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ПЕРЕДЗ`ЇЗДІВСЬКІ
ІНТЕРВ`Ю

Ось і відійшов у минуле пам'ятний прим�
хливою зимою, посушливою весною та
спекотним літом рік дві тисячі десятий. Ма�
буть, не знайдеться жодного сільського
трударя, який би захотів його повернення.
Та попри усі погодні, економічні негаразди
та політичні пристрасті фермери і приватні
землевласники України вкотре довели, що
вони на сьогодні � істинні господарі на рід�
ній землі, чесні роботодавці та надійні го�
дувальники свого народу.  Як підтверджен�
ня сказаному � їх частка у забезпеченні на�
селення держави продовольством складає
по м'ясу � 50%, молоку � 85%, фруктам �
75%, овочам � 85%, картоплі � понад 90%!
Фермери доклали усіх зусиль, щоб забез�
печити  нас висококласною пшеницею для
випікання хліба, насінням соняшника, щоб
кожна сім'я мала вдосталь олії першого
віджиму, цукровим буряком, аби наше жит�
тя було більш солодшим. З фуражною ку�
курудзою  теж практично нема проблем.

Однак… Чи хтось хоча б колись зізна�
ється � у які нерви, у який не сьомий, а сто
сьомий піт обійшлися  нашому селянинові
оці його минулоручні "досягнення"?! Чи
скаже відверто хтось і колись � якими нас�
правді могли би бути як державні, так і
фермерські здобутки? З приводу цих пи�
тань ми попросили поділитись своїми дум�
ками Президента Асоціації фермерів та
приватних землевласників України, одного
із засновників фермерського руху Миколу
Степановича МИРКЕВИЧА.

Детальніше читайте 
на сторінках 2�3.

Президент АФЗУ
Микола Степанович МИРКЕВИЧ

ВІД З`ЇЗДУ ДО З`ЇЗДУ...

ЛИСТОПАД 2010. Фермери ініціювали селянські акції протесту з вимогою розблокування

експорту зерна та ветування Президентом Податкового Кодексу Сторінка 8
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Є відразу кілька нерозв'язаних роками наболілих питань, які стриму�
ють, а то і гальмують розвиток фермерства у нашій країні. І ніяк до декого
з "верхів" не "доходить", що саме від їх якомога швидшого вирішення за�
лежить не тільки  підйом давно поставленого на коліна і виживаючого ли�
ше завдяки стожильному селянинові вимираючого села, а й економічна
незалежність держави. 

Селяни дуже багато у чому мудріші за політиків, бо знають, їсти вони хо�
чуть усі � і оранжеві, і біло�голубі, і сіро�буро�малинові у жовтий горошок. І
просять у них лише одного: не шарпайтесь, панове, будь ласка, в питаннях
агрополітики! Зокрема, вже зараз, взимку, приватним землевласникам, а
особливо фермерам необхідні точні прогнози і прозорі прорахунки з визна�
ченням площ під вирощування певних культур у новому сезоні. Вже зараз з
селянами треба укладати договори, в яких чітко обумовлюється  ціна заку�
півлі вирощеної чи виробленої продукції. І фермер, і землевласник зо�
бов'язані знати, в що їм обійдуться витрати на пальне, добрива, насіння,
гербіциди… Врешті�решт треба дати селянину віру в стабільність завтраш�
нього дня і можливість мати за вкладений труд певний прибуток  для роз�
витку господарства, а не чавити його катком безсовісного диспаритету цін.
І договори на вирощування відповідних видів сільгосппродукції укладати
треба на кілька років наперед, щоб господар мав змогу порати свої площі
згідно з Законом про сівозміни.

На сьогодні ж, на великий жаль, спостерігається абсолютно протилежне.
Зокрема, з подорожчанням пального на 30% і добрив на 50% вже закладе�
но "міну" уповільненої дії під "хлібну політику" кінця нинішнього року. Адже
найпростіший підрахунок показує, що з таким подорожчанням на пальне та
добрива, фермерська пшениця ІІІ класу ціною у 1600 гривень за тонну лише
ледь�ледь витягуватиме на "нуль".

Як бути? Уряд знову вдасться до квот?  Так завдячуючи надто розумним
головам, які їх ввели методом "телефонного права", збитки українських фер�
мерів склали від 10 до 14 мільярдів гривень. І втрати ще будуть зростати, бо
значна кількість господарів так і залишила значну кількість хліба у власних за�
сіках, на бажаючи його "продавати" собі у збиток. Як у даному випадку можуть
повести себе "верхи"? Можна, звичайно, зрозуміти селян і розумно домови�
тись. А можна вдатись до "досвіду" продзагонів двадцятих років минулого
століття. "Телефонне право" подіє безвідмовно, як і влітку минулого року…

В чиїх руках земля � у тих руках і влада. Боротьба за неї тільки починаєть�
ся. Але ж як розпочинати купівлю�продаж земель, коли конкретні земельні ді�
лянки не визначені на місцевості, відсутній кадастр? Чи можна, образно кажу�
чи, починати будівництво будинку без проекту?  Тому спочатку потрібно на�
вести елементарний порядок із земельними ресурсами. Треба негайно інвес�
тувати розвиток соціальної сфери села, схвалити відповідні закони,  навчити
селян азам юридичної та господарської  грамоти, а вже потім поступово зап�
роваджувати цивілізовану  передачу сільгоспземель від одного власника до
іншого.  Але і тоді її власниками можуть бути тільки ті громадяни, які живуть і
працюють на селі, а не різні там латифундисти, перекупщики та спекулянти.
Як доморощені, так і забугорні. Основним гравцем на ринку землі повинна
виступати державна фінансова установа � державний земельний іпотечний
банк. У іншому випадку Україну можуть розпродати разом з населенням!

Необхідно розробити систему правового захисту прав покупців і продав�
ців шляхом судової реформи.  Суди повинні досконало знати і вирішувати зе�
мельні спори. Поки що ж ми бачимо лише беззаконня.

Також слід налагодити систему реєстрації всіх ділянок, попередньо роз�
межувавши землі комунальної, державної та приватної власності. Слід виз�
начити, які землі є особливо цінними, які деградовані, тобто провести їх
повну класифікацію.

Важливий і механізм роботи ринку землі. Кільксть землі в руках одного
господаря та його родичів  не повинна перевищувати 100 гектарів. Землев�
ласник повинен обов'язково мати  сільгоспосвіту. Якщо ж у фермера земля
заростає бур'яном,  то й же механізм повинен передбачати її вилучення в
державну користь.

Крім висвітлених вище питань справжній  "темний ліс" представляють
собою і такі життєво важливі для селян питання, як отримання кредитів, от�
римання дозволів на будівництво та щомісячна тяганина зі звітами у подат�
кову інспекцію. Усі три, поки що � фермерський зубний біль і чистої води чи�
новницький рекет. Вийняти ці палиці з селянських колес можливо лише од�
ним шляхом: розробленням та запровадженням відповідних Законів на рів�
ні Верховної Ради. Це значить � треба докласти максимум зусиль, щоби де�
путатами у Верховній Раді були і представники від АФЗУ,  які знають усі се�
лянські проблеми з нелегкого власного досвіду, а не з оповідок перекупни�
ків на Бесарабському ринку.

В чому я, як Президент АФЗУ,  бачу вихід з достатньо непростого стано�
вища, чи є для фермерів та землевласників нашої держави, образно кажу�
чи, світло в кінці тунелю?  Вихід у нас один � у об'єднанні фермерів у мобіль�
ні і водночас міцні кооперативи, які б грали головну роль і диктували вигідні
селянам умови на ринках збуту сільгосппродукції. Головне, � щоб ця гра бу�
ла чесною. Треба б давно усвідомити � один ти, фермере, на цьому капіта�
лістичному ринковому полі � не воїн. Вистояти можна тільки гуртом.

А ще оцей невеликий роздум дозвольте завершити ось таким одкровен�
ням: за умов, в які  держава і влада поставили українського селянина, дав�
но б пішли по світу з торбами по сухарі і німці, і французи, і американці з по�
ляками. А наші фермери не тільки зі своїми сім'ями та односельцями вижи�
вають, а ще й тій самій мачусі�державі  ростять хліб і до хліба. Низький уклін
вам за це, наші стожильні і стосильні годувальники!

Петро Синьоцвіт

ЖИВ БИ ФЕРМЕР, А НЕ ВИЖИВАВ, ЯКБИ ДЕРЖАВА
БУЛА ДО НЬОГО СПРАВЕДЛИВІШОЮ

"Для фермерів (понад 1600 ф/г) і приватних зем�
левласників (236 тис. господарств) Закарпаття мину�
лий рік був достатньо напруженим і тривожним. За�
карпатці відверто вважають, що до напруження ситуа�
ції доклали руку держава та влада. Зокрема, якщо в
області нас чують хоч на п*яте звернення, то Мініс�
терство агрополітики не бачить впритул. Підтверджен�
ня сказаному? Будь ласка. Замість вкрай необхідного
фермерам Закарпаття для виживання господарств
проханого нами мільйона гривень допомоги, "центр"
виділив лише… 70 тисяч. Ніби на сміх…

Закарпаття � своєрідний магатонациональний
край. Наші фермери � українці, угорці, словаки, руму�
ни, поляки � власники невеличких господарств. Є 2 �
3 � 5гектарів важко оброблюваної в більшості неродю�
чої землі � і чудово! Тому деяка частина господарів
займається садівництвом, овочівництвом, виногра�

дарством, а переважна більшість � вівчарством.
Люди не сліпі, добре бачать, як хитро готуються до захвату їхніх невеличких наді�

лів латифундисти. А держава і влада, на превеликий жаль, чи то німо спостерігають,
чи то підтакують…

Які сподівання фермерів�закарпатців на близьке майбутнє? Дуже б хотілося, щоб
для таких дрібних землевласників, як у нас, було введено єдиний податок, спрощено
звітність. Важко навіть українцям щомісячно стояти в черзі у податковій інспекції по
тижню. Вдесятеро важче господарям інших національностей грамотно заповнювати
оту цілу кипу документів…

Гострою проблемою став збут сільськогосподарської продукції. Влада не хоче по�
турбуватись про організацію оптових ринків, у господарів часто нема можливості, щоб
зберегти вирощене чи вироблене належно. Як результат � у програші як фермери та
землевласники, так і покупці…"

"Минулий рік для фермерів (845 фермерських господарств по Житомирщині) та
приватних землевласників області був обнадійливим. Врожай видався хоч і не високим,
але все ж переважна більшість сільських трударів отримала певний прибуток. Крім то�
го, селянам не заважали працювати, не набридали своїми перевірками правоохоронці.

З часу, коли область очолив новий губернатор, між владою та фермерами і приват�
ними землевласниками міцніє взаєморозуміння, втілюються відразу кілька програм по
розвитку землеробства та тваринництва. Під особливу опіку взято селянські та дрібні
фермерські господарства. Зокрема, в них вже завезено 50 доїльних апаратів, вжива�
ються всі заходи для якомога швидшого розвитку тваринницьких мініферм. Нинішньо�
го року фермери на зміцнення господарств отримають понад 20 мільйонів гривень.

Наголос поставлено на багатоукладність розвитку сіл Житомирщини. Наша ціль �
стати еталоном для всієї України. 

…У нас, як і повсюдно, теж були спроби посіяди розбрат у фермерських лавах. Од�
нак прості трудяги швидко розібралися, ХТО за ЦИМ стоїть і КОМУ це ВИГІДНО…"

"У нас, на Хмельниччині, як ото кажуть, куди не кинь
� всюди клин. Зокрема, ми маємо напрочуд гарні ре�
зультати по виробництву молока і м'яса. Та що ж це ска�
жіте за цінова політика, ці необхідні кожній людині про�
дукти тваринництва нас змушують продавати по такій
ціні, що господарю вигідніше не збувати теж молоко за
безглузду безцінь, а виливати його телятам та свиням
на відгодівлі? А що робити згодом з отими телятами та
свиньми, коли зкупщики, хитро насміхаючись, доводять
селянина до стану, коли, аби якось вибитись з безгро�
шів'я, він ладен продати те сало чи м'ясо за копійки…
Бачить усе це безглуздя держава та влада, однак уміло
криються за "стихію" ринку, змову переробників і т.д.

Щось подібне, підозріло�нездорове проглядається з
іншого боку цінової політики. На підході весна, кожен зем�
лероб хоче запастись пальним та добривами. А вони ста�
ють "кусючішими" з кожним тижнем. Дійшло до того, що

вироблена в Україні наша селітра коштує в Австрії на 20 євро дешевше за тонну ніж у нас!
…Як нашому фермеру та землевласнику хочеться стабільності! Ну хоча б років на три,

а краще на п'ять. Невже це просте селянське бажання � міраж, який вже 20 років час від
часу показують нам на далекому горизонті різних кольорів і мастей можновладці?!"

ЩО РІК ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ, 
ЩО РІК МИНУЛИЙ "ЗГОТУВАВ"?

Анатолій Олександрович МЕНДРИК, 
голова обласної Асоціації фермерів, ХМЕЛЬНИЦЬКА область

Юлія Іванівна ПЕЛЕШКЕЙ, 
віце�президент АФЗУ, голова обласної Асоціації  фермерів, 
ЗАКАРПАТСЬКА область

Віктор Миколайович ДМИТРУК,
голова обласної асоціації фермерів, ЖИТОМИРСЬКА  область
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" М и н у л и й
2010 рік був
для фермерів
(1574 ф/г) та
п р и в а т н и х
землевласни�
ків Донеччини
п о с е р е д н і м .
Виростили ми
н е п о г а н и й
урожай зерно�
вих, соняшни�
ку, кукурудзи,
однак влада
не дала нам
з б і л ь ш и т и
прибутки для

зміцнення господарств. Безсовісно�здир�
ницька цінова політика, квоти багатьох селян
нашого краю залишили цього року, як ото ка�
жуть. "при власних інтересах".

Я не боюсь, що ріжу правду�матку: влада
абсолютно не зацікавлена, щоб умови ве�
дення господарювання були рівними. Зокре�
ма, на рівні оподаткування до нині нема єди�
ного земельного податку. В результаті пра�
вить бал не чесний фермер, а той, хто похит�
ріше. В донецьких селах буйним цвітом квіт�
не корупція, відкати для вирішення справи
позитивно стали буденним явищем!

Найбільшу тривогу на близьке майбуття у
мене викликає ринок продажу землі. Кому
вона продаватиметься? Наскільки прозори�
ми і чесними будуть ці операції? Чи все зно�
ву вирішуватимуть кум�сват�братство та ба�
гатотисячні відкати у долларах? До речі, від�
чуваю інтуїтивно, краще б не збулося, од�
нак: під час оцих земельних торгів може ста�
тися так, що під натиском грошових мішків
затріщать і збанкрутіють саме крупні фер�
мерські господарства, в яких обробляється
по тисячі й більше гектарів ріллі. Все просто
як двічі два: латифундисту краще "пустити
на дно" одну крупну здобич, чим мати спра�
ву з двадцятьома маленькими "рибками".
Звичайно, хотілося б вірити у краще, але ж…
поживемо � побачимо."

"Знаю, про що ви хочете запитати й чого
попросити! Так от: ДОПОМАГАТИ МАТЕРІ�
АЛЬНО ГАЗЕТІ "ФЕРМЕР УКРАЇНИ" НЕ БУДУ!
НЕ ЧИТАВ ЇЇ І ЧИТАТИ НЕ ХОЧУ!"

ВІД РЕДАКЦІЇ.
Шановний Анатолію Григоровичу! Ми

не віримо, а впевнені, що Вашу достатньо
сумнівну і образливу  для нас позицію  не
розділяють фермери Запоріжжя, які вва�
жають себе істинними, а не "паперовими"
членами АФЗУ, які не тільки регулярно
сплачують членські внески, а й вважають
благородною справою передплачувати  і
читати нашу газету. Вони добре знають,
як за допомогою міцного газетного слова
ми уміємо їх захищати, із задоволенням
читають наші поради, повідомлення з
життя Асоціації…

Ну, а Ви й надалі продовжуйте, ніби
страус, ховати голову у пісок, не помічати
що коїться і що твориться з українським
селянством.

Тільки майте на увазі: якщо Ви
закричите від болю й безвихіддя під
"залізною п`ятою" різних там "холдингів" �
АФЗУ і газета "Фермер України" з
програмою "Гербіцид" Вас все таки
почують і  прийдуть на допомогу. Не
хвилю.йтесь: матеріальної компенсації
особисто у Вас не попросимо!

