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А нтирейдер

Ф акт
На скільки в Україні можуть підвищити ціну на газ?
Газ для населення в Україні вже найближчим часом може 
подорожчати у зв’язку з вимогами МВФ. Зростання ціни 
проходитиме в два етапи, і вже до весни вона досягне 
ринкового показника 13-14 тис. грн. за тисячу кубометрів.
Таку думку висловив експерт Інституту енергетичних 
стратегій Юрій Корольчук.

ЗА СЛОВАМИ експерта, високі ціни на газ призведуть до 
збільшення числа одержувачів субсидій і, як наслідок, до 

додаткових навантажень на держбюджет.
«За два тижні до формального початку опалювального сезону 
ціна на газ не визначена. Підвищать її чи ні? Швидше за все, 
підвищення має відбутися, оскільки є зобов’язання перед 
Міжнародним валютним фондом», - вважає він.
«Швидше за все, ми побачимо два етапи підвищення. У жовтні-
листопаді буде підвищення десь до 8,5-9 тис. грн. На квітень 
2019 року другий етап підвищення до ринкового рівня 13-14 тис. 
грн», - підкреслив Корольчук.
Зазначимо, що сьогодні ціна газу для населення з урахуванням 
податку на додану вартість і зборів, що включають 
транспортування, становить 6,9 тис. грн за тисячу кубометрів.
Підвищення тарифів (перший етап) перенесли на 18 жовтня.

Поетапне підвищення             
                         ціни на газ

ВІДРОДИТИ ФЕРМЕРІВ 
ЯК СЕРЕДНІЙ КЛАС
Цікавий факт з історії Радянської 

влади: у 1927 році відомий тоді в СРСР 
статистик В. Немчинов за дорученням 
Йосипа Сталіна підготував таблицю, як 
її було названо, «соціальної динаміки 
виробництва товарного хліба». То цю 
таблицю негайно приховали від глас-
ності і поставили на ній гриф секрет-
ності. Про що ж вона свідчила? По-пер-
ше, для порівняння давала цифри за 
найбільш успішний 1913 рік ще цар-
ської Росії. Тоді в Росії було вирощено 
трохи більше 1300 мільйонів пудів хлі-
ба. Майже 282 мільйони з них зібрали 
поміщики, а куркулі 650 мільйонів - по-
ловину з усього валового збору!  Плюс 
ще майже 370 мільйонів пудів (28.4%) 
було на рахунку селян-середняків. За 
підсумками 1926 ж року Радянський 
Союз спромігся виробити лише 630 
мільйонів пудів. Себто вдвічі менше. І 
існуючі уже на той час колективні го-

НА  РОЗДОРІЖЖІ…  В  ТУПИК?

Риба шукає, де глибше, а людина, де краще, стверджує прислів’я. Тому дивуватися 
з того, що українці отримують угорські паспорти  в нинішній, далеко не простій 
економічній ситуації в Україні, не доводиться. Адже люди намагаються знайти 
шляхи, як казали раніше, «покращення свого життя вже сьогодні», зневірившись в 
обіцянках можновладців. Тим паче в ситуації, коли деякі чиновники від влади мають 
і по три паспорти, то чому звичайним українцям зась мати два? Ті, шо наділені 
владними повноваженнями і повинні бути прикладом порядності та патріотизму, 
постійно зневажають закони України. А народ не сліпий, бачить і теж «мудрує», 
не завжди оглядаючись на чинне законодавство. У стінах нашого парламенту, 
Адміністрації Президента, Кабміні, судах та інших владних установах правди 
майже не знайти. Така ситуація в країні викликає зневіру і зневагу в громадян та 
намагання виборсатися з цього болота корупції та безвиході поодинці, самостійно. 
Отримання угорського паспорта, це, можна сказати, особиста євроінтеграція 
кожного, хто його отримав. Не від хорошого життя українці на такий крок ідуть. 
Довели  пересічних до такого своїм лукавством шахраї від влади, а тепер за голову 
хапаються: «що робити, як зарадити?»    

сподарства – колгоспи – забезпечили 
тільки шість відсотків хліба від зібрано-
го й заготовленого загалом – близько 38 
мільйонів. Зате куркулі виростили усі 
20% від усього (126 мільйонів пудів), а 
середняки і просто одноосібні селян-
ські господарства 74% - разом більше 
466 мільйонів пудів. То ця таблиця не 
підтверджувала ні «куркульської не-
безпеки», ні загрози від «дрібного од-
ноосібного буржуазного елемента на 
селі». Однак це не завадило Сталіну 
саме куркулів і одноосібників, тим паче 
середніх і заможних, звинуватити у хлі-
бозаготівельній кризі, котра, як відомо, 
виникла у ті роки в Країні Рад. До речі, 
саме від тих пір і до самісінького кінця 
існування Радянського Союзу продо-
вольча проблема була для нього віч-
ною, вирішити яку остаточно та сповна 
так і не вдалося.

Але вертаємося назад: через рік піс-
ля засекречення таблиці «соціальної 
динаміки виробництва хліба», у 1928-
му, і з’явилися у вжитку більшовиць-

ких вождів два жупели – «шкідник» і 
«куркуль». Зрозуміло, що різниці між 
ними не робилося. Навпаки, ними й 
пояснювали «загострення класової бо-
ротьби» в Радянському Союзі. Куркулі 
були оголошені ворогами і робітни-
чого класу, і разом з заможними селя-
нами протиставлялися незаможним. 
При цій нагоді ще один маловідомий 
факт з тих часів: була навіть дискусія, 
«як поступати з досить заможними 
селянами, котрі однак хочуть вступа-
ти в колгоспи»? Та й «чи правильно і 
куркулям чітко й назавжди закривати 
дорогу в колгоспи»? Швидко дійшли 
згоди, що «куркулі будуть розкладати 
й розбещувати комуну». Або чи знаєте 
ви, що, як можна прочитати в «Історії 
українського селянства» (Київ, видавни-
цтво «Наукова думка», 2006 р.), «аби по-
збавитися куркульського тавра, яке ста-
вало смертельною небезпекою, селяни 
відмовлялися від орендованої землі, 
розпродували робочу худобу і переста-
вали наймати собі працівників». І далі: 

«Частка тих, хто користувався найма-
ною працею, з 1927-го по 1929-й рік ско-
ротилася практично наполовину». Ну а 
тих, хто опирався і боровся за свої пра-
ва, незабаром, як також добре відомо, 
розкуркулювали - і в  Сибір та на Со-
ловки. Оскільки практика соціалістич-
ного будівництва, наполягала Москва, 
«показала нарешті, що треба робити з 
куркулями, коли їхні сусіди єднаються 
в колгоспи». У Києві брали під козирок: 
у липні 1929 року, пише та ж «Історія 
українського селянства», «Політбюро 
ЦК КП(б)У розглянуло пропозиції, які 
надійшли від Полтавського окружного 
парткомітету, і прийняло позитивне на 
них рішення. Воно звучало наступним 
чином: «Дозволити ОПК разом з ДПУ 
УРСР складати списки на куркульсь-
ко-заможницькі господарства, що ак-
тивно виступають проти наших заходів 
у справі хлібозаготівель, на виселення 
за межі України». Крапка!

