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Про програму конференції читайте на сторінці  2.

На думку Джима Роджерса, відомо�
го американського економічного ана�
літика і інвестора, у найближчі 30 років
фермери стануть найбагатшими людь�
ми на планеті."Якби я вирішив інвесту�
вати в сільське господарство, я б став
фермером або ж вклав би гроші в тя�
мущого фермера", � сказав Рождерс.
Читайте на сторінці  2.

Підприємства вітчизняної молочної
галузі здатні повністю замістити своєю
продукцією імпорт. Про це заявив
Прем'єр�міністр України Микола Аза�
ров, відвідавши у Київській області мо�
лочний завод.

Читайте на сторінці  3.

Про державні програми підтримки
галузі сьогодні говорити навіть не хо�
четься, тому що вони всі або існують
тільки на папері, або приносять вироб�
никам розчарування… У минулому році
області було виділено кошти  для пільго�
вого кредитування фермерів, обласною
конкурсною комісією ці кошти було роз�
поділено між господарствами, повний
пакет документів направлено до Києва
вчасно, а гроші до кінця року фермери
так і не отримали. Пояснень � жодних...

Читайте на сторінці  5.

УТРИМАННЯ КОНЕЙ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ.
Читайте на сторінках 7�8.

Компанія "Данон",
чи не одна з найпер�
ших в Україні, розпо�
чала реалізовувати на
території ряду облас�
тей проект зі створен�
ня сільськогосподар�
ських обслуговуючих
кооперативів, які зай�
маються збиранням
та охолодженням мо�
лока. Читайте на сто�
рінці  4.

ДОСВІД СТВОРЕННЯ МОЛОЧАРСЬКИХ

КООПЕРАТИВІВ ЗА ПІДТРИМКИ

КОМПАНІЇ "ДАНОН УКРАЇНА"
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ПРОГРАМА 
науково � практичної  конференції                

"Розбудова сільськогосподарських кооперативів
як чинник ефективного розвитку сільської місце�
вості та відродження українського тваринництва"

21�22 березня 2013 року, Національний комплекс "Експо�

центр України", конференц�зал кафе "Ясени" (праворуч від па�

вільйону № 7)

Організатори: Союз сільськогосподарських обслуговуючих

кооперативів України, журнал "Сучасна ветеринарна медицина",

ТОВ "Господар ЕЦ".

За підтримки  Міністерства  аграрної політики та продовольс�

тва України

21 березня 2013 року

10.30 �11.30 � реєстрація учасників
Науково�практичний блок  "Створення тваринницьких кооперати�

вів в Україні: необхідні умови для ефективного існування та першочер�
гові кроки"

11�30  � Сень О. В. Заступник Міністра аграрної політики та продо�
вольства України � привітальне слово

11.35 � Гетя А. А., директор департаменту тваринництва Мінагро�
політики �"Державна підтримка галузі тваринництва в 2013 році".

12.00 � Томич І. Ф., Президент Союзу сільськогосподарських обс�
луговуючих кооперативів України "Розвиток сільськогосподарської ко�
операції � вирішення соціальних та економічних проблем на селі"

12.20  � Корінець Р.Г., Президент Національної асоціації сільсько�
господарських дорадчих служб України �  "Особливості інформаційно�
го та консультаційного забезпечення сільськогосподарських обслуго�
вуючих кооперативів".

12.50 � Синявська І.М., Директор Державної установи "Науково�
методичний центр інформаційно�аналітичного забезпечення діяль�
ності ВНЗ "Агроосвіта" � "10 кроків для створення кооперативу на
селі" 

13.10  � Віктор Терес,  керівник Міжнародної благодійної організації
"Добробут громад" � "Досвід створення та розвитку  сільськогоспо�
дарських обслуговуючих кооперативів (СОК) в рамках благодійних
проектів".

13.30 � 14.00 � ПЕРЕРВА 
14.30 � Башинський В. В., заступник Голови Державної ветеринар�

ної та фітосанітарної служби України "Ветеринарне забезпечення  мо�
лочарських кооперативів"

14.50  � Бережна Г.М., керівник управління агропромислового
розвитку Вінницької ОДА � "Розвиток сільськогосподарської обслу�
говуючої кооперації в Вінницькій області: проблеми,надбання та пер�
спективи" 

15.20  � Тавлуй І.П. Керівник відділу управління якістю, НУБіП Укра�
їни � "Основи управління підприємством: від типових проблем до між�
народних стандартів" 

15.40  � Туринский В.М. доктор с�г наук, НУБіП України �   "Конку�
рентноспроможне виробництво продукції вівчарства та козівництва".  

16.00 � Томич І.Ф., президент ССОКУ � засідання Ради Союзу.

22 березня 2013 року

Конференц � зал кафе "Ясени", НК "Експоцентр України"
10.00 � 11.00 � реєстрація учасників
Науково�практичний блок:  "Шляхи ефективного розвитку коопера�

тивів"
11.00 � Григорович О.І., директор департаменту інженерно�техніч�

ного забезпечення та с/г машинобудування Мінагрополітики � "Облад�
нання молочарських кооперативів для забезпечення поставки високо�
якісної сировини на молокопереробні підприємства". 

11.20 � Ігор Юхта, ТОВ "ІКФ � АГРОСЕРВІС" � "Визначення кількості
соматичних клітин у молоці для підвищення його якості за допомогою
аналізаторів молока" 

11.40  � Остап'юк М.П., завідувач відділу гармонізації законодавс�
тва до вимог ЄС та оцінки ризику на підприємствах Державного НДІ з
лабораторної діагностики та ветеринарно�санітарної експертизи
"Система контролю якості та безпеки молочної сировини та продукції
на вимоги СОТ та європейського законодавства"

12.00 � Фичак В.М., директор ПП "Генетика і селекція" � "Бізнес�
планування у молочному козівництві".

12.20 � Платонова Н. М.. канд..с�г. наук, Інститут розведення і
генетики тварин НААН України � "Управління стадом; менеджмент
відтворення сільськогосподарських тварин в господарствах насе�
лення".

12.40  � Сендер М.І. представник компанії MINITUBE (Німеччсина) �
"Організація, з допомогою кооперативів, процесу штучного осіменіння
приватних стад".

13.00 � 14.00 � ПЕРЕРВА
14.00 � Саулко В. В, директор ПП "Сімекс Альянс Україна" � "Гене�

тичні матеріали для  ВРХ як інструмент підвищення продуктивності мо�
лочного стада. Особливості ветеринарного догляду за молочним ста�
дом при утриманні в приватних господарствах: профілактика загроз".

14.20 � Бардин Я.Б., співавтор програми "Картопля Київщини в гос�
подарствах населення 2013�2017" 

"Про шляхи реалізації стратегії "Рідне село" на прикладі створення
сільськогосподарських кооперативів в галузі картоплярства"

Підведення підсумків.

ФЕРМЕРСТВО ЛЬВІВЩИНИ ЗАНЕПАДАЄ,

ПОРОЖНЮ НІШУ ЗАПОВНЮЄ ІМПОРТ
Більшість овочів, фруктів і риби, які спожи�

вають українці, є імпортованими. Водночас
фермерські та індивідуальні господарства за�
непадають, зокрема на Львівщині, де на ринку
помітне засилля польської та італійської про�
дукції.

Робимо закупи на одному з львівських база�
рів із львів'янкою Марічкою Оліярник, мамою
двох дошкільнят.

"М'ясо купую лише телятину, кролика, до�
машню курку мені дає свекруха. Вважається,
що телятина місцева, а свинину привозять.
Твердий сир лише польський або білоруський,
бо він смачніший. З фруктів цілий рік їмо лише
наші яблука, а овочі мені дає свекруха з села.
Бакалію купую польську. Томатну пасту � поль�
ську або італійську, вона пахне помідорами.
Макарони, каші теж купую польські,бо смачні�
ші. Рибу морожену нашу", � розповіла львів'ян�
ка.