Анатолій Григорович ДОВГАНЬ, 
голова обласної Асоціації фермерів, 
ЗАПОРІЗЬКА область

Мабуть, не даремно мовиться у народі: "Чим би дитя
не бавилось, аби не плакало!". Міністерство аграрної по�
літики та продовольства України � вже давно не дитя. Ось
тільки "забавки" із "забаганками" останнім часом у нього
все цікавіші та цікавіші. От, зокрема, засідали наші доб�
лесні аграрії 24 січня нинішнього року на апаратній нара�
ді. Засідали по повній програмі. І про розвиток геть за�
недбаного тваринництва мова йшла,  і про дикий диспа�
ритет цін, і про підготовку до майбутньої посівної…

А ще цього пам'ятного дня заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України вельмишановний пан
Тригубенко взяв на себе сміливість та й видав письмове
доручення щодо об'єднання усіх  громадських організацій
АПК в єдине об'єднання, а саме � в Асоціацію роботодав�
ців. А то, мовляв, плутаються тут під ногами різні ферме�
ри з приватними землевласниками… Отож, до 2 лютого
подайте у Департамент "пропозиції  на паперових та маг�
нітних носіях" та й потихеньку сопіть собі у ганчірочку…

Як зреагувала на це Рада АФЗУ на чолі з Президен�
том Асоціації фермерів та приватних землевласників Ук�
раїни Миколою Миркевичем � читайте тому докумен�
тальне підтвердження.

Свою думку з приводу НАХАБНОГО порушення гаран�
тованих Конституцією держави прав і свобод громадян
висловив з цього приводу правознавець АФЗУ Василь
ГОРБАЧОВ:

"Ось таке доручення надійшло нам не від когось там,
а від самого Першого  заступника Міністра аграрної полі�
тики та продовольства  України М.Д. Безуглого � держав�
ного службовця найвищого рангу, відомого вченого, ака�

деміка Національної  академії наук, професора.  Хоча,
відповідно до Основного Закону держави � Конституції
України, яку державний службовець найвищого рангу не
тільки повинен сам знати та суворо дотримуватись, а й
вимагати його беззаперечного дотримання  від своїх під�
леглих. Зокрема, в статті 19  зазначено, що "правовий
порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не пе�
редбачено законодавством."

Органи державної влади та місцевого самоврядуван�
ня, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти�
туцією та Законами України.

Згідно Ст. 36 громадяни мають право на свободу
об'єднання  у громадські організації  для здійснення і за�
хисту своїх прав і свобод.

Ніхто не може бути ПРИМУШЕНИЙ ДО ВСТУПУ в будь
яке об'днання громадян чи обмежений у правах за на�
лежність чи неналежність до політичних партій або гро�
мадських організацій. А Законом України "Про об'єднан�
ня гпромадян" ст. 8 передбачено, що "Держава забезпе�
чує дотримання прав і законних інтересів об'єднань гро�
мадян. Втручання державних органів та службових осіб у
діяльність об'єднань громадян не допускається.

ПОВИНЕН ЗНАТИ ЦІ ПРОПИСНІ ІСТИНИ ПЕРШИЙ
ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКО�
НАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖА�
ВИ? ПОВИНЕН.

НАВІЩО Ж ТОДІ ЗАЗІХАТИ НА НЕВІД'ЄМНЕ ПРАВО
ГРОМАДЯН НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАННЯ?!"

УСІХ В ОДНЕ "СТІЙЛО" ? …Григорій Федорович ДЕМ'ЯНЕНКО, 
голова обласної Асоціації фермерів, 

ДОНЕЦЬКА область

Позиція АФЗУ
В Асоціації фермерів та приватних

землевласників України на засіданні ке�
рівного органу � Ради АФЗУ розглянуто
доручення Першого заступника міністра
аграрної політики України Безуглого М.Д.
щодо об'єднання всіх громадських орга�
нізацій АПК в єдине об'єднання � Асоціа�
цію роботодавців.

Обговоривши зазначене, Рада АФЗУ
вважає недопустимим в демократичному
суспільстві запропоноване об'єднання,
оскільки це порушує статут, не дасть змо�
гу реалізовувати мету створення та діяль�
ності АФЗУ, послабить захист наших чле�
нів  та створить обмеження у ефективно�
му представленні інтересів сільгоспви�
робників та землевласників.

Рада АФЗУ висловлює занепокоєння
намірам ліквідації фермерського самов�
рядування � єдиного представницького
органу дрібних, середніх сільгоспвироб�
ників та власників паїв, яких налічується
понад 42 тисячі фермерських госпо�
дарств, біля 10 млн. особистих селян�
ських господарств (власників паїв) � зем�
левласників, які виробляють в державі по�
над 90 % картоплі, близько 85 % овочів та
молока, 75 % фруктів та 50 % м'яса тощо,
чим гарантують продовольчу безпеку
держави та мужньо протистоять навалі
імпортного продуктового сміття. 

З огляду на запропоноване вбачаєть�
ся безперспективним для фермерів май�
бутнє такого об'єднання, воно стане по�
дібним до нинішнього "функціонування"
Профспілок України � не активного захис�
ника прав та виразника інтересів трудя�
щих, а  простого статиста подій.

Таке об'єднання тягне за собою при�
пинення громадського розвитку в країні,
як підґрунтя демократії, позбавить гро�
мадян права самоврядування, можли�
востей по захисту прав та свобод визна�
чених Конституцією України , Конвенці�
єю з прав людини та основоположних
свобод (ратифікованих Україною
17.07.1997 р.) за якою (ст.11) здійснення
прав створювати професійні спілки не
підлягає жодним обмеженням. 

За доручення Ради АФЗУ
Голова Ради АФЗУ,
Президент Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України         
М. Миркевич
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Ця "дизпаливно�бензинна" історія район�
ного масштабу 28 лютого нинішнього року
відзначить своє чотирьохріччя. Чотирьохріччя
показушної боротьби за торжество справед�
ливості з боку деяких представників силових
структур районного та обласного рівнів, які
носять міліцейські погони та прокурорські
петлиці і, скоріше за все, вважають себе
справжніми захисниками законності та пра�
вопорядку. Ситуацію, в яку потрапив фермер
С.П. Філозоп (ФГ "КОЛОС") з Сквирського ра�
йону Київської області, їм можна було  "роз�
класти по гвинтиках" максимум за 2�3 дні.
Повернути хліборобу значні кошти, витрачені
ним на передоплату пального, а шахраям від
АЗС  надавати по липучих руках. На жаль,
цього не сталося. За весь цей час так і не
знайшовши правди у міліцейсько�прокурор�
ських колах, Слава Петрович, як до останньої
інстанції, звернувся за допомогою до АФЗУ
та антикорупційної програми "Гербіцид" газе�
ти "Фермер України". Ми заглибились у суть
справи і німо здивувались…

…Надходила весна 2007 року. Як справжній госпо�
дар, фермер з багаторічним стажем Слава Петрович
вирішив за краще, щоб не мати проблем з пальним
перед майбутньою посівною (внесення добрив, оран�
ка, боронування, сівба і т.д.) запастись дизпаливом та
бензином не на якийся тиждень, а на цілий рік. Щоб не
були страшні ніякі перебої з його постачанням. Взяв
кредит у спілці "Народний кредит", домовився з пред�
ставниками АЗС №20,21 товариства з обмеженою від�
повідальністю ВТФ "Авіас" та й перерахував їм перед�
платою 10275 гривень на талони для отримання 2500
літрів дизпалива та 500 літрів бензину. Цьому факту є
документальне підтвердження. Петровичу зателефо�
нували, подякували за співпрацю, за переведену  на�

перед сумму, завірили, що та�
лони йому вислані, що все буде
гаразд. Однак… чекав він їх
надходження день, тиждень,
місяць… Катма! Скільки не "аві�
асив" оцього "Авіса" з обмеже�
ною відповідальністю � у відпо�
відь лише вибачення та обіцян�
ки швидко розібратись, які в
баки тракторів та машин, як
пальне, не заллєш. Через від�
сутність дизпалива та бензину
не можна було вчасно та якісно
обробити 45�гектарний наділ.
В результаті господарство не
тільки втратило 10275 "палив�
них" гривень, а й внаслідок
зриву поставок пального по�
несло матеріальні збитки май�
же у 80 тисяч гривень. Як вка�
зано вище, гроші на пальне
фермер використав з кредиту,
а кредит треба було віддавати.
Адже кредиторам байдуже до
твоєї халепи. Взяв � поверни!
Позичав Слава Петрович 50 ти�
сяч гривень, віддав 150… Ота�

кий він кредит, та ще й "народний"!
Та підемо далі, повернемось до кидалівки з пос�

тавкою пального. Фермерське ходіння по колу обіця�
нок, здається, мало б було обірватись 19 вересня
2008 року, коли врешті�решт прокуратурою Сквир�
ського району було порушено кримінальну справу за
ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті
190 Кримінального Кодексу України (шахрайство).
Здавалось би, цій справі, яка не варта виїденого яйця
навіть у районному масштабі, можна було покласти
край за лічені дні. Однак… Наведемо витяги із небага�
точисельних документів, які � німе підтвердження "на�
йактивнішої битви" наших доблесних міліціянтів та
прокурорів з шахраями.

Ось що вже аж … 12 лютого 2010 року пише у своїі
постанові слідчий Сквирського райвідділу міліції,
старший лейтенант (це ж вам не сержант!) О.Гайдаєн�
ко: "В період лютогоBберезня місяця 2007 року не
встановленими особами, які представились
представниками АЗС № 20, 21 ТОВ ВТФ "Авіас",
діючи за попередньою змовою групою осіб, шляB
хом обману, повідомивши директорові СФГ "КоB
лос" Філозопу С.П. завідомо неправдиві відоB
мості…" (давайте грамотність подання оцієї "поста�
нови" чіпати не будемо…)

Певне шановний слідчий, як ото кажуть на росій�
ській мові "не мудрствуя лукаво",  списав, як двієшник
на уроці, свою постанову з листа�відповіді С.П. Філо�
зопу начальника Сквирського райвідділу міліції, під�
полковника  Ю. Гринюка.  Ось що пише шановний на�
чальник у своїй відповіді потерпілому фермеру дещо
раніше � 25 січня того ж 2010 року: " …було встановB
лено, що в період лютогоBберезня місяця 2007Bго
року невстановлені особи, які представились праB
цівниками  АЗС… діючи за попередньою змовою
групою осіб, шляхом обману…

…вживаються всї заходи до встановлення
осіб…"

Цікавитесь � а як повела себе прокуратура? Адже
це саме вона у вересні ще 2008 року порушила проти

злочинців кримінальну справу… А НІЯК! Зокрема для
якомога швидшого вирішення справи  Президент АФ�
ЗУ М. Миркевич  письмово попрохав взяти цю справу
під контроль прокурора Київської області, державно�
го радника юстиції ІІ класу О. Гордецького. Схоже, він
об цю "дрібничну" справу не побажав гадити руки і пе�
репоручив її своєму підшефному.  А виконуючий
обов'язки начальника управління (якого?!)  І. Демура
7 липня минулого року хутко переправив вказівку "ра�
зобраться и доложить" прокурору Сквирського райо�
ну Ю.Шахраю. Пан Шахрай розбирається з шахраями
донині, коли доповість про вжиті заходи � і Господь
Бог не знає…

Отак от чотири роки шукають "не встановлених
осіб" слідчі та прокурори. Агенство журналістB
ських розслідувань антикорупційної програми
"Гербіцид" вирішило дещо полегшити нашим спеB
цам оцей самий пошук. Зокрема, у лютому ще
2007 року фермеру С.П. Філозопу зателефонуваB
ла бухгалтер з таращанського відділку "Авіаса",
відрекомендувавшись іменем Любов і сказала,
що талони передано майстру, відповідальному за
роботу сквирських  АЗС  №20, 21 Олексію КонB
стянтинову. На вияснення цієї обставини нам знаB
добилось не чотири роки, а чотири хвилини…

…Десять тисяч гривень з гаком � не гривня і не
дві. Сума. І передавалась вона не "чорним шляхом" з
кишені в кишеню, а документально. Цікаво, чи за ці
майже чотири роки побували слідчі та прокурори у
"конторі"товариства "Авіас", яка знаходиться не у
штаті Колорадо США, а в селі Проліски Бориспіль�
ського району і розквартироване в будинку №1 по ву�
лиці Промисловій? Чи піднімали документальний ар�
хів, чи бесідували з тим же громадянином Констянти�
новим, чи вирахували бухгалтера Любу з Таращі?
Невже там у бухгалтерії клацає рахівницями тисяча
працівниць і всі Люби?!

Що це за чотирьохрічна міліцейсько�прокурор�
ська тяганина зі справою, з якою треба було розібра�
тись і забути про неї ще у березні 2007 року?! Якщо
це простий непрофесіоналізм, тоді само собою нап�
рошується питання: чи не помилились у виборі про�
фесії наші деякі законоохоронці? Можливо, їх талант
заграв би усіма барвами при грі на контрабасі, або
випасанні худоби? А вони от бояться зізнатись у цьо�
му самі собі…

Є звичайно у нас і ще одна журналістська версія.
АКЦЕНТУЄМО: ЦЕ ЛИШЕ ВЕРСІЯ, НЕ БІЛЬШЕ! Дуже
схоже, аферистів з АЗС дехто наполегливо і настирно
прикриває (тобто "доїть"!) тому, що має тепер доступ
до безплатного пального для власних машин. І для
своїх, і для кум�сват�братівських.  А що? Підкотив на
своєму лімузині, шепнув чарівне словечко щодо "зак�
риття" кримінальної справи… З розуміючою посміш�
кою їм заллють бензину по саму кришку…

Антикорупційна публіцистична програма "ГерB
біцид" у найближчому майбутньому обов'язково
перевірить вірогідність цього припущення. А поB
ки будемо перевіряти, дуже сподіваємося, що
працівники Генпрокуратури, Міністерства внутB
рішніх справ України та губернатор Київської обB
ласті змусять своїх підлеглих із Сквирського раB
йону активно діяти, а не грати у пропахлу корупB
цією мовчанку.

Іван ГРОМНИЦЬКИЙ

Питання руба

ПОВНІ НЕЗДАРИ ЧИ ХИТРІ "ДОЯРИ"?

Фермер із Сквири Слава Філозоп приїхав у АФЗУ та 

редакцію газети зі своєю проблемою
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Проблема тотальної корупції продовжує залиша�
тись актуальною для України. Системні зміни в країні
відсутні, і шанси на їх проведення катастрофічно мізер�
ні з огляду на якісний стан української владної еліти.

Ситуація виглядала б зовсім безнадійною, якби не
низка прикладів сучасності, які показово доводять: на�
віть важко хворе на корупцію суспільство можливо  ви�
лікувати лише за кілька років. Яскравий доказ � успішне
подолання цього ганебного явища в Грузії.

Представники українського політичного бомонду
полюбляють вдаватися до філософсько�соціологічних
міркувань про надзвичайну складність боротьби з цією
соціальною недугою. Державні можновладці, і в мину�
лому, і тепер, стверджують про специфічні умови Укра�
їни, особливості ментальності суспільства та вигадують
ще сотню причин, не називаючи основної. Головна при�
чина корупції � вони самі.

На час проголошення Саакашвілі президентом Гру�
зії у січні 2004 року стан справ у цій кавказькій країні
був катастрофічним. Корупційна гідра тісно перепліта�
лась з пануванням "злодіїв у законі" та розвалом еко�
номіки країни. Країна перебувала на межі розвалу.
Державні служби на всіх рівнях займались купівлею�
продажем своїх послуг та масовим збиранням хабарів.
Злочинний світ тісно співпрацював з владою та міліці�
єю і жодною мірою не боявся покарань правоохорон�
них органів. А люди за вирішенням проблем зверта�
лись не до судів, а до авторитетів кримінального світу.
Опитування тих часів показало, що 75% учнів мріяли у
майбутньому стати "злодіями в законі" або вийти заміж
за кримінального авторитета.

Суспільна свідомість країни перебувала у, здава�
лось би, невиліковному стані. Громадяни повністю зми�
рилися з таким станом справ і втратили віру у державні
інститути. Спадок, який отримав 2004 року Михайло
Саакашвілі у Грузії, був незрівнянно важчим, ніж Віктор
Ющенко 2005 р. Проте результати правління двох пре�
зидентів та кумів виявилось зовсім протилежними.

Грузія славилась своїми традиціями хабарництва
ще з радянських часів. 

На початку 2000�х років у Грузії сформувалась мо�
лода еліта, не пов'язана з номенклатурним радян�
ським минулим, яка і прийшла до влади внаслідок ре�
волюції троянд.

