі буде
й порівнювати з новими "князями".

Отже, нас очікують непрості часи. За володіння зем�
лею боротимуться більш жорстоко й безкомпромісно,
ніж це було в інших галузях народного господарства. Су�
дячи з останніх подій, а саме прийняття Верховною Ра�
дою України у першому читанні за основу Закону України
"Про ринок землі", результатом чергового "подарунка"
від влади буде цілковите знеземелення селян, перехід
їхньої земельної власності в руки буржуазії, формування
аграрних латифундій, позбавлення селян місця докла�
дання праці, а потім і проживання.

Як протидія цьому явищу заслуговує на увагу аграрна
політика європейських країн "старого" капіталізму: Ні�
меччини, Франції, Австрії, Швейцарії, Швеції, норми якої
можна передбачити у нинішньому законі "Про ринок зем�
лі". Там основу досить потужного аграрного сектора
формують відносно дрібні, за нашими масштабами, фер�
мерські господарства. Безумовно, в перелічених держа�
вах відбувається постійне збільшення площі землеко�
ристування окремих ферм. Наприклад, за всю повоєнну
історію середній розмір господарства в Німеччині збіль�
шився з 8�10 до 50�60 га.

Ніхто не засумнівається, що тамтешня буржуазія
змогла б та, очевидно, бажала б скупити всі землі сіль�
ськогосподарського призначення і організувати на цій
території надприбуткові аграрні холдинги. Але їй (буржу�
азії) зробити це ніхто не дозволить. У цих країнах розумі�
ють, що в такому разі земля опиниться у володінні тран�

снаціональних корпорацій, а території країн фактично
денаціоналізуються. Селянству на них місця не знай�
деться.

Історичний досвід переконує, що у разі правильного
визначення цілей і методів проведення аграрних ре�
форм, їхні позитивні результати виявляються через не�
великий проміжок часу. У нашому випадку ми не повин�
ні стати свідками тривалого розвалу сільськогосподар�
ської галузі та формування різко негативних процесів у
соціально�культурній сфері сільської місцевості і країни
загалом. Треба діяти ефективно і рішуче шляхом прове�
дення просвітницьких заходів в селах України та форму�
вання відповідної громадської думки. Зрештою, почина�
ючи з березня цього року силами Асоціації, при підтрим�
ці міжнародних організацій, ми плануємо це робити. Але
ця робота буде ефективною лише тоді, коли матимемо
активну підтримку місцевих осередків АФЗ. Таким чи�
ном можна буде опрацювати пропозиції селян та подати
Уряду свою концепцію аграрного реформування з но�
вою ідеологією та стратегією.

Сьогодні ми, як потужна представницька громад�

ська організація, можемо формувати свої пропози�

ції та визначити на своєму з'їзді наступні завдання

для Уряду:

1. Провести до 2013 року найдетальнішу інвентариза�
цію сільськогосподарських земель наземними і косміч�
ними засобами з юридичним, правовим супроводом.
Виявити всіх справжніх, а не підставних власників зе�
мельних ресурсів. Повернути державі й сільським грома�
дам численні самозахоплення.

2. Не менше як на десять років установити мораторій
на торгівлю землею сільськогосподарського призначен�
ня, щоб грунтовно розібратися з напрямком і структурою
аграрних перетворень. Заяви окремих економістів про
потребу ринкового обігу землі, з метою іпотечного кре�
дитування виробництва, непереконливі через низьку
прибутковість і високий ризик аграрного виробництва,
відповідно, низьку ціну землі та невеликі суми застави,
що не забезпечують фінансування господарської діяль�
ності. Спекулятивні ціни на земельні ділянки поблизу Ки�
єва й інших великих міст не відображають діючих еконо�
мічних законів формування ціни на землю сільськогоспо�
дарського використання.

3.Уряду слід розробляти не лише програми розвитку
виробництва, а і концепцію розвитку територіальних гро�
мад, і починати слід із соціальних, а не з виробничих фак�
торів.

4. Внести зміни у процес формування бюджетів усіх
рівнів. Бюджет сільських громад і сільськогосподарських
підприємств має формуватися знизу. Податок із землі
повинен бути основною складовою сільського бюджету.
Сільським громадам слід знати, що вони житимуть в ос�
новному за рахунок земель, на яких вони розташовані.
Через земельний податок можуть організовуватися різні
соціальні фонди. Земельний податок може стати осно�
вою вдосконалення технологій, поліпшення якості зе�
мельних угідь, здійснення екологічних програм в агро�
ландшафтах.

5. Обмежити або заборонити рух паїв на 10�15 років.
6. Установити адміністративну відповідальність за

стан і використання сільськогосподарських угідь. За ви�
користання землі не несуть відповідальності ні сільські
ради, ні самі власники паїв, ні вся аграрна й неаграрна
управлінська вертикаль. 

7. Зобов'язати місцеві адміністрації формувати пос�
тійних землекористувачів. При цьому заборонити земле�
володіння юридичних осіб і законодавчо обмежити кон�
центрацію земельних угідь в одних руках, виходячи з
пропозицій АФЗУ, поданих у Комітет ВРУ з питань аграр�
ної політики та земельної реформи. 

8. Організувати максимальну переробку сільськогос�
подарської продукції на місці виробництва, що забезпе�
чить сприятливу структуризацію аграрного соціуму, оп�
тимальні за часом зайнятості та спектром професій, а та�
кож рівнем доходів, віковим і гендерним складом трудо�
ві ресурси сільських громад. 

9. Усі відносини з державою сільськогосподар�
ський виробник має здійснювати через єдиний пода�
ток на землю та звітувати один раз на рік перед фіс�
кальними органами. Сільськогосподарського вироб�
ника варто звільнити від прямих контактів із контролю�
ючими та наглядовими органами. Єдине його завдан�
ня � сплатити податок, а всі відносини з владою та її
структурами вибудовуються через органи місцевого
самоврядування. 

10. На державному рівні слід визначитися із зональ�
ною і по адміністративних одиницях спеціалізацією ви�
робництва, потрібними обсягами, якістю, відносно ста�
більними цінами. Сформувати центральний орган із регі�
ональними відділеннями вивчення внутрішніх і зовніш�
нього аграрних ринків на кшталт функціонуючого багато
років у сусідній Польщі Агентства аграрного ринку.

Надіємося, що Уряд прийме до уваги наші пропозиції
і поетапно вони будуть втілені у життя.

Хочу подякувати делегатам з'їзду за принципову по�
зицію у відстоюванні інтересів українського селянства, у
підтримці та пропаганді фермерського руху і закликати
всіх до єдності, консолідації всіх зусиль для плідної праці
на благо українського народу.
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БЕРТАШ ФЕРМЕРІВ РОЗУМІЄ.
А ДЕРЖАВА?

24 січня відбувся зліт фермер�

ських родин, на якому традиційно

фермери Рівненщини підбивають

підсумки року минулого і ведуть за�

цікавлений діалог із владою про

свої найбільш болючі проблеми.

Нижче � нотатки кореспондента Рів�

ненської газети "Вільне слово" Во�

лодимира Комаровського про те,

якою була ця розмова і до чого сто�

рони домовилися цього разу. Мате�

ріал надано газеті "Вісник Фермер

України" на прохання голови облас�

ної Асоціації фермерів та приватних

землевласників Дмитра Українця.

Так чомусь повелося за роки неза�
лежності на Рівненщині, що влада,
маю на увазі перших осіб, не вважала
за потрібне ані зустрічатися з нашими
фермерами, ані слухати їх, ані, тим
більше, звітуватися перед ними. Не те,
щоб геть відхрещувалася, бо таки від
випадку до випадку когось із других�
третіх осіб таки посилала, але то задля
годиться, а далі обіцянок нічого не бу�
ло. І лише п'ятий очільник області по�
ламав цю нерозумну традицію: Василь
Берташ особисто зустрівся з фермер�
ською делегацією, вислухав її, відтак
не раз був у фермерських господарс�
твах, аби не з чужих слів знати, як їм
мається. А після попереднього зльоту
фермерських родин навіть запропону�
вав створити обласний фонд підтрим�
ки фермерів краю, і ця пропозиція
врешті обернулася затвердженням ці�
лої програми фінансової підтримки
фермерства.

То оце тепер, через рік, фермери і
влада проаналізували, як ця програма
діє. Виявляється, діє похвально. Для
порівняння: 2010 року на фінансову
підтримку фермерів області було
спрямовано аж... 30 тисяч гривень. А
ось торік 22 фермерські господарства
отримали кредити від 20 до 50 тисяч
гривень � на п'ять років, та ще й під 2
відсотки річних! Ще 9 фермерів одер�
жали 24 тисячі гривень на розвиток на�
сінництва, а 14�ти було виділено кошти
на збільшення посівів жита. Тобто за�
галом на підтримку фермерства з об�
ласного бюджету було виділено 932
тисячі гривень.

Називаючи ці цифри, Василь Бер�
таш дав слово, що і в нинішньому році
обласна влада продовжить лінію на
підтримку фермерських господарств.