Чи рибу жінка купує з місцевих водойм �
сумнівно. На Львівщині є дві з половиною тисяч
ставків, де виловлюють у рік 1200 тонн риби
при потребі споживання 27 тисяч тонн. Фер�
мерські рибні господарства занепадають, на�
голошує експерт з аграрних питань Іван Сте�
фанишин. Він розповів, що цього року на гурто�
вому ринку продуктів від сільгоспвиробника
"Шувар" , яблука продають українські � з Черні�
вецької та Закарпатської областей. Але цим і
обмежується асортимент українських фруктів.
Найбільша проблема в Україні з овочами,
фруктами і рибою, які завозять переважно з�за
кордону і таким чином українці фінансують ро�
бочі місця в Європі, зокрема у Польщі, заува�
жує експерт. З ранніх овочів лише помідори,
огірки і зелень � з місцевих теплиць, а ось ран�
ню картоплю везтимуть з Єгипту, що відіб'єть�
ся на високій ціні.

"Не кажучи вже про різні сорти капусти, це є
біда нашого ринку, асортимент дуже бідний,
фермерські господарства важко розвивають�
ся, їхня кількість зменшується. Потрібно по�ін�
шому проводити аграрну політику. Люди не ма�
ють належної освіти, їх потрібно навчити, під�
тримати, а не все на людей звалювати, бо ма�
тимемо таку ситуацію, як сьогодні", � каже Іван
Стефанишин. � У нас у тепличних господарс�

твах картоплю ніхто не вирощує. Ми повинні
мати якісну продукцію і не дуже дорогу. Проб�
лема є у високозатратних культурах. Овочі у
Львівській області найдорожчі по собівартості в
Україні. Нині важливі собівартість і якість. Хто
швидше впишеться у рамки цих вимог ринку �
той зробить бізнес".

Іноземні інвестори не поспішають вкладати
гроші в розвиток сільського господарства в Ук�
раїні. Хоча родина Віллемів � українка Марія і
бельгієць Бернар � переконана, що майбутнє
за невеликими господарствами на кшталт їх�
нього. Третій рік поспіль подружжя у селі Дмит�
ровичі Мостиського району утримує фермер�
ське господарство "Шеврет", де виробляє ко�
зині сири за французькою технологією і лише з
молока від кіз власного стада, говорить Марія
Хом'як�Віллем.

"Наразі вкладаємо гроші у фермерське гос�
подарство, плануємо розпочати аграрний ту�
ризм, але сподіваємось, що матимемо і прибу�
ток. Ринок збуту у нас є, є потреба у нашій про�
дукції. Найбільша проблема щодо ведення
фермерського господарства � брак кваліфіко�
ваних людей, але їх можна навчити, а найбіль�
ший клопіт � взяти вільну землю в оренду, тре�
ба чекати місяцями поки зробиш проект, пла�
тиш за це, хоча законодавством передбачено
оплату. Люди не насмілюються займатись
фермерством. Бо це великі інвестиції, влада
фермерство не підтримує, не створює умови,
немає і бажання у людей працювати. Але це
нонсенс везти овочі чи інші продукти з Польщі",
� зауважила власниця фермерського госпо�
дарства.

Не лише овочі, але й м'ясо, сири, бакалію
везуть мешканці області з Польщі. Те, що на
ринку з'явилось чимало польської продукції,
експерти пояснюють збільшення дозволеної
суми до 200 євро для ввезення товарів через
кордон без мита. Для багатьох мешканців ма�
лої прикордонної зони це нагода заробити на
перепродажу польської продукції, яка дешев�
ша і вважається якіснішою, з огляду на євро�
пейські стандарти. Така ситуація буде до тих
пір, наголошують експерти, допоки в Україні не
зміниться аграрна політика.

Радіо Свобода

ЯКЩО УРЯД ЗАХОЧЕ � УКРАЇНСЬКІ АГРАРІЇ 

ЇЗДИТИМУТЬ НА "ЛАМБОРДЖІНІ"

"Останні 10 років світ стабільно
споживає більше, ніж виробляє. Поки
це не занадто помітно на рівні розви�
нених країн, де, як і раніше, викида�
ють велику кількість їжі. Але незаба�
ром абсолютно усі змушені будуть
економити продукти харчування, ос�
новними постачальниками яких бу�
дуть фермери", � говорить інвестор.

Рождерс прогнозує, що попит на
сільгосппродукцію зростатиме наба�
гато швидше, ніж очікують більшість
світових експертів. Це, у свою чергу, чудова можливість для України, яка має усі
природні ресурси для вирощування сільгосппродукції.

А отже, досить несподіваний висновок фінансиста: "Якщо уряд України захоче
допомогти своїм фермерам, незабаром українські аграрії їздитимуть на "Ламбор�
джіні".

Згадавши про те, що Україна раніше вважали "житницею Європи",американ�
ський інвестор висловив упевненість, що країна знову може повернути собі це
звання. І навіть більше � здатна стати "житницею Азії". Також він розповів, що у
розвинених країнах світу фермери зараз стрімко старіють �  за його словами се�
редній вік фермера у США складає 58 років,в Японії � 66.

Однак, відповідаючи на питання про залучення капіталовкладень в український
бізнес, експерт нарікнув,що інвестори "не можуть бути впевнені, що в країні з їхні�
ми грошима поведуться чесно". Зокрема навів приклад австрійського ErsteBank,
який відмовився продовжувати бізнес в Україні через "сумний досвід". Таким чи�
ном, Д. Роджерс зазначив, що нашій країні не вистачає стабільних і чесних правил
гри на ринку.



№ 5 (303)

1� 15 БЕРЕЗНЯ  2013  року 3

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044�501�78�23, 044�501�78�24 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА МОЛОКО ВІД

СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ

ЦІНИ НА МОЛОКО В КРАЇНАХ СВІТУ

ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ МОЛОКА

За інформацією Асоціації виробників молока станом на 12 березня 2013 року.

(обраховані для базисних в Україні показників � 3,4% жиру, 3,0% білка), грн/т

(із жирністю 3,4% та білком 3,0%) згідно ДСТУ 3662�97

РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 

НЕОБХІДНІ КРЕДИТИ

Українські виробники молока практично не мають сильних зарубіжних конку�
рентів на внутрішньому ринку. Але, для нормального розвитку галузі, не вистачає
доступних кредитів. Про це сказав президент Асоціації виробників молока Андрій
Дикун, коментуючи слова Прем'єр�міністра України Миколи Азарова, що підпри�
ємства вітчизняної молочної галузі здатні повністю замістити своєю продукцією ім�
порт.

В Україні сьогодні близько десятка іноземних підприємств, які займаються ви�
робництвом молока, і вони нашим виробникам не конкуренти. Це Danone, Lactalis,
Bel, Pepsi Cola � їх нереально витіснити � сказав Дикун.

На думку президента Асоціації, необхідно не боротися з іноземними виробни�
ками, а більше уваги приділяти розвитку галузі.

Говорячи про Держпрограму активізації економіки, він відзначив, що представ�
ників Асоціації не запрошували взяти участь у її розробці. Тому важко сказати, яку
підтримку збираються надавати підприємствам молочної галузі. "Можливо,
Прем'єр�міністр мав на увазі здешевлення кредитів для виробників молока, або
компенсацію кредитної ставки", � говорить Дикун.

Сьогодні, за словами президента Асоціації, фермерам дають кредити під 20%
річних, а це занадто дорого, і виробники молока такі кредити практично не беруть.

У той же час, за словами керівника профільної Асоціації, більшість урядових
програм тільки декларують підтримку. Адже взяти в них участь можуть далеко не
всі.

"У нас дуже часто зверху декларуються різні програми, на підтримку галузі,
компенсацію будівництва. Але, якщо говорити відверто, вони не доступні широко�
му колу виробників, а тільки наближеним", � говорить Дикун.

За інформацією 

http://www.news24ua.com

СЕЛЯНИ ХОЧУТЬ ОБ'ЄДНУВАТИСЯ В
МОЛОЧАРСЬКІ ТА ЗЕРНОВІ КООПЕРАТИВИ

Понад 84% сільських і селищних рад підтримують створення обслуговуючих
сільгоспкооперативів. Таку відповідь дали понад 9 тисяч голів сіл та селищ, які взя�
ли участь в опитуванні, організованому Мінагрополітики. Заробляти гроші селяни
готові, об'єднуючись у кооперативи, що спеціалізуються як на тваринництві, так і
рослинництві. Згідно з опитуванням, найбільше одноосібники зацікавлені працю�
вати в кооперативах, які заготовляють молоко та вирощують і зберігають зернові.
Про це повідомила директор державної установи "Науково�методичний центр ін�
формаційно�аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Аг�
роосвіта" Ірина Синявська.