Прийшовши до влади, Саакашвілі від початку не
вважав за доцільне йти на будь�які компроміси зі зло�
чинцями та своїм сумлінням і марнувати час на мораль�
но�філософські проповіді. Вже тепер, аналізуючи при�
чини успіху реформ в Грузії та їх провал в Україні, він
скаже таке: "Необхідною умовою успішних реформ є
охоплення ними всіх без винятку сфер та зміна мен�
тальності суспільства. Поодинокі реформи будуть без�
результатними та з часом нівелюються не знищеною
системою. Крім того, реформи мають проводитись
швидко та радикально і не розтягуватись у часі".

Грузинські ліки від корупції

Лікувати грузинське суспільство від корупції Саа�
кашвілі розпочав з правоохоронних органів. Такий крок
був абсолютно правильним. Адже будь�яка боротьба з
корупціонерами буде безрезультатною, коли вірусом
хабарництва уражені ті елементи системи, які й мають
вести з ним боротьбу.

У цьому аспекті корупція як соціальне явище чимось
нагадує СНІД. Проникнувши в правоохоронну систему,
вона підпорядковує її власному впливу та залишає сус�
пільство без захисту. Коли міліція, прокуратура, суди
належно не виконують своїх функцій, значить вони інфі�
ковані і працюють проти держави і принципів справед�
ливості та права.

Методи лікування Саакашвілі були радикальними і
надзвичайно ефективними. Зразу ж після приходу до
влади було звільнено керівництво усіх силових струк�
тур, незважаючи на їхню лояльність до революції тро�
янд. З перших днів президентства Саакашвілі взявся за
ДАІ, яку вважав феодальним збирачем грошей на доро�
гах. Президент Грузії офіційно оголосив ультиматум да�
ішникам: або вони припиняють брати хабарі, або будуть
звільнені усі без винятку. Оскільки виконати побажання
Саакашвілі було нереально, через два тижні країна опи�
нилась без автоінспекції.

За новим законом "Про патрульну поліцію", утворю�

валась патрульна поліція, яка виконувала функції бо�
ротьби із правопорушниками та нагляду за дорожнім
рухом. Паралельно з нею було створено відділ кримі�
нальної поліції. Крім того, було звільнено майже 90%
усіх співробітників колишньої міліції (близько 75 тис.), а
кількість новоствореної поліції скорочено до 30 тисяч.

На місце міліціонерів, вражених хворобою корупції,
Саакашвілі набрав людей, необхідною умовою працев�
лаштування яких була відсутність досвіду роботи у пра�
воохоронних органах. Грузинські реформатори пішли
логічним шляхом. Вони чудово розуміли просту істину:
людина з ментальністю хабарника не зможе стати чес�
ним поліцейським чи держчиновником, навіть якщо от�
римуватиме високу зарплату. А часу на перевиховання
десятків тисяч осіб просто не було.

Новим поліцейським, яких було набрано та навчено
всього за кілька місяців, підвищили зарплату у 10 � 20 ра�
зів  (зараз грузинський поліцейський отримує в серед�
ньому 700 доларів плюс медична страховка, премії та
низка інших пільг). Проте суворо попередили: за пору�
шення закону та корупційні діяння помилування не буде.

Задля виявлення у поліції та в інших сферах потен�
ційних корупціонерів та слабких ланок було утворено
Генеральну інспекцію, яка займається виловом "зрад�
ників" з системи. Ще на початку роботи нової поліції та�
ким способом було знешкоджено кілька сотень співро�
бітників, які не змогли відмовитись від спокуси вчинити
неправомірні дії. Відеосюжети із поліцейськими, котрі
потрапили на гачок псевдохабародавця, широко де�
монстрували в ефірі національних телеканалів. Доноси
на колег, які намагалися вчинити протиправні дії, стали
звичайним явищем.

Справа в тому, що грузинський поліцейський пат�
руль складається з двох співробітників, які виконують
службові обов'язки, перебуваючи в спеціальному авто�
мобілі, оснащеному з�поміж іншої техніки відеокамера�
ми спостереження з передачею відеозображення та
звуку у центральний сервісний центр. За межами види�
мості відеокамери поліцейські не мають права випису�
вати штрафи чи здійснювати інші дії. Склад патрулю є
непостійний, що заважає формуванню стійких пар. По�
тенційно кожен з тимчасових напарників може вияви�
тись співробітником спецслужби.

Грузинські поліцейські зобов'язані доносити на сво�
го напарника, якщо той вчинив або провокує на вчинен�
ня правопорушення. У протилежному випадку, тому, хто
намагався приховати цей факт, загрожує негайне звіль�
нення та притягнення до кримінальної відповідальності.

Агенти Генеральної інспекції також активно працю�
ють у інших сферах. Вони наполегливо трудяться з ме�
тою вигадати найбільш продуктивні прийоми виявлен�
ня у суспільстві громадян, які схильні до корупційних ді�
янь. Наприклад, батько дитини, який просить виклада�
ча університету посприяти їй при вступі, запросто може
виявитись співробітником спецслужби. Це ж стосуєть�
ся й перевірки чиновників.

У Грузії широко відомий випадок, коли один полков�
ник�агент спецслужб їздив країною, порушуючи прави�
ла дорожнього руху та намагався вирішити проблеми з
патрульними з допомогою хабара. Проте нові поліцей�
ські виявились стійкими до такої спокуси і були потім на�
городжені тим же полковником за стійкість свого духу.

Один із агентів Генеральної інспекції у відповідь на
закиди про те, що він підставляє своїх колег, провокує їх
на правопорушення, а потім ще й садить за ґрати, з
гордістю відповів: "Я очищаю нашу систему від зрадни�
ків". Внаслідок цього факти, коли керівництво чи това�
риші по роботі приховують злочинні дії свого колеги,
майже зникли.

Символом нової поліції стали дільниці зі скла,  як
свідчення відкритості правоохоронців. Тепер кожна
людина на вулиці може побачити, чим займаються
поліцейські на роботі. У таких дільницях немає закри�
тих приміщень, де є можливість вибивати свідчення з
затриманого.

За сучасною концепцією, поліція в Грузії сприйма�
ється як сервісна служба, покликана надавати послуги
населенню. У неї відсутнє поняття плану, тому співро�
бітники зовсім не гоняться за вигаданими злочинцями.
За таким же принципом діє, наприклад, система отри�
мання водійських прав, яка займає всього кілька хви�
лин. Можливість дати хабара тут також зведена до мі�
німуму. Водій, який хоче мати престижні номери, може

їх просто купити у магазині за ціною у кілька десятків
тисяч доларів. Під страхом звільнення заборонено
першочергове обслуговування чиновників, незалежно
від їхнього рангу.

Війна з "авторитетами"

Ліквідація корупції в Грузії була б неможлива без ді�
євої боротьби з інститутом "злодіїв у законі". До прихо�
ду Саакашвілі кримінальний світ безкарно панував в
країні та був тісно пов'язаний із владою. Раніше прог�
нила та корумпована міліція сама співпрацювала з кри�
мінальними авторитетами. Однак з появою поліції но�
вого зразка ситуація кардинально змінилась.

Для молодої поліції Саакашвілі та його не менш
молодої команди не існувало авторитетів. Швидко бу�
ло арештовано кількох кримінальних авторитетів та
конфісковано їхнє майно. Парламент країни прийняв
безпрецедентний акт, який дозволяв засуджувати на
5�10 років ув'язнення осіб, які визнавали свою при�
четність до злочинного світу як "злодія в законі". Це
змусило колишніх реальних керівників країни втікати
за кордон. Ті ж, які були арештовані, відбувають пока�
рання у спеціальній в'язниці під будівлею МВС в пов�
ній ізоляції без права на мобільний зв'язок. Спроба ж
повстання "злодіїв у законі" у березні 2006 року була
жорстко придушена.

Результати заходів

Про ефективність реформування грузинської поліції
свідчать цифри. Кількість важких злочинів скоротилась
на 35%, збройних пограбувань � на 80%, вбивств � на
50%. За півроку у Грузії було викрадено лише один ав�
томобіль. Понад 80% громадян довіряють своїй поліції,
що майже дорівнює рівню довіри до церкви. Лише 2%
грузин зазначили, що останнього року вони або їх ро�
дичі мали справу з виявами корупції.

Успіх боротьби з корупцією був би неповним без
нанесення удару по корумпованих чиновниках старо�
го режиму. Паралельно з налагодженням роботи орга�
нів, покликаних забезпечувати верховенство права, за
особистим наполяганням Саакашвілі, був прийнятий
жорсткий, але надзвичайно дієвий закон про боротьбу
з корупцією.

Зокрема, за новим грузинським законодавством,
хабародавець, який повідомить про хабароотримувача
у правоохоронні органи, звільняється від кримінальної
відповідальності. Будь�яка особа, проти якої порушена
кримінальна справа за посадовий злочин, може бути
звільнена від відповідальності, якщо повідомить слідс�
тву достовірну інформацію про більш важкий злочин,
здійснений її керівництвом.

Остаточно зламати хребет корупційним монстрам
минулого допомогли поправки в кримінально�процесу�
альний кодекс. За однією з них, посадова особа, яка
переховується від слідства, може бути засуджена заоч�
но з повною конфіскацією майна. Також у випадку пору�
шення кримінальної справи проти посадової особи
прокурор може висунути позов про конфіскацію неза�
конно нажитого майна, і воно може бути конфісковане
на користь держави, якщо чиновник не зможе довести,
що майно було здобуте на законних підставах.

У результаті дії таких законів було очищено від ко�
рупціонерів чиновницький апарат, який, до того ж,
значно скоротився чисельно, але став працювати
ефективніше.

Саакашвілі, на відміну від Ющенка, свого часу не
пробачив розкрадання державного майна та інших зло�
чинів минулого і не побоявся затримати близько 450
високопосадовців, з яких було 6 екс�мінстрів, понад 40
суддів. Кількість ув'язнених в країні суттєво зросла за
рахунок колишніх хабарників і непокараних злочинців.
Але навіть у пенітенціарній системі Грузії помітні віяння
нової доби у вигляді "в'язниць європейського типу".

За словами Саакашвілі, не існує жодних особливих
країн, особливих умов чи особливого суспільства для
здійснення демократичних перетворень, розвитку дер�
жави та подолання корупції. Для досягнення успіху пот�
рібна лише політична воля керівництва і щире бажання
змінити країну.

Петро Герасименко для ZAXID.NET 

Як Саакашвілі подолав корупцію
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Тетяна ДЕМ'ЯНЕНКО: Державним комітетом України
із земельних ресурсів завершена підготовча робота над
законопроектом про ринок земель сільськогосподарсько�
го значення. Згідно з цим документом буде дозволено від�
міна мораторію на продаж землі. Вже найближчим часом
Кабмін розгляне цей законопроект, потім проект відпра�
виться на ознайомлення Президенту, після чого буде пере�
ведений на голосування депутатами Верховної Ради. У до�
кументі міститься чітка процедура земельних аукціонів,
якого ніколи до цього не існувало. Опис осіб, які мають
право брати участь у подібних аукціонах і мати право влас�
ності на землю, яка відведена під сільськогосподарську ді�
яльність. Наші гості: Микола Калюжний, заступник голови
Державного комітету України із земельних ресурсів, голо�
ва ради Асоціації "Земельна спілка України" та Іван Томич,
голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих коо�
перативів, почесний президент Асоціації фермерів та при�
ватних землевласників України.

Земля і земельні питання займають одне з ключових
місць у суспільному житті України. Однак, коло проблем у
цьому питанні настільки широке, що ми, напевно, ще не
один раз будем до нього повертатися. Це недостатність
поінформованості громадян про переваги та наслідки ку�
півлі�продажу земель сільськогосподарського призначен�
ня, неналежне фінансове та кадрове забезпечення зе�
мельної реформи, відсутність дієвої системи гарантування
прав на земельні ділянки у складі державного земельного
кадастру, відсутність дієвого контролю з боку держави, ор�
ганів місцевого самоврядування та громадськості за дот�
риманням земельного законодавства та Конституційних
вимог, щодо набуття громадянами і юридичними особами
у власність земельних ділянок. Втім не зважаючи на чис�
ленні перепони ринок сільгосп земель в Україні фактично
працює, але працює він у тіні. Це завдає значної шкоди
державі, як економічної так і соціальної. Саме тому ство�
рення умов для розблокування ринку земель сільськогос�
подарського призначення � це одне з найактуальніших зав�
дань. Отже, земельна реформа в Україні повинна початися
з розробки та прийняття нових законів. Яких саме?

Микола КАЛЮЖНИЙ: Сьогодні розроблено законопро�
ект про ринок земель, але він розробляється ще починаючи
з 2004 року. Ми зібрали все найкраще і розробили свій зако�
нопроект за дорученням Президента. Він найближчим ча�
сом буде поданий у Верховну Раду. Щодо інформованості
населення, я вважаю, що дійсно на сьогодні 6,8 млн. грома�
дян отримали паї на землю. Якщо ми хочемо запровадити
ринок земель, а він буде запроваджений не з моменту прий�
няття даного законопроекту. Він буде відтермінований, як
вирішать народні депутати або з 1 січня 2012 року або з 1
січня 2013 року. Бо для цього треба прийняти ряд законоп�
роектів. Ці законопроекти відомі тим, хто займається зем�
лею. По�перше, це закон про державний кадастр, який за�
раз внесений народними депутатами. Цей закон буде роз�

глядатися найближчим часом. Нам дано доручення узгоджу�
вати його і з народними депутатами, опрацювати всі ті поло�
ження, які є. Також розроблений і поданий нами законопро�
ект про зонування земель, про розмежування земель дер�
жавної і комунальної власності і ще деякі законопроекти.

Тетяна ДЕМ'ЯНЕНКО: "Про порядок проведення зе�
мельних торгів"?

Микола КАЛЮЖНИЙ: "Про порядок проведення зе�
мельних торгів" такого законопроекту не буде. Ці правила
вже в законі "Про ринок земель". Окремого законопроекту
ми вважаємо, що не потрібно. Ці всі правила розроблені.
Єдине, що ми добавили до тих положень, які були про тор�
ги, то це поняття проведення конкурсів. Тобто для чого са�
ме будуть проводитися конкурси. Особливо для інвести�
ційних проектів, для надання земельних ділянок під будів�
ництво державних установ та інженерної інфраструктури.
Для цього будуть проведені конкурси і також прописані
правила. У нас єдина глава, яка викликає в суспільстві сер�
йозні розбіжності, це третя глава "Оборот земель сільсько�
господарського призначення". Ми не називали її ринок чи
продаж земель сільськогосподарського призначення, а са�
ме "оборот земель сільськогосподарського призначення",
в якому прописані чіткі правила. Основне, що ми прописа�
ли в цій главі це по�перше, те, що тільки громадяни України
і тільки юридичні особи України мають право набуття зе�
мельних ділянок у власність. Ніякі іноземні громадяни,
представники, держави не мають право мати у власності
земельну ділянку. А також прописано, що протягом одного
року вони повинні свої земельні ділянки продати або про�
вести відчуження. По�друге, що викликає занепокоєння, це
спекуляція землею. Цим законопроектом ми вносимо змі�
ни в декрет Кабінету міністрів про державне мито. Наприк�
лад, якщо Ви купили земельну ділянку у цьому році і хочете
її перепродати, то в Законі "Про державне мито" написано,
що Ви повинні сплатити 100% нормативної грошової оцін�
ки. Це по Україні в середньому 11 тис. грн. Тобто сенсу зай�
матися спекуляцією не буде. І так розроблено на п'ять ро�
ків. Перший рік 100%, другий � 90%, третій � 80%, четвер�
тий � 70% , пятий � 60%. По�третє, те що всі бояться � обез�
земелення. Перше � це інформованість населення. Ми по�
винні дійти до кожного і розказати, за скільки земля може
продаватися, скільки вона коштує. Але ми повинні розказа�
ти людям, що якщо ти все продаси, то землі в тебе не має,
ти ніколи не будеш отримувати орендну плату. На нашому,
краще її здавати в оренду. Але якщо людина кудись їде жи�
ти, то ніхто цього не забороняє. Наша мета � не продаж зе�
мель, а те, щоб ми розказали людям як і по яким правилам
буде жити ринок земель сільськогосподарського призна�
чення та про інвестиції в сільське господарство. Щоб ми
могли заставляти землю в банки і отримувати дешеві кре�
дити для розвитку сільського господарства. На це націлена
наша програми. У цьому законі прописані і інші умови на�

буття земельної ділянки � мають бути максимально гранич�
ні розміри. Щоб в нас не було такого, що одна людина
прийшла і скупила всю сільську раду. І ці правила буде
встановлювати Національна академія аграрних наук з Мі�
ністерством аграрної політики України.