СКАНДАЛ навколо 
угорських паспортів

«Знову рейдери зазінули на сільськогосподарськепідприємство 
- «Сварог  Вест Груп», що в Шепетівці Хмельницької області. 
Приїхали 25 розумників на» гастролі «за 60 доларів на день, 
захопили підприємство. Всі відразу затримані поліцією і 
найближчі дні проведуть у в’язниці», – зазначив міністр внутрішніх 
справ.  Він додав, що найближчим часом буде затриманий і 
замовник.

У Шепетівці 
Хмельницької 
області поліція 
затримала 25 
рейдерів, які за-
хопили місцеве 
сільськогоспо-
дарське під-
приємство. Про 
це повідомив 
міністр внутріш-
ніх справ Арсен 
Аваков, передає 
сайт МВС.

Носом у землю

Станом на 11 жовтня українські аграрії 
посіяли 6,0 млн. га озимих зернових 
культур (84%)  при прогнозованій площі 
7,2 млн. га. Крім того, озимого ріпаку при 
прогнозованій площі 888 тис. га посіяно на 
997 тис. га (112%).
На цю дату аграрії намолотили 46,8 млн тонн 
зерна з площі 12,0 млн га (81%) при врожайності 
39 ц/га.
З них зібрано:
- ранніх зернових та зернобобових – 34,3 млн. 
тонн з площі 9,9 млн. га при врожайності 
34,8 ц/га;
- кукурудзи – 11,9 млн. тонн з площі 1,9 млн. га 
(41%) при врожайності 63,1 ц/га;

- гречки – 124 тис. тонн з площі 100 тис. га (92%) 
при врожайності 12,4 ц/га;
- проса – 74 тис. тонн з площі 48 тис. га (91%) 
при врожайності 15,5 ц/га.
Крім того, технічних культур намолочено:      
- соняшнику – 11,6 млн. тонн з площі 5,2 млн. 
га (87%) при врожайності 22,1 ц/га;
- сої – 2,9 млн. тонн з площі 1,2 млн. га (68%) 
при врожайності 25,2 ц/га;
- ріпаку – 2,7 млн. тонн з площі 1,0 млн. га при 
врожайності 26,1 ц/га.
- цукрових буряків накопано 5,6 млн. тонн 
з площі 116 тис. га (41%) при врожайності 
482 ц/га.

Прес-служба Мінагрополітики.
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Шарль де Монтеск’є,
французький правник
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! Кращий засіб прищепити дітям любов 
до Батьківщини полягає в тому, 
щоб ця любов була у батьків

Навіщо українцям 
угорські паспорти?                                                     
За даними Держслужби 

статистики, на 1 лютого 2018 
року чисельність населення в 
Україні становила 42 мільйо-
ни 365 тис. осіб.  На сезонні 
роботи за кордон виїжджає 
близько 9 млн. українців, 
у той час як постійно жи-
вуть та працюють  в інших 
країнах 3,2 млн. громадян 
України. Про це «Інтерфак-
су Україна» заявив міністр 
соціальної політики Андрій 
Рева на церемонії запуску 
проекту «Інклюзивний ри-
нок робочих місць в Україні». 
Оскільки Угорщина є членом 
Європейського Союзу, то на-
явність угорського паспорта 
дає українцю можливість 
працевлаштуватися в будь-
якій країні ЄС та отримува-
ти європейську зарплатню. 
За словами радника міністра 
закордонних справ Украї-
ни Тараса Качки, українці з 
угорським паспортом навіть 
не використовують його для 
того, щоб жити в Угорщині. 
Вони радше працевлашто-
вуються в тих країнах ЄС, де 
громадянам України зазви-
чай влаштуватися важко — це 
Франція, Нідерланди тощо. 
Також експерти вважають, 
що угорські паспорти україн-
ці отримують для подоро-
жей. Адже з паспортом гро-
мадянина Угорщини можна 
відвідати 138 країн світу, до 
того ж без отримання візи. 

- Нехай і живуть за ме-
жами Угорщини, але вони 
прирівнюються до всіх гро-
мадян, які живуть на їхній 
території. Для молоді – це 
переважно момент, що пов’я-
заний із кращим життям, 
пошуком ліпшого буття. 
Адже їм можна виїжджати 
за кордон, і що важливо ро-
зуміти – йдеться не про виїзд 
в Угорщину, це насамперед 
Велика Британія, Німеччина 
чи США, – так коментує ситу-
ацію з угорськими паспорта-
ми політичний оглядач Дми-
тро Тужанський. 

Ніде правди діти, є і зло-
чинна мета, з якою  деякі 
українці отримують угорські 
паспорти. У травні цього року 
Washington Post виявила схе-
му шахрайства, заради вті-
лення в життя якої наші спів-
вітчизники, і не тільки, йдуть 
на такий крок. Журналісти 
встановили, що в останні роки 
близько 700 людей із-поза 
меж Угорщини нелегально 
отримали справжні угорські 
паспорти. Метою отримання 
було намагання  потрапити до 
Сполучених Штатів. Щонай-
менше 65 із них це вдалося, а 
частина й досі там залишаєть-
ся, попри спроби міграційної 
служби виявити таких людей і 
депортувати. 

- Поширеними причина-
ми для цього є контрабан-
да наркотиків, організована 
злочинність чи нелегальна 
міграція. Або, скажімо, це 
можуть використати москов-
ські шпигуни. Росіяни при-
їздять в Україну, отримують 
угорський паспорт і можуть 
полетіти до США,  - розповів 
колишній співробітник міні-
стерства національної безпе-
ки США Стюарт Бейкер. 