"Якщо розглянути напрямки діяльності обслуговуючих кооперативів, то респон�
денти визначили найбільш пріоритетними заготівлю молока ? 5849 респондентів,
або 54%, а також вирощування та зберігання зернових ? 4182 сільські та селищні
ради", ? зазначила Ірина Синявська.

Вона також зауважила, що, на думку сільських громад, щоб дати сільгоспкоопе�
рації потужний поштовх, держава має надати свою допомогу. Так, частина опита�
них � 68% ? вважає за необхідне запровадити пільговий режим оподаткування. Ін�
ші ж підтримують ідею надання пільгових кредитів чи компенсації відсоткових ста�
вок за ними.

"Розвиток кооперативного руху та підтримка його з боку держави є необхідною
передумовою відродження українського села. Наразі влада забезпечила всі умови
для того, щоб селяни об'єднувалися в кооперативи. Оскільки саме кооперативи
дадуть змогу дрібному виробнику отримати дотації, субсидії, кредитну підтримку
тощо", ? наголосила директор "Агроосвіти".

Окрім того, на переконання Ірини Синявської, кооперативи можуть стати ефек�
тивним механізмом згуртування селян та дадуть можливість вирішити цілу низку не
тільки економічних, але й соціальних проблем.

Джерело: Мінагрополітики України

ВІТЧИЗНЯНА МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ ЗДАТНА 

ПОВНІСТЮ ЗАМІСТИТИ ІМПОРТ

Підприємства віт�
чизняної молочної га�
лузі здатні повністю
замістити своєю про�
дукцією імпорт. Про
це заявив Прем'єр�мі�
ністр України Микола
Азаров, відвідавши у
Київській області мо�
лочний завод.

Глава Уряду нага�
дав, що зараз Кабінет
Міністрів завершує
розробку державної
програми активізації
економіки на 2013 �
2014 роки, у якій, зок�
рема, передбачені за�
ходи з підтримки
м'ясо�молочної галузі.

За словами
Прем'єр�міністра, за останні 20 років в Україні значно скоротилося виробництво
молока, а тому виникли диспропорції між рівнем закупівельних цін і рентабельніс�
тю молочного виробництва. З іншого боку практично всі молочні продукти відно�
сяться до соціально значимих продуктів харчування, і на них поширюється держав�
не регулювання цін.

"Наше завдання знайти компроміс як щодо ціни на товар, його доступності, так
і зацікавленості виробників розвивати цю галузь, розширювати виробництво, бу�
дувати нові підприємства, заводи, щоб наші люди отримували якісну продукцію", �
повідомив Микола Азаров.

Джерело: Урядовий портал
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ДОСВІД СТВОРЕННЯ МОЛОЧАРСЬКИХ
КООПЕРАТИВІВ ЗА ПІДТРИМКИ КОМПАНІЇ 

"ДАНОН УКРАЇНА"

В яких областях працює

програма "Данон Україна"

для приватних господарств

та кооперативів?

Програма розвитку приват�
них господарств через коопера�
тиви стартувала в 2010 році в
рамках проекту "Розвиток мо�
лочних кооперативів" при під�
тримці фонду "Данон Екосис�
тем" та "Хейфер Інтернешнл"
(МБО "Добробут Громад"). Ми
запроваджуємо програму в 6
областях України � Херсонська,
Миколаївська, Запорізька, Дніп�
ропетровська, Кіровоградська
та АР Крим. На теперішній день
компанія Данон отримує моло�
ко від приватних господарств
виключно через кооперативи які
були створені в рамках цього
проекту, що на сьогоднішній
день становить 8% від всього
молока яке збирає наша компа�
нія та 25% від молока заводу
"Данон Дніпро", що збирає біль�
шість молока з кооперативів.

Решту молока Данон Україна ми
отримуємо від великотоварних
сільськогосподарських підпри�
ємств.  

В якому вигляді надають�

ся інвестиції для приватних

господарств та кооперати�

вів?

В рамках проекту було за�
куплено обладнання для охо�
лодження молока, лабораторне
обладнання для проведення
аналізів якості молока, багато
сімей отримали корів, консуль�
таційний супровід та навчання
по виготовленню молока та
принципах кооперації. Компанія
Данон також забезпечує наших
здавачів кормами в зимові міся�
ці і продукцією Данон за зниже�
ною ціною. В рамках проекту та�
кож було інвестовано кошти на
мікро�кредитування приватних
господарств та соціальні гранти
для розвитку громад навколо
кооперативів. Всього наша ком�
панія інвестувала більше 1 млн.
євро в розвиток приватних гос�
подарств.

Чи можуть приймати

участь у інвестиційних прог�

рамах "Данон" фермерські

господарствах? Та чи є обме�

ження у їх розмірі?

Компанія Данон також приді�
ляє значну увагу розвитку сіль�
ськогосподарських підпри�
ємств, серед яких є ті, що мають
статус фермерського госпо�
дарства і щонайменше близько
100 корів дійного стада. Наразі
такі господарства мають мож�
ливість скористатися консуль�
таційною підтримкою високок�
валіфікованих спеціалістів з мо�
лочного скотарства  в рамках
Програми Розвитку Постачаль�
ників Молока Данон. Наша ком�
панія в свою чергу компенсує
70% вартості консультаційних
послуг в перший рік участі гос�
подарства в програмі, в подаль�
шому знижуючи свою частку до
25% за третій рік роботи Прог�
рами. 

Щодо проекту розвитку мо�
лочних кооперативів, в ньому
задіяні в основному малі госпо�
дарства, але ми дуже щільно
працюємо з тими людьми, які
зацікавлені в створенні сімей�
них ферм з 5 і більшою кількістю
корів. Наразі в нас є проект під
назвою "Кооперативна навчаль�
на ферма та послуги" в рамках
якого було побудовано демонс�
траційну ферму в Дніпропет�
ровській області, яка слугує
прикладом та місцем навчання
для всіх бажаючих створити сі�
мейну ферму.  Ми і надалі пла�
нуємо сконцентрувати всі наші
зусилля на такі сімейні ферми,
тому що саме така модель (5 ко�
рів і більше) допоможе приват�
ним господарствам розвивати�
ся та виходити на доходи, які бу�
дуть підтримувати їх сім'ї.

Підтримка приватних гос�

подарств здійснюється нап�

ряму чи через кооперативи?

Кооперативи створювалися
на моделях, які були започатко�
вані у Франції та Канаді десятки
років тому і саме вони сприяють
сталому розвитку сільських гро�
мад у світі. З міжнародного дос�
віду помітно, що кооперація це
ефективна концепція, при якій
люди об'єднуються, щоб одним
голосом представляти інтереси

своєї громади та впливати на
розвиток свого суспільства. То�
му більше всього ми інвестуємо
саме через кооперативи, хоча
ми також підтримуємо сімейні
ферми напряму.

Яким критеріям повинні

відповідати приватні госпо�

дарства чи кооперативи?

Для нас найголовніше � це
зацікавленість громади та ініці�
атива зі сторони лідеру коопе�
ративу та сільської ради.

Хто, чи що виступає гаран�
том чесної співпраці приватни�
ків та "Данон"?

Наша чесна співпраця побу�
дована на багатолітніх партнер�
ських відносинах між трьома
сторонами � Данон, МБО "Доб�
робут Громад" (Хейфер Інтер�
нешнл) та кооперативами. Да�
нон зі своєї сторони гарантує
стабільність та додаткові прог�
рами підтримки кооперативів.

Інвестування фінансове чи
матеріальне?

Інвестування в основному
матеріальне, в вигляді облад�
нання та запровадження прог�
рам, але також ми фінансуємо
кооперативи через бонусні
програми по якості молока.
Своїми інвестиціями ми робимо

все можливе, щоб сприяти роз�
витку громад, але також хочемо
бачити, що вони зі своєї сторо�
ни роблять вклад в своє майбут�
нє, що забезпечує сталість та
подальший розвиток після за�
кінчення проекту. 

Як налагодити співпрацю

кооперативу чи сільській гро�

маді з компанією "Данон Ук�

раїна"?