� Як голова облдержадміністрації, �
пообіцяв він, � я завжди буду на вашій
стороні, двері до мене завжди для вас
відчинені. Бо наша область � сільсько�
господарська, а якраз ви великою мі�
рою визначаєте, наскільки вона успіш�
на в цьому плані.

Солідарно висловився і голова об�
ласної ради Юрій Кічатий: � 2012�й рік
буде логічним і послідовним продов�
женням двох попередніх років на під�
тримку фермерства. Для нас, ниніш�
ньої владної команди, це справа честі.
А величезною підпорою, проривом у
прозорій, відкритій, чесній реалізації
вирощеного фермерами врожаю ста�
не будівництво на околиці Рівного гур�
тового ринку сільськогосподарської
продукції.

А перший заступник голови обл�
держадміністрації Анатолій Юхименко,
котрий безпосередньо опікується сіль�

ськогосподарською галуззю, опри�
люднив на зльоті більш ніж сміливу
думку:

� Оскільки збут вирощеного � одна з
найбільших проблем, саме тут сіль�
ськогосподарський товаровиробник
найбільше втрачає, треба зробити так,
щоб наші фермери стали співвласни�
ками цього гуртового ринку.

Щоправда, самі фермери, а то лю�
ди переважно бувалі, терті й навчені
нашими реаліями, в таку реальність
мало вірять. Голова обласної асоціації
фермерів і приватних землевласників
Дмитро Українець у цьому зв'язку по�
ділився зі мною іншим і, як на мене,
більш реальним задумом:

� На сьогодні ми вже практично
без проблем забезпечуємо внутріш�
ній ринок овочевою продукцією. А ось
як вийти з вирощеним за межі облас�
ті � проблема. Вирішити її хочемо че�
рез створення свого міжрайонного

гуртового ринку сільськогосподар�
ської продукції. Такий ринок є в Хер�
сонській області, ми хочемо поїхати
туди і побачити на власні очі, як він
організований і як діє. Попередньо
домовилися, що такий ринок можна
було б створити на базі фермерсько�
го господарства "Вілія" Острозького
району. Микола Муляр, його керів�
ник, "за" таку ідею. Та й база в нього
підходяща: є склади колишнього кол�
госпу, є достатньо велика, до того ж
огороджена територія. Тому на часі
підготувати відповідний бізнес�план �
і втілювати задумане в життя. Бо я
глибоко переконаний, що фермер
завжди порозуміється з таким же
фермером і ніколи не буде з нього
дерти три шкури.

Слушно, правда?
Є ще одна ідея, причому масштаб�

ніша, до вирішення якої прагнуть долу�
читися фермери, і про неї варто сказа�
ти більше, вона того варта. Йдеться
про сільськогосподарське майбутнє
нашого Полісся, його меліоровані зем�
лі. Згадайте, якими врожаями картоп�
лі, льону та озимого жита в минулому
ці землі радували, скільком людям да�
вали роботу, а значить, зарплату, сі�
мейне благополуччя!

� А що тепер? � говорив мені Д.Ук�
раїнець. � Люди перебиваються сезон�
ним збором лісових ягід і грибів, і це
триває роками, і роками вони не за�
робляють на цьому трудового стажу. А
скільки поліщуків поневіряються на за�

робітках у Києві та Росії, які вони там
безправні, скільки людей при цьому
скалічилося і загинуло, скільки сімей
через ті горе�заробітки розпалося!.. 

Ідея, по суті, відома: відродити
зруйновану систему меліорації полісь�
ких земель, а відтак відродити й по�
ліське льонарство. Про це, не секрет,
говорилося не раз, але говорилося
якось невпевнено, непереконливо, без
оптимізму, бо надто багато було "як�
би", надто багато задля такого відрод�
ження треба було зробити. Тепер же,
коли у Рівному знову запрацював льо�
нокомбінат, щоправда на чужоземній
бавовні, ідея не видається такою зах�
марною, як колись. Не випадково тому
на свій зліт фермери запросили Олега
Червонюка, нинішнього директора від�
родженого комбінату. А він запропону�
вав наступне:

� Поки що ми виготовляємо тканину
з бавовни. Не приховую, хотілося б,

щоб сировиною був льон, зрозуміло,
наш льон, але задля цього треба відро�
дити льонарство. Як? Я в цій галузі не
фахівець, знаю лише, що відмінний
льон вирощують у Бельгії, Франції і
Голландії, а відправляють його на пе�
реробку в Китай. Моя пропозиція �
створити робочу групу, нехай вона все
обміркує та обгрунтує, нехай вийде з
реальними пропозиціями. Бо на черзі
на нашому підприємстві виробництво
пряжі, і від того, як оперативно і фахо�
во ми будемо діяти, залежить, з чого
конкретно буде ця пряжа: з бавовни,
льону чи віскози.

Теж слушна думка. Тим паче, що
Д.Українець вже зустрічався і роз�
мовляв із потенційними членами та�
кої робочої групи: тим же Олегом
Червонюком, ректором нашого "вод�
ного" університету Василем Гуріним,
начальником обласного управління
водних ресурсів Леонідом Каменчу�
ком, фермером із Сарненського ра�
йону Миколою Зіненком... До речі,
він же після зльоту порушив пробле�
му відродження меліорованих по�
ліських земель, і на цій основі льо�
нарства, перед міністром аграрної
політики та продовольства України
Миколою Присяжнюком, котрий пе�
ребував недавно на Рівненщині з ро�
бочим візитом. Бо при всій добрій
волі можливих учасників такого від�
родження, а така добра воля є, без
державної допомоги тут ніяк не обій�
тися, далеко не заїдеш. 

А загалом цьогорічний зліт прохо�
див дуже конструктивно. Фермери
скаржилися, що через засилля пере�
купників вони не можуть потрапити зі
своєю продукції на центральний про�
довольчий ринок Рівного, � і Анатолій
Юхименко та заступник міського голо�
ви Сергій Васильчук там же, на зльоті,
пообіцяли їм свою підтримку, сторони
домовилися, як у таких випадках діяти.
Прозвучала інформація, що перевіря�
ючі "душать" і погрожують пустити по
світу непомірними штрафами май�
стерні з реставрації деталей до сіль�
ськогосподарських машин, � і Василь
Берташ твердо пообіцяв, що поста�
вить чиновників на місце. Оскільки
держава, на жаль, практично підтри�
мує лише великотоварного виробника
сільськогосподарської продукції, об�
ласна влада обіцяла всебічну допомо�
гу фермерству на місцевому рівні, в
тому числі продовженням дії раніше
прийнятих програм, а також початком
нових, як�от розвитку в кожному райо�
ні на базі одного з фермерських госпо�
дарств насінництва картоплі...

Але попри все це фермерство для
людей поки що залишається вели�
ким головним болем і суцільними
клопотами. Правда, порозуміння з
місцевою владою трохи знімають
перше і зменшують друге, але в ціло�
му, як висловилася на зльоті Вален�
тина Васильєва із фермерського
господарства "Агросім'я" Здолбунів�
ського району, "фермерське госпо�
дарство � це суцільна проблема".
Справді, чому в сусідній Польщі при�
ватний землевласник платить дер�
жаві податок один раз на рік (своєю
продукцією за кожен гектар угідь), а
наш фермер тоне в купі, даруйте на
слові, дурної звітності? Коли ж йому
сіяти, вирощувати посіяне? Як роз�
виватися нашому фермеру, за що,
коли державні банки кредити не да�
ють, а комерційні правлять за них
три�чотири ціни? А якщо ти � фермер
молодий, як�от Андрій Корніюк зі
Здолбунівського району, то не бачи�
ти тобі кредиту навіть дорогого в ко�
мерційному банку, бо, скажуть банкі�
ри, в тебе нема фінансової біографії.
І так триватиме це, допоки не буде
створено Державний земельний іпо�
течний банк.

Врешті�решт не обійтися без заці�
кавленої участі держави і у вироб�
ництві сільськогосподарської про�
дукції. Два попередні роки тому під�
твердження: у 2010�му, коли було
недовиробництво її деяких видів, че�
рез немислиму дорожнечу багато сі�
мей не могли собі дозволити ані
гречки, ані банальної капусти; у
2012�му через перевиробництво
овочів їхня вартість часто�густо не
виправдовувала коштів навіть на на�
сіння та пальне. Отож без державно�
го замовлення з гарантією збуту
сільськогосподарської продукції ніяк
не обійтися, адже надія на те, що ри�
нок усе врегулює, не виправдалася. І
якщо тих та багатьох інших проблем
все ще не бачать там, нагорі, дер�
жавні мужі, то їм, як цьогорічній ци�
булі та картоплі, теж гріш ціна.

Володимир КОМАРОВСЬКИЙ

Урочисте прийняття в фермери під час св'ята "Зліт фермерських родин"
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ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ
У 24.06.2010 році � було створено багатофункціональний сільськогосподар�

ський обслуговуючий кооператив "Джерело", інвестором якого виступила Міжна�
родна Благодійна Фундація "Хайфер Прожект Інтернешнл" місія � підвищення доб�
робуту селянських родин, подолання голоду та бідності у світі, збереження і пок�
ращення навколишнього середовища.