СКАНДАЛ навколо 
угорських паспортів

Угорщина, разом з ін-
шими країнами, членами 
ЄС, має безвізовий режим зі 
США. Отже, отримання угор-
ського паспорта для україн-
ських (або російських) грома-
дян має ще і таку перевагу.                                                                                                            

Чому Угорщина 
видає паспорти 
українцям?                                    
Загальне населення Угор-

щини зараз налічує 9, 8 міль-
йонів людей. Після того, як 
партія чинного прем’єра 

підтримку з боку самих угор-
ців. Міністр внутрішніх справ 
Сандор Пінтер заявив, що 
угорський народ має право 
очікувати від уряду «будь-я-
ких заходів, необхідних, щоб 
не перетворити Угорщину 
на країну мігрантів». Навіть 
торік угорський парламент 
мав намір закрити Централь-
но-Європейський університет, 
який спонсорується Соросом. 
Пізніше прем’єр-міністр Вік-
тор Орбан узяв до уваги кри-
тику з боку Єврокомісії і пого-
дився виконати її вимоги.                                      

партії. Вони вимагали вислати 
угорського посла через опу-
блікований запис. Українське 
МЗС теж досить  різко відре-
агувало на опубліковане відео.

 - Ми прекрасно знали, що 
це відбувається, попереджали 
наших колег, але це вже до-
каз, - заявив Павло Клімкін у 
відеозверненні. 

Пізніше міністри закор-
донних справ України та Угор-
щини зустрілися на Генасам-
блеї ООН, щоб обговорити це 
питання. Однак згоди не дій-
шли. Скандал почав набирати 

нових обертів. Голова угорсь-
кого МЗС вважає, що «ути-
ски угорців» на Закарпатті 
не припиняться, поки Петро 
Порошенко є Президентом 
України. І запевнив, що нама-
гатиметься уповільнити про-
цес євроінтеграції України.  

- Подвійне громадянство 
- це повсякденна практика в 
ЄС. Відповідно, протести з 
боку України не свідчать на ко-
ристь того, що Київ серйозно 
ставиться до європейської ін-
теграції та вступу до НАТО», - 
сказав угорський міністр. 

З огляду на ситуацію, 
що склалася, президент П. 
Порошенко запропонував 
зміни до закону «Про грома-
дянство України», які наразі 
вивчає профільний комітет 
парламенту. Їхнє ухвалення 
напряму стосуватиметься за-
карпатців, які мають не один 
паспорт. Президент пропо-
нує встановити, що особа, 
яка отримала громадянство 
іншої держави, автоматично 
погоджується на припинен-
ня громадянства України. 
Якщо Президента підтримає 
Верховна Рада, таким особам 
протягом шести місяців слід 
буде визначитися, яке грома-
дянство вони обирають.                                                                                                       

Що радять експерти                                                                          
Військовий експерт Олексій 

Арестович вважає, що «дер-
жаві варто оперативно реа-
гувати на подібні кроки угор-
ської влади, оскільки пасив-
ність призведе до повторення 
на Закарпатті кримського 
сценарію. Він бачить загрозу 
національній безпеці та у пер-
спективі – відкриття другого 
фронту. Ален Панов, екс–кон-
сул генерального консульства 
України у Ніредьгазі (Угор-
щина) про наростаючу загро-
зу з угорськими паспортами 
вже давно попереджував: 

- Я звертав увагу на мож-
ливі негативні наслідки для 
держави ще до ухвалення в 
2011 році угорським урядом 
закону про спрощене отри-
мання громадянства угор-
цями, які проживають в ін-
ших країнах. Вже тоді з 3 000 
українців, які стояли на обліку 
в генконсульстві, 2 500 мали 
угорські паспорти. На той 
момент це було нецікаво ніко-
му. Тепер явище набуло ма-
сового характеру. Ми раптом 
прокинулися і почали демон-

струвати активність. Не бачу 
кінцевої мети таких дій з боку 
урядових органів. Ми хочемо 
позбавити 100 тисяч громадян 
українського громадянства? 
Чи відправити їх на постійне 
місце проживання у сусідню 
державу? 

Діяти у цій ситуації треба у 
правовій площині, перекона-
ний екс-консул, і якнайшвид-
ше врегулювати українське 
законодавство. По-перше, 
чітко прописати норми знят-
тя з посад тих чиновників, які 
володіють, крім українського, 
громадянствами інших країн. 
Це має стосуватися і вибор-
них посад в органах місцево-
го самоврядування. А також 
треба зафіксувати в юридич-
ній площині можливість (або 
заборону) отримувати грома-
дянства інших країн, вважає 
він. Відео, яке нещодавно було 
оприлюднене в інтернеті про 
роздачу українцям паспортів 
Угорщини у консульстві Угор-
щини в Берегові, на думку 
експертів, не відіб’є бажання 
отримати документ сусідньої 
держави, а з ним і можливість 
економічних преференцій – 
зокрема працевлаштування в 
країнах ЄС. Тим більше, що 
адміністративний штраф для 
українця, якщо у нього вияв-
лять паспорт іншої держави, 
становить від 170 до 510 гри-
вень. І документ не вилучають. 

- Потрібно починати ро-
боту в контексті європейських 
практик про громадянство 
та мислити в цьому ключі, – 
вважає політолог Дмитро Ту-
жанський. 

Тим паче, закарпатці, які 
мають угорські паспорти, поки 
що не знають, що робитимуть 
у разі, якщо Верховна Рада ух-
валить пропозиції президента 
про позбавлення українського 
громадянства. Вони сподіва-
ються, що їхню проблему 
вдасться якось врегулювати. 
Не «гримати по столу», як ра-
дить в інтерв’ю 112-му каналу 
Дмитро Гордон, а врегульо-
вувати мудрим дипломатич-
ним шляхом і негайно. Так, 
як це почав робити днями на 
зустрічі з головою товариства 
угорців Василем Брензовичем 
в Ужгороді глава Міністерства 
закордонних справ  Павло 
Клімкін, обіцяючи більш толе-
рантно ставитися до проблеми 
з угорськими паспортами. Як 
передає «Європейська прав-
да», Клімкін наголосив, що 
робота у державних органах 
осіб з подвійним громадян-
ством заборонена законодав-
ством, але розміщення списків 
українських держслужбовців 
та депутатів місцевих рад, які 
нібито отримали угорське гро-
мадянство, на сайті « Миротво-
рець» є неприйнятним. 