Як я вже казав, головне це
ініціатива зі сторони громади (а
не тільки окремих людей) та ба�
жання стабільної співпраці. На�
разі ми робимо акцент на роз�
виток наших існуючих поста�
чальників в напрямку розвитку
сімейних ферм, покращення
якості молока та поглиблення
участі всіх членів громади в їх�
ньому розвитку. Тільки після то�
го як ми переконаємося що на�
ші теперішні громади ефектив�
но розвиваються, ми будемо го�
тові розглядати залучення но�
вих громад. 

Чи вигідно приватникам

працювати з "Данон", та на

скільки закупівельні ціни "Да�

нон" відрізняються від інших

молокопереробних підпри�

ємств?

Компанія Данон виплачує
ринкову ціну нашим кооперати�
вам та додає доплату за жир�
ність молока та за його якість. А
якщо ще врахувати всі програ�
ми які запроваджує для коопе�
ративів наша компанія, то виго�
ду не можна переоцінити!

Матеріал підготував 

Михайло Данкевич

Цей проект спрямований на поліпшення якості та збільшення кіль�

кості молока, виробленого в особистих селянських господарствах

сільських сімей і відповідно на покращення їх добробуту. 

З цього приводу наш журналіст поставив ряд запитань Анатолію

Шатковському, менеджеру проектів із закупівлі молока компанії

" Данон Україна". 

Розділ IV, ст. 15 Закону

України про сільськогос�

подарську кооперацію

Державна підтримка
сільськогосподарських обс�
луговуючих кооперативів

1. Основними завдання�
ми державної політики з під�
тримки сільськогосподар�
ських обслуговуючих коопе�
ративів є створення сприят�
ливих умов для їх утворення,
становлення і розвитку шля�
хом формування сприятли�

вої податкової, фінансово�
кредитної, інвестиційної по�
літики щодо діяльності сіль�
ськогосподарських обслуго�
вуючих кооперативів та їх
членів, а також розроблення
механізму їх державної під�
тримки.

2. Центральні та місцеві
органи виконавчої влади та
органи місцевого самовря�
дування забезпечують спри�
яння розвиткові і зміцненню
економічної самостійності
сільськогосподарських обс�

луговуючих кооперативів та
їх членів, підвищенню ефек�
тивності їх діяльності, не до�
пускають будь�яких обме�
жень господарської актив�
ності та ініціативи таких коо�
перативів, вільної і рівноп�
равної їх участі на ринках то�
варів, робіт і послуг.

3. Державна підтримка
сільськогосподарських обс�
луговуючих кооперативів
здійснюється відповідно до
державних та регіональних
програм за рахунок держав�

ного і місцевих бюджетів у
порядку, встановленому за�
коном.

Розділ VI, Прикінцеві та

перехідні положення За�

кону України про сільсько�

господарську кооперацію

…….
4. До приведення законо�

давства у відповідність із
цим Законом акти законо�
давства застосовуються в
частині, що не суперечить
цьому Закону.

……..
6. Кабінету Міністрів Ук�

раїни протягом року з дня
набрання чинності цим За�
коном:

привести свої норматив�
но�правові акти у відповід�
ність із цим Законом;

забезпечити приведення
міністерствами та іншими
центральними органами ви�
конавчої влади своїх норма�
тивно�правових актів у від�
повідність із цим Законом".
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Компания ООО "Ориент вей", официальный дилер
крупнейшего мирового производителя фотосепараторов
компании "ANCOO", предлагает новое решение, которое
выведет чистоту вашего продукта на современный уровень.
Предлагаемое нашей компанией оборудование, использует
современный метод очистки � фотосепарация. С исполь�
зованием данного метода сорность конечного продукта со�
ответствует 0,01 % при производительности от 1�ой до 40

тонны в час.

Специалистами нашей компании разрабатываются все
необходимые решения для грамотной увязки фотосепарато�
ра под ваш производственный процесс с предоставлением
всех необходимых чертежей и учётом ваших требований.

Обучение вашего технического персонала с последующей
экзаменацией. 

Тех поддержку 24 часа в сутки.

Кунжут Овес Лен Арахис Фасоль Гречка 

Кукуруза Пшеница Ячмень Подсолнечник Пшено 

Семена тыквы Рис Соя Горчица Просо Вика 

Продукт равномерно распределяется по лоткам и в
свободном падении анализируется многопиксельными
камерами. Машина "видит", какое зернышко соответс�
твует хорошему цвету продукта, а какое плохому. Пос�
ле этого, плохое зерно выдувается специальными
эжекторами, которые способны из потока отстрели�
вать сжатым воздухом  отдельно любой сорный эле�
мент. 

Только фотосепараторы очищают множество куль�
тур от не желательных примесей, которые могут иметь

схожий размер и вес с хорошим продуктом, что в свою
очередь делает данное оборудование универсальным. 

Компания ООО "Ориент вей" приглашает всех
желающих испытать фотосепараторы на ваших про�
дуктах, что позволит вам легче рассчитать прибыль и
окупаемость.

При дальнейшем сотрудничестве мы обеспечим

Вас сертифицированным, качественным оборудо�

ванием от мирового производителя по приемле�

мой цене, оперативным и надёжным сервисом. 

Грецкий орех

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ПРИНОСЯТЬ
ФЕРМЕРАМ ЛИШЕ РОЗЧАРУВАННЯ

Що заважає нашим фермерам нагоду�
вати власний народ розповіла в одному з
минулих номерів голова Закарпатської
організації Асоціації фермерів та землев�
ласників України Юлія Пелешкей.

Селяни Закарпаття працюють пере�
важно в галузі тваринництва і рослинниц�
тва, займаючись майже всім: вирощують
овочі й фрукти, зерно й картоплю, утриму�
ють ВРХ, свиней, птицю, кролів, овець, ко�
ней, страусів, перепелів, розводять ри�
бу… Види діяльності можна продовжити
переробкою з використанням млинів, пе�
карень, ковбасних , і консервних цехів, си�
роварень. А відтак додайте до цього тор�
гівлю, сільський туризм і те, що наші фер�
мери славляться навіть у Європі, бо є ак�
тивними учасниками світового біовироб�
ництва!

Саме малі сімейні фермерські та осо�
бисті господарства стали основним ви�
робником переважної більшості продукції
села. А отже, на думку Юлії Пелешкей, ді�
яльність в умовах Закарпатської області
класичних середньоєвропейських госпо�
дарств є найбільш актуальною і перспек�
тивною. Це видно з практики тих держав,
які розташовані на заході від нас і працю�
ють так століттями. Краще 500 дрібних,
ніж одне велике господарство � в цьому
розвиток села, особливо в умовах нашого
краю.

Про державні програми підтримки га�
лузі сьогодні говорити навіть не хочеться,
тому що вони всі або існують тільки на па�
пері, або приносять виробникам розчару�
вання… У минулому році області було ви�
ділено кошти  для пільгового кредитуван�
ня фермерів, обласною конкурсною комі�
сією ці кошти було розподілено між гос�

подарствами, повний пакет документів
направлено до Києва вчасно, а гроші до
кінця року фермери так і не отримали. По�
яснень � жодних...

Фермери, сільгоспвиробники не зак�
ладали  сади і виноградники навіть в мину�
лі роки, незважаючи на те, що на той час
діяла державна програма підтримки цього
напрямку. В чому ж причина? Закладати
багаторічні насадження вигідно, є попит
на таку продукцію. А проблема у відсут�
ності коштів: банки не надають кредити
(недовіра до сільського господарства),
нестабільність у державі (невідомо, доки
надходитимуть компенсації, адже держа�
ва не дотримує своїх обіцянок відносно
підтримки). А з цього року, то й поготів,
ніхто цього робити не буде, адже з бюдже�
ту взагалі викреслили позицію.

Закладання садів і виноградників пот�
ребує великих коштів � близько 80 тис.
грн./1 га, далі впродовж 3�5 років потрібно
доглядати за ними, що теж коштує вели�
ких грошей, а в цей час вони ще не плодо�
носять, тощо. Фермер не має таких кош�
тів, щоб їх просто витягнути із кишені й ви�
конати ці всі роботи.

Останнім часом сільгоспвиробники
скептично дивляться на ці речі, як і на вза�
ємини з державою взагалі. Бо, отримавши
з бюджету будь�яку фінансову допомогу,
обов'язково чекайте в гості фіскальні й
контролюючі органи. КРУ, податкова інс�
пекція, податкова поліція, підрозділи мілі�
ції, прокуратура, навіть СБУ перевіряють
сільгоспвиробника.