Два таких СОКА уже створено в Токмацькому районі.
Так як не було згоди с/ради в селі Мар?янівка на приміщення, тобто давалось

просто в аренду під 3 гр. за 1 кв.м, без опалення, світла, води з протікаючим дахом
і в поганому стані, СОК відмовився, так як це було для початку роботи дуже доро�
го. В Плодородненській с/раді, запропонували приміщення без вікон і дверей, без
опалення з поганим дахом і ще 10 000,00 грн. боргу за електроенергію, в оренду
аж на один рік. Після цих всіх поніверень, почалися вибори голів і т.д. і вже всім бу�
ло не до СОК за цей час вилетів з першої десятки.

В цьому році вже було дві зустрічі з інвесторами, СОК знайшов приміщення для
проведення господарської діяльності (його дає в оренду на 49 років приватна осо�
ба). Приміщення в задовільному стані і фінансування буде вже у цьму році.

31 січня 2012 року не зважаючи на те, що така хутровина і мороз, позаметені
дороги, Денисенко Олександр Миколайович, зам. Голови держадміністрації пере�
дав через другу людину, що мене запрошують на бесіду у 14 годині. Не дивлячись
на метеоситуацію, так як думала що мені порадять і допоможуть в швидшому від�
критті СОК, бо пройшли всі інстанції і запрацювати дуже важко, не маючи піддер�
жки, я полетіла у район за 30 км. Там мене уже чекали люди з податкової, пенсій�
ного фонду, не знаю іще звідкіля, а було 9 чоловік. Зразу запропонували мені зак�
рити фермерське господарство, яке мені в 1995 р. запропонувала відкрити держа�
ва на моєму паї в 5,5 га.

Далі настирливо запропонували закрити СОК, так як я не нараховую собі зар�
платню і не плачу з неї податок, а СОК уже 1,5 року не працює. Усі звіти здаються
без затримок. А також вісі мої пояснення щодо інвесторів по СОК і жіночій раді, бу�
ли висміяні і як було сказано, це все із світу фантастики, а це зроблено для того,
щоб забрати у людей землю і продукцію також.

Після того, як я вийшла, біля кабінету ні кого не було, мабуть я одна така в ра�
йоні, хто не нараховує собі зарплатню в не працюючому підприємстві. Я була при�
голомшена і вражена тими словами, які були сказані на адресу Хайорера і канад�
ського проекту, і тоді до мене дійшло, що це була комісія, і коли я подзвонила Де�
нисенку О.М. і спитала його, яке було остаточне рішення комісії, то він відповів, що
він не чого не знає, а протокол і рішення писав Анатолій Олексійович і дав його те�
лефон (06132) 2�16�93, на який я за цілий день не додзвонилась, мобільний його
він не знає, і не знає в якому краї Михайлівського р�ну він живе, і рішення тільки у
нього.

Дуже прошу Вас, пояснити цим замам голови райдержадміністрації, які сидять
у теплих кабінетах, получають мабуть не погану зарплатню, і не вірять в те, що є та�
кі люди, які працюють тільки на ентузіазмі, в любу погоду, працюють для людей,
для дітей і внуків, і що у нас є такі інвестори, як Добробут громади, і канадський
проект, плодоовочнівства, і як уже не помагають, то хай уже і не мішають, робити
добру справу за них, безкоштовно!

Голова СОК "Джерело"
Лебідь Ольга Миколаївна

Запорізька обл., Михайлівський р�н

Сумно стає коли отримуємо подібні
листи. Куди спрямовують державну полі�
тику місцеві чиновники?! Очевидно, в
протилежну сторону від проголошеного
курсу Президента і Уряду. Чи йде це на
користь держави? Однозначно � ні!

Згідно чинного законодавства фер�
мерське господарство або обслуговую�
чий кооператив є самостійним господа�
рюючим суб'єктом. 

Самостійність у прийнятті господар�
ських рішень є однією з основних і необ�
хідних умов діяльності підприємства як
товаровиробника. Юридичний аспект
даного визначення полягає в тому, що
підприємство при здійсненні своєї гос�
подарської діяльності "має право влас�
ної ініціативи приймати будь�які рішен�
ня, що не суперечать законодавству Ук�
раїни".

Відповідно до статті 42 Конституції
України "Кожен має право на підприєм�
ницьку діяльність, яка не заборонена за�
коном".

До  того ж статтею 19 Основного за�
кону держави передбачено: "Органи
державної влади та органи місцевого са�
моврядування, їх посадові особи зо�
бов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень  та у спосіб, що передбаче�
ні Конституцією та законами України".

Загальним засадами цивільного за�
конодавства є свобода підприємницької
діяльності, яка не заборонена законом та

заборона незаконного втручання органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб у гос�
подарські відносини.

Ст. 19 ГКУ � суб'єкти господарювання
мають право без обмежень здійснювати
господарську діяльність, що не супере�
чить законодавству.

Таким чином порушене Ваше право
на зайняття господарською діяльністю
гарантоване Конституцією та законами. 

Жодних порушень норм законодавс�
тва ви не скоювали. Тому жодних караль�
них санкцій до Вас застосовувати ніхто
не має законних підстав. Також і втру�
чання в будь якій формі у Вашу госпо�
дарську діяльність є неправомірним.

Не панікуйте. За захистом від втру�
чання чиновників в господарську діяль�
ність можливо звернутись  до прокурату�
ри.

Ваше право � займатися господар�
ською діяльність, а обов'язок органів
влади і чиновників сприяти цьому, ство�
рювати умови розвитку підприємництва,
створенню робочих місць для вироблен�
ня вітчизняної продукції, врешті само�
зайнятості громадян і з часом сплати по�
датків до державного бюджету.

За допомогою також можливо звер�
нутися до профільних організацій фер�
мерського самоврядування.

Василь Горбачов,

Юрист АФЗУ

КОМЕНТАР ЮРИСТА АФЗУ

ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ФЕРМЕРА 

(Збережи та передай сусіду)  

Не дай себе обдурити, перевір чиновника за телефоном

Урядова телефонна "гаряча лінія"  � 0 800 507 309

Держземагенство України �  0 800 502 528

Інформаційний портал Державної податкової служби � 

0 800 501 007

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Розмір орендної плати за земельні ділянки, що

перебувають у державній або комунальній влас�

ності.

Питання орендної плати за земельні ділянки

державної та комунальної власності регулює стат�

тя 288 розділу ХІІІ Податкового кодексу України

(далі � Кодекс), зокрема пункт 288.5 цієї статті ре�

гулює розмір орендної плати.

Згідно із статтею 288 Кодексу підставою для нараху�
вання орендної плати за земельну ділянку є договір
оренди такої земельної ділянки. Платником орендної
плати є орендар земельної ділянки. Об'єктом оподатку�
вання є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та
умови внесення орендної плати встановлюються у до�
говорі оренди між орендодавцем (власником) і оренда�
рем.

Відповідно до пункту 288.5 статті 288 Кодексу роз�
мір орендної плати встановлюється у договорі оренди,
але річна сума платежу не може бути меншою (пп.
288.5.1 Кодексу):

для земель сільськогосподарського призначення �

розміру земельного податку, що встановлюється цим
розділом; 

для інших категорій земель � трикратного розміру
земельного податку, що встановлюється цим розділом;

Не може перевищувати (пп. 288.5.2 Кодексу):
а) для земельних ділянок, наданих для розміщення,

будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів
енергетики, які виробляють електричну енергію з від�
новлюваних джерел енергії, включаючи технологічну
інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення,
бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні під�
станції, електричні мережі) � 3 відсотки нормативної
грошової оцінки;

б) для інших земельних ділянок, наданих в оренду �
12 відсотків нормативної грошової оцінки;

Може бути більшою граничного розміру орендної
плати, ніж зазначений у підпункті 288.5.2, у разі визна�
чення орендаря на конкурентних засадах (пп. 288.5.3
Кодексу).

Таким чином, річна сума платежу, що підлягає пере�
рахуванню до бюджету суб'єктами господарювання, які
орендують земельні ділянки державної та комунальної

власності, визначається відповідно до умов договору,
але з урахуванням обмежень, встановлених пунктом
288.5 статті 288 Кодексу, тобто не може бути меншою,
ніж встановлено пп. 288.5.1 Кодексу та не може пере�
вищувати граничний розмір, встановлений пп. 288.5.2
Кодексу (крім випадку, якщо орендаря визначено на
конкурентних засадах).

Чи буде наставати юридична відповідальність

фізичної особи � орендаря у зв'язку з відсутністю

державної реєстрації договору оренди? Якщо так,

то яка?

Відповідальності за непроведення державної ре�
єстрації не встановлено. Але відповідно до ч.2, ст.25
ЗУ "Про оренду землі" орендар повинен приступати
до використання земельної ділянки у строки, перед�
бачені умовами договору, який зареєстрований у
встановленому порядку. За недотримання цієї умо�
ви може наставати відповідальність орендаря за по�
рушення земельного законодавства (ст.210 � 212
ЗКУ), зокрема за самовільне зайняття земельної ді�
лянки.
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ГОЛОВНИМ ЗАЛИШАЄТЬСЯ КЛІМАТ
Прогнозування будь�яких природних

явищ � справа досить складна, адже недар�

ма кажуть, що людина сподівається, а Бог

розпоряджається. Втім, начальник відділу

агрометеорології Українського Гідрометео�

центру, кандидат географічних наук Тетяна

Адаменко переконана, що прогнозувати,

зокрема, погоду, можна й потрібно, адже

нерідко саме достовірна й точна інформація

синоптиків допомагає вчасно попереджати

громадян про вірогідність виникнення не�

безпечних стихійних проявів, аби по можли�

вості мінімізувати спричинені ними негатив�

ні наслідки. 