Іван ТОМИЧ: Враховуючи сьогоднішню ситуацію, я хо�
чу відзначити, що відміна мораторію на ринок земель сіль�
ськогосподарського призначення не тільки не припустима,
а й ще небезпечна для суспільства і країни. На сьогодні ми
маємо серйозні виклики не тільки в плані не врегулювання
законодавчою базою, а й відсутності їх реалізації, відсут�
ності відповіді на ті проблеми, які ставила Верховна Рада
протягом багатьох років розпочинаючи з 2005 року, дола�
ючи вето Президента про ринок земель. До сьогоднішньо�
го дня ситуація не покращилась, а погіршилась у плані ви�
хідних даних щодо запровадження ринку землі. Я поверта�
юсь до парламентських слухань, які проводились з питань
земельної реформи у вересні 2005 року і постановою від
22 вересня було чітко прийнято перелік законів. Це три ос�
новні закони, які необхідно прийняти: закон "Про кадастр",
закон "Про ринок земель", закон "Про державний іпотеч�
ний банк". А також 17 законів, які в комплексі давали відпо�
відь на врегулювання земельних відносин. На превеликий
жаль, народні депутати загалом до цього часу нічого не
зробили. Це найбільша безвідповідальність у плані того,
що ми сьогодні з паном Миколою Калюжним дискутуємо
цю тему. Цю тему можна було би давно вирішити. Але на�
жаль, вона не вирішена. У плані реалізації законодавчої ба�
зи, яка приймалась, автором законопроекту, який я був, це
і оцінка земель, вона на сьогодні залишилась та, яка була
до 1996 року. Якщо говорити про охорону земель, то це
один з перших моїх законів. Якщо говорити про землеус�
трій і цілий ряд інших важливих законів, то я не говорю, що
винна сьогоднішня влада, так як влада і уряди змінюва�
лись, але безвідповідальність залишалась. Тому на сьогод�
ні ми маємо серйозний прецедент. Тому що з 1 січня, як
визначено законом 2012 року, нас відділяє менше року, а
прийняття цілої низки законів, їх реалізація і створення всіх
необхідних інституційних заходів для запровадження рин�
ку землі стає майже неможливим. Я маю на увазі в часово�
му просторі. Тому складається враження, що цілеспрямо�
вано тим, хто завжди був у руля було, нецікаво дати прозо�
рі системи земельних взаємовідносин. В тому числі, і
прийняття земельного кадастру, автором законопроекту
якого я був. І я неодноразово намагався прийняти. Але йо�
го завалили, тому що не хочуть прозорості в земельних
відносинах в Україні. Всі тіньові схеми, які відбувались, во�
ни тяжіють тим, що будуть відкриті карти. Я хотів би підня�
ти одне з ключових питань, яке сьогодні є в порівняні з
2005 роком. Сьогодні радикально змінилась структура
сільськогосподарського виробництва. На сьогодні у ко�
ристуванні, в оренді наших крупних аграрних підприємств,
які володіють біля 100 і більше тисяч гектарів землі, знахо�
диться орієнтовно біля 10 млн. гектарів. З іншого боку, ми
маємо виклик розвитку сільської місцевості. Вимирання,
деградація соціальної сфери і сільської місцевості, селя�
нина є найбільш небезпечним. І якщо тенденція буде та�
кою, як вона була два останніх роки, і за цих умов запрова�
дити ринок землі, то тут немає перешкод для того, щоб ці
землі закріпились у цих компаніях, в яких головні акціонері
є далеко за межами України. І через право амфітезису,
тобто права подвійної власності, який в нас діє, володіння
українськими землями може перейти в один день. І в цьо�
му плані велика небезпека, щодо устрою сільської місце�
вості, щодо продовольчої стабільності і щодо перспектив
розвитку. Тому сьогодні, враховуючи ці обставини, форму�
ючи дорожню карту ринку землі або врегулювання ринку
земельних відносин, треба в комплексі поглянути, об'єдна�
тись всім навколо цієї теми і чітко дати суспільству відпо�
відь, що в цьому не має небезпеки. А дійсно наш громадя�
нин, селянин, фермер виграє в результаті ринку землі, бо
він буде мати інструмент через державний земельний іпо�
течний банк, через довгі кредити на 20�30 років, купити
100 чи 300 гектарів земель, створити нормальний, базоут�
ворюючий для нашої сільської місцевості, наповнювати
місцевий бюджет і вписати в територіальну реформу зе�
мель завершення земельної реформи. Тоді дійсно ми мо�
жемо мати відповідь на ті виклики, які ми маємо. На сьо�
годні ми маємо серйозні загрози. І я хочу вірити, що спіль�
ними зусиллями ми їх вирішимо.

Тетяна ДЕМ'ЯНЕНКО: Ви правильно сказали про те,
що крім тих проблем, які перерахували можна додати ще
те, що в нас внаслідок законодавчої неврегульованості та
порядку проведення земельних торгів, продажу земельних
ділянок державної та комунальної власності державний та
місцевий бюджет України недоотримує значні кошти. А про
які саме цифри йдеться?

Микола КАЛЮЖНИЙ: Потрібно виписати чіткі правила
по ринку земель. В нас тільки одна глава, яка говорить про
обіг земель сільськогосподарського призначення. Все ін�

РИНОК ЗЕМЛІ: ДВА ПОГЛЯДИ НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ
Микола Калюжний, заступник голови Державного комітету України

із земельних ресурсів та Іван Томич, голова Союзу сільськогосподарB
ських обслуговуючих кооперативів про формування ринку земель в
прямому ефірі каналу "Радіо Ера FM", що відбувся 24 січня 2011 року
під час передачі "Родео", яку вела Тетяна Дем'яненко.

В студії "Радіо�ЕРА" під час передачі "Родео"
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ше � це правила торгів не тільки по землям сільськогоспо�
дарського призначення, а в основному по землям не сіль�
ськогосподарського призначення. Я думаю, що Верховна
Рада в цьому році прийме цей законопроект і місцеві бюд�
жети дійсно можуть отримати від 3 до 5 млрд. грн. додатко�
во від продажу земель не сільськогосподарського призна�
чення вільних від забудови. А оборот земель сільськогос�
подарського призначення ми хочемо відтермінувати до 1
січня 2013 року і за цей час прийняти ті законопроекти, про
які вже говорили. І в першу чергу, це закон "Про державний
земельний кадастр". Якщо ми його не приймемо, то ніяко�
го прозорого ринку земель бути не може. Я також хоту ска�
зати про агрохолдинги, про які раніше говорили. До 300
тис. земель вже зараз є в оренді в крупних аргохолдингах,
якщо з ними поспілкуватися, то вони і не дуже хочуть купу�
вати землю. Від 1 до 3% орендної плати вони платять і щоб
скупити такі величезні площі, то які потрібно мати величез�
ні кошти. Та і такого не буде. Тому що ми будемо запровад�
жувати максимальні розміри земельних ділянок, які можна
мати у власності однієї юридичної чи фізичної особи.

СЛУХАЧ: Олександр, Чернігов. Чи не потрібно провес�
ти референдум, щоб народ вирішив різні нюанси в земель�
них питаннях, а не олігархи в Верховній Раді?

Микола КАЛЮЖНИЙ: Ми найближчим часом прове�
демо соціологічне опитування серед сільського населен�
ня. Щоб всі змогли відповісти, хочуть чи ні вони цього рин�
ку земель. І в квітні проведемо наступне соціологічне опи�
тування в різних районах нашої держави для того, щоб ми
знали, що хочуть ті люди. а референдуми проводити я вва�
жаю, що не потрібно.

Іван ТОМИЧ: Що стосується даного питання, то вик�
лючно важливим кроком є проведення  інвентаризації зе�
мель. І це дуже важливий екзамен для влади � дійсно про�
інвентаризувати. Референдум, ми знаємо, як проводив�
ся. Тому тут є значне питання щодо доцільності. Але клю�
човий момент � не торг землею, а врегулювання земель�
них відноси на користь громадян України, селян і країни. 

СЛУХАЧ: Олександр Чернігів Землі скуплять олігархи
українського походження та через декілька років прода�
дуть її іноземцям. Або іноземці скуплять землю через ук�
раїнських підставних осіб. Закон буде дотримано. Але го�
ловне питання, звідки у звичайних українців візьмуться
гроші, якщо більшість живе за межею бідності. 

СЛУХАЧ: Всім зрозуміло, що ситуація з землею буде
такою ж, як приватизація за ваучерами. Історія повторю�
ється. Верхи не хочуть, а низи не можуть. Все розкрадуть,
як вже було не один раз. 

Микола КАЛЮЖНИЙ: Поки надходять такі сигнали,
громадські організації та влада повинні дати відповідь лю�
дям та заспокоїти їх. Поки не буде знята небезпека циніч�
ного та грубого скуповування українських чорноземів, ми
не повинні ставити це питання. В плані прийняття цілого
ряду законів та вирішення інших питань, я хотів би підняти
тільки одне питання, яке ставлять українські фермери на
всіх 20�ти з'їздах нашої асоціації � питання щодо захисту
інтересів фермерів. Адже, приймаючи перший закон про
фермерське господарство 5�го грудня 1991�го року, в за�
коні чітко визначались права на землю і перехід через пра�
во користування у приватну власність через 6 років до 100
гектарів земель сільськогосподарського призначення.
2001�й рік � це відміна, яка призвела до права оренди. Рі�
шення Конституційного суду � збереження права користу�
вання. Люди, які першими стали на шлях формування но�
вого устрою в сільській місцевості протягом більше 20�ти
років, так і не стали господарями на власній землі. Зараз
склад земель, на яких приходиться працювати українським
фермерам, частково знаходяться в користуванні, в оренді,
частково спільне використання землі. Тут треба дати від�
повідь у тому плані, щоб люди були впевнені, що вони, від�
давши основну частину життя праці на землі, не боялися,
що можуть повністю втратити ці землі. Також характерною
ознакою є 6,5 млн. власників земельних паїв і ряд інших
сільськогосподарських формувань. 

СЛУХАЧ: Татьяна, Киевская область. Посмотрите, как
поступили с заводами, с фабриками. Тоже говорили, что
будет хорошо, когда будет владелец, что будет эффектив�
ная работа. Сегодня еще заберите у нас землю � и тогда
человеку, вообще, смерть. Такие вопросы нельзя решать
без народа. Земля принадлежит всем, и каждый имеет
право высказать свое мнение по этому поводу. Референ�
дум обязательно нужен. 

Микола КАЛЮЖНИЙ: Перед тем, как мы придем к
обороту земель сельскохозяйственного назначения, мы
не только посоветуемся с народом, мы дойдем до каждо�
го землевладельца. Мы будем с ним советоваться, и рас�
скажем ему. Мы должны вводить рынок земли по строго
определенным правилам либо забыть об этом. А забывать
об этом уже нельзя. Люди, которые получили землю в
собственность, свои 5 гектаров, почему они не могут ей
распорядиться? Почему мы решаем здесь в Киеве? Поче�
му депутаты решают, дать или не дать ему распорядиться
своей землей на свое усмотрение, но по тем правилам,
которые будут установлены в нашей стране?

СЛУХАЧ: Вінниця. Якщо і продавати землю, то тільки

громадянам України, які живуть не менше 20 років. А взагалі,
я проти продажу землі. Земля має бути власністю держави. 

Микола КАЛЮЖНИЙ: Земельним Кодексом України
вже визначено, що землі несільськогосподарського приз�
начення продаються згідно із статтею 137. Зараз ми буде�
мо приймати закон, який дасть можливість продавати та
розпоряджатися землею, яка вільна від забудови. Там виз�
начено, що іноземні держави також мають право її придба�
ти. Якщо на цій землі побудована споруда, якав належить
іноземній державі, то вона має право її купити. Але � не
землю сільськогосподарського призначення. 

Іван ТОМИЧ: Ринок земель несільськогосподарського
призначення вже в нас традиційно та стабільно працює. Є
цілий ряд питань. Сьогодні йде мова про землі сільсько�
господарського призначення. Це � основа багатства краї�
ни і нації. Питання йде про ринок земель, купівлю�продаж.
Оборот земель в світі � до 1%. Ми повинні говорити про
стабільність виробництва, земле устрою, впевненості лю�
дей, які працюють на землі. І останній крок � це купівля�
продаж, як гарантія конституційних прав громадян та сіль�
ськогосподарських виробників. В нас принципово дискре�
дитовано саму ідею і напрямок приватної власності і ринку
земель сільськогосподарського призначення. Для цього у
суспільства є підстави � велика приватизація, махінації, які
відбувалися у різних сферах. Це викликає велику тривогу у
тому, що хочуть черговий раз обдурити мільйони грома�
дян. Цього допустити не можна. На це треба давати ефек�
тивні і серйозні відповіді в суспільстві. 

СЛУХАЧ: Станіслав, Харків. Разве не будет преступле�
нием для нашей страны продавать земли в тот момент, ког�
да в стране такая коррупция. Пока она не будет побеждена,
нельзя разговаривать о том, чтобы продавать землю.

Микола КАЛЮЖНИЙ: Якщо буде прийнятий закон про
ринок земель, то оборот земель сільськогосподарського
призначення буде відтермінований на 1,5 роки. І за цей час
приймемо законопроекти, які не дадуть можливості спеку�
лятивним та корупційним діям. Неконтрольований ринок
землі нікому не потрібен, в тому числі і державі. Вже і люто�
му народні депутати приймуть антикорупційні закони. І ко�
рупція за ці два роки буде подолана, на мою думку. Я роз�
діляю цю тревогу, але ми врегулюємо законодавством.

СЛУХАЧ: Скільки відсотків від загальної кількості зе�
мельних ділянок обліковується в державному земельному
кадастрі? 

Микола КАЛЮЖНИЙ: Через державний кадастр про�
ходять мільйони трансакцій із землею. І сказати конкретно,
що зараз 50% чи 70%, я не можу. У Швеції, де запровадже�
ний ринок та діє земельний кадастр, там тільки 75% зе�
мель обліковується. Після прийняття закону ми зможемо
інформувати громадян, скільки земель ми обліковуємо. Та
будемо контролювати через законопроект всі дії з землею. 

СЛУХАЧ: Константин, Луганская область. Запрет на
приобретение земли порождает коррупцию. Земельные
паи приобретают путем оформления завещаний и за взят�
ки. Люди, которые хотят честно и законно заработать на
земле, не могут этого сделать.

СЛУХАЧ: Игорь. Смогу ли я после снятия моратория
построить желанный дом на пае, который достался в нас�
ледство? 

Іван ТОМИЧ: Що стосується мораторію, то деякі полі�
тики розцінюють його як благо, а інші � як трагедію. Це
втрачені шанси для країни, виробництва та суспільства.
Від терміну до терміну прийняття законів та рішень � прак�
тична бездіяльність в нашій країні. Тому мораторій � це
проблема, обмеження прав. Але в обставинах відсутності
законодавчої бази та можливості реалізації земель виму�
шені були приймати продовження мораторію. У той же час
не формували прозору систему. Це почерк тих, хто хоче
скористатись основним багатством, та ловити рибку в
мутній воді. Болгари, поляки, румуни забули цю тему. В них
не стоїть питання та такий острах у суспільстві, і ці проце�
си відбуваються цивілізовано. Польща нам продає продук�
ти харчування, а ми, маючи такий потенціал, у постійному
дефіциті продовольчих товарів. Тому, однозначно, треба
давати відповідь в іншому ключі, враховуючи інтереси се�
лянина, виробника, суспільства так країни. Якщо руки по�
тирають, то треба дати по цих руках так, щоб не було мож�
ливості зробити те, що не дозволено в жодній країні. 

СЛУХАЧ: Диканька, Іван. Я хочу продати землю, щоб
вивчить дочку в Києві на юриста. В мене 8 гектарів. Чи вис�
тачить грошей?

Микола КАЛЮЖНИЙ: Ми в законі прописали, що зем�
ля буде продаватися по ціні, яка буде визначена експер�
том, але не нижче нормативної грошової оцінки. Один гек�
тар на Полтавщині � не менше 12 тис. грн. В цьому році бу�
де зроблена нова нормативна оцінка земель. Ціна буде на
рівні 25 тис. грн. В цьому законі ми прописали правила змі�
ни цільового призначення земель та створення державно�
го фонду земель сільськогосподарського призначення.

Іван ТОМИЧ: Парламентарії повинні дати відповідь у
суспільстві на стабільність і цінову політику, яка має відпо�
відати європейським країнам. В Європі ціна гектару � 30�
40 тис. дол. Якщо запроваджувати ринок за нашими ціна�
ми, то все скуплять за безцінь.

НОКАУТ ВІД 
ФЕРМЕРА…

"Мудрих" крючкотворів чекав справжній нокаут,
або як влучне слово змінило законопроект, а мож�
ливо змінить і долю селян.