- Якщо подвійне грома-
дянство не передбачене укра-
їнськими законами, ці закони 
потрібно виконувати. Але 
карати за подвійне грома-
дянство ніхто не збирається», 
- підкреслив Клімкін 13 жовт-
ня під час прес–конференції в 
Ужгороді.

Безперечно, після цієї за-
яви тисячі закарпатців полег-
шено зітхнуть. Бо, як відомо, 
силовий збройний конфлікт 
починається там, де не вміють 
чи не хочуть домовлятися по-
літики і дипломати.

Петро ЛУК’ЯНЕНКО.

Угорщини Віктора Орбана 
«Фідес» прийшла до влади, 
у 2010 р. був проголошений 
курс на об’єднання угорської 
нації, начебто роз’єдананої 
світовими війнами. Задля 
цього була надана можливість 
мати подвійне громадянство 
і видано близько мільйона 
нових угорських паспортів 
за кордоном. Такі паспор-
ти отримали представники 
меншин у Словаччині, Ру-
мунії, Сербії, Україні. Відтак 
в Угорщині дозволили голо-
сувати громадянам, які не 
мають дозволу на постійне 
місце проживання в країні. 
Це дає преференції й угорсь-
кій владі. Бо коли проходи-
ли парламентські вибори, на 
них зареєструвалися 380 ти-
сяч «новоспечених» угорців. 
Більшість із них — електорат 
Віктора Орбана та його партії 
«Фідес». Оскільки в країні про-
довжується тривала боротьба 
уряду Віктора Орбана з діяль-
ністю американського меце-
ната з угорським походжен-
ням Джорджа Сороса, то ці 
голоси були прем’єру аж ніяк 
не зайвими. З цією ж метою 
угорський парламент ухвалив 
пакет законів під кодовою наз-
вою «Зупинити Сороса». 

Нове законодавство по-
кликане захистити країну від 
напливу нелегальних мігран-
тів. Сам Орбан неодноразово 
звинувачував Сороса та його 
фонд «Відкрите суспільство» 
в сприянні масовій міграції 
проти волі угорського народу. 
І новизна ухвалених законів 
полягає в тому, що криміна-
лізується надання будь–якої 
допомоги шукачам притулку 
в країні. Тим паче, антимі-
граційний пакет законів «Зу-
пинити Сороса» має широку 

Реакція України                                                                                               
У вересні інформагент-

ство «Укрінформ» опубліку-
вало відео, де  прихованою 
камерою було знято неле-
гальне отримання угорського 
паспорта. Це дійство відбу-
вається нібито в консульстві 
Угорщини в місті Берегове на 
Закарпатті. На відео люди (на-
чебто українці) присягають на 
вірність Угорщині.                             

- Присягаю, що вважаю 
Угорщину своєю батьківщи-
ною. Буду вірним громадяни-
ном, захищатиму і служити-
му Угорщині. Хай допоможе 
мені Бог, - тричі повторюють 
присутні текст клятви на тлі 
угорського прапора. 

Після цього вони підій-
мають келих шампансько-
го й отримують інструкції, 
як приховувати від україн-
ських правоохоронців другий 
паспорт. Коли відео було оп-
рилюднене, здійнявся шквал 
емоцій, обурень як з боку 
нашої влади, так і більшості 
громадян України. На Закар-
патті не байдужі до цієї про-
блеми українці пікетували 
під консульством Угорщини 
у Берегові. Вони вимагали не-
гайно вислати всіх угорських 
консулів з України, які нама-
гаються навернути громадян 
нашої держави  до подвійного 
громадянства всупереч дію-
чому чинному законодавству. 
Двадцять шостого вересня 
кілька десятків молодиків із 
партії «Національний кор-
пус» прийшли під Міністер-
ство закордонних справ. Там 
на них уже чекали поліцей-
ські спецпризначенці та на-
цгвардійці, які стали під две-
рима зі щитами. Акція була 
мирною: виступили лідери 
«Нацкорпусу» та ідеологи 
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 Шановний                                             
Вікторе Володимировичу!
До мене, як до депутата Дніпро-
петровської обласної ради, голови 
громадської організації «Асоціація 
фермерів та приватних землевлас-
ників Дніпропетровської області 
«оновлена», постійно звертаються 
фермери із заявами про злочинні, 
неправомірні дії правоохоронних 
органів. Для створення фермерських 
господарств у 90-х роках передавали-
ся землі на правах довічного  спадко-
вого володіння та постійного корис-
тування. Однак внаслідок внесення  
змін до законодавства можливість 
оформити ці ділянки у власність 
та передати у спадщину була  уне-
можливлена, що створило юридичні 
проблеми для великої кількості 
фермерських господарств.
Цим користуються правоохоронні 
органи; спекулюючи на пекучій 
темі, вирішують проблему по-своє-
му: вимагають хабарі, залякують 
фермерів, забороняють сіяти, 
жати, а на непокірних фабрикують 
кримінальні справи, арештовують 
землі, забирають урожай. При цьо-
му як фахівці в галузі права відверто 
ігнорують те, що положеннями 
Земельного кодексу України від 

Д епутатське звернення «Про злочинну діяльність 
правоохоронних органів»

 Прокурору Дніпропетровської області Віктору Матвійчуку; 
копія - начальнику ГУ Національної поліції області Віталію Глуховері

18 грудня 1990 року № 561-XII 
передбачена можливість набувати 
громадянами земельні ділянки у 
довічне успадковуване володіння для 
ведення селянського (фермерського) 
господарства.
В подальшому Земельним кодексом 
в редакції Закону України 12 березня 
1992 року № 2196-XII визначено, що 
громадянам, які виявили бажання 
вести селянське (фермерське) гос-
подарство, передавалися земельні 
ділянки, зокрема, у постійне корис-
тування, що посвідчувалося держав-
ними актами.
Пунктом 6 розділу Х Перехідних по-
ложень Земельного кодексу України 
від 25 жовтня 2001 року № 2768-III 
зобов’язано громадян та юридичних 
осіб, які мають у постійному корис-
туванні земельні ділянки, але за цим 
Кодексом не можуть мати їх на 
такому праві, до 1 січня 2008 року 
переоформити у встановленому 
порядку право власності або право 
оренди на них. Проте положення 
вказаного пункту визнано такими, 
що не відповідають Конституції 
України (є неконституційними) на 
підставі рішення Конституційного 
Суду України від 22 вересня 2005 
року № 5-рп/2005. Таким чином, 