Мабуть, з найбільшим нетерпінням очіку�

ють прогнозу погоди хлібороби, тому ця пуб�

лікація передусім � для них.

Слово "клімат" 325 року ввів у наукову лексику
грек Гіппарх, він справедливо стверджував, що клі�
мат залежить від кута нахилу, під яким сонячні про�
мені падають на земну поверхню. Всі великі греки
писали про клімат � Аристотель, Платон, Геродот,
інші. Аристотель так пройнявся модним ученням,
що навіть обґрунтував залежність від клімату не
тільки зовнішнього вигляду людей, а й їх темпера�
менту, стереотипів людської поведінки і навіть…
державного устрою. Древньогрецькі мудреці до�
сить переконливо пояснювали, чому саме вони,
греки, стали цивілізованим народом, а північні та
південні варвари так і залишилися дикунами. Вияв�
ляється, що в усьому винен… клімат. У північних
широтах людям не до філософії � їм би вижити в су�
ворих умовах. А в південних  країнах продукти хар�
чування дістаються так легко, що немає потреби
змінювати свій побут і замислюватися над його
вдосконаленням. І лише в помірних широтах (це
стосується й України) людина може (для цього є
вільний час) і повинна (бо не все легко дістається,
потрібно мізками ворушити) замислюватися над
сутністю речей.

У древньому Китаї вже в 1�му столітті до н.е.
здійснювалися спостереження за погодою і врожа�
єм, були навіть створені правила ведення сільсько�
го господарства за різних умов клімату й погоди,
що увійшли до сільськогосподарського календаря,
котрий для 24 періодів року надавав характеристи�
ку погоди та її вплив на окремі культури й сільсько�
господарські роботи.

Єгипетські жерці за рівнем водності Нілу скла�
дали перші прогнози очікуваного врожаю.

В Російській імперії за правління Миколи Пер�
шого почалося видання "Журналу Міністерства
внутрішніх справ". Фактично це був перший в Росії
метеорологічний вісник, тому що в ньому публіку�
валися найдокладніші зведення погодних явищ.
Зокрема, на сторінках цього видання знаходимо
повідомлення про московські снігопади в червні (!).

Нинішня українська гідрометеорологія базується
на досконалих методах і приладах, а головне її над�
бання � кваліфіковані й віддані професійні кадри.   

Україна � хліборобська краї�
на. Відтак для пересічного ук�
раїнця погода є насамперед
тим чинником, від якого знач�
ною мірою залежить майбутній
урожай. Характеризуючи по�
годні умови минулого літа і
особливо осені, Тетяна Іванівна
зауважила, що озимину посіяли
в таку суху землю, що про нор�
мальну вегетацію в перший пе�
ріод годі й говорити. Єдине, чо�
го природа не пошкодувала для
нещасних зернят � це січневі та
лютневі морози, що скували
землю на значну глибину. Як�
раз там мали бути корінчики
пшениці…

Моя співрозмовниця одразу
попередила, що прогнозувати
майбутній врожай зернових бу�
де можливо аж наприкінці лю�
того, а поки що доведеться по�
терпіти. Сьогодні можна гово�
рити лише про тенденцію, а во�
на така, що хліборобів очікує
справжня "битва за врожай".
Якщо в північних регіонах Укра�
їни восени хоч невеликі дощі
пройшли, то фермери Півдня та
Сходу нашої країни будуть зму�
шені значну частину традицій�
них пшеничних ланів навесні
пересівати. Сподіватися, що
посіяні восени зерна пророс�
туть із настанням весни, не вар�
то, адже озимина і ярові культу�
ри мають різні життєві цикли.
Відтак і вирощувати їх потрібно
не просто на полі, а у сприятли�
вій кліматичній зоні. 

Для України клімат є одним
із основних факторів виробниц�

тва продовольства, наше сіль�
ське господарство надзвичай�
но погодозалежне: кліматична
складова врожаю може досяга�
ти 30 � 50 %. Основні масиви
наших орних земель розташо�
вані в зоні нестійкого земле�
робства. Літописні перекази
свідчать, що за тисячу років Ро�
сія й Україна пережили понад
350 голодних років, коли погод�
ні умови були несприятливими
для формування врожаю ос�
новних зернових культур. Умо�
ви нашої країни часом бувають
занадто жорсткими для сіль�
ськогосподарського товарного
виробництва � нашу землю
роблять безплідною засухи.
Частка ріллі з річною сумою
опадів понад 700 мм (це гаран�
товано сприятливі передумови

для успішного землеробства) в
США дорівнює 50 � 60 %, а в Ук�
раїні така кількість опадів випа�
дає тільки на 20 � 25 % терито�
рії, до того ж не всі щедро ок�
роплені дощем землі відно�
сяться до зони землеробства. 

Загальновідомо, що врожай
краще підраховувати не на полі,
а в коморі. Тож від хліборобів
вимагатиметься висока органі�
зованість і енергійна робота на
ланах і на токах. Хоча є всі під�
стави сподіватися в липні�сер�
пні на суху спекотливу погоду,
але, як це часто трапляється в
жнива, можуть зненацька вда�
рити дощі, та ще й з буревіями
та градом. Тоді настане те, що
на шпальтах газет радянської
доби характеризувалося штам�
пом "битва за врожай".

З ДУМКОЮ ПРО ВРОЖАЙ

Останнім часом значно
зросла активність підприєм�
ницької діяльності, що має на
меті рекультивацію українських
ланів, котрі тривалий час не об�
роблялися й заросли бур'яна�
ми й навіть чагарниками та де�
ревами. Зокрема, вже прова�
дяться агропольові роботи в
Іванківському районі Київської
області, поблизу 30�кіло�

метрової зони відчуження Чор�
нобильської АЕС. Тетяна Ада�
менко застерігає, що подібна
діяльність потребує не тільки
всебічного вивчення радіоло�
гічного стану земель, складан�
ня їх детальної карти, а й агро�
метеорологічного обґрунту�
вання доцільності вирощуван�
ня тих чи інших рослин. 

ІСТОРІЯ СВІДЧИТЬ…

ЩО НАМ ГОТУЄ 

ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ?

Володимир ЯРОШЕНКО
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ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА � 

ОСНОВА СІЛЬСЬКОЇ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ
Поборники розвитку великого бізне�

су на селі аргументують його безперечні
переваги в можливості застосовування
високопродуктивних технологій, і зни�
женні затрат ручної та уречевленої праці
на одиницю продукції. Проте, як показа�
ла практика, в більшості країн Європи,
Азії, Японії середній розмір фермер�
ських господарств складає 20�60 га. ріл�
лі і вони цілком придатні для механізації
виробничих процесів. Крім того в усьому
світі виробництво більшості ранніх ово�
чів, зеленних культур, баштанних, фрук�
тів та ягід зосереджено в дрібних селян�
ських господарствах, переважно ведеть�
ся вручну при широкому застосуванні
механізмів та використанні сезонної
найманої праці.

Нав'язуванні суспільству думки про
переваги великих господарств, не стику�
ються з проблемою збереження посе�
ленської мережі. Немає аргументованої
відповіді на питання хто буде її головною
структурованою одиницею, крім фер�
мерських господарств. До того ж, свідо�
мо накидаючи суспільству певну органі�
заційну структуру виробництва, відверто
нехтуючи іншими формами, ми порушує�
мо права селянина вибирати самому
свій спосіб життя. Отже історично, одно�
осібне ведення господарства визначало
спосіб життя селянина, це � первинне, а
бізнес � вторинне. 

Практика останнього десятиліття дає
можливість зробити висновок, що крупні
земельні володіння та не ефективна по�
літика держави унеможливлюють виник�
ненню нових талановитих господарів на
селі. Цілком свідомо звужується фінан�
сова підтримка розвитку фермерства,
згортається робота Українського дер�
жавного фонду підтримки фермерських
господарств. Держава відкрила зелену
вулицю для розвитку великих бізнесу, до
якого практично закривається дорога
фермерським і дрібним селянським гос�
подарствам. Це підтверджує застій в
фермерстві, чисельність якого за остан�
ніх 10 років застигла в межах 42�43,5
тис., на той час як, в Литві, в за цей пері�
од кількість фермерських господарств
зросла в чотири рази і в 2010 році сягну�
ла 110,4 тис.

В останні роки держава цілеспрямо�
вано взяла курс на згортання програм
підтримки сільських товаровиробників У
вересні 2010 року розпорядженням Кабі�
нету міністрів було відмінено прийняту
попереднім урядом концепцію Держав�
ної цільової програми сталого розвитку
сільських територій на період до 2020
року, метою якої було визначено підви�
щення рівня життя сільського населення,
охорона навколишнього природного се�
редовища, збереження природних, тру�
дових і виробничих ресурсів, підвищення
конкурентоспроможності сільськогоспо�
дарського виробництва. Передбачалося,
що програма фінансуватиметься за ра�
хунок коштів державного і місцевих бюд�
жетів, а також сільських і селищних гро�
мад, приватних інвестицій. Крім того,
планувалося залучення міжнародної тех�
нічної та фінансової допомоги.