А фермер�селянин на Закарпатті � це
проста, часто юридично не підкована лю�
дина, яка живе за християнськими мо�
ральними принципами, а на нього див�

ляться, як на порушника і злодія. Нор�
мальній людині пережити таку перевірку,
яка завжди закінчується актами про по�
вернення коштів та значними сумами
штрафів (плюс моральний і психологічний
тиск), не так і просто.

Кожна перевірка починається з чітко
поставленою метою � покарати, поштра�
фувати, залякати. Інколи складається вов�
ча ситуація. Отримав підтримку � ділися
нею. А порошинку можна знайти на кож�
ному стовпі…

Тому необхідно на державному рівні
визначити законодавчо чітко, хто має пра�
во чи зобов'язаний перевіряти викорис�
тання коштів у сільгоспвиробника. Нині це

роблять всі. І, що ще цікавіше, за обласни�
ми службами приходять районні � і так по
колу…

Тепер зрозуміло чому фермери поча�
ли відхрещуватися від допомоги. Краще
не виробляти нічого, ніж сім'я повинна пе�
реживати безперервні стреси.

"Від нас вимагають все так, як це по�
винно бути і робиться в Європі, але про зо�
бов'язання з боку держави чомусь усі за�
бувають. Хіба держава нам забезпечила
такі умови для роботи і розвитку, як там?
Ми чомусь завжди щось реформуємо не з
того кінця. Результат � знищуємо те, що
вже створено і діє", � каже Юлія Пелешкей.

За інформаціє http://www.mukachevo.net
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СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ СТВОРЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

При прийнятті рішення займатись ви�
робництвом сільськогосподарської продук�
ції кожен постає перед вибором форми ве�
дення діяльності. Для цього можна створити
будь�які загальні, передбачені цивільним та
господарським законодавством, господа�
рюючі суб'єкти.

Так, особа, яка бажає займатись вироб�
ництвом товарної сільськогосподарської
продукції, може зареєструватись фізичною
особою�підприємцем, заснувати самостій�
но чи разом з іншими особами приватне під�
приємство, акціонерне товариство, това�
риство з обмеженою відповідальністю чи
будь�який інший вид господарських това�
риств.

Однак чинне законодавство передбачає
і спеціальні, спрямовані лише для сільсько�
господарських виробників, форми ведення
господарської діяльності. До таких, зокре�
ма, належать сільськогосподарські вироб�
ничі кооперативи та фермерські господарс�
тва.

Створення фермерського господарства
дозволяє скористатись рядом переваг, пе�
редбачених законодавством для цього виду
діяльності.

Важко не погодитись із твердженням,
що основним і найважливішим засобом ви�
робництва для аграрного бізнесу є земля, і
без використання цього ресурсу не можли�
во навіть почати виробництво сільськогос�
подарської продукції. Законодавство про
фермерське господарство передбачає пев�
ні інструменти, спрямовані на спрощення
початку виробництва товарної аграрної про�
дукції у формі ведення фермерського госпо�
дарства. Насамперед, йдеться про перед�
бачену законодавством можливість отри�
мання особою, яка бажає створити фермер�
ське господарство, безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення фермерсько�
го господарства.

Так, ст. 121 Земельного кодексу України
передбачає, що громадяни України мають
право на безкоштовну передачу їм у влас�
ність земельних ділянок із земель державної
або комунальної власності для ведення фер�
мерського господарства розміром земель�
ної частки (паю), визначеної для членів сіль�
ськогосподарських підприємств, розташо�
ваних на території сільської, селищної, місь�
кої рад, де знаходиться фермерське госпо�
дарство, або відповідно середнього по та�
ких підприємствах на території села, сели�
ща, міста чи середнього по району, якщо на
території села, селища чи міста відсутні
сільськогосподарські підприємства. 

Громадяни можуть отримувати у влас�
ність або в оренду земельні ділянки для ве�
дення фермерського господарства і більшо�
го розміру на підставі цивільно�правових
угод.

Однак ст. 7 чинного Закону України "Про
фермерське господарство" передбачає, що
для отримання у власність або в оренду зе�
мельної ділянки з метою ведення фермер�
ського господарства, громадянин додає до
відповідної заяви також рішення професій�
ної комісії з питань створення фермерських
господарств щодо наявності у громадянина
достатнього досвіду роботи у сільському

господарстві або необхідної сільськогоспо�
дарської кваліфікації.

Висновок вказаної комісії є необхідною
умовою не тільки для отримання у власність
земельної ділянки для ведення фермер�
ського господарства, а й для державної ре�
єстрації фермерського господарства.

Таким чином, для створення фермер�
ського господарства законодавством вста�
новлено додаткові умови, порівняно з інши�
ми формами ведення сільськогосподар�
ської діяльності, �� отримання висновку ко�
місії про наявність у громадянина достат�
нього досвіду роботи у сільському госпо�
дарстві або необхідної сільськогосподар�
ської кваліфікації.

Важливим при цьому є той факт, що за�
конодавство чітко не визначає, який саме
досвід громадянина у сільському госпо�
дарстві є достатнім для надання йому мож�
ливості створення фермерського госпо�
дарства, і яка саме сільськогосподарська
кваліфікація є достатньою для цього. 

Тобто критерії для висновків комісії є не�
чіткими, а це створює підґрунтя для зловжи�
вань і корупційних дій.

Як зазначено у п. 2.1 "Методичних реко�
мендацій щодо проведення експертизи про�
ектів нормативно�правових актів на наяв�
ність корупціогенних норм", затверджених
наказом Міністерства юстиції України
№1380/5 від 23 червня 2010 року, корупціо�
генним фактором є неналежне визначення у
проекті нормативно�правового акта фун�
кцій, прав, обов'язків і відповідальності ор�
ганів державної влади та місцевого самов�
рядування, осіб, уповноважених на виконан�
ня функцій держави або місцевого самовря�
дування, наслідком чого може бути невип�
равдане встановлення чи надмірне розши�
рення дискреційних повноважень, створен�
ня умов для виникнення конфлікту інтересів
та можливостей для зловживання наданими
їм повноваженнями. 

Підтвердженням фактів зловживань з бо�
ку комісій з питань створення фермерських
господарств може слугувати і велика кіль�
кість судових спорів між особами, що вияви�
ли бажання створити фермерське госпо�
дарство та комісіями з питань створення
фермерських господарств.

В окремих спорах комісії навіть розши�
рюють перелік умов, необхідних для ство�
рення громадянином фермерського госпо�
дарства.

Для прикладу можна навести постанову
Вінницького окружного адміністративного
суду від 6 травня 2010 року справи №2�а�
1482/10/027. Відповідно до неї районна про�
фесійна комісія з питань створення фермер�
ських господарств відмовила у наданні пози�
тивного висновку щодо створення фермер�
ського господарства особі у зв'язку з відсут�
ністю підтверджуючих документів на сіль�
ськогосподарську техніку для обробітку зем�
лі.

Скасовуючи це рішення, суд зазначив,
що необхідною умовою для державної реєс�
трації фермерського господарства і надання
(передачі) громадянину у власність або
оренду земельних ділянок для ведення фер�
мерського господарства із земель держав�

ної і комунальної власності є наявність у гро�
мадянина достатнього досвіду роботи у
сільському господарстві або необхідної
сільськогосподарської кваліфікації. Своєю
чергою, відсутність підтверджуючих доку�
ментів на сільськогосподарську техніку у по�
зивача не є критерієм для професійного від�
бору з питань створення фермерських гос�
подарств, а відтак, не може слугувати під�
ставою відмови районної професійної комі�
сії у наданні позитивного висновку особі та
позбавлення її права на створення фермер�
ського господарства.

Таким чином, незаконні рішення комісії з
питань створення фермерських госпо�
дарств та нечіткість критеріїв, за якими вона
приймає свої рішення, можуть стати пере�
поною для реалізації права на створення
фермерського господарства. Внаслідок
цього громадянин може бути позбавленим
можливості брати участь у конкурсі на отри�
мання земельних ділянок для ведення фер�
мерського господарства. Навіть після скасу�
вання незаконного рішення комісії у суді, йо�
му може бути складно поновити свої права,
оскільки земельна ділянка вже може бути
надана іншій особі, у якої були всі необхідні
документи для створення фермерського
господарства та отримання земельної ді�
лянки.