Як всім відомо, в Україні має запроваджуватись ри�
нок сільськогосподарської землі. Відповідно, він пови�
нен проходити за певними правилами � законами. 

В урядових кабінетах був розроблений законопроект
"Про ринок земель". Нині проходить його обговорення.

Нещодавно на засіданні робочої групи по обгово�
ренню законопроекту "Про ринок земель" відбувалася
жвава дискусія між працівниками міністерства, які роз�
робили проект та представником фермерів � заступни�
ком Президента АФЗУ Миколою Стрижаком.

Законопроект містив норму, за якою дозволялася
купівля земель сільськогосподарського призначення
крім громадян та держави ще й "юридичним особам, що
засновані згідно законодавства України". Як спрацює ця
норма в долі України відомо всім. Земля стане легкою і
швидкою здобиччю холдингів, селяни � наймитами чи й
того гірше � рабами у латифундистів, а держава стане
повністю залежною від найменших примх грошових
мішків � купки власників українських земель.

Позиція АФЗУ полягає в недопущенні втрати селя�
нами і державою своїх сільгоспземель, свого майбут�
нього. Тим більше в час насування світової продоволь�
чої кризи. Коли за рахунок імпорту сільськогосподар�
ської продукції можливо не тільки відновити і потроїти
золотовалютні резерви держави, а й забезпечити всім
громадянам шведський комунізм, пенсіонерам � "зо�
лоту осінь". Юридичні особи, навіть створені згідно за�
конодавства України, як "мудро" записали  "далеког�
лядні" чиновники, можуть бути засновані іноземними
громадянами, іншими юридичними особами яким у за�
гальній господарській організаційній піраміді дозволе�
но входити до холдингів, власники яких � грошові міш�
ки із близького і далекого зарубіжжя. 

Довго точились дискусії. Чиновники вперто відстою�
вали право купівлі сільсгоспземель юридичними особа�
ми, не беручи до уваги жодного аргументу фермера, за�
являючи про практичну неможливість переходу земель
до кількох власників, посилаючись на Цивільний та Гос�
подарський кодекси  за якими юридичним  та фізичним
особам надані рівні цивільні і господарські права.

Тоді аргументом, який переконав чиновників (авто�
рів такого от "ноу�хау") став наведений Миколою Стри�
жаком приклад: коли "декілька років тому невідома
юридична особа отримала в Україні на півстоліття
"добро" на користування шельфом Чорного моря для
розробки і видобутку природного газу. Засновниками
оцієї "юридичної особи" виявились… декілька студен�
ток! Тоді це зрозуміли і зреагували вчасно, не допусти�
ли, щоб багаті шахраї, кинувши підставним особам,
мов собаці кістку, по сотні гривень на прожиття, про�
вернули хитру розробку із захопленням стратегічних
родовищ держави. Стопроцентно подібне закладено і
чітко проглядається і в цьому законопроекті!" 

Повідомлення фермера стало для деяких надто га�
рячих голів просто льодяним душем! Обговорення за�
кінчилось на … "не з'ясованій позиції чиновників". Во�
ни зненацька потрапили у нокаутну ситуацію. 

Дещо згодом, після цього "обговорення", надійшло
повідомлення про виключення із законопроекту права
юридичним особам купувати сільськогосподарську
землю в Україні. 

Так влучний  вдалий приклад змінив текст законоп�
роекту, надзвичайно важливого питання для селян.
Чим? Попередньо виключив із купців землі грошових
мішків, запобіг розгляду в подальшому права багатіям,
в тому числі іноземним, зазіхати на наші землі. 

Решту деталей законопроекту потрібно аналізу�
вати і оцінювати з позиції інтересів хліборобів та до�
магатись їх запровадження використовуючи при цьо�
му всі можливі аргументи.

Як буде далі змінюватись законопроект залежить
від громадськості, яка його буде відстоювати. 

(Влас. Інформ.)

П.С. Як нам стало відомо з достовірних джерел,
шахрайська "гра в чотирьох студенток" за явно коруп�
ційної підтримки виявилась живучою: розробку газо�
вих родовищ в Чорному морі знову має намір здійсню�
вати знов та ж юридична особа. Хто ж відважиться те�
пер ще раз і вже назавжди відрубати щупальця цьому
зажерливому спруту?
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ВІД З`ЇЗДУ ДО З`ЇЗДУ...

ЛЮТИЙ 2010. Фермери святкують ХХ ювілейний з`їзд АФЗУ

БЕРЕЗЕНЬ 2010. Поїздка делегації АФЗУ в Японію на тренінг по
управлінню виробництвом для сільськогосподарської галузі

КВІТЕНЬ 2010. Перша зустріч з Міністром: 
все добре B але коштів вам не дамо...

ЧЕРВЕНЬ 2010. Участь фермерської організації 
у виставці АГРОB2010

СЕРПЕНЬ 2010. "Асоціація фермерів та приватних землевласників 
України буде відстоювати свої права, гарантовані Законами України, 

включно всеукраїнськими акціями селян..." B такою була реакція 
Ради АФЗУ на ситуацію, що склалась на зерновому ринку України

ВЕРЕСЕНЬ 2010. Започаткована антикорупційна публіцистична
програма "Гербіцид" на сторінках газети "Вісник Фермер України"

ЛИСТОПАД 2010. Проведено виставку
"Агрофорум/Фермер УкраїниB2010" у якій взяли участь 

більше двадцяти обласних організацій АФЗУ

ГРУДЕНЬ 2010. Спільна нарада в мінагрополітики на якій 
фермери висловили три головні питання, які незадовольняють їх:

1. Податковий Кодекс.  2. Квоти на зернові.  3. Земельні відносини.
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За понад сторіччя своєї активної діяль�
ності працівники споживчої кооперації  Ки�
ївської регіонспоживспілки надали свої
послуги мабуть з мільярду покупців. А може
й більше � цю цікаву цифру не просто нині
вирахувати, починаючи відлік з початку
грудня 1908 року.

Нелегкою була ця достатньо довга життє�
ва дорога, яка пройшла через першу світову
війну, революцію, громадянську, голодо�
мор, Велику Вітчизняну, радянський час і
час становлення в Україні демократії та не�
залежності…

На календарі � лютий 2011 року. А Спілка
споживчих товариств Київщини продовжує
діяти, продовжує нас обслуговувати куль�
турно, швидко, чесно… Чи легко це вдаєть�
ся?  Яким для працівників торгівлі був рік
минулий? Чого чекають, на що надіються у
нинішньому? На ці та деякі інші запитання
ми попросили розповісти у своєму виступі
Голову Ради Київської облспоживспілки
Володимира Петровича ПАКА.

В споживчій кооперації проведені глибокі ре�
форми, заходи, які базуються на сучасних коопе�
ративних теоріях, наукових рекомендаціях і прог�
нозах.. Показники минулого 2010 року свідчать про
подальшу стабілізацію роботи кооперативних ор�
ганізацій і підприємств Київщини.

Досягнуто зростання обсягів роздрібного това�
рообороту (36,9%), оборотів ресторанного госпо�
дарства (23,5%), заготівель сільськогосподарської
продукції та сировини (21,9%), забезпечено при�
ріст випуску продукції підприємствами коопера�
тивної промисловості. 

Значно зросли обсяги продажу практично по
всіх групах товарів, особливо м'яса та м'ясопро�
дуктів, риби, молочної продукції, кондитерських
виробів, овочів, фруктів та ягід. Більше продано та�
кож будівельних матеріалів, електропобутових
приладів, посуду, тощо.

Цьому сприяла реалізація програми модерніза�
ції і реконструкції закладів торгівлі, ресторанного
господарства. Тільки за останні два роки реконс�
труйовано шість сучасних торговельних комплек�
сів у Таращанському, Сквирському, Іванківському
районах та багатьох інших об'єктів торгівлі і ресто�
ранного господарства.

Маючи матеріально�технічну базу, кадровий
потенціал, набутий досвід демократичного госпо�
дарювання, споживча кооперація  здатна вирішу�
вати соціальні проблеми сільського населення. Во�
на багато в чому виконує державні функції, забез�
печує селян області товарами навіть у віддалених
населених пунктах.

Позитивні зміни, що відбуваються у фінансовій
сфері споживчої кооперації, створюють сприятливі
умови для максимального використання коопера�
тивними організаціями власних джерел формуван�
ня інвестиційних ресурсів. За останні 3 роки усього
на реконструкцію, модернізацію об'єктів нерухо�
мості та придбання сучасного обладнання спрямо�
вано понад 40 млн. грн. кооперативних коштів.

Сучасних обрисів набули кооперативні будівлі
в м. Узин, селах Клочки, Блощенці, Пилипча, Яблу�
нівка тощо. Після реконструкції приймає відвіду�
вачів ресторан "Узин", який має два зали та сімей�
не дитяче кафе, Великою популярністю користу�
ється у населення його продукція, велика кількість
якої виготовляється на замовлення. Широкий
асортимент кондитерських виробів поставляється
в кафе "Сімейне".

До конкурентоспроможного стану приведено
чималу частину діючої торгівельної мережі Обухів�
ського району, майже у всіх магазинах проведені
капітальні ремонти. Придбане сучасне торгово�
технологічне, холодильне обладнання. Об'єкти
роздрібної торгівлі набули привабливого вигляду.

Для надання послуг населенню по забою худо�
би в м. Обухові був введений в експлуатацію худо�
бозабійний пункт по випуску м'яса в забійній вазі
до 1,6 тонн в зміну. Підприємство відповідає сучас�
ним вимогам: на ньому механізовані всі основні
технологічні процеси.

Позитивні результати роботи досягнуті Богус�
лавським районним споживчим товариством. Всі
галузі діяльності нарощують об'єми і працюють
прибутково.

Споживче товариство "Українка" здійснює га�
ряче харчування в 11�ти сільських та одній міській
шкільних їдальнях, де харчується 1200 учнів. Для
цього має відповідну матеріально�технічну базу �
виробничі, складські приміщення, кваліфіковані
кадри. Ведеться контроль за надходженням якісної
продукції, яка має відповідні сертифікати та пос�
відчення якості.

Кондитерським цехом споживчого товариства
в місяць виробляється 3,5 тонн напівфабрикатів,
3,0 тони кондитерських та борошняних виробів, 6,5
тонн кулінарних виробів.

Рентабельно працює і нарощує обсяги діяль�
ності Бориспільське міське споживче товариство.
Тут до ладу приведено кожен кооперативний мага�
зин, які працюють із повною комп'ютеризацією всіх

ОБЛСПОЖИВСПІЛКА: 
СПОЧИВАТИ НА ЛАВРАХ НІКОЛИ!

Пак Володимир Петрович
Голова Київської регіональної

облспоживспілки Переяслав�Хмельницький звіроплемгосп

с. Нестерівка. Бориспільське МСТ.
Магазин "Продукти"

Миронівський ринок. Об`єм роздрібного товарообігу
найбільший серед ринків області (100 т. в місяць)

м. Узин, ресторан. Рік введення в 
експлуатацію 1982�й. Має 136 посадкових місць

Будинок Інституту бізнесу і права

Продовження читайте на сторінці 10
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товарно�обігових операцій, створено високопродук�
тивні робочі місця, що позитивно впливає на ефектив�
ність торгівлі, збільшується прихильність покупців, бо
забезпечується їм належна увага.

Значних втрат зазнала матеріально�технічна база
кооперації області внаслідок Чорнобильської катастро�
фи. Особливо це стосується Іванківського та Полісько�
го районів. Але кооператори цих районів працюють над
зміцненням матеріально�технічної бази, що поліпшує
торговельне обслуговування населення.

Користується попитом у населення Іванківського ра�
йону продукція підприємства громадського харчування
� ресторану "Тетерів". Асортимент постійно оновлюєть�
ся та розширюється у відповідності з попитом по тради�
ційно�національних рецептурах поліського краю.

Мають широкий асортимент продовольчих та неп�
родовольчих товарів магазини Красятицького СТ, яке
здійснює обслуговування населення, особливо пос�
траждалого від аварії на Чорнобильській АЕС. Так, в с.
Максимовичі, де проживає 650 чол. населення в основ�
ному пенсійного віку, середньомісячний товарообіг
складає 25,0 тис. грн.

Київською облспоживспілкою проведено капіталь�
ний ремонт Ржищівського хлібозаводу, який збудовано
в 1952 році, на ньому встановлено сучасне обладнання �
для виробництва хліба, хлібобулочних та кондитерських
виробів. Тут створені всі умови і для роботи і для відпо�
чинку робітників. Колектив підприємства  виробляє ши�
рокий асортимент продукції, особливо здобно�булоч�
них виробів, які користуються підвищеним попитом в
місті Ржищеві, та в навколишніх районах: Богуславсько�
му, Миронівському, Обухівському, Васильківському.

В 2009 році, після проведення капітального ремонту
та технічного переобладнання, відновлено виробництво
широкого асортименту консервованої продукції на Пере�
яслів�Хмельницькому підприємстві "Агрокоопвиробник".
Це дало змогу створити додатково 50 робочих місць.

Київською регіонспоживспілкою також проведено
заміну застарілого енергозатратного обладнання на
Іванівському хлібозаводі. Це дозволило підприємству
значно покращити фінансовий стан, більш економно
витрачати газ і електроенергію, наростити обсяги ви�
робництва й розширити асортимент продукції. 

Важливе місце у наданні широкого спектру послуг
займають ринки споживчої кооперації області. Нині їх
діє 17, на яких облаштовано понад 12,5 тисяч робочих
місць. Здійснюється робота по перетворенню ринків у
сучасні торговельно�сервісні центри з високим рівнем
організації торгівлі та надання послуг, максимальному
використанні їх потенціалу.

Через ринки споживчої кооперації населення забез�
печується якісною сільськогосподарською продукцією
та товарами народного споживання. За останні три ро�
ки об'єми торгово�заготівельної діяльності ринків зрос�
ли в 6 разів, послуги � в три, продуктивність праці � в 2,5
рази. На кожному ринку працюють підприємства роз�
дрібної торгівлі та  громадського харчування.

Заслуговує на увагу досвід роботи Васильківського
ринку. Тут проведена реконструкція, перепрофілюван�
ня, набули сучасного вигляду торгівельні ряди, м'ясний
павільйон ринку.

Розробкою та впровадженням нових видів продук�
ції займається харчова контрольно�виробнича лабора�
торія, акредитована Держстандартом України. В ній
працюють висококваліфіковані спеціалісти, які нада�
ють консультації з технології виробництва хлібобулоч�
них, кондитерських виробів, безалкогольних напоїв,
впроваджують у виробництво нові види продукції.

Переяслав�Хмельницьке звіроплемгосподарство
було засновано півстоліття тому в урочищі Біле Озеро
на базі нутрієвої ферми, яка нараховувала лише 50
голів нутрій.

У 1984 році господарство було перейменовано в
звіроплемгосп. За роки діяльності в господарстві по�
будовано шедів на 50 тисяч звіромісць, прокладені не�
обхідні інженерні комунікації, є 1000�тонний холодиль�
ник з кормокухнею, 18 автотранспортних одиниць,
впорядкована територія.

У звіроплемгоспі діє 5 звіроводних бригад, в яких
працюють і отримують стабільну зарплату 170 чоловік.

Запровадження у виробництво нових прогресивних
технологій та кропітка селекційна робота додали зві�
роплемгоспу і економічної стабільності і престижу. Нині
він має статус племінного заводу з розведенням норок
"коричневої переяславської" і "стандартної темноко�
ричневої" та статус племрепродуктора з розведення
норки "сріблясто�голубої". Ці статуси підтверджені в
2005 році за результатами Всеукраїнської атестації
племінної справи у тваринництві.

В найближчих планах звіроплемгоспу будівництво
нового кормоцеху, реконструкція та переведення на
фреон 1000�тонного холодильника, заміна парових
котлів на більш економічні, впровадження вирощування
короткошерстої норки породи "скандинавська".

Одним із пріоритетних напрямків діяльності коопе�
раторів Київщини є, насамперед, зміцнення та розвиток
матеріально�технічної бази. Після реконструкції введе�
но в дію торгові комплекси в с. Кирдани Таращанського
району, в місті Сквира та селі Обуховичі, торговий центр
в місті Іванків, корисною площею 410,0 м.кв., магазин

"Продтовари" в місті Переяслів�Хмельницький. Зазна�
чені підприємства мають широкий асортимент продо�
вольчих та непродовольчих товарів. А ресторан "Київ",
на 270 відвідувачів, став окрасою міста Сквирка.