Так, в 2011 році з виділених на під�
тримку тваринників 2,03 млрд. грн. 2,0
млрд. грн. було направлено на будівниц�
тво крупних тваринницьких ферм та від�
шкодування витрат по кредитах. Так у
Вінницькій, Київській, Черкаській та ін�
ших областях розпочато будівництво мо�
лочних ферм на 2,5�2,8 тис. корів. Прос�
ті підрахунки показують, щоб забезпечи�
ти надій 6�7 тис. л молока на корову пот�
рібно 70�80 ц. кормових одиниць. В умо�

вах ризикованого землеробства, щоб
мати безперебійний зелений конвеєр
надходження кормів, та створити страхо�
ві запаси грубих та соковитих кормів, не�
обхідно планувати біля 2 гектари ріллі на
1 корову, або 5000�5600 га на ферму.
Сам факт, що середня відстань переве�
зень кормів складатиме 2,5 �3,0 кіломет�
ри, то виникає питання, а навіщо це роби�
ти ? І заради чого, коли по селах чекають
своїх господарів десятки тисяч пустих
тваринницьких приміщень. За такі кошти
можна було б не дати пустити під ніж і за�
купити в населення як мінімум 250 тис.
корів, або 350 тис. теличок, чи підготува�
ти 250 тис. головомісць на тваринниць�

ких приміщеннях, або забезпечити на
100% матеріально�технічними засобами
1600 фермерських молочних ферм на 58
тис. корів, з повним оборотом стада. 

Так, першу чергу одного із таких
комплексів на 500 корів відкрито в січні
2012 в с. Острійки Білоцерківського ра�
йону Київської області. На підприємстві
було створено 25 нових робочих місць.
На сьогодні, це � найбільший комплекс з
виробництва молока в регіоні, а кінце�
вий його варіант розрахований на 1200
фуражних корів з показниками надою
5753 л молока на 1 фуражну корову.
Вартість комплексу становить 16 млн.
грн., ще 5 млн. грн. було вкладено в за�
купівлю корів та нетелей. У січні 2012
року господарство закупило 21 голову
племінних нетелей по 22,8 тис.грн. за 1
голову на суму майже 480 тис. грн. Ком�
плекс повністю оснащений сучасним
обладнанням.

Головний об'єкт комплексу � зала для
доїння, оснащена новітньою установкою
для машинного доїння корів "Карусель"
(AutoRotor Magnum 40), де за одну годи�
ну може "прокататися" понад 100 корів
(коло "Каруселі" розраховане на 32 до�
їльних місця). Обслуговують машину дві
доярки, заробітна плата яких складає 4,5
тис.грн. Карусель, представлено як "ме�
ханізм що дозволяє підвищити надої,
збільшити рентабельність виробництва,
створити гарні умови як для людей, так і
для тварин". Якщо за гарні умови � ще
можна погодитися, то за підвищення
продуктивності та економічної ефектив�
ності, то як показала практика � надума�
но. Іще в 60 роках минулого століття, всі
кому прийшлося зіткнутися з "каруселі�
зацією" молочних ферм в країні, пам'ята�
ють, що вони проіснувала не більше ро�
ку.Острійківське молоко жирністю 3,8�
4% планують продавати по 8 грн. за літр.
Це ж за ціною в два 2.2 рази вище ніж в
більшості країн Європейського Союзу ! А
як зреагує на таку ціни переробна га�

лузь? Наприклад, в собівартості 1кг.
масла вартість сировини (молоко) скла�
датиме біля 90 грн., а з урахуванням вит�
рат на переробку, реалізації та відраху�
вання на прибуток, її кінцева ціна стано�
витиме в межах 135�145 грн. Отже тут
без пальмової олії не обійдеться. 

В наступному, 2012 році, такі ком�
плекси планують відкрити в 10 різних ра�
йонах Київщини, а поголів'я худоби в об�
ласті збільшити на 25 тисяч (нині ця циф�
ра становить 150 тис. гол.), тобто серед�
ній розмір комплексу Не заперечуючи в
принципі, про можливість розвитку таких
структур на селі, якщо вони докажуть
свою ефективність. Проте необхідно на�

голосити, що будівництво одного такого
комплексу, як правило зменшує пер�
спективу створення 75�100 фермер�
ських господарств, а 1500 � повністю по�
хоронить надію у 90% жителів населених
пунктів України відродити в себе моло�
чарські ферми. Не важко здогадатися,
що незабаром згадані підприємства
знайдуть своїх "власників" і сотні тисяч
селян назавжди попрощаються з надією
стати незалежними власниками, уже на�
дійно поповнять ряди найманих праців�
ників, 

До речі, в країнах Західної Європи
середній розмір молочної ферми скла�
дає 22�25 корів ( на півночі � до 40 , на
півдні � 10�15 голів. Фермерські госпо�
дарства, що займаються тваринниц�
твом, рівномірно розміщені по території
країни, є не від'ємною складовою сіль�
ського ландшафту. Їх по праву можна
вважати головною структурою поселен�
ської мережі. 

Міф гігантоманії, який дістався нам у
спадок з радянських часів продовжує
крутитися у головах наших чиновників,
які вбачають ключ до вирішення усіх не�
гараздів в сільському господарстві, зок�
рема тваринництва у будівництві вели�
ких тваринницьких монстрів. Проте, іще
нікому не вдалося аргументовано дока�
зати протилежне , що витрати на утри�
мання ВРХ на малих і великих фермах,
практично, однакові, і тільки на останніх
можна досягнути їх економії від скоро�
чення робочої сили. До того ж на малих
фермах, відстань доставки кормів з поля
до ферми у 3�4 рази коротша ніж на ве�
ликих.. Малі ферми краще пристосовані
до використання дешевих побічних, пож�
нивних та пасовищних кормів.

Розрахунки показують, що на великих
фермах, вартість одного головомісця на
15�20% дорожча ніж на малих, за раху�
нок застосування дорожчих засобів ме�
ханізації і устаткування, а звідси вищі
амортизаційні відрахування. В розрахун�

ку витрат робочої сили на великих під�
приємствах, як правило не вписується їх
власники, члени сімей, охорона.
http://ko�peyka.com.ua/?p=1381

Необхідно відмітити, що великі госпо�
дарські структури частіше вразливі до
різних катаклізмів. Так, раптове відклю�
чення електроенергії на молочному ком�
плексі: і все поголів'я корів залишається
недоєним, а на малій фермі � це можна
зробити вручну. Також не береться до
уваги така характерна для ринкової еко�
номіки деталь як банкрутство. Якщо за
часів старої системи, кожен третій � чет�
вертий колгосп і радгосп був збитковим,
іще стільки � були близькі до цього, дер�
жава не робила їх банкрутами, постійно
гасила їх борги, і намагалась записати
це у свій політичний актив.Невелике
фермерське господарство має ряд без�
перечних переваг перед великими, зав�
дяки своєму природному вмінню ефек�
тивно прибирати зайві управлінські і тех�
нологічні ланки насамперед тому, що йо�
го власник поєднує в одній особі функції
господаря, працівника і управлінця і мо�
же їх виконувати сам, або делегувати ін�
шим працівникам. Як показує багаторіч�
на практика одноосібного ведення се�
лянського господарства більш раціо�
нальної управлінської формули життєва
дійсність не придумала. 

Він особисто планує собі завдання,
контролює його виконання, і в кінцевому
підсумку, відповідає за результат. Ним
засвоєно досить важливе правило, що
все потрібно робити своєчасно, якісно і з
мінімальними витратами. Виховуються
такі важливі якості від яких залежить бла�
гополуччя його справи і сім'ї, як практич�
ність, поміркованість при прийнятті уп�
равлінських рішень, ощадливість, обе�
режність, конкретність.Тому, порівнюю�
чи результати свого господарства з ін�
шими, він може об'єктивно оцінити влас�
ні практичні дії, шукає внутрішні резерви
до самовдосконалення, мимоволі почи�
нає усвідомлювати, що причину багатьох
невдач варто шукати в собі, а не в ко�
мусь, чи десь на стороні. Це сприяє ви�
хованню в собі тип стійкого індивідуума,
з власним життєвим стержнем. Сформо�
ваний на таких принципах, він чіткіше
проводить розмежування між власним і
чужими інтересами, швидше знаходить
порозуміння зі своїми колегами, стає
більше здатним до спільних дій. Зважив�
ши свої можливості, він сам регулює об�
сяги своєї діяльності, і вирішує яку час�
тину з них можна передати кооперативу.

В сучасних умовах банкрутство, або
просте небажання власника підприємс�
тва займатися даною справою, може по�
вернутися трагедію для найманих пра�
цівників їх сімей та села. До того ж не
завжди в потрібний час знайдеться влас�
ник який захоче придбати його. 