Однак у цьому напряму появились пози�
тивні кроки з боку держави. 1 березня 2011
року Постановою Верховної Ради України
прийнято за основу проект Закону України
про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань створення та діяль�
ності фермерських господарств (реєстра�
ційний номер 7512), поданий Кабінетом Мі�
ністрів України. Тобто цей законопроект
прийнятий у першому читанні. Він передба�
чає внесення змін до ст. 118 Земельного ко�
дексу України та ст. 5, 7 Закону України "Про
фермерське господарство" та виключення
ст. 6 цього Закону.

Вказаними змінами передбачається, що
для створення фермерського господарства
тепер не вимагатиметься надання висновків
комісій з питань створення фермерських
господарств. Для отримання у власність або
оренду земельних ділянок для ведення фер�
мерського господарства громадянин, після
прийняття законопроекту, подаватиме за�
мість рішення комісії з питань створення
фермерських господарств документи, що
підтверджують досвід роботи у сільському
господарстві або наявність освіти, отрима�
ної в аграрному навчальному закладі.

Перелік цих документів, що підтверджу�
ють досвід роботи у сільському господарстві
або наявність освіти, отриманої в аграрному
навчальному закладі, буде визначатися спе�
ціально уповноваженим центральним орга�
ном виконавчої влади у сфері аграрної полі�
тики (наразі Міністерство аграрної політики
та продовольства України).

Вказані зміни дозволять усунути додат�
кові необґрунтовані бар'єри для створення
фермерського господарства, зокрема, ті,
які створюються незаконними рішеннями чи
бездіяльністю комісій.

Звичайно, надзвичайно важливим після
схвалення законопроекту буде зміст переліку

документів, які підтверджують досвід роботи
у сільському господарстві або наявність осві�
ти, отриманої в аграрному навчальному зак�
ладі, котрий зобов'язане затвердити МінАПК.
Необхідно, щоб цей перелік був чітким, зро�
зумілим, не дозволяючи двоякого тлумачен�
ня.

Зокрема, у частині документів, які під�
тверджують освіту, в переліку мали б бути
зазначені дипломи про спеціальну середню,
базову вищу та вищу освіту за чітким перелі�
ком аграрних спеціальностей або видані іс�
нуючими навчальними закладами аграрного
спрямування. Цей перелік має передбачати
також документи про освіту, видані за кор�
доном. Важливо, щоб він не обмежувався
вузьким колом окремих аграрних вузів або
не передбачав вузьке коло спеціальностей
чи освітньо�кваліфікаційних рівнів.

Серед документів, що підтверджують
досвід роботи в сільському господарстві,
мали б бути передбачені трудові книжки, до�
відки з місця праці, документи про підпри�
ємницьку діяльність у сфері агровиробниц�
тва, документи, що підтверджують ведення
особистого селянського господарства, зок�
рема, про реєстрацію такого господарства в
місцевих радах. Особливо важливим є чітке
визначення строку роботи в сільському гос�
подарстві, який є достатнім для створення
фермерського господарства, аби він не був
занадто довгим.

Якщо у вказаному переліку будуть допу�
щені можливості різного тлумачення, широ�
кого самостійного оцінювання, то існує не�
безпека зловживань на рівні органу, який
приймає рішення про виділення земельної
ділянки.

Ще один важливий позитивний наслідок,
який матиме прийняття законопроекту ��
відтепер право на створення фермерського
господарства матиме кожен дієздатний гро�
мадянин України, який досяг 18�річного ві�
ку та виявив бажання створити фермерське
господарство. Це означає, що документи,
які підтверджують досвід роботи в сіль�
ському господарстві чи наявність освіти,
особі потрібно буде подавати лише у ви�
падку, якщо вона бажає отримати земельну
ділянку державної чи комунальної власнос�
ті з метою ведення фермерського госпо�
дарства. Якщо ж засновник фермерського
господарства вестиме господарську діяль�
ність на власній землі чи земельній ділянці,
орендованій у приватних суб'єктів, він мо�
же створювати фермерське господарство
без будь�якого додаткового підтвердження
перед державою свого досвіду роботи чи
освіти. На відміну від цього, чинна на сьо�
годні редакція ст. 5 Закону України "Про
фермерське господарство" передбачає,
що право на створення фермерського гос�
подарства має кожний дієздатний грома�
дянин України, який досяг 18�річного віку,
виявив бажання та пройшов професійний
відбір на право створення фермерського
господарства.

Ігор ГОРПИНЮК, партнер юридичної

фірми "Гринчук, 

Горпинюк та Партнери",

адвокат, м. Львів



№ 5 (303)

1� 15 БЕРЕЗНЯ  2013  року 7

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044�501�78�23, 044�501�78�24 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

УТРИМАННЯ КОНЕЙ В ОСОБИСТИХ
СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Утримання коней та іншої худоби в осо�
бистих селянських господарствах регулюєть�
ся Законом України "Про особисте селянське
господарство" від 15 травня 2003 р., "Про ве�
теринарну медицину" в редакції від 16 листо�
пада 2006 р., "Про ідентифікацію та реєстра�
цію тварин" від 4 червня 2009 р., "Про захист
тварин від жорстокого поводження" від 21 лю�
того 2006 р., "Про племінну справу в тварин�
ництві" в редакції від 21 грудня 1999 р., підза�
конними нормативно�правовими актами.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про
особисте селянське господарство" до май�
на, яке використовується для ведення осо�
бистого селянського господарства, нале�
жать сільськогосподарські та свійські твари�
ни, зокрема коні, птиця та інше майно, набу�
те у власність членами господарства в уста�
новленому законодавством порядку. Майно,
яке використовується для ведення особис�
того селянського господарства, може бути
власністю однієї особи, спільною частковою
або спільною сумісною власністю його чле�
нів відповідно до закону. Особи, які ведуть
особисті селянські господарства, зобов'яза�
ні дотримуватися діючих нормативів щодо
якості продукції, санітарних, екологічних та
інших вимог відповідно до законодавства.

Законом України "Про захист тварин від
жорстокого поводження" встановлено, що
умови утримання коней повинні відповідати їх
біологічним, видовим та індивідуальним
особливостям, а також повинні задовольняти
їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, кон�
тактах із собі подібними, у природній актив�
ності тощо. Місце утримання коней має бути
обладнане таким чином, щоб забезпечити не�
обхідні простір, температурно�вологісний ре�
жим, природне освітлення, вентиляцію та
можливість контакту тварин із природним для
них середовищем.

Особа, яка утримує коня, зобов'язана за�
безпечити своєчасне надання йому ветери�
нарної допомоги. У разі виникнення підозри
на наявність у тварини захворювання особа,
яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати
таку тварину і звернутися до ветеринарного
лікаря. Ветеринарні процедури щодо тварин
можуть здійснювати тільки особи, які мають
відповідну фахову освіту.

При транспортуванні коней повинні задо�
вольнятися їх потреби в їжі та воді, а також
має бути забезпечений захист від шкідливого
для них зовнішнього впливу. Транспортний
засіб, призначений для перевезення коней,
повинен бути спеціально оснащений для того,
щоб виключати травмування або загибель
тварин. При завантаженні і розвантаженні ко�
ней мають використовуватися пристрої і при�
йоми, що виключають травмування і загибель
тварин. Правила транспортування тварин
затверджені Постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2011 р. № 1402.

З метою запобігання жорстокого повод�
ження із сільськогосподарськими тваринами
у технології отримання від тварини продукції
(доїння, стрижка, відгодівля тощо) не допус�
кається застосування больових і травмуючих
прийомів. При розведенні коней із застосу�
ванням біотехнологічних і генно�інженерних
методів не допускається зміна породи і зов�
нішнього вигляду тварин, якщо така зміна мо�
же призвести до страждань останніх.

Законом України "Про ветеринарну меди�
цину" передбачено, що особи, які вирощують
тварин для власного споживання, включаючи
велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, кро�
лів та птицю, за винятком непродуктивних
тварин, а також тих, що вирощуються з рекре�
аційною метою, зобов'язані реєструватися у
відповідних державних органах ветеринарної
медицини. У реєстрі зазначаються ім'я влас�
ника тварин, адреса, телефон та інша інфор�
мація, види тварин, що утримуються відповід�
ною особою, кількість тварин кожного виду.