право постійного користування 
земельною ділянкою, набуте особою 
у встановленому законодавством 
порядку, відповідно до законодавства, 
що діяло на момент набуття права 
постійного користування, не втра-
чається та не припиняється навіть 
у разі, якщо особа, яка за чинним 
законом не може набути таке пра-
во, не здійснить переоформлення 
цього права в інший правовий титул. 
Право постійного користування 
зберігається і є чинним до приве-
дення прав та обов’язків щодо такої 
земельної ділянки у відповідність 
до вимог чинного законодавства й 
переоформлення права постійного 
користування у право власності чи 
оренду.
Отже, документи, якими посвідче-
но право постійного користування 
земельною ділянкою (державні акти 
на право постійного користування 
землею), видані відповідно до зако-
нодавства, яке діяло раніше, є дійс-
ними та залишаються чинними 
й на сьогодні. З цього проблемного 
питання мною проведений ряд 
особистих зустрічей з посадовими 
особами Прокуратури Дніпропе-
тровської області. В цілому зустрічі 
були позитивними, за усіма пи-
таннями знайдено порозуміння та 
спільну позицію.
Проте і сьогодні з боку правоохорон-
них органів триває ганебне посяган-
ня на непорушне право власності 

фермерів,  яке, до речі, є основою 
економічної свободи людини та 
важливою гарантією її конститу-
ційних прав і свобод. Така злочинна 
діяльність правоохоронних органів, 
яка залишається безкарною, неми-
нуче призводить до дестабілізації 
аграрного сектору регіону та може 
стати загрозою стабільності у 
країні. Нехтування приписів Кон-
ституції, невиконання обов’язку 
щодо захисту прав і свобод людини 
та громадянина, а також заподі-
яння істотної шкоди правам та 
інтересам громадян, авторитету 
органів прокуратури України не-
абияк підриває довіру суспільства до 
правоохоронних органів.
У мене складається враження, що 
нинішня влада через Прокуратуру 
Дніпропетровської області відверто 
спекулює перед виборами на дражли-
вих для великої кількості фермерів 
питаннях. А відтак довіра аграріїв 
до одного з фундаментальних право-
охоронних органів є на безпрецедент-
но низькому рівні! За підсумками 
наради голів районних Асоціацій 
фермерів та приватних землевлас-
ників Дніпропетровської області ви-
рішено провести попереджувальний 
пікет «ПРОТЕСТ АГРАРІЇВ ДНІ-
ПРОПЕТРОВЩИНИ» біля будівлі 
Прокуратури Дніпропетровської 
області, з єдиною вимогою – припи-
нити свавілля правоохоронців!
Отже, з метою припинення свавіл-

ля з боку правоохоронних органів, 
підвищення в суспільстві довіри до 
одного з фундаментальних право-
охоронних органів, керуючись ст. 
ст. 10-13 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», 
прошу Вас, в межах наданих зако-
ном повноважень:
1. Втрутитися у ситуацію та взя-
ти під особистий контроль об’єк-
тивний розгляд звернень заявників, 
перевірку викладених в них фактів, 
прийняття рішень відповідно до 
чинного законодавства та забезпечи-
ти їхнє виконання.
2. Перевірити підстави для пору-
шення кримінальних справ, які 
вказані заявниками.
3. Розслідувати правомірність дій 
посадових осіб правоохоронних ор-
ганів, зазначених заявниками, та за 
необхідності притягнути винних 
до встановленої законом відповідаль-
ності;
4. Не допустити безвідповідального 
ставлення до розгляду депутат-
ських звернень (надання відповіді не 
за суттю звернення) з боку відповід-
них посадових осіб.
Буду вдячний за інформування мене 
про вжиті заходи у встановлений 
термін.
Додаток: копії звернень фермерів. 

З повагою - депутат 
Дніпропетровської обласної ради 

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ.

«Прошу допомоги у ви-
рішенні земельного питання 
та сприяння, щоб моє ФГ не 
закрили. Після смерті батька 
Андрія Вікторовича, засно-
вника ФГ, веду господарство, 
своєчасно сплачую податки, 
подаю звіти та річні баланси. 
Торік під час збору урожаю до 
мене на поле приїхали невідо-
мі на двох авто з литовськими 
номерами,  з ними були учас-
ники АТО в нетверезому стані. 
Повідомили, що поле арешто-
ване, ніяких документів, що 
це підтверджують, не надали. 
Вони призупинили роботу 
техніки та змусили висипати 
зібраний соняшник на землю. 
Через кілька годин прибули 
представники Петриківського 
відділу Новомосковської про-
куратури і заявили, що стосов-
но мене відкрите кримінальне 
провадження «за самовільне 
захоплення землі». А інспек-
тор з охорони земель нарахував 
мені 74 тисячі гривень штрафу! 
На даний момент ця земля за-
ростає травою. Вони хочуть її 
вилучити в мене, працювати на 
ній не дають. Допоможіть!»

На жаль, саме у такий 
підлий спосіб правоохорон-
ці «дбають» про фермерів та 

Урядова комісія: «стоп» 
рейдерам у погонах!    Масована атака на результати хліборобської праці 

нашої правоохоронної системи стала справжньою 
бідою фермерів практично всієї України. Не 

побачити й не почути про дії цього монстра в 
погонах сьогодні практично неможливо. До того ж 
наслідком посягання на фермерський ужинок є не 

лише занепад господарств хліборобів, а й запустіння 
оброблюваних ними орних земель! Про це йдеться 

у серпневому зверненні фермера Віталія  Купрія                           
з Чаплинки Петриківського району до керівництва 

Асоціації фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області:

продовольчу безпеку держави 
скрізь на Січеславщині. Прак-
тично немає жодного району 
області, звідкіля не надійшли б 
до Асоціації та редакції «Фер-
мера Придніпров’я» звернення 
та телефонні дзвінки про на-
хабне посягання на вирощене 
важкою селянською працею 
збіжжя. На думку багатьох 
фермерів, прокурори, поліція і 
судді «хапають» тепер несамо-
вито, з якимось диким завзят-
тям, як останнього разу, а далі 
– хоч потоп… Може, вказівка, 
може,  на вибори чи для висо-
ких чинів зі столиці збирають. 
Слідчі в районах почасти ко-
ристуються необізнаністю хлі-
боробів і посилаються на «рі-
шення Верховного Суду», ним 
запудрюють мізки. Проводять 
слідчі дії щодо великих земель-
них ділянок і «не знаходять» 
господаря, що живе поряд! 
А раз так, значить, «власність 
держави». Вони арештовують 
фермерську землю з посівами, 
жнуть  і здійснюють ще один 
серйозний злочин – продають 
зібране за багаторазово зани-
женими цінами. Ця мізерна 
сума і є власністю держави, 
а левова частка схеми стає ті-
ньовим «заробітком» право-

охоронців. Окрім згаданого 
петриківського, про випадки 
прямих крадіжок фермерсько-
го урожаю з полів рейдерами в 
погонах у Новомосковському, 
Межівському, Апостолівсько-
му, Криничанському, Цари-
чанському, Покровському, Со-
фіївському, Васильківському 
районах у «Фермері Придні-
пров‘я» йшлося раніше.

Така надзвичайна ситуа-
ція була в центрі уваги міжві-
домчої комісії з питань захи-
сту прав інвесторів, протидії 
незаконному поглинанню та 
захопленню підприємств, за-
сідання якої під головуванням 
першого віце-прем’єр-міні-
стра Степана Кубіва відбулося 
в Києві 12 жовтня. На ній обго-
ворили злободенні проблеми  
поширення в Україні практи-
ки зухвалих рейдерських атак 
на аграріїв з боку поліції, про-
куратури та судів. Цей «триго-
ловий дракон», що виринув із 
постколоніального минулого 
молодої держави, допікає до 
живих печінок українських 
хліборобів. Антирейдерська 
комісія ухвалила рішення про-
аналізувати проблему і знайти 
механізми її вирішення. Допо-
відачем з цього питання був го-
лова Асоціації фермерів і при-
ватних землевласників Дніпро-
петровської області Анатолій 
Гайворонський:

- Я розповів, що Україну 
затопила хвиля рейдерства з 
боку правоохоронних органів. 
Навів приклади по Дніпропе-
тровщині, але це стосується 
всієї України, бо недоскона-

лість нашого законодавства дає 
можливість деяким нечистим 
на руку прокурорам і слідчим 
займатися рейдерством і від-
бирати вирощений урожай у 
фермерів. Дуже тривожить си-
туація після смерті засновника 
ФГ, що умисно роздмухуєть-
ся рейдерами в погонах, адже 
цільове призначення землі не 
змінюється. Хоч і нема цієї лю-
дини – діти працюють! У будь-
якій іншій країні, якщо діти 
беруться за батьківську спра-
ву – це заохочується. А у нас 
чомусь почали арештовувати 
поля з урожаєм, порушують 
кримінальні справи. Виявля-
ється, діти не мають права пра-
цювати на батьківській землі? 
На підставі цього абсурду вони 
й діють «в інтересах держави».

Ще А. Гайворонський до-
дав, що члени антирейдерської 
комісії вислухали й ухвалили 
рішення негайно відреагувати 
на цю проблему. Він запропо-
нував комісії, доки питання не 
буде вирішене в законодавчо-
му полі, просто дати вказівки 
прокурорам, щоб вони не за-
ймалися рейдерством, бо сво-
їми діями підривають автори-
тет правоохоронців:

- Віце-прем’єр-міністр Сте-
пан Кубів на засіданні вислухав 
і підтримав мене. Треба яко-
мога швидше ухвалити і закон 
відповідний, звернутися з іні-
ціативою до спікера Верховної 
Ради України Андрія Парубія, 
такий законопроект уже є у 
парламенті. Кубів пообіцяв, що 
він звернеться до Президента, 
бо це справді «беспредєл». Суть 

необхідних законодавчих змін 
- надати змогу спадкоємцям 
узаконити право користування 
тією землею, яка надавалася їх-
нім померлим родичам. 

Згаданий законопроект 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо передачі права власності 
фермерським господарствам 
на земельні ділянки, надані за-
сновникам таких господарств у 
постійне користування, довічне 
успадковуване володіння для 
створення або ведення СФГ» 
схвалений урядом ще 4 квітня і 
переданий парламенту. Певно 
ж, надзвичайні події цьогоріч-
них жнив повинні прискори-
ти його розгляд. Необхідний і 
швидкий дієвий заслін рейде-
рам у погонах, обіцяний Ан-
тирейдерською комісією. Во-
чевидь, зростання рейдерства 
в державі зумовлює наявність 
підходящого «ґрунту» для цьо-
го, тобто поширення корупції 
серед народних слуг і охоронців 
прав громадян. За визначенням 
відомого аналітика Юлії Мос-
тової ще 2011 року, причина 
правових негараздів одна-одні-
сінька:

«У нашої влади хапальний 
рефлекс сильніший за бажан-
ня залишитися в історії з ім’ям 
і справою некримінальною». 

Як не дивно, ця характерис-
тика «папєрєдніків» стосується 
і теперішньої української вла-
ди. Часу для зміни її історич-
ного іміджу на краще майже 
не залишається. 