Візьмемо для прикладу долю бувшої
Морозівської бройлерної птахофабрики
Баришівського району Київської області.
До незалежності це було одне з найбіль�
ших підприємств�виробників м'яса птиці
в Україні, яке застосовувало передові на
той час технології вирощування молод�
няку птиці. Фабрика працювала в зам�
кнутому циклі. Фабрика мала інкубацій�
ний цех для виведення курчат, вирощу�
вала своє маточне стадо, забійний цех,
утиль цех, мережу магазинів з реалізації
своєї продукції. Негативний вплив на
екологію був значно нижчим, в порівнян�
ні з підприємствами такого типу молоч�
но�м'ясними та свинарськими комплек�
сами. З її будівництвом виріс житловий
комплекс на 320 квартир, з усією житло�
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во�комунальною і соціальною інфрас�
труктурою.

Під час реорганізаційної перебудови
державне підприємство перетворилося
в акціонерне товариство, залишилось
поза увагою з боку держави, збанкруту�
вало і було придбано ліванською компа�
нією. Нові господарі повністю відмови�
лись від опіки над соціальною сферою,
залишивши її без опалення і гарячої во�
ди житлове містечко. Застосовуючи но�
ві технології підприємство швидко від�
новило виробничі потужності, і протя�
гом 12 років забезпечувало роботою по�
над 800 працюючих, було головним фі�
нансовим донором районного та сіль�
ського бюджетів. В найбільш успішні ро�
ки виробництво м'яса птиці сягало 25
тис. тонн, що складало четверту частину
області. І от, починаючи з 2010 року
компанія раптово згорнула роботу на
підприємстві, звільнила весь персонал.
Місцевий бізнес зумів поглинути тільки
десяту частину безробітних. Певною мі�
рою згладило негативний наслідок ви�
гідне географічне становище, яке спри�
яло працевлаштуванню (наявність при�
міського залізничного і автобусного
сполучення з Києвом), але значна час�
тина селян залишилася без роботи.

На сьогодні кинуте напризволяще
підприємство слабо охороняється, роз�
крадається. На місцеву сільраду повніс�
тю лягли проблеми водопостачання та
каналізації, які раніше на паритетних
умовах ділилися з підприємством. За�
непала соціальна сфера.

Банкрутство ж фермерського госпо�
дарства, пройде для суспільства прак�
тично непомітно, йому простіше буде
знайти нового власника, або приєднати
до більш успішного господарства.

Якщо взяти сукупність факторів, за
якими оцінюється перевага тієї чи іншої
форми організації господарювання, як
економічна ефективність, збереження
генофонду, соціальна стабільність, еко�
логічна безпека, відношення до історич�
но освоєного довкілля та поселенської
мережі, гармонія стосунків людини з
природою, стійкість до виживання в
умовах різних катаклізмів та ін. Крім то�
го, аргументи про не конкурентноздат�
ність невеликих фермерських госпо�
дарств по відношенню крупних аграр�
них структур практично втрачають свою
гостроту коли питання торкаються коо�
перації.

Але варто відмітити, що повноцінне
функціонування фермерських госпо�
дарств буде неможливе, без організації
ними відповідних кооперативних струк�
тур, які можуть взяти на себе виконання
тих господарських функцій, які або об�
тяжливі, або просто неможливо суміща�
ти технологічно. Традиційно, саме цей
прошарок селянства найбільш затребу�
ваний в кооперативній ідеї і є головною
структуроутворюючою одиницею коопе�
ративного руху на селі, без якої цей про�
цес буде неповноцінним. Тобто коопера�
ція, це вічний супутник всіх видів селян�
ських підприємств, яка буде ефективно
працювати на збереження робочих місць
і розвиток поселенської мережі.

Сьогодні в Україні у середньостатис�
тичному сільському населеному пункті
мешкає біля 600 жителів. За радянських
часів на середньо�статичне селянське
підприємство(колгосп, радгосп) припа�
дало в середньому біля 2,8 тис. гектар
сільгоспугідь, 1,6 населених пункти і бі�
ля 1 тис сільських жителів. Наприклад,
якщо взяти за основу середньоєвро�
пейський розмір фермерського 45 га, то
на території нашого реформованого
господарства розмістилося б 62 фер�
мерських господарства на 310�350 жи�
телів. Як що взяти до уваги, що приб�
лизно така ж чисельність проживатиме в
сім'ях, які зайняті в інших сферах діяль�
ності, то за європейськими мірками се�
реднє українське село повинно мати
600�700 жителів. В такому населеному
пункті є можливість сформувати цілком
пристойну соціально�культурну сферу. 

Тобто, розрахунки показують, що за�
селенність сільської місцевості в Украї�
ні, практично дорівнює європейському
рівні, проте якісний склад інший. Якщо в
Європі, це самодостатні сільські грома�
ди, які наділені широкими повноважен�
нями, мають солідну законодавчу і фі�
нансову підтримку з боку держави, то
переважна більшість членів сільських
громад в Україні, це люди, які не можуть
фактично розпорядитися своєю влас�
ністю, не відчувають реальної допомоги
з боку органів влади, не мають змоги
реалізуватися як особистості. Тому про�
цес формування сільських громад від�
будеться тоді, коли завершиться процес
становлення самодостатніх власників.

Кожному, хто побував в Західній Єв�
ропі впадає у вічі, що поруч з фермер�
ськими господарствами успішно фун�
кціонують малі і середні промис� лові
підприємства і немає великої різниці
між містом і селом. Місцеві громади і
держава дбають про працевлаштування
своїх громадян, створюють високий рі�
вень забезпечення об'єктами соціаль�
но�культурної сфери.

На заході це самодостатні організа�
ційні громадські структури, які наділені
широкими повноваженнями, мають со�
лідну законодавчу і фінансову підтримку
з боку держави, а у нас переважна біль�
шість членів сільських общин це люди,
які не можуть фактично розпорядитися
своєю власністю, не відчувають реальної
допомоги з боку органів влади, не мають
змоги реалізуватися як особистості. 

Практика показала, що із�за відсут�
ності ефективної підтримки з боку дер�
жави фермерський сектор не зміг орга�
нізувати свої повноцінні структури і до�
сягти очікуваних результатів. Громадян�
ське суспільство повинно зрозуміти, що
тільки відроджене фермерство дасть
поштовх для створення повноцінних
сільських громад і їх життєздатність бу�
де зростати одночасно із процесом ста�
новлення найбільш затребуваних сіль�
ською громадою прошарку власників �
ФЕРМЕРІВ.

Володимир Цимбал,

кандидат економічних наук,

с. Морозівка, Баришівського району,

Київської області.

У Німеччині, де надої молока сягають рекордних, як для нас, висот, більшість підприємств уже перейшли
на змішувальну систему годівлі. В Україні ж, користуючись старими технологіями і морально застарілою тех�
нікою, отримують низькі надої, і, як наслідок, нерентабельність. Змішування корму є одним із факторів вищої
рентабельності м'ясомолочних сільськогосподарських підприємств. 

Системи годівлі 

Європейські спеціалісти розрізняють два методи годівлі худоби. 
Перший � "годівля за трьома заходами", як його називають німці. Окремо подаються енергетичні, проте�

їнові і білкові корма. Як правило годівля відбувається кормороздавачем, на який навантажують сінаж і силос.
Комбікорми видаються за допомогою ком'ютерної установки. Роздавання регулюється за кількістю надоєно�
го молока (в середньому 1 кг комбікорму � це додатково 2 кг молока). Чим більше корова дає молока, тим
більше вона отримує комбікорму. Цей метод застосовується у Німеччині на невеликих фермах. 

Другий � це тотальний змішувальний раціон (ТЗР). Годівля відбувається змішуванням всіх кормів. Корови
отримують з кожним укусом комбікорм, силос, сінаж. Тим самим корм для корови є набагато смачнішим, во�
на з'їдає більше, молока дає теж більше. 

Змішування кормів 

При застосуванні ТЗР корівник поділяється на відділи: телиці, дійні та плідні корови. Для кожного відділку
складається свій раціон. Запліднені корови отримують більше соломи, дійні � більше комбікорму. 

Вчені довели, що склад корму повинен бути завжди однаковим. При цьому створюються сприятливі умо�
ви життєдіяльності мікрофлори рубця і зростає засвоєність організмом. Тому навіть при споживанні змішува�
ного корму можна отримувати кращі показники та кращу якість молока, порівняно з незмішаним. 

Худоба швидко набирає вагу. Це необхідно для телиць на відгодівлі, але є ймовірність ожиріння, а тим са�
мим і проблеми при народженні телят. 

При правильній кількості та вологості корова не вибирає смакуючі частинки і з'їдає весь корм, тобто за�
лишків не виникає і можливе використання невисокоякісних кормів. 

При цій системі на фермах із безприв'язним методом утримування можна майже у три рази зекономити
на довжині годівельного столу. В корівнику не виникає конкурентної боротьби за місце і кращий корм. 

Корови мають кращий імунітет і краще протидіють інфекційним захворюванням. 
Порівняння систем 

Європейські вчені не надають великої переваги тій, чи іншій системі. Застосування ТЗС залежить від кіль�
кості худоби, якої потрібно мати не менше 80. У сільськогосподарських підприємтвах України, де стада корів
дійсно великі, застосування змішувальної системи годівлі є більш оптимальним рішенням. 