Юридичні та фізичні особи, діяльність
яких пов'язана з утриманням, транспорту�
ванням та обігом тварин, для забезпечення
ветеринарно�санітарного та епізоотичного
благополуччя мають право одержувати від
державних органів ветеринарної медицини,
інших державних установ ветеринарної ме�
дицини, місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування ін�
формацію про епізоотичний стан території
обслуговування; оскаржувати до відповід�
ного головного державного інспектора ве�
теринарної медицини або до суду рішення і

дії посадових осіб державних органів вете�
ринарної медицини, уповноважених лікарів
ветеринарної медицини та інших осіб, упов�
новажених на виконання певних функцій.

У той же час фізичні особи, діяльність
яких пов'язана з утриманням та обігом тва�
рин, зобов'язані:

забезпечувати, щоб тварини, яких вони
вирощують, утримують та/або здійснюють їх
обіг, не мали хвороб, що підлягають повідом�
ленню. Перелік особливо небезпечних (ка�
рантинних) хвороб тварин затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України від 8
серпня 2007 р. № 1006;

виконувати законні вимоги державних інс�
пекторів ветеринарної медицини та уповно�
важених лікарів ветеринарної медицини щодо
здійснення протиепізоотичних заходів та/або
заходів карантину тварин, включаючи обме�
ження на переміщення тварин та/або осіб, що
мали контакт із хворими тваринами або з тва�
ринами, щодо яких є підозра на захворюван�
ня на хворобу, що підлягає повідомленню, та
інших ветеринарно�санітарних заходів;

негайно інформувати державного інспек�
тора ветеринарної медицини, уповноважено�
го лікаря ветеринарної медицини або посадо�
вих осіб державних органів ветеринарної ме�
дицини про раптову загибель тварин, підозру
на захворювання або виявлення хвороби, що
підлягає повідомленню, або поведінку тва�
рин, яка їм невластива;

перед переміщенням тварин із потужнос�
тей (об'єктів), де вони утримуються, отримати
від державного інспектора ветеринарної ме�
дицини дозвіл на їх переміщення;

вести облік кожної продуктивної тварини
стосовно придбання та застосування ветери�
нарних лікарських засобів, ветеринарних іму�
нобіологічних засобів і лікувальних кормів та
зберігати ці записи не менше трьох років;

сприяти державним інспекторам ветери�
нарної медицини та уповноваженим лікарям
ветеринарної медицини у виконанні службо�
вих обов'язків;

на вимогу державних інспекторів ветери�
нарної медицини або уповноваженого лікаря
ветеринарної медицини надавати зразки не�
їстівних продуктів тваринного походження
для проведення відповідних досліджень.

Власники коней зобов'язані охороняти
здоров'я та благополуччя тварин шляхом:

забезпечення виконання ветеринарно�са�
нітарних заходів, включаючи зоогігієнічні ви�
моги та умови, що мають забезпечуватися на
потужностях для утримання тварин;

забезпечення тварин якісними та безпеч�
ними кормами і водою;

застосування профілактичних ветеринар�
но�санітарних заходів щодо здоров'я тварин;

своєчасного звернення за послугами лі�
каря ветеринарної медицини щодо встанов�
лення діагнозу та лікування хворих тварин;

використання ветеринарних препаратів
згідно з вказівками лікаря ветеринарної ме�
дицини;

недопущення жорстокого поводження із
тваринами;

забезпечення належних транспортних за�
собів для переміщення тварин.

Утримання коней та іншої худоби в осо�
бистих селянських господарствах регулюєть�
ся Законом України "Про особисте селянське
господарство" від 15 травня 2003 р., "Про ве�
теринарну медицину" в редакції від 16 листо�
пада 2006 р., "Про ідентифікацію та реєстра�
цію тварин" від 4 червня 2009 р., "Про захист
тварин від жорстокого поводження" від 21 лю�
того 2006 р., "Про племінну справу в тварин�
ництві" в редакції від 21 грудня 1999 р., підза�
конними нормативно�правовими актами.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про
особисте селянське господарство" до майна,
яке використовується для ведення особисто�
го селянського господарства, належать сіль�
ськогосподарські та свійські тварини, зокре�
ма коні, птиця та інше майно, набуте у влас�
ність членами господарства в установленому
законодавством порядку. Майно, яке вико�
ристовується для ведення особистого селян�
ського господарства, може бути власністю
однієї особи, спільною частковою або спіль�
ною сумісною власністю його членів відповід�
но до закону. Особи, які ведуть особисті се�
лянські господарства, зобов'язані дотримува�
тися діючих нормативів щодо якості продукції,
санітарних, екологічних та інших вимог відпо�
відно до законодавства.

Законом України "Про захист тварин від
жорстокого поводження" встановлено, що умо�
ви утримання коней повинні відповідати їх біо�
логічним, видовим та індивідуальним особли�
востям, а також повинні задовольняти їх при�
родні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із
собі подібними, у природній активності тощо.
Місце утримання коней має бути обладнане та�
ким чином, щоб забезпечити необхідні простір,
температурно�вологісний режим, природне
освітлення, вентиляцію та можливість контакту
тварин із природним для них середовищем.

Особа, яка утримує коня, зобов'язана за�
безпечити своєчасне надання йому ветери�
нарної допомоги. У разі виникнення підозри
на наявність у тварини захворювання особа,
яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати
таку тварину і звернутися до ветеринарного
лікаря. Ветеринарні процедури щодо тварин
можуть здійснювати тільки особи, які мають
відповідну фахову освіту.

При транспортуванні коней повинні задо�
вольнятися їх потреби в їжі та воді, а також
має бути забезпечений захист від шкідливого
для них зовнішнього впливу. Транспортний
засіб, призначений для перевезення коней,
повинен бути спеціально оснащений для того,
щоб виключати травмування або загибель
тварин. При завантаженні і розвантаженні ко�
ней мають використовуватися пристрої і при�
йоми, що виключають травмування і загибель
тварин. Правила транспортування тварин
затверджені Постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2011 р. № 1402.

З метою запобігання жорстокого повод�
ження із сільськогосподарськими тваринами
у технології отримання від тварини продукції
(доїння, стрижка, відгодівля тощо) не допус�
кається застосування больових і травмуючих
прийомів. При розведенні коней із застосу�
ванням біотехнологічних і генно�інженерних
методів не допускається зміна породи і зов�
нішнього вигляду тварин, якщо така зміна мо�
же призвести до страждань останніх.

Законом України "Про ветеринарну меди�
цину" передбачено, що особи, які вирощують
тварин для власного споживання, включаючи
велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, кро�
лів та птицю, за винятком непродуктивних
тварин, а також тих, що вирощуються з рекре�
аційною метою, зобов'язані реєструватися у
відповідних державних органах ветеринарної
медицини. У реєстрі зазначаються ім'я влас�
ника тварин, адреса, телефон та інша інфор�
мація, види тварин, що утримуються відповід�
ною особою, кількість тварин кожного виду.

Юридичні та фізичні особи, діяльність
яких пов'язана з утриманням, транспортуван�
ням та обігом тварин, для забезпечення вете�
ринарно�санітарного та епізоотичного благо�
получчя мають право одержувати від держав�
них органів ветеринарної медицини, інших

державних установ ветеринарної медицини,
місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування інформацію про
епізоотичний стан території обслуговування;
оскаржувати до відповідного головного дер�
жавного інспектора ветеринарної медицини
або до суду рішення і дії посадових осіб дер�
жавних органів ветеринарної медицини,
уповноважених лікарів ветеринарної медици�
ни та інших осіб, уповноважених на виконання
певних функцій.