Планується ввести в дію торговий комплекс в с. В.
Половецьке Сквирського району, який буде включати
магазин "Продтовари" на  90 м. кв. та критий ринок
площею 350 м. кв. з 60 місцями для торгівлі м'ясо�мо�
лочними продуктами та риботоварами. А також торго�
вий комплекс "Кисловодськ" в м. Таращі загальною
площею 1156 м. кв., на 1�му поверсі якого буде відкри�
то сучасний універсам, а на 2�му � критий ринок, де до�
датково буде надано біля 100 торгових місць.

З кінця позаминулого століття і до наших днів веде
свій славний літопис кооперативна освіта Київщини. Їй
відведена важлива роль у підготовці кадрів та у прове�
денні просвітницької діяльності.

Щоб не згинули "чудові сходи кооперативного на�
сіння на Вкраїні...", "аби до ладу вести свою коопера�
тивну справу, необхідно бути підготовленим" � так пи�
сав Петро Пожарський, один з перших українських про�
відників кооперативної освіти.

Ось уже п'ятий десяток років плекає кооперативні
кадри Київський кооперативний економічно�правовий
коледж, а нині Інститут бізнесу і права.

Упродовж своєї діяльності навчальний заклад підго�
тував понад 30 тисяч спеціалістів, дбаючи при цьому ще
й про особистісний та духовний розвиток молоді. Для
цього тут створені всі необхідні умови: у сучасному
восьмиповерховому навчальному корпусі розміщені 40
навчальних кабінетів, 6 комп'ютерних класів з виходом
в Internet, мультимедійні засоби навчання, електронна
бібліотека, спорткомплекс, велика та мала актові зали,
студентська їдальня, комфортабельний гуртожиток по�
ряд з навчальним корпусом.

Інститут готує фахівців зі спеціальностей:
"Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік", "Вироб�

ництво харчової продукції", "Товарознавство і комерцій�
на діяльність", "Правознавство". Юнаки і дівчата опано�
вують тут також професії кухаря, кондитера, офіціанта.

Чимало добрих справ зроблено, робиться і буде ро�
битись для споживачів Київською регіонспоживспіл�
кою. Однак, детальний аналіз справ свідчить, що до
кардинальних змін нам ще треба йти і йти.  Отож, хоч і
зроблено чимало, але задовольнятись досягнутим не
будемо. Та й кажучи відверто, відпочивати на лаврах
ми не звикли.

Матеріал підготував 
Петро Скоробагатський

ОБЛСПОЖИВСПІЛКА:СПОЧИВАТИ НА ЛАВРАХ НІКОЛИ!
Продовження. Початок на сторінці 9.

Цьогоріч на ринках Львова екзотичним продук�
том стали не тропічні авокадо та ананаси, а зви�
чайна… морква.

За ціною вона вже обігнала банани та помаранчі й
упевнено очолила рейтинг найдорожчих фруктів�овочів.
З'ясувати причину цієї морквяної лихоманки ми спробу�
вали на гуртовому ринку "Шувар", фахівці якого щодня
аналізують ціни на всіх ринках Львова.

Пікові ціни на моркву щороку припадають на сере�
дину травня, � розповідає керівник інформаційного
центру "Шувар�інфо" Євген Мокрик. � Зараз вони вже
почали падати, от тільки це падіння поки що дуже по�
вільне. На "Шуварі" моркву вже можна купити по 4
грн./кг, на Краківському � по 6 грн./кг, на Привокзаль�

ному � від 5,50 до 6,50 грн./кг, на Стрийському � по 6
грн./кг, на "Іскрі" � по 7 грн./кг, на "Зубрі" � по 6�7
грн./кг. Така дорожнеча пов'язана з тим, що запаси
старої моркви у фермерів вже закінчилися, а молодої
ще немає у достатній кількості. Також однією з причин
може бути те, що постачальники супермаркетів поспі�
шають викупити всі залишки старої моркви, що теж
формує дефіцит. Можна впевнено сказати, що зараз на
українському ринку щонайменше 70% моркви � з�за
кордону. А дешевою "іноземка" бути не може. На ни�
нішні ціни вплинув і минулорічний багатий урожай мор�
кви, після якого фермери вже не так активно саджали
"каротиновий овоч".

За словами маркетолога ТзОВ "Шувар" Романа Сер�
ветника, стрибки цін на сільськогосподарські продукти
в Україні обумовлені тим, що ми не маємо спеціалізова�
них сховищ продуктів, на відміну від країн Європи. Від�
так гостро відчуваємо всі врожаї та неврожаї, "мертві"
сезони тощо. Наприклад, у Голландії ціни на сільсько�
господарську продукцію коливаються у межах 5%. Біль�
ші коливання вже вважаються загрозливими для ринку. 

Згідно з даними "Шувар�інфо", у 2000 році морква
коштувала щонайбільше 1,27 грн., у 2001 � 1,60 грн., у
2002 � 1,83 грн., у 2003 � 2,81 грн. А у врожайний 2004 рік
1 кг моркви коштував щонайбільше 83 коп. Зараз серед�
ня ціна на моркву в Україні сягає 6 грн. Станом на 24
червня цього року кілограм моркви у Дніпропетровську,
Донецьку та Одесі коштував у середньому 6 грн.; у Він�
ниці, Луцьку, Києві, Сімферополі, Одесі, Ужгороді та
Харкові � 5,50 грн.; У Львові � 5,30 грн., у Херсоні � 5 грн. 

За інформацією Інтернет�сайту 
www.shuvar.com

В Україні створено 
Агрострахове бюро

В Україні створено Агрострахове бюро � ор�
ганізація, покликана впорядкувати страхуван�
ня аграріїв. Це сталося 1 лютого на Установчих
зборах, в якому взяли участь представники 15
страхових компаній, що надають послуги стра�
хування сільськогосподарських ризиків, а са�
ме: "Альфа�Гарант", "АСКА", "Брокбізнес",
"Еталон", "Європейський страховий альянс",
"ІНГО�Україна", "Оранта", "Оранта�Січ", "Про�
відна","Страхова група "ТАС", "Українська аг�
рарна страхова компанія", "Українська пожеж�
но�страхова компанія", "Українська екологічна
страхова компанія" , "Універсальна", "Уніка".
Про це повідомляє національний прес�клуб
"Українська перспектива".

Страхові компанії створили Агрострахове
бюро, щоб об'єднати зусилля у створенні но�
вих, більш досконалих страхових продуктів,
що відповідають потребам аграріїв, створен�
ня єдиної бази даних, що дозволить розрахо�
вувати страхові тарифи на основі актуарних
розрахунків, організації навчання для фахів�
ців страхових компаній та забезпечення до�
держання стандартів поведінки на ринку аг�
рострахування.

Учасники установчих зборів ухвалили
узгоджену редакцію статуту Агрострахово�
го бюро і обрали його директора. Ним став
Роман Колібаба.

Джерело: РБК�Украина

Морква "переплюнула" банани
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Дуже важко аналізувати те, що корисного останніми ро�
ками зробила влада для сільських людей, сіл, сільського
господарства. Бо, власне, аналізувати нічого.

Зате яку земельну й аграрну реформи вона для жителів
села затіяла!

Не сердьтеся! Виходитиму з того, що є. І, зважаючи, на лі�
ве, праве, посереднє, та, не переймаючись особливо тим, що
селяни,  "не зважаючи на несприятливі погодні умови", зібрали
високий  урожай зернових (Не зважали. Й зібрали. Уявляєте?),
або згноїли картоплю (Що ближче до істини!), поведу мову про
законодавче забезпечення організації ринку землі в Україні.

Страшно? Не тільки вам.
То мовчати, чи аналізувати й пропонувати?
Отож! І в мені черв'ячок сумнівів завівся. Що? Кому? На�

що?..  Сиди черв'як і мовчи! Мовчи, безхребетне!..
То, може, ризикнемо? Якщо не ми, то хто?
Мій одногрупник по інституту Володя Воровський (пра�

цював згодом директором радгоспу) у студентські роки був
рідкісним балагуром (на жаль, рано пішов з життя), кепкував
над нерішучими дівчатами:

� Людина людині � вовк, собака і звір! Не будь бабою! Іди
попереду мене! 

І дівчата йшли. І Володя, як павич, за ними. А йшов би пе�
ред дівчатами � могли б сільські парубки й пику набити.

І ось поділили колгоспні поля на сім мільйонів смужок�
городиків. А тепер ті ж поводирі кажуть, що майбутнє Украї�
ни за крупно� або великотоварним (читай: латифундист�
ським) сільським господарством. А не за груповим, коопе�
ративним, селянським чи фермерським.

То це корупція влади з природою чи ні? Хто з ким мар�
жею поділився?

А загалом, як заявляють експерти, Україна поділена на
понад 26 мільйонів земельних ділянок, менше третини яких
внесених до земельного кадастру. А решта належить, кому?
За неї ж сповна не платять. Безоплатними, на моє переко�
нання, має бути тільки один тип земельних ділянок: метр на
два. Після того, як людина пішла з життя. За решту треба
платити. Хто за кого платитиме, і скільки, то вже інша спра�
ва. Щодо землі, слово "безплатно" треба забути всім: і
представникам влади, і будь�якому громадянину, як рези�
денту, так і не резиденту України. Інакше бордель у земель�
них відносинах ніколи не завершиться. 

Чи вже без реєстру платять. Кому? Це ж хабарництво.       
У 1983�1984 роках завдяки наполегливості й настирності

тодішнього секретаря і члена Політбюро ЦК Компартії Украї�
ни Івана Мозгового в республіці провели суцільну інвентари�
зацію сівозмін. Зізнаюсь � теж долучився до невдячної спра�
ви. Скандал на весь Союз. Окрім того, що вилучили з оборо�
ту понад 2,3 млн. га земель, не придатних для сільськогоспо�
дарського використання,  назвавши їх землями запасу, то ще
й посівні площі під зерновими, передусім під озимими куль�
турами зменшили на кілька мільйонів гектарів. Більше того,
відновили на орних землях чорні, чисті, зайняті і навіть сиде�
ральні пари. Та різко збільшили посіви під бобовим культура�
ми, в т. ч. під однорічними і багаторічними травами.

І ось минуло кілька років. І нате вам: Україна збирає 50
млн. тон зерна. Двічі. Зросло виробництво м'яса, молока.
Олександру Ткаченку, тодішньому міністру сільського госпо�
дарства � останню зірку Героя Соцпраці, що в СРСР залиши�
лась, на груди повісили. І, очевидно, заслужено. Відродив
класичні сівозміни. Наполіг на запровадженні наукових сис�
тем землеробства, інтенсивних і прогресивних на той час
технологій вирощування зернових і технічних культур, навіть
картоплі. І все пішло вгору.

Та настала післяпутчева канитель. Народ прозрів. І масово
поперся у фермери. Влада, запровадивши для них фонд зе�
мель запасу, згодом подумала й вирішила: а чому б не об'єдна�
ти ці два фонди в один запас � землі, не придатні для сільгос�
побробітку, і придатні, потенційно фермерські. І об'єднала…

Корупція? Ні! Скоріше � злісний цинізм. І антиукраїнська
антидержавна диверсія.

Відтоді на тих змитих схилах, пісках, торф'яниках, глинах
і господарює наш благочестивий народ. Та ще й дивується:
а чому це я посадив велику картоплину, а зібрав тільки дві, і
обидві маленькі?

Більше того, десятки мільйонів тон родючого грунту ще
інтенсивніше попливли з горбів і схилів у низини, яри, балки,
струмки, річки, ставки, озера, завдаючи величезної шкоди
людям і оточуючому середовищу.

Сільське господарство � складна і дуже заплутана спра�
ва. Це  не медицина, де всі хвороби лікують розторопшею
плямистою і розчином етилового спирту. На інші ліки гро�
шей нема. Але згодом з'ясовується, що й на цей розчин у
народу грошей не вистачає.

БОЙОВИЙ ГОПАК B НЕ ТІЛЬКИ ТАНЕЦЬ
Медики іноді жартують: німці, мовляв, починають лікува�

тися за рік до хвороби, українці � за день до смерті…
Якщо ми хочемо смачно, довго і достойно в цій країні жи�

ти, то перш, ніж на щось полях городити чи не городити,
торгувати сільськогосподарськими землями чи не торгува�
ти, купувати чи ні, слід розв'язати прості проблеми.

Зокрема, визначитись: Що продавати? Де? Як? Кому?
Для чого? Скільки? На яких умовах? У який спосіб? Хто про�
даватиме? Хто купуватиме? За чиї і які гроші? Що від цього
матимуть продавці, новоявлені власники, інші люди, села,
міста, громади, суспільство, держава? І т. д., і т. ін.

Та розробити такі законодавчі механізми земельного рин�
ку, в т. ч. ринку земель сільськогосподарського призначення,
зайнятих лісами, водами та багатих корисними копалинами,
щоби купівля�продаж не зводилася до примітивного ген�
длярства у супроводі чинуш і хабарництва, а гарантувала б
справді позитивні для громадян і країни результати.

Слід також встановити жорсткі обмеження щодо терито�
рій і земель, які не можна продати за жодних обставин, зок�
рема у межах і поблизу Києва та інших великих міст.

Щодо зняття мораторію на купівлю�продаж сільгоспзе�
мель, то позитивних довгострокових результатів можна досяг�
ти лише за умов попереднього запровадження мораторію на
зміну їх цільового призначення та жорсткої адміністративної,
майнової і кримінальної відповідальності за його порушення, а
також за чіткої визначеності у питаннях пріоритетності земель�
ної власності, організаційних форм ведення сільського госпо�
дарства та стратегії розвитку поселень і територій…

І тим більш, не може бути й мови про зміну цільового приз�
начення земель водного і лісового фондів та їх продажу. 

Не можна продавати того, що тобі не належить. Бо це ж
шахрайство, за яке в міжнародній практиці б'ють. Не тільки
штрафами.

Кордони між республіками СРСР були визначені на картах�
схемах у масштабах 100000:1. Тобто, на теперішніх, поки що
реально не демаркованих сухопутних кордонах між Україною,
Росією, Білоруссю і Молдовою (з останніми двома державами
договори вже є, але фактично там ще й кіт не валявся) похиб�
ка від 70 до 300 метрів на всій протяжності кордонів (а це по�
над 4200 кілометрів). Сотні тисяч проблемних гектарів.

Продамо! А тоді з'ясується, що це не українські, а біло�
руські гектари. Бацька Лукашенко за таке по голівці не погла�
дить. Це ж не Ющенко, який майже чверть українського Чор�
ного моря з похмілля Румунії віддав. Чорне море від Хорун�
жівки, як і від Чикаго, звісно,  далеко. Я, до речі, там був. Міс�
то як місто. Сонця не видно. Лише цілодобово ріжуть тверезі
очі електроліхтарі. Поміж хмарочосами пахне кислим бор�
щем. Зайдеш поїсти � а українським борщем у ресторані й не
пахне. Не кажучи вже, про гречану кашу з чимось неперевер�
шено смачненьким. А ступнеш за півкілометра � жодних хма�
рочосів. Суцільна, як писали Ільф і Петров, одноповерхова
Америка… Хоч насправді � двоповерхова… 

Однак про делімітацію морських кордонів і річкові кордо�
ни поговоримо іншим разом.

Слава Богу, про демаркацію сухопутних кордонів наші
владці навіть з  Росією, кажуть, домовилися. Є надія � поч�
нуть працювати. І прикордонні стовпчики, мабуть, закопа�
ють, де слід. Якщо, звісно, запланують бюджетами кошти на
закупівлю і встановлення цих міждержавних орієнтирів. 

А то деякі дилетанти запитують: чому в Україні  україн�
ської сільгосппродукції майже нема? А хто її вироблятиме,
якщо для контрабандної всі кордони відкриті? Або, чому ук�
раїнців без віз не впускають у Європу? Може й, упускали б.
Та приглянуться � аж майже всі "українці" не українського
походження. Контрабандні.

Безкордоння � це кара. За Котляревським, � пекло. Хоч і
українське… 

Державний кордон � це ж не тільки для того, щоб україн�
ці перестали бігати і красти щось з полів і ферм Росії, Біло�
русі чи Молдови або навпаки. Щоб ті безперешкодно крали.
Це щось ніби значно серйозніше.

Тому, встановивши надійні кордони між Україною й Росі�
єю, Білоруссю, Молдовою та вдосконаливши їх з Польщею,
Румунією, Угорщиною, Словаччиною, нарешті, відчуємо, що
ми  держава, в якій щось можна ліпити. Передусім, у сферах
земельної власності і земельних відносин та у становленні
конкурентоздатних сучасних виробництв та економік у кож�
ній із цих країн.