Підготував                               
Григорій ДАВИДЕНКО. 
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Володимир Цибулько

І ЗНАДОБИЛИСЯ «нові іс-
торичні реалії, які виникли 
у нас з проголошенням не-
залежності», щоб  поверну-

тися на селі до здорового глуз-
ду і справедливого та  справді 
ефективного господарювання на 
українській землі. Розпаювання 
угідь і майна колективних гос-
подарств, котре історики уже 
встигли наректи демонтажем 
колгоспно-радгоспної системи, 
проте тільки закладали основи 
бажаних перемін та створювали 
можливості для їх втілення.  А 
чи ми мудро і дійсно в інтере-
сах селянських мас здійснили і 
здійснюємо далі свою аграрну 
реформу – це запитання, на яке 
повністю ствердно і оптимістич-
но відповідати, на жаль, не дово-
диться. Бо хоче хтось цього чи ні, 
а в 1992 році, коли було прийня-
то перший Закон «Про селянське 
(фермерське) господарство» і го-
лосно заявляли про виникнення 
таким чином ефективного влас-
ника-землероба і як наслідок се-
реднього класу на селі, насправді 
програми з державної політики і 
реальної підтримки фермерів не 
розроблялося. Гірше того, істо-
рик С. Падалка недавно відкрив 
«велику таємницю» - виявляєть-
ся, «тривалий час фермерство 
насправді розглядалося як явище 
тимчасове: чергова компанія, ко-
тра допоможе розгромити нее-
фективні колективні господар-
ства, а потім про нього забудуть» І 
якщо у 1992 році в незалежній уже 
Україні селяни заснували загалом 
2098 фермерських осередків, а в 
наступному 1993 відразу ще аж 14 
тисяч 681-не господарство, себто у 
сім разів більше, то з 1994 їх кіль-
кість зростала набагато повільні-
ше, а впродовж 1998 – 1999 років 
навіть почала скорочуватися. 

Але ж зменшення фермер-
ських господарств передусім чи-
сельно триває й зараз, і це ніякий 
не секрет. А нинішні ж бо трудно-
щі та непереливки, котрі випада-
ють на долю фермерів, в першу 
чергу і хвилюють наших читачів. 
Власне, починаючи з 2002 року і 
по сьогодні в Україні відбувається 
як прихований, так і не прихова-
ний саботаж фермеризації села. 
Не зважаючи на те, що якраз до 
2002-го площа сільськогосподар-
ських угідь у користування ФГ 
зросла проти стартового 1992 
року – за десять літ - у 29 разів, а 
виробництво ними зернових у 
66-ть разів, соняшнику майже в 
90-то і цукрових буряків аж у 147 
разів. То чимдалі одначе не про-
сто складніше, а  все важче і важ-
че доводиться жити українським 
фермерам через те передусім, 
що з‘явилися великі користувачі 
землі на зразок агрофірм і агро-
холдингів. Їх засновники явно не 
сплять і не дрімають, а бачать 
себе в майбутньому земельними 
як мінімум поміщиками, а то й 
латифундистами  та олігархами. 
Під прикриттям,  може, й не поз-
бавленої сенсу теорії, що Україна 
має унікальні можливості чудово 
й з користю для себе поєднати 
«ці дві моделі – фермерські госпо-
дарства і  агрохолдинги», тихою, 
як то кажуть, сапою відбувається 
«виполювання» фермерського на-
роду. Позаяк він заважає претен-
дентам на значні землеволодіння, 
а значить і зайві у своїх селах. Як 
більма на оці тим, хто дивиться 
на перебіг подій інакше. Або хто 
під дудку заморських диригентів 
рано чи пізно воліє використо-
вувати чорноземи України для 
глобального вирішення переду-
сім продовольчої зернової кризи, 

! Дуля українського народу наскільки розпухла в кишені, що цей народ 
її не може витягнути, щоб показати владі

НА  РОЗДОРІЖЖІ…  В  ТУПИК?

так і олійної і особливо паливної, 
якій біологічні енергоресурси 
не завадять. А ще навіщо україн-
ському селу, крім пшениці, со-
няшнику та ріпаку, вирощувати 
масу інших культур та займатися 
виробництвом тих же також ви-
сокоякісних і високопоживних 
та екологічно безпечних наїдків, 
якщо мережі супермаркетів, яких 
в Україні уже як собак нерізаних, 
горами завозять і завезуть зас-
мічені шкідливими нітратами і 
пестицидами, консервантами і 
здобрювачами, генно-модифіко-
ваними втручаннями найрізно-
манітніші продукти харчування – 
їжте, люди, їх, поки не вдавитеся. 
Від свого домашнього відвикайте. 
Обійдетеся й без нього. А раз так, 
то навіщо фермери, дрібні, малі 
та середні аграрні виробники? Ви 
ж тільки продумайте: великі ла-
тифундії зовсім інші можливості 
мають стосовно технологій, котрі 
використовують, все більш без-
людніші, і зайві, тим паче надмір-
ні наймані працівники-раби їм не 
потрібні…

Ну і так далі. Нав’язавши, по 
суті, дискусію про те, яким шляхом 
іти нам – шляхом латифундизму 
чи шляхом фермерства, стверджу-
ючи при цьому, ніби «різниця між 
фермерськими господарствами і 
агрохолдингами  полягає тільки в 
масштабах земельних ділянок, які 
ті й інші обробляють, а все інше 
тотожне і принципової різниці не 
містить, за усією цією говориль-
нею тим часом вперто насаджують 
один-єдиний шлях – для латифун-
дистів і олігархів. Особливо у цім  
підступнім ділі старається нині 
діюча в Україні влада. Заявляє, 
наче розмір тих площ, які в корис-
туванні окремо фермерів і окремо 
латифундистів, великого значення 
немає – і квит.

ТАК МАЄ ЧИ 
НІ РОЗМІР ЗНАЧЕННЯ?
Не сумніваємося, що знайдуть-

ся жартівники, котрі для сміху за-
питають, розмір чого мається на 
увазі? Бо якщо й земельних наді-
лів, то в українців на цей рахунок 
існує переконання, що чим більші 
й вони, тим,  мовляв, також кра-
ще. І нагадають відомий анекдот, 
коли одному з наших пообіцяли 
виділити скільки угідь, стільки 
він встигне пробігти з ранку й до 
вечора. Він чимдуж і побіг-пом-
чав. Вибивався з сил, важко дихав, 
спотикався, однак не зупинявся. 
Врешті-решт захекався і впав. Та 
падаючи, встиг зняти картуза і 
якомога далі кинути його поперед 
себе: «А це ще й на помідорчики!»

Гаразд, гумор та сміх, особли-
во над собою, допомагає, кажуть 
же, жити і життя подовжувати. А 
коли серйозно, то тільки для гло-
бальних продовольчих потреб, 
причому, винятково для вирощу-
вання окремо взятих сільгоспкуль-
тур, як свідчить світова  практика, 
латифундії доречні і ефективні. 
Або як Сталін і проповідував, що 
«завдання пятирічки в сільському 
господарстві полягає в тому, щоб 
перетворити Радянський Союз з 
країни дрібноселянського спосо-
бу виробництва продовольства в 
великомасштабний, який забезпе-
чуватиме продуктивність». Але ж 
хіба не СРСР своєю практикою пе-
реконливо і не довів помилковість 
і навіть згубність, ілюзії даного під-
ходу-постулату?