Недоліком змішування корму є його швидке нагрівання. В результаті цього відбувається втрата енергії,
зменшення засвоєння та прийом корму. Причина цих явищ � дріжджові грибки, які виникають при зміні тем�
ператури. Швидкість нагрівання кормів залежить від структури. Якщо раціон складається із більшої частини
трави, то корм нагрівається не так швидко, як при перевазі силосу. 

"Годівля за трьома заходами" вимагає наявності комп'ютерної установки та безприв'язного утримання
худоби, що на більшості ферм є неможливим. Роздавання вручну не є оптимальним результатом використан�
ня комбікорму. 

Інвестиції

Інвестицією при застосуванні тотального змішувального раціону є купівля кормозмішувача або стаціо�
нарної змішувальної установки. Ціна кормозмішувача, що зможе обслуговувати до тисячі корів, становить в
Україні біля 25 тисяч євро. При правильному застосуванні змішувального раціону надій молока (до 500 літрів
на рік) та жива маса збільшуються. Не важко підрахувати за який термін це окуповується. 

Не все так просто 

Сучасні кормозмішувачі експортуються із�за кордону і інколи просто не придатні для українських умов
експлуатування. Європейська техніка, що спроектована на асфальтовані дороги, не завжди проїздить по ук�
раїнському бездоріжжю фермерських господарств. Низькі проїзди корівників, що збудовані за часів Радян�
ського Союзу, не здатні пропускати високі вертикальні кормозмішувачі. Та й людський фактор грає важливу
роль. Кожна зміна складу корму призводить до зміни мікрофлори рубця і, тим самим, до зниження продуктив�
ності на період від 4�6 тижнів, тож персонал повинен бути досить відповідальним. 

Висновок

Змішування корму зможе знизити собівартість молока і м'яса, тим самим підвищивши рентабельність ці�
єї галузі. Інвестиції на придбання обладнання, порівняно з ефективністю, не такі вже й великі. 

Німецьке прислів'я говорить: "Корову доять через рот". Можливо саме пряме розуміння цієї фрази дає
змогу європейським колегам отримувати десятитисячні надої? 

Демидовський Дмитро, ТОВ "Сілокінг�Україна" 

За словами в.о. начальника Головно�
го управління Держкомзему у Київській
області Олександра Горбачова, за час
проведення земельної реформи розпа�
йовано і передано у приватну власність 1
039 623 га. Відтак 321 653 громадяни на�
були права власності на земельну частку
(пай). З них � 317 391 (99%) отримали
сертифікати на право власності на зе�
мельну частку (пай). 

Керівник пристоличних землевпоряд�
ників підкреслив, що власниками права
на земельну частку (пай) укладено 249
342 договори оренди земельної частки
(паю), з них � 143 295 селянами�пенсіо�
нерами. Площа наданих в оренду зе�
мельних часток (паїв) становить 775,70
тис. га. 

Середній розмір орендної плати на
рік становить 359,1 грн за 1 га, а загаль�
на сума виплат за оренду земельних час�
ток (паїв) згідно з укладеними договора�
ми на 2011 рік склала 278 589,5 тис грн.,
в тому числі, селянам�пенсіонерам � 121
844,69 тис. грн. Орендаторами виплаче�

но 252 145, 43 тис. грн. або 90,5%.
Фахівцями землевпорядної служби в

Київській області зареєстровано більше
103 тис державних актів на право влас�
ності на земельну ділянку фізичних осіб,
1 442 державних актів на право власнос�
ті на земельну ділянку юридичних осіб,
468 державних актів на право постійного
користування земельною ділянкою та 30
131 договорів оренди, � наголосив Олек�
сандр Горбачов.

Землевпорядники Київщини закінчили
оновлення нормативно�грошової оцінки
земель 1184 населених пунктів області
площею понад 403,5 тис. га, зазначив на�
чальник Головного управління Держком�
зему в Київській області Олександр Фокін.  

Необхідність її оновлення обумовлена
тим, що така оцінка  виконувалася у 1996�
1998 роках, а згідно чинного законодавс�
тва ті розрахунки вже застарілі. 

Тепер від операцій з землею надход�
ження до місцевих бюджетів збільшаться у
3�5 разів.

Цікавим є той факт, що за рахунок міс�
цевих бюджетів нормативна грошова

оцінка земель населених пунктів  викона�
на у Бориспільському, Броварському,
Вишгородському, Києво�Святошинсько�
му районах, містах Березань, Бориспіль,
Бровари, Буча, Ірпінь, Переяслав�Хмель�
ницький, Ржищів, Фастів.  

Зараз на виконання Регіональної прог�
рами освоєння земель для сільськогоспо�
дарських та лісогосподарських потреб,
поліпшення відповідних угідь, охорони зе�
мель, проведення нормативно�грошової
оцінки земель виділено 20 млн. 838 тис
грн.  від  відшкодування  втрат  сільсько�
господарського та лісогосподарського
виробництва. 

ОЛЕКСАНДР ГОРБАЧОВ: 

ЗА МИНУЛИЙ РІК НА КИЇВЩИНІ ВИДАНО І

ЗАРЕЄСТРОВАНО 101 833 ДЕРЖАВНИХ АКТИ

НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

КИЇВЩИНА: НОРМАТИВНОGГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬ

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОБЛАСТІ ЗАВЕРШЕНО
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Замовлення № 127803

ПРОДАМ 

земельну ділянку 1,5 га для бу�

дівництва житлового будинку чи
під промислове виробництво.
Розташована на території Мака�

рівської с/р.

Телефон для довідок: 

050�3919472

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК в місті Березань, Київської

області  (1,5 години на електропоєзді або 1 година на маршрутці до Києва),

веранда, кладова, дві кімнати, газ, вода, газове опалення, обкладено цег�

лою та перекрито дах в 2009 році. Приватизований земельний участок 20 со�

ток. Недалеко від центру, зручний підїзд, поряд озеро, автобусна зупинка. 

Телефон: 050�391�94�72

ПРОДАМ 
Продам земельну ділянку 10 соток

в с.Ходосівка, Києво�Святошинського
району, розташована в сосновому лісі,
700 м. від краю села. До комунікацій
(газ, електро, асфальт) � 700 м. Теле�
фон для довідок: 050�3919472

ПРОДАМ земельну ділянку 20 соток в

с.Кулибаба Васильківського району.

Красиве місце, 100 м. від берега озе�

ра, до комунікацій (газ, електрика) 200

м. Телефон для довідок: 050�3919472

ПРОДАМ земельну ділянку 15 соток в с.Рославичі Васильківського району,

поряд з Італійським котеджним містечком. Комунікації поряд з участком. 

24 км. від центру Києва. Телефон для довідок: 050)3919472

АНОМАЛИИ В УКРАИНЕ:
ЗИМЫ СТАЛИ КОРОЧЕ 

И ХОЛОДНЕЕ. 
КАК ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ?

Прогнозы синоптиков об усиле�
нии морозов до 29�33 градусов ниже
нуля по всей территории Украины
настораживает даже опытных агроно�
мов.  Из�за глобального потепления
зимы стали на 1�3 недели короче. Но
при этом � ничуть не теплее! Знаем
ведь, что без зимы не обойтись, но
морозы все равно ударили неожидан�
но. На улице стужа, сугробы, и кажет�
ся, конца�краю этому не видно… От�
метка на термометре падает все ни�
же, и аграрии снова  бьют тревогу, ед�
ва оправившись  от беспокойства
экстремальных условий осени 2011
года, характеризующиеся осенней за�
сухой, затянутой осенней вегетацией.

Что же происходит с украинской
погодой? За последние десятилетия
сократился холодный период, при�
мерно на 5�28 дней. Меньше стало
холодных дней и, соответственно,
больше теплых и зачастую засушли�
вых. Зима не "сдвинулась", она прос�
то позже приходит и раньше уходит.
И эта тенденция продолжится. Кроме
того, поднялись минимальные тем�
пературы в течение сезона, то есть в
среднем стало теплее. Хотя по�преж�
нему могут быть и заморозки, и мо�
розы, вот как сейчас! Да и осадки в
Украине стали выпадать по�другому,
увеличились интервалы между ними. 

Из�за парникового эффекта кли�
мат в Украине постепенно меняется.
Глобальное потепление означает,
во�первых, что усилятся и участятся
экстремальные погодные явления, то
есть засухи, низкие температуры.
Во�вторых, происходит перераспре�
деление осадков, что делает климат
более засушливым.

Исходя из этой проблемы, совре�
менному агроному нужно применять
комплекс агротехнических приемов
для получения высокого урожая не�
обходимого качества. Обязательным
агротехнологическим приемом явля�
ется применение современных гуми�
новых препаратов, которые как раз и
способствуют снижению климати�
ческих стрессов у растений. Роль гу�
матов особенно отмечается в адап�
тации растения к негативному воз�
действию окружающей среды и уси�
лению неспецифического  иммуните�
та, что в комплексе приводит к более
высокому урожаю.