Отже, як тільки  зафіксуємо межі своєї держави з дружні�
ми, сусідніми, відразу матимемо можливість розібратися з
межами (і не тільки): між областями і АР Крим, районами,
містами і селами. Не повинно ж бути так, щоб сільськими те�
риторіями розпоряджались якісь районні держадміністрації,
а споконвічні трударі на цих  землях � ні. Це ж не земля адмі�
ністрацій. Всі землі поза містами � споконвічно належали
частково боярам, феодалам, поміщикам, церквам, монасти�
рям, сільським громадам, колгоспам, людям! А надалі треба
розібратися з власниками, користувачами, орендарями по
кожному наділу й клаптику. І перенести це на карти, елек�
тронні диски, на реєстраційні папери та у відповідні інститу�
ції земельного кадастру. Все! Крапка.    

Також слід негайно відмінити й викреслити із законо�
давства норму про право кожного громадянина на безоп�
латне отримання ним 10 соток землі під індивідуальне жит�
лове будівництво. 

Та це ж стовідсотково корупційна схема, на якій наживають�
ся чиновники, місцеві депутати і їх оточення по всій країні, але
передусім у столиці, біля неї, у великих містах та поруч з ними,
на узбережжях морів, магістральних рік, доріг і ще деінде. 

У межах Києва на квадратному кілометрі щільність насе�
лення вчетверо вища, ніж у Пекіні і Токіо. Ринкова вартість сот�
ки землі в нашій столиці від 20 до 200 і більше тисяч доларів. 

Ви про які 10 безплатних соток ведете мову? Для кого?
Між іншим, один крупний нардеп за мільйон грн. відхо�

пив торік шматок Хрещатика у 20 соток. І досі при високій
посаді, а не у в'язниці. І київські депутати ще не там. 

У мене зараз грошей � на два жетона в метро. Та гаран�
тую вам: як тільки Київрада вирішить, що виділяє мені 10 со�
ток у центрі безплатно і до пуза надає права на придбання
земель будь�де � скуплю все. За добу�дві. Навіть � землю під
помешканням на Хрещатику, де ця рада засідає. Мільйон
будь�яких грошей за ці землі миттєво віддам: білоруських
зайчиків, російських рублів, українських гривень, американ�
ських доларів, об'єднавчих євро, якихось тугриків чи навіть �
фунтів�стерлінгів. Мільйон є мільйон. Домовились. Чого
торгуватись? Спонсори й інвестори з вулиць Грушевського
й Банкової за спиною звечора черги займатимуть. Та й не
тільки вони. Наберусь найдорожчих в Україні земель, як со�
бака блох. Якщо стану політичною та бізнесовою "собакою".
Але, мабуть, не стану. Не захочу! 

КОРІННЯ БЕЗГОСПОДАРНОСТІ Й НАДІЇ 
І ось уявімо, що Верховна Рада, нарешті, ухвалить, виму�

чені нею закони "Про державний земельний кадастр" та "Про
ринок земель". Що зміниться? Почнемо сільгоспземлями
торгувати? Та вже ж ухвалили закон про державний реєстр
виборців. А де реєстр?

Де виборці? Не мертві, а живі? 
Тобто, скільки б разів хто б не присідав � це ще не танець.
Земельний кадастр � не просто закон. Це система, го�

ловна складова якої � потужна інженерна й чиновницька ви�
сокозатратна державна структура, котра забезпечує процес
виокремлення на території і реєстрації земельних ділянок, їх
власників і рух цієї земельної власності від одної особи до ін�
шої чи від Держави й до неї. Це великий щоденний потік ка�
піталів в інтересах її громадян. Це � порядок у державі. А не
стихійний базар на привозі. Де одні раки по п'ять, але великі,
а інші � по три, зате маленькі…

Стою при вході на сходинках першого свого університету…
Вибігає колишній однокашник, теперішній проректор:
� Привіт! А ти, звідки взявся? Тільки я дуже поспішаю.

Чим займаєшся?
� Концепцією законодавчого забезпечення організації рин�

ку землі в Україні. Як, думаєш, скільки для цього законів треба?
� Три � п'ять. 
� Я скоротив до сімдесяти. Без урахування змін і допов�

нень до чинних законів. 
� Ти, серйозно!? А як же тоді…  
� Так ти ж поспішаєш!
Дві години розмов, суперечок…  Проректор усе�таки:
� Коли знову приїдеш?
� Як спека спаде… 
Не буду переповідати, про що говорили. Це трохи нудно.
Та уявіть село, в якому живуть люди. Де була сільрада �

тепер її  "укрупнили". Приєднали колишню місцеву дряхлію�
чу владу до сусідньої сільради, яка за 5 км від цього села. А
всі луки, сіножаті, пасовища, річечку, ставок, лісок і навко�
лишні орні землі цього села, ні в кого в селі не питаючи, від�
дали в розпорядження, точніше на вільготне  розграбування
чиновникам районної адміністрації. Хай і державної. Але ж
без судів землі конфіскували? В Африці за таке  вбивають, в
інших країнах світу � саджають. І надовго…

Чергова колективізація?..
Я також не можу зрозуміти: чому мої діди � бадьорі й

мужні, герої громадянської війни (з протилежних, звісно, та�
борів) дали змогу у 1932�33 роках убити себе і своїх дітей
голодом? Хоч мали зброю. Чому не повстали і не вирізали
оте кублище владних бандюг до ноги?

� Що ми за народ такий? � запитував понад два місяці то�
му письменник і нардеп Володимир Яворівський, коли ще
без дозволу влади по дротяному радіо виступав…

Та годі про грішне. Поговоримо про праведне! 
Без середнього селянського фермерського класу не бу�

де України! Держава певний період, може, й буде. Але ж на�
роду потрібна жива країна.

А держава � це передусім люди і земля. Територія. Да�
вайте, її ділити мудро. Щоб і сусідам було, і собі залиши�
лось. Щоб усі жили в мирі й злагоді. 

Село без працюючих землевласників, без високотоварно�
го сімейного виробництва � мертве село. Не про те йдеться,
яке під Києвом, Донецьком, Одесою чи Львовом, а про типове,
традиційно депресивне. Бо прикиївське � то вже агломерація. 

То що, владі важко дозволити, щоб у кожному селі (за�
лежно від місця його знаходження) було від 3�5 до 50�ти  пов�
ноцінних приватних землевласників, які б виробляли товарну
продукцію? І щоб у них були наймити з вищою освітою, які б
дозволяли собі разом із сім'ями (або коханками) хоча б раз
на два роки відпочити де�небудь на Канарах?..

У штаті Вісконсин чи то Міннесота � вже й не пригадаю,
на одній з американських ферм зустрічає приємно усміхне�
ний чоловік років сорока�сорока п'яти. 

� Ви власник ферми?
� Ні! Я � професор університету. Тут на стажуванні. А

власник � мій студент. За три хвилини буде!
Три хвилини було мало, щоб оговтатись і зрозуміти…
О, Боже! Який дивний і різний на цій Планеті світ! 

Віктор Присяжнюк 

27 січня 2011 року пішов з життя Присяжнюк
Віктор Васильович. Фермерському загалу він
відомий як журналіст, головний редактор
фермерської газети 90�х років "Наш час", ак�
тивний учасник становлення фермерського
руху на Україні. 

Редакція газети "Вісник Фермер України" спів�
працювала з ним і періодично друкувала його ма�
теріали, які були завжди направлені на захист ін�
тересів простих селян. Останній матеріал надій�
шов в редакцію в середині грудня, але надрукува�
ти не встигли з технічних причин. Тож пропонуємо
його матеріал в оригіналі. 

ЯК ПЕРЕРОБИТИ ЗЕМЕЛЬНУ РЕФОРМУ

КОРУПЦІЯ ВЛАДИ З ПРИРОДОЮ
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Щодо вартості оформлення
права на земельну ділянку

при спадкуванні
Головним управлінням юстиції у Миколаївській об�

ласті у відповідь на звернення щодо плати за офор�
млення спадкових прав на земельну ділянку, розгля�
нуто основні моменти та етапи спадкування земельних
ділянок. Пропонуємо ознайомитися з офіційною дум�
кою фахівців цієї установи із зазначеного питання.

Під спадкуванням земельної ділянки слід розуміти пе�
рехід права власності на земельну ділянку від спадкодавця
до спадкоємця.

Спадкування здійснюється за законом та за заповітом.
Порядок оформлення спадкових прав на земельну ді�

лянку передбачений Цивільним кодексом України від
16.01.2003 №435�ІV (далі ЦК України, Земельним кодек�
сом України від 25.10.2001 №2768�III (далі ЗК України), За�
коном України "Про нотаріат" від 02.09.1993 №3425�ХII та
іншими нормативно�правовими актами.

Відповідно до цивільного законодавства для офор�
млення права власності на земельну ділянку спадкоємець
має здійснити низку дій, пов"язаних з переходом права
власності внаслідок спадкування та сплатити відповідну
суму коштів за декількома видами платежів.

Процес оформлення спадкових прав на земельну ділян�
ку складається з нотаріального оформлення переходу пра�
ва власності на земельну ділянку, а саме: видачі нотаріусом
свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку,
проставлення ним відповідної відмітки на державному акті
на право власності на земельну ділянку та реєстрації права
власності на успадковану земельну ділянку у Центрі держав�
ного земельного кадастру.

У пункті 3 Перехідних положень Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а
також порядку поділу та об"єднання земельних ділянок"
зазначено, що до створення єдиної системи органів реєс�
трації прав на нерухоме майно та їх обмежень:
� відмітку про відчуження земельної ділянки на державно�
му акті на право власності на землю (земельну ділянку), що
відчужується, здійснює нотаріус та орган, який здійснює
державну реєстрацію земельних ділянок;
� право власності або право користування земельною ді�
лянкою виникає з моменту державної реєстрації земель�
ної ділянки.

У постанові Кабінету Міністрів України "Про деякі пи�
тання посвідчення права власності на земельну ділянку"
передбачено Порядок здійснення відмітки про перехід
права власності на земельну ділянку.

Відповідно до пункту 4 цього Порядку територіальний
орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ді�
лянки протягом 14 календарних днів з дня подання до ньо�
го документа про перехід права власності на земельну ді�
лянку проставляє на державному акті відмітку про реєс�
трацію права власності.

Власник земельної ділянки подає для здійснення від�
мітки про перехід права власності на земельну ділянку такі
документи:

а) державний акт з відміткою нотаріуса про перехід
права власності на земельну ділянку;

б) цивільно�правовий договір про відчуження земель�
ної ділянки у разі набуття права власності на земельну ді�
лянку за таким договором або свідоцтво про право на
спадщину.

Забороняється вимагати для здійснення відмітки про
перехід права власності на земельну ділянку документи, не
передбачені цим пунктом.

Щодо вартості оформлення спадкових прав на земель�
ну ділянку у державній нотаріальній конторі слід зазначити
наступне.

Пунктом 13.2. Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" від 22.05.2003 №889�ІV передбачено, що
об'єкти спадщини оподатковуються:
� при отриманні спадщини спадкоємцями, що є членами
сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, за нульо�
вою ставкою податку до будь�якого об'єкта спадщини;
� при отриманні спадщини спадкоємцями, що не є членами
сім"ї спадкодавця першого ступеня споріднення, за ставкою
податку, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону, до
будь�якого об"єкта спадщини, а саме: ставка податку стано�
вить 5 відсотків від об"єкта оподаткування.

У пункті 1.20.4 цього Закону зазначено, що членами

сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважа�
ються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік
або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка
або дружини, у тому числі усиновлені ними діти. Інші члени
сім"ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий
ступінь споріднення.

Окрім того, пунктом 13.6 зазначеного Закону передба�
чено, що при отриманні спадщини у вигляді власності,
визначеної в підпунктах "а", "б", "д" пункту 13.1 цієї статті
(нерухоме майно та інше), особою, яка є інвалідом І групи
або має статус дитини�сироти або дитини, яка позбавле�
на батьківського піклування, застосовується нульова
ставка оподаткування до вартості такої власності.

У разі необхідності оподаткування успадковуваної зе�
мельної ділянки використовується нормативна грошова оцін�
ка, що випливає із статті 201 Земельного кодексу України.

Згідно з пунктом ж) пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито" при видачі свідоц�
тва про право на спадщину стягується державне мито у
розмірі 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян,
що становить 34 гривні.

Пунктом 18 статті 4 Декрету "Про державне мито" вста�
новленні пільги, а саме, звільнення від сплати державного
мита певним категоріям громадян та при спадкуванні дея�
ких видів майна.

Слід зазначити, що з метою захисту майнових прав та
інтересів фізичних та юридичних осіб, створення єдиної
системи обліку заповітів, спадкових договорів, спадкових
справ і виданих свідоцтв про право на спадщину впровад�
жено електронну базу даних Спадковий реєстр. Нотаріуси є
реєстраторами спадкового реєстру.

Пунктом 6 Наказу Міністерства юстиції України "Про
запровадження Спадкового реєстру та внесення змін і до�
повнень до деяких нормативно�правових актів Міністерс�
тва юстиції України" від 07.04.2005 №3314 установлено,
що державні нотаріальні контори, державні нотаріальні ар�
хіви вносять реєстраційні записи та перевіряють наявність
чи відсутність заповіту за даними Спадкового реєстру при
наявності квитанції про сплату коштів на поточний рахунок
Адміністратора (державне підприємство "Інформаційний
центр" Мін"юсту України, що забезпечує технічне та техно�
логічне створення та супроводження програмного забез�
печення Спадкового реєстру, надання доступу до Спадко�
вого реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що
містяться у Спадковому Реєстрі). Зазначеним наказом
Мін"юсту передбачено тарифи:
� за внесення до Спадкового реєстру одного реєстрацій�
ного запису про посвідчення або дублікат спадкового до�
говору; свідоцтво або дублікат свідоцтва про право на
спадщину з видачею про це витягу у розмірі тридцяти чо�
тирьох гривень з урахуванням ПДВ;
� за перевірку наявності чи відсутності заповіту та спадко�
вого договору з видачею про це витягу, а також за перевір�
ку наявності чи відсутності заведеної спадкової справи з
видачею про це витягу у розмірі тридцяти чотирьох гри�
вень з урахуванням ПДВ.

Згідно з Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерс�
тва юстиції України від 03.03.2004 №20/5, нотаріус здій�
снює перевірку наявності або відсутності заведеної спадко�
вої справи та заповіту двічі: при заведенні спадкової справи
та перед видачею свідоцтва про право на спадщину.

При видачі свідоцтва про право на спадщину у Спадко�
вому реєстрі реєструються відповідні відомості. Слід заз�
начити, що відповідно до пункту 5.4. Положення про спад�
ковий реєстр інваліди І та ІІ груп, інваліди Великої Вітчиз�
няної війни та прирівняні до них особи звільняються від
сплати коштів за всі звернення до Спадкового реєстру.

Із звільненням від плати здійснюється внесення до
Єдиного реєстру реєстраційного запису про видачу сві�
доцтва про право на спадщину на користь громадян, від�
несених до першої категорії потерпілих унаслідок Чорно�
бильської катастрофи, осіб, непрацездатних за віком, ді�
тей�сиріт та держави.

Від сплати коштів за внесення до Єдиного реєстру ре�
єстраційного запису про видачу свідоцтва про право на
спадщину звільняються громадяни, що успадковують май�
но осіб, які загинули при захисті України, у зв"язку з вико�
нанням інших державних чи громадських обов"язків або з
виконанням обов"язку громадянина щодо врятування жит�
тя людей, охорони громадського порядку та боротьби із
злочинністю, охорони приватної власності або колективної
чи державної власності, а також осіб, реабілітованих у
встановленому порядку.

Нотаріальні документи, зокрема свідоцтво про право
на спадщину, складаються на спеціальному бланку нота�
ріальних документів, вартість якого сплачує отримувач
документа.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України "Про
організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку
спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про
їх використання", затвердженого 04.11.2009 №1043/17059
витрати, пов"язані з використанням бланків, відшкодову�
ють особи, щодо яких або в інтересах яких вчинені нотарі�
альні дії. Станом на 01.01.2010 вартість спеціального блан�
ку нотаріального документу становить 12 грн. 60 коп.

Окрім того, після набуття чинності наказом Міністерс�
тва юстиції України "Про затвердження розміру плати за
користування Єдиним реєстром спеціальних бланків нота�
ріальних документів та внесення змін до деяких норматив�
но�правових актів Міністерства юстиції України" від
18.02.2010 №334/5 за перевірку справжності спеціальних
бланків нотаріальних документів за даними Єдиного реєс�
тру спеціальних бланків нотаріальних документів з вида�
чею про це інформаційної довідки здійснюватиметься оп�
лата у розмірі 1 грн. з урахуванням ПДВ.