У той же час фізичні особи, діяльність
яких пов'язана з утриманням та обігом тва�
рин, зобов'язані:

забезпечувати, щоб тварини, яких вони
вирощують, утримують та/або здійснюють їх
обіг, не мали хвороб, що підлягають повідом�
ленню. Перелік особливо небезпечних (ка�
рантинних) хвороб тварин затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України від 8
серпня 2007 р. № 1006;

виконувати законні вимоги державних інс�
пекторів ветеринарної медицини та уповно�
важених лікарів ветеринарної медицини щодо
здійснення протиепізоотичних заходів та/або
заходів карантину тварин, включаючи обме�
ження на переміщення тварин та/або осіб, що
мали контакт із хворими тваринами або з тва�
ринами, щодо яких є підозра на захворюван�
ня на хворобу, що підлягає повідомленню, та
інших ветеринарно�санітарних заходів;

негайно інформувати державного інспек�
тора ветеринарної медицини, уповноважено�
го лікаря ветеринарної медицини або посадо�
вих осіб державних органів ветеринарної ме�
дицини про раптову загибель тварин, підозру
на захворювання або виявлення хвороби, що
підлягає повідомленню, або поведінку тва�
рин, яка їм невластива;

перед переміщенням тварин із потужнос�
тей (об'єктів), де вони утримуються, отримати
від державного інспектора ветеринарної ме�
дицини дозвіл на їх переміщення;

вести облік кожної продуктивної тварини
стосовно придбання та застосування ветери�
нарних лікарських засобів, ветеринарних іму�
нобіологічних засобів і лікувальних кормів та
зберігати ці записи не менше трьох років;

сприяти державним інспекторам ветери�
нарної медицини та уповноваженим лікарям
ветеринарної медицини у виконанні службо�
вих обов'язків;

на вимогу державних інспекторів ветери�
нарної медицини або уповноваженого лікаря
ветеринарної медицини надавати зразки не�
їстівних продуктів тваринного походження
для проведення відповідних досліджень.
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Власники коней зобов'язані охороняти
здоров'я та благополуччя тварин шляхом:

забезпечення виконання ветеринарно�
санітарних заходів, включаючи зоогігієніч�
ні вимоги та умови, що мають забезпечу�
ватися на потужностях для утримання тва�
рин;

забезпечення тварин якісними та без�
печними кормами і водою;

застосування профілактичних ветери�
нарно�санітарних заходів щодо здоров'я
тварин;

своєчасного звернення за послугами
лікаря ветеринарної медицини щодо вста�
новлення діагнозу та лікування хворих тва�
рин;

використання ветеринарних препара�
тів згідно з вказівками лікаря ветеринарної
медицини;

недопущення жорстокого поводження
із тваринами;

забезпечення належних транспортних
засобів для переміщення тварин.

Тварини, що надходять до стада з ін�
ших потужностей (об'єктів) або придбані
на внутрішньому ринку, підлягають
обов'язковому профілактичному каранти�
ну протягом визначеного періоду. Протя�
гом профілактичного карантину тварини
утримуються окремо у спеціально відве�
дених ізольованих місцях (карантинних
пунктах) під наглядом державного інспек�
тора ветеринарної медицини або уповно�
важеного лікаря ветеринарної медицини
та підлягають ветеринарно�санітарному
обстеженню. Тварини допускаються у ста�
до тільки після закінчення профілактично�
го карантину тварин на підставі письмово�
го дозволу державного інспектора ветери�
нарної медицини.

Порядок та умови вжиття ветеринар�
но�санітарних заходів з метою запобігання
захворюванням коней визначні у Інструкції
про заходи з профілактики та боротьби з
бруцельозом тварин, затвердженій Нака�
зом Державного департаменту ветери�
нарної медицини Мінагропроду України 25
січня 2000 р. № 4, Інструкції про заходи з
профілактики та боротьби з сибіркою тва�
рин, затвердженій Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини Мі�
нагропроду України 25 січня 2000 р. № 4,
Інструкції про заходи з профілактики та
боротьби з інфекційною анемією коней,
затвердженій Наказом Державного де�
партаменту ветеринарної медицини Мі�
нагропроду України 25 січня 2000 р. № 4,
Інструкції щодо профілактики та боротьби
з сапом тварин, затвердженій Наказом
Державного комітету ветеринарної меди�
цини України від 21 жовтня 2010 р. № 449,
Інструкції з профілактики та боротьби з ту�
беркульозом тварин, затвердженій Нака�
зом Державного комітету ветеринарної
медицини України від 3 вересня 2009 р. №
316, Інструкції з діагностики, профілактики

та ліквідації трихінельозу тварин, затвер�
дженій Наказом Державного департамен�
ту ветеринарної медицини Мінагропроду
України від 3 серпня 2007 р. № 79, Інструк�
ції про заходи з профілактики та ліквідації
захворювання коней грипом, затвердже�
ній Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини від 21 грудня 2004
р. № 142, Інструкції щодо заходів з профі�
лактики та боротьби з хламідіозом сіль�
ськогосподарських тварин, затвердженій
Наказом Державного департаменту вете�
ринарної медицини від 21 грудня 2004 р.
№ 142 тощо.

Власники коней повинні доставляти
тварин у визначене місце або забезпечу�
вати належні умови за місцем утримання
тварин для проведення ветеринарного ог�
ляду, діагностичних, профілактично�ліку�
вальних обробок, включаючи дослідження
і щеплення. У разі необхідності забезпечу�
вати надійну фіксацію тварини при прове�
денні маніпуляцій, транспортування (дос�
тавки) відібраних зразків тканин, крові та
інших матеріалів для діагностичних аналі�
зів.

На власників коней покладено
обов'язок виконувати вимоги щодо іден�
тифікації тварин, що їм належать. Згідно із
Законом України "Про ідентифікацію та
реєстрацію тварин" ідентифікація � це
процес ототожнення тварини шляхом
присвоєння їй ідентифікаційного номера з
використанням візуальних, електронних та
змішаних засобів залежно від виду твари�
ни з подальшим внесенням ідентифікацій�
ного номера до Єдиного державного ре�
єстру тварин.

Для ідентифікації та реєстрації тварин
юридичні та фізичні особи, що провадять
діяльність із розведення та утримання тва�
рин, зобов'язані подавати для реєстрації
дані про ідентифікованих тварин, госпо�
дарства їх розведення та утримання, пе�
реміщення, забій, утилізацію, загибель,
падіж тварин; самостійно ідентифікувати
тварин та вести їх облік; здійснювати пе�
реміщення з ідентифікаційними докумен�
тами, проводити забій, утилізацію лише
ідентифікованих та зареєстрованих тва�
рин. Порядок ідентифікації коней детально
врегульовано Положенням про ідентифі�
кацію та реєстрацію коней, затвердженим
Наказом Міністерства аграрної політики
України від 31 грудня 2004 р. № 496.

Ідентифікації і реєстрації підлягають
усі коні, які перебувають, розводяться або
утримуються на території України. Іденти�
фікація і реєстрація коней запроваджуєть�
ся з метою:

підтвердження права власності на ко�
ней; охорони території України від епізоо�
тичних захворювань;

контролю за санітарним станом вироб�
ництва, якістю і походженням продукції ко�
нярства;

УТРИМАННЯ КОНЕЙ В ОСОБИСТИХ
СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
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оптимізації запровадження планів ве�
теринарної медицини щодо ветеринар�
но�санітарного контролю, попередження
(профілактики), лікування та ліквідації ін�
фекційних, інвазійних і незаразних хво�
роб;

одержання оперативної і надійної ін�
формації про поголів'я коней щодо статі,
віку, породи та місцезнаходження для по�
ліпшення системи управління і прогнозу�
вання розвитку галузі конярства;

контролю за переміщенням коней у
середині країни, при їх експорті та ім�
порті;

оптимізації розробки і виконання се�
лекційних програм, організації техноло�
гічних систем у конярстві, підвищення
достовірності інформації при сертифікації
племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення індивідуальної іденти�
фікації кожної тварини.

Ідентифікація та реєстрація коней
включає:

оформлення замовлення;
графічний та письмовий опис відмітин

і прикмет, присвоєння ідентифікаційного
номера і клички;

генетичну експертизу походження
(для племінних коней);

електронне маркування коня мікрочи�
пом (за бажанням власника);

облік ідентифікованих коней у госпо�
дарстві;

реєстрацію ідентифікованих коней
(для племінних тварин) у державній книзі
племінних коней відповідної породи;

реєстрацію коней у Реєстрі тварин;
оформлення і видачу паспортів коней,

паспортів віслюків/мулів/лошаків;
реєстрацію у Реєстрі тварин і паспор�

ті коня, паспорті віслюка/мула/лошака ін�
формації про зміну власника, господарс�
тва, ідентифікаційних даних коня, падіж
(загибель), забій та утилізацію тварин.

Тетяна Коваленко, кандидат 

юр. наук, доцент Національного 

університету

ім. Тараса Шевченка
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