Механизм положительного влия�
ния гуматов  на обмен веществ у рас�
тений связан с повышением в них ак�
тивности природных регуляторов
роста � ауксинов, гиббереллинов и
цитокининов. Применение гумино�
вых препаратов  увеличивает аукси�
новую активность на 45%, гибберел�
линовую активность � на 225%.   Наи�
более полно реализуется физиоло�
гическая активность гуминовых пре�
паратов при неблагоприятных усло�
виях, в том числе, вызванных дейс�
твием пестицидов. Таким образом,
применение гуматов эффективно по�
могают растениям противостоять
аномальным климатическим откло�
нениям. При планировании агротех�
нологических приемов выращивания
растений в трудно прогнозируемых
погодных условиях  агрономам сле�
дует обратить внимание на положи�
тельное действие гуматов, а также на
практический опыт ведущих хо�
зяйств, которые убедились в эффек�
тивности их использования.

(044) 501�78�23

(050) 27�58�700

(098) 327�55�51

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ

“Вісник Фермер України”
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Україна � це країна з великим аграрним потенціалом, де збирають 30�40 млн.тн. зернових
на рік. Постає питання, як за допомогою сучасних технологій зберегти та розвинути аграрний
сектор Нашої Країни? Яким чином Українському фермеру, покладаючись на власні сили,
зменшити ризики втрат від неякісного зберігання та первинної обробки зернових, круп'яних
та олійних культур? Що може для цього використати Український сільгоспвиробник?

Можливість бути незалежним і продавати зібраний врожай саме тоді, коли на ринку най�
вища ціна, або зберегти зерно у власних зерносховищах до наступної посівної, або сформу�
вати резерв кормів для худоби і птиці є вкрай важливо. 

Розв'язати проблему дозволяють сучасні  технології зберігання, неодноразово випробу�
вані європейськими фермерами, які працюють у схожих з українськими кліматичних умовах.
Країни Європи та Америки мають високий рівень післязбиральної технології та розвинену
інфраструктуру зберігання зерна, де втрати врожаю доведено до технічно неминучого міні�
муму в 1�2%. Світовий досвід свідчить, що в аграрно�розвинених країнах до 80% урожаю
зберігається виробником самостійно. Світовий досвід надає перевагу баштовим сховищам.
Технологію зберігання зерна у баштових сховищах з активною вентиляцією широко застосо�
вують у США та Канаді, а в останнє десятиліття і в Європі. Збірні металеві зерносховища ма�
ють наступні переваги: знижують капітальні витрати при монтажі у двічі, а трудомісткість
монтажу знижується у п'ятеро. Така технологія дозволяє максимально наблизити сховища
до місця збирання і використання фуражного зерна. Такі зерносховища дають можливість
впроваджувати повну механізацію та автоматизацію процесу зберігання зерна. 

Повністю автоматизовані досушувальні металічні зерносховища виробляє фірма Bin

(Республіка Польща) ємкістю від 10 до 2200 тн. На європейському ринку зерносховища фір�
ми Вin відомі і успішно експлуатуються вже понад 15 років, а на  ринку України продукцію
фірми Bin реалізує ТзОВ "ТехАвто�Плюс" м. Львів. 

ТзОВ "ТехАвто�Плюс", працюючи на ринку України з 2003 року, надає повний комплекс пос�
луг пов'язаних з поставкою, монтажем та сервісним обслуговуванням зерносховищ фірми Bin.

Так що таке баштові сховища Bin? Зерносховище являє собою циліндричну ємність із
пласким перфорованим дном, у якому зроблено щілини для продування повітря. Сховище ви�
готовлене з оцинкованого металу. Подвійні стики стінок ущільнені поліуретановою плівкою
для гідроізоляції. Для підвищення міцності застосовано кільцеві обручі для стін. Перфорова�
на підлога опирається на вапно�піщані блоки (цеглини), які у свою чергу, спираються на бе�
тонну плиту фундаменту. Завдяки цьому під підлогою сховища утворено ущільнений простір,
куди за допомогою вентилятора подається повітря. Два вивантажувальні шнеки (обіговий і
променевий) забезпечують 100% вивантаження сховища. Завантажують зерно за допомогою
пневмозавантажувача або (для батареї сховищ) норії. Для автоматизації процесу консерву�
вання та зберігання башти Bin обладнуються вентилятором, електричним нагрівачем і кон�
тролером Bin із комплектом датчиків, що дає змогу: здійснювати нагляд за біологічними про�
цесами, які перебігають у масі зерна, охолодження та низькотемпературне досушування зер�
на, перешкоджає зволоженню зерна та розвитку плісняви, мінімізувати енергозатрати за ак�
тивного вентилювання і сушіння. Проведені в УкрЦВТ у 1997 р. сертифікаційні випробування
баштових сховищ для зерна досушувального типу Вin�100 свідчать про відповідність їх
обов'язковим вимогам нормативних документів. Баштові сховища типу BIN забезпечують
зберігання зерна належної якості на протязі кількох років. В залежності від інтенсивності
використання зерносховища термін окупності складає від 1 до 3�х років.

ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ �
ЗБЕРЕГТИ ГРОШІ!

Зима � суровая хозяйка!
Зима в Украину, как правило, приходит неожиданно, хотя и регулярно. Люди еще

томятся от летнего зноя, а неумолимая Снежная Королева уже готовит свои сюрпри�
зы. Она � то знает, что чем теплее было летом, тем больше у нее шансов разгуляться
зимой! Можно даже не сомневаться, что в этом году она нагуляется, натешится
всласть; выстудит, выхолодит и укрытие птичек, и норки зверьков, и человеческие жи�
лища. Но птички улетят на юг, звери впадут в спячку, а человеку приходится думать,
как согреть свой дом, чтобы было и тепло, и не накладно. Конечно, топить газовые
котлы дровами в XXI веке обидно, но цена на газ не просто кусает семейный бюджет:
она его может съесть без остатка. Где же выход? Выход есть! Просто в газовую ото�
пительную систему нужно вмонтировать энергосберегающий электроводонагрева�
тель "Обрій" � современное, автономное, высокоэкономичное, бесшумное, малога�
баритное, надежное (срок службы 30 лет) оборудование. Это оборудование было соз�
дано еще советскими учеными � оборонщиками, но во времена СССР оно не получи�
ло распространения ввиду дешевизны газа. Но времена изменились, газ подорожал
в разы, да и его качество обычному потребителю определить бывает трудно: счетчик
накручивает кубометры � а тепла нет. А электричество, оно и в Африке электричество:
ни примесей, ни добавок, только  банальный  поток   электронов,   один  киловатт   ко�
торых отапливает 20 м? площади. Продолжительность работы ЭВН "Обрій" �  от одно�
го до десяти часов в сутки в зависимости от температури окружающей среды. Люту�
ет Снежная Королева � автоматический датчик � реле держит комфортную температу�
ру в помещении, работая 8�10 часов в сутки. Устала Хозяйка Вьюг и Морозов � авто�
мат мгновенно переходит на другой режим. Чтобы поддерживать нужную температу�
ру в помещении, умное оборудование, созданное талантливыми учеными, работает в
таком режиме: включения ? нагрев ?  отключение ? остывание ? включение. 

Умный, умеющий рассуждать потребитель, обязательно скажет: "Откуда тепло �
понятно, а где же экономия? А если отключат электричество?"

Ответ прост: ЭВН "Обрій" работает ровно столько, сколько это необходимо для
поддержания нужной температуры в помещении, и нагревает помещение в течении
считанных минут, потому что его КПД 98%: он не греет сам себя � он греет сразу во�
ду, которая и есть нагревательным элементом. Электричество тоже проходит через
счетчик, в ночное время оно может стоить для потреби теля ровно половину. (Вспом�
ним, что существуют многотарифные счетчики.)

Очень резонный вопрос об отключении электричества. Действительно, Снежная
Королева любит развлечься: оборвет провода в самом недоступном месте � и раду�
ется, что будут умники сидеть не только в темноте, но и в холоде. А нет! Темнота чувс�
твам не помеха, а холода не будет, ведь, устанавливая ЭВН "Обрій" никто  не выбра�
сывает неэкономичные газовые котлы, которые можно включить в любой момент.
ЭВН "Обрій" монтируется в уже существующую отопительную систему и работает па�
раллельно с ней: экономим деньги � включаем  "Обрій", нет  электричества � включа�
ем газ. Пусть прилетает Снежная Королева с ее вьюгами и морозами, пусть радует
нас первым снегом и чистым морозным воздухом. Мы не боимся Зимушки � Зимы,
ведь в наших домах с энергосберегающим электроводонагревателем   "Обрій"   всег�
да тепло и уютно.

И денежки пойдут не на оплату за газ, а жене на новую шубу и детям на витамины.

Довольный потребитель экономного тепла � Кривка Н.В.

Продається земельна ділянка
з будинком в селі Жуківка (15 км від
залізничної станції Березань), Згурівсько�
го району, Київської області, 39 соток,
господарські будівлі, газ, електропоста�
чання, вода, асфальт до будинку, навколо
села ставки. Рибалка, полювання, чисте
повітря, чудове місце для заміської дачі.

Тел. 050�391�94�72
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