Відповідно до п. 216 Інструкції про порядок вчинення
нотаріальних дій нотаріусами України видача свідоцтва про
право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, про�
вадиться нотаріусом після подання правовстановлюваль�
них документів про належність цього майна спадкодавцеві
та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна.

Перевірка відсутності заборони або арешту нерухомо�
го майна здійснюється відповідно до наказу Міністерства
юстиції України "Про внесення змін та доповнень до дея�
ких нормативно�правових актів Міністерства юстиції Укра�
їни" від 18.08.2004 №85/5, де зазначено, що за видачу од�
ного витягу про наявність/відсутність заборони та арешту
нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження
об"єктів нерухомого майна в розмірі п"ятдесяти однієї
гривні з урахуванням ПДВ.

Державним нотаріусом можуть надаватися додаткові
платні послуги. Наказом Головного управління юстиції у
Миколаївській області від 28.07.2008 №421/9�о затвер�
джено Тарифи на додаткові послуги правового характе�
ру, які не пов"язані з вчинюваними нотаріальними діями,
а також послуги технічного характеру, які надаються дер�
жавними нотаріальними конторами та Державним нота�
ріальним архівом Миколаївської області. Так, державним
нотаріусом, у разі потреби, надаються додаткові платні
послуги, наприклад, вартість послуг технічного характе�
ру складає:
� за виготовлення тексту документу (машинописний або
комп"ютерний) в тому числі копій, описів, протоколів, крім
свідоцтв 14 грн.;
� виготовлення фотокопії (ксерокопіювання) за одну сто�
рінку 1 грн.;
� розшук документів в нотаріальному архіві 30 грн.;
� оформлення запиту в установи, організації тощо з надси�
ланням поштою 22 грн.;
� надання послуг щодо прошивки документів, які офор�
млюються нотаріусом (за один примірник) 14 грн. тощо.

Відповідно до статті 42 Закону України "Про нотаріат"
нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у пе�
редбачених законом випадках після сплати до бюджету
податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необ�
хідних документів.

Отже, видача державним нотаріусом свідоцтва про
право на спадщину за заповітом на земельну ділянку (без
урахування можливих пільг) здійснюється після перевірки
сплати передбачених законодавчими актами платежів, а
саме: державного мита (0�34,00 грн.), сплати податку з
доходу фізичної особи (0�5% вартості земельної ділянки
відповідно до нормативної оцінки), сплати за здійснення
перевірки наявності спадкової справи та заповіту, реєс�
трації виданого свідоцтва, перевірки справжності спеці�
ального бланку нотаріального документа, якщо заповіт
складений на спеціальному бланку нотаріальних докумен�
тів, перевірки відсутності заборони або арешту (51�122,00
грн.), сплати за надання додаткових платних послуг, у разі
надання таких послуг (0�81,00 грн.), сплати вартості спеці�
ального бланку нотаріального документа (12,60 грн.).

Окрім того розрахунок витрат, пов"язаних з оформлен�
ням спадкових прав є приблизним, оскільки при підготовці
документів та видачі свідоцтва про право на спадщину мо�
жуть виникнути додаткові статті витрат.

За матеріалами www.myland.org.ua 
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У 2010 році на фінансову підтримку фермерських господарств за рахунок
державного бюджету було спрямовано 55000,0 тис. грн. 

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2010 рік" за
бюджетною програмою 2801460 "Надання кредитів фермерським господарс�
твам" було спрямовано 15000,0 тис. грн. та згідно Постанови Кабінету Мініс�
трів України від 23 червня 2010р. №496 "Про затвердження Порядку викорис�
тання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів,
фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних ці�
льових програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань матері�
ально�технічного забезпечення бюджетних установ агропромислового ком�
плексу" (із змінами) за бюджетною програмою 2801390 "Надання кредитів
фермерським господарствам за рахунок коштів Стабілізаційного фонду"�
40000,0 тис. грн.

За оперативними даними регіональних відділень Укрдержфонду станом
на 01 січня 2011 року ці кошти були використані регіональними відділеннями
на 100%. Фінансова підтримка була надана 664 фермерським господарс�
твам. Так, середній її розмір на одне фермерське господарство склав 82,8
тис. грн. Бюджетні кошти за програмою КПКВ 2801390 "Надання кредитів
фермерським господарствам за рахунок коштів Стабілізаційного фонду" та
КПКВ 2801460 "Надання кредитів фермерським господарствам"були направ�
лені на :

� виробництво, переробку та збут виробленої продукції 64 фермерським
господарствам на суму 4615,50 тис. грн.;

� провадження виробничої діяльності 115 фермерським господарствам на
суму 9861,70 тис. грн.; 

� придбання техніки, обладнання 328 фермерським господарствам на су�
му 29779,5 тис. грн.;

� поновлення обігових коштів 154 фермерським господарствам на суму
10443,3 тис. грн.

� будівництво та реконструкція виробничих і невиробничих приміщень 2
фермерським господарствам на суму 200,0 тис. грн.

� закладання багаторічних насаджень 1 фермерським господарством на
суму 100,0 тис. грн.

Підсумки роботи Укрдержфонду 
по наданню фінансової підтримки

фермерським господарствам
станом на 01.01.2011 року

тис.грн

* За оперативними даними регіональних відділень

Інформація про використання
бюджетних коштів за програмою

2801390 та 2801460 
станом на 01.01.2011р.*

Обсяги фінансової підтримки 
та напрями її використання

фермерськими господарствами
у динаміці в 2008B2010 роках

Статті витрат за програмами 2008 рік 2009 рік 2010 рік

КПКВК 2801230 59436,0 19149,0 Х

проект розробки земельної ділянки 223,3 156,6 Х

часткова компенсація за техніку 46972,7 11863,4 Х

компенсація за будівництво
тваринницьких приміщень

3825,5 1206,2 Х

страхування 10,6 42,3 Х

підготовка кадрів 310,7 178,7 Х

розширення досліджень 419,9 347,5 Х

відшкодування відсотків банку 7673,1 5354,3 Х

КПКВК 2801460 93865,7 8082,9 15000,0

виробництво, переробка, збут
виробленої продукції

12572,5 989,7 2778,5

провадження виробничої діяльності 21951,7 1575,3 3010,7

придбання техніки, обладнання 15523,5 688,6 1356,5

поновлення обігових коштів 39810 4807,3 7554,3

виробництво, переробка с/г
продукції

2793 Х Х

будівництво та реконструкція 
виробничих і невиробничих 
приміщень

630 22 200,0

закладання багаторічних насаджень 345 Х 100,0

зрошення та меліорація земель 240 Х Х

кредити та обслуг. кооперація Х Х Х

КПКВК 2801530 Х 68660,0 Х 

виробництво, переробка, збут
вироб. продукції

Х 7941,0 Х

провадження виробничої діяльності Х 14438,7 Х

придбання техніки, обладнання Х 5783,6 Х

поновлення обігових коштів Х 35356,7 Х

виробництво, переробка с/г
продукції

Х 3790 Х

будівництво та реконструкція
виробничих і невиробничих
приміщень

Х 780 Х

закладання багаторічних насаджень Х 470 Х

зрошення та меліорація земель Х 0 Х

кредити та обслуг. кооперація Х 0 Х

КПКВК 2801390 Х Х 40000,0

виробництво, переробка, збут
виробленої продукції

Х Х 1837,0

провадження виробничої діяльності Х Х 6851,0

придбання техніки, обладнання Х Х 28423,0

поновлення обігових коштів Х Х 2889,0

виробництво, переробка с/г продукції Х Х Х

будівництво та реконструкція вироб�
ничих і невиробничих приміщень

Х Х Х

закладання багаторічних насаджень Х Х Х

зрошення та меліорація земель Х Х Х

кредити та обслуг. кооперація Х Х Х

Всього 153301,7 95891,9 55000,0
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Надсилаємо післяплатою:
1. Книга “Терниста дорога українського фермера” - 50,00 грн.

2. Пам`ятний значок “20 років фермерського руху України”- 20,00 грн.

Телефони для замовлень: 044-501-78-23

ОБ'ЯВА
Квіти�поштою: жоржини, лілії, іриси, гладіолуси, тюльпани, нарциси, 

гіацинти, крокуси та інші. Велика колекція. Безкоштовно вишлемо класний 
кольоровий фотокаталог. Від вас � підписаний конверт. 

Всі замовники отримують подарунки. Наш сайт www.kvity.at.ua
Левчук Максим Васильович

а/с 272, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., 55001

Газета “Вісник Фермер України” 
Реєстраційне свідоцтво: 
КВ 5260 від  03.07.2001 року. 
Видається з 1999 року.
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Генеральний директор
Михайло Данкевич

Заступник генерального директора

Олена Юрченко
Рекламний відділ � 
Віталіна Бабіцька
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Наклад — 8 200 примірників.
Замовлення № 107808

27 січня 2011 року на 59 році пішов з життя
Присяжнюк Віктор Васильович.

Він був в перших рядах активістів розбудови фермерсько�
го руху на Україні, головним редактором фермерської газе�
ти "Наш час" та журналу "Сільські обрії", одним з засновни�
ків Української селянської демократичної партії.

Останнім часом редакція газети "Вісник Фермер України"
співпрацювала з ним як з автором публікацій на проблемну
сільськогосподарську тематику. Його матеріали були завжди
гострими, відвертими та відображали реальний стан справ в
аграрному секторі економіки України.

Редакція газети "Вісник Фермер України" та Асоціація
фермерів та приватних землевласників України висловлює
щирі співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати.

ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Вітаємо працівників Українського дер
жавного фонду підтримки фермерських гос
подарств та АФЗУ, які святкують свої дні на
родження в січні місяці. Бажаємо їм міцного
здоров'я, родинного благополуччя, поваги
колег та підтримки вірних друзів. 

Кардаш Ярослава Васильовича � І�го Віце � президента АФЗУ, голову Львівської АФЗ

Кухарчук Інну Іванівну � голову Вінницької АФЗ

Дем'яненко Григорія Федоровича � голову Донецької АФЗ

Грек Володимира Васильовича � голову Сумської АФЗ

Коваліва Олександра Івановича � заступника директора Департаменту � начальника
Відділу врегулювання земельних і майнових відносин МінАП

Ткачук Миколу Федоровича � директора Вінницького відділення Укрдержфонду

Швачка Яків Сергійович � директора Черкаського відділення Укрдержфонду

Романюк Юрій Юрійович � директора Київського відділення Укрдержфонду

Ватащук Олександру Володимирівну � бухгалтера Волинського відділення Укрдержфонду

Степанову Любов Іванівна � бухгалтера Запорізького відділення Укрдержфонду

Сушкову Валентину Пантеліївну � бухгалтера Луганського відділення Укрдержфонду

Цибулько Неоніла Олександрівна � директора Хмельницького відділення  Укрдержфонду

Волчкову Марію Федорівну � бухгалтера Закарпатського відділення Укрдержфонду

Педченко Раїсу Олександрівну � бухгалтера Полтавського відділення Укрдержфонду

Корінчик Марину Костянтинівну � бухгалтера Дніпропетровського відділення Укрдержфонду

Кулініч Антоніну Миколаївну � головного бухгалтера Київського відділення Укрдержфонду

Плевако Віталія Миколайовича � директора Чернігівського відділення Укрдержфонду

Вахнюк Галину Петрівну � бухгалтера Рівненського відділення Укрдержфонду

Укрдержфонд, АФЗУ та редакція газети
"Вісник Фермер України"
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"НІБУЛОН" - за прозору конкуренцію та вільний ринок!
Центральний офіс ТОВ СП "НІБУЛОН" знахо�

диться в м. Миколаєві. Закупівля зернових та
олійних культур здійснюється на перевантажу�
вальному терміналі ТОВ СП "НІБУЛОН" (вул. Ка�
ботажний спуск, 1, м. Миколаїв, телефон дис�
петчера термінала 0512 58�04�43) та на філіях
підприємства:

Миколаївська обл.
ТОВ "АК "Врадіївський"
вул. Визволення, 104, смт. Врадіївка, 
Миколаївська обл., 56300
тел. 05135�9�63�57 � бухгалтерія 
тел. 050�318�05�09 � автовідповідач

ТОВ "Колосівський елеватор"
вул. Леніна, 3, смт. Кудрявцівка, 
Веселинівський р�н, Миколаївська обл., 57030
тел. 05163�2�96�60 � бухгалтерія 
тел. 05163� 23�773 � лабораторія
тел. 050�318�03�98 � автовідповідач

Полтавська обл. 
Філія "Решетилівська"
вул. Степова, 33�б, с. Жовтневе, 
Решетилівський р�н, Полтавська обл., 38413
тел. 0532�69�14�72 � відділ закупок
тел. 050�318�05�70 � автовідповідач

Філія "Ромодан"
вул. Гарбузенка, 2, смт. Ромодан,
Миргородський р�н, Полтавська обл., 37650
тел. 050�394�74�85 � директор
тел. 050�318�05�49 � автовідповідач

Філія "Глобинська"
вул. Карла Маркса, буд. 81, 
м. Глобине, Полтавська обл., 39000 
тел. 050�394�85�42 � директор
тел. 050�318�05�56 � автовідповідач

Філія "Градизьк"
вул. Островського, 23, 
смт. Градизьк, Глобинський р�н,
Полтавська обл., 39070 
тел. 050�394�06�32� директор

Філія "Артемівська"
вул. Першотравнева, 9, смт. Артемівка,
Чутівський р�н, Полтавська обл., 38813

Філія "Мар'янівська"
вул. Степова, 1а/1б,
с. Мар'янівка, Гребінківський р�н, 
Полтавська обл., 37412
тел. 095 278 23 16 � відділ закупок

Черкаська обл.
Філія "Золотоніська"
вул. Залізнична, 38, с. Вознесенське, 
Золотоніський р�н, Черкаська обл., 19741
тел. 050�394�85�41� відділ закупок
тел. 050�318�05�42 � автовідповідач

Філія "Вітове"
вул. Орбіта, 1 а, c. Вітове,
Чигиринський р�н, Черкаська обл., 20911
тел. 04730 93446 � директор
тел. 04730 93452 � менеджер
тел. 04730 93450 � факс
тел. 050 3180546 � автовідповідач

Хмельницька обл.
Філія "Смотрич"
вул. Вокзальна, 11�а, с. Кам'янка,
Кам'янець�Подільський р�н, Хмельницька обл., 32300
тел. 03849�7�75�18 � відділ закупок
тел. 050�318�05�43 � автовідповідач

Запорізька обл.
Філія "Кам'янка�Дніпровська"
вул. Промислова, 1,

м. Кам'янка�Дніпровська, Запорізька обл., 71300
тел. 050�394�09�19 � директор

Луганська обл.
Філія "Старобільська"
вул. Першого Травня, 4, м. Старобільськ, Луганська обл.
тел.: (06461)2�46�50, тел.: (06462)93�11�41 

Ні сьогодні ТОВ СП "НІБУЛОН" приймає на пе�
ревантажувальному терміналі для зернових та олій�
них культур (м. Миколаїв) такі сільгоспкультури: 
� соняшник за ціною 4300 грн./т,
� соя � 3900 грн./т, 
� ріпак до 35 мікромоль/гр � 5000 грн./т, 
� більше 35 мікромоль/гр � 4900 грн./т.

На сайті www.nibulon.com у розділі "Закупка
зернових та олійних культур" можна отримати док�
ладну інформацію про закупівлю сільгосппродукції.
А у підрозділі "Закупівельні ціни" представлені заку�
півельні ціни на певний період по терміналу та філі�
ям, якість сільгосппродукції, що приймається, та
можливі знижки.

У підрозділі "Інформація для постачальників"
можна знайти перелік документів для укладення до�
говору, контактні телефони усіх філій, важливу ін�
формацію для постачальників сільгосппродукції.

Калькулятор знижок дозволяє орієнтовно прораху�
вати знижки на сільгосппродукцію при відхиленні по�
казників вологості та сміттєвої домішки від базових. 

У розділі "Історія цін" представлена інформація
про зміну цін на сільгосппродукцію, що приймається
на терміналі ТОВ СП "НІБУЛОН", а також графіки,
за якими можна прослідкувати місячні та річні зміни
цін на сільгосппродукцію. 

Також всю докладну інформацію можна дізнатись
у відділі закупок центрального офісу за телефоном
0512�58�04�03. Інформація про закупівельні ціни ці�
лодобово доступна на автовідповідачі центрального
офісу за телефоном 0512�58�04�02. 

Перевантажувальний термінал для зернових та олійних культур 
ТОВ СП НІБУЛОН (м. Миколаїв)

Річковий термінал філії Градизьк 
ТОВ СП НІБУЛОН (Полтавська область)