Інша річ, що дуже схоже на не-
засвоєння цього «вчення» країна-
ми як колишнього так званого со-
ціалістичного табору, так і колиш-
німи республіками Союзу РСР. В 
недавно опублікованій статті еко-
номіста Сергія Маркитаненка на-

водяться наступні дані: в Болгарії 
фермерських господарств до всіх 
разом нині діючих там 95 відсо-
тків, але землі у їхньому розпоря-
дженні лише 9% від наявної у краї-
ні. Ще 10%  земель надано у корис-
тування середніх господарств. Але 
81 відсоток болгарських сільгоспу-
гідь порають великі аграрні фор-
мування, яких тільки 1% від усіх, 
які працюють в сільському гос-
подарстві держави. Або візьмемо 
Естонію, котра одною з перших 
вийшла з Союзу РСР: її малі фер-
ми, доля яких від усіх становить 
73%, обробляють 10% угідь, серед-
ні, котрих 20%, використовують 17 
відсотків орних земель, зате вели-
кі, котрих тільки 9%, хазяйнують 
на 73% естонських земель. Ана-

логічна ситуація в Литві та Латвії, 
в Угорщині, Чехії, Словаччині і 
Хорватії. Цікаво, що єдина Поль-
ща, яка останнім часом домоглася 
неабиякого прогресу в аграрному 
секторі своєї економіки, передала 
79% земель сільгосппризначення 
в розпорядження малих і середніх 
фермерських господарств, чисель-
ність котрих поміж усіма сільськи-
ми товаровиробниками сягнула 99 
(!) відсотків.

При цій нагоді економіст Сер-
гій Маркитаненко повідав, а яка 
ситуація на цей рахунок в розви-
нених, як ми їх називаємо, країнах 
Західної Європи? Там структура 
землекористання кардинально 
протилежна. Загалом в усіх краї-
нах Європейського Союзу сімейні 
фермерські господарства станов-
лять 85% від усіх діючих сільгосп-
підприємств, працюють на 68% 
земель сільськогосподарського 
призначення та вирощують і ви-
робляють 71% продовольчої про-
дукції.

Зрозуміло, що між країна-
ми, свідчить далі Маркитаненко, 
відмінності існують,  але в усіх 
випадках навіч орієнтація на фер-
мерські господарства. До речі, і 
задля соціальної стабільності та 
демократичних засад. Бо це водно-
раз і підтримка середнього класу 
в аграрному виробництві. Так от, 
в Австрії та Італії домінує мале та 
середнє сімейне фермерство. В Іс-
панії і Франції перед ведуть великі 
сімейні ферми, і вони на рівних 
конкурують з чималими фірма-
ми, котрі однак обробляють не 
більше, ніж в останні роки існуван-
ня Радянського Союзу обробляли 
його колгоспи. А в Німеччині ве-
ликими фермерськими осередка-
ми вважаються ті, у користуванні 
яких від 100 до 250 гектарів. Великі 
ж фірми там не наділені правом 
володіти надмірними ділянками – 
за різних умов і ситуацій передба-
чені обмеження, коли німецьким 
великотоварним підприємствам 
не доводиться володіти площами, 
які в розпорядженні нині і серед-
ніх аграрних фірм в Україні. Тим 
часом аналогічне – як і в Німеччині 
тобто - за структурою сільське гос-
подарство і в Великобританії. Чи 
в Португалії воно подібне до того, 
яке в Іспанії і Франції. І кому не 
відомо, зрештою, що в Голландії, 
Бельгії та Данії саме фермерські 
господарства домагаються висо-
ких і передових технологій у своє-
му виробництві, які переважній 
більшості українських  агрохол-
дингів ще і не снилися. 

Хоча не лише перелічені вище 
аграрні «уподобання» країн Захід-

ної Європи притаманні їм. Зво-
ротний бік цієї медалі – постійна 
і послідовна підтримка там фер-
мерства. Не на словах, як це у нас 
повелося і зараз ще й посилюєть-
ся, а на ділі. Чиниться свідома  й 
безкомпромісна політика попе-
редження виникнення великих 
корпоративних землеволодінь. І 
навзамін здійснюється збережен-
ня сімейного господарювання і ро-
динного – з покоління в покоління 
– приватного володіння землею. 
Ви можете хоч на хвилинку уяви-
ти  таке в нашій нинішній Україні? 
Про таке нам залишається тільки 
мріяти, чи не так? Та йдемо далі: 
якщо в нас насправді здійснюєть-
ся і економічний, і правовий за-
хист інтересів крупних земельних 

фірм, корпорацій і холдингів, то 
в цивілізованій Європі в першу 
чергу, а то й однозначно держави  
стоять на варті інтересів середніх і 
малих бізнесових структур на селі. 
Хочете – вірте, хочете – не вірте, 
одначе це правда. Потужний як 
захист, так і потужна підтримка 
сімейного фермерства беруть гору 
без винятку у всіх країнах Західної 
Європи.

Вибирають тут між різними 
явними факторами і економічни-
ми плюсами та мінусами, але без 
вагань і сумнівів на користь малого 
та середнього бізнесу в аграрному 
секторі. Оскільки сімейні ферми 
отримують вищі урожаї зі свого 
кожного гектара, ніж агропідпри-
ємства, а для агропідприємств в 
першу чергу комерційна доціль-
ність, і вони одначе отримують 
вищі прибутки від кожного свого 
гектара, ніж фермери. Вдумайтеся 
у цю очевидність, і ви зрозумієте, 
що таким чином цивілізовані єв-
ропейці, відстоюючи сімейне фер-
мерство, також діють і в інтересах 
споживачів, себто свого населення. 
Уже хоч би тому, що продукція з 
фермерських господарств завжди 
свіжіша на ринку і… дешевша від 
продукції завеликих підприємств, 
яких медом не ґодуй, а давай яко-
мога вищі прибутки. Як піклуєть-
ся про народ особливо теперішня 
у нас влада, вам всім більш ніж 
зрозуміло – ви це щоденно від-
чуваєте на власній, як то кажуть, 
шкірі. Від такого піклування ско-
ро весь українських народ розбі-
житься світ за очі – хіба ні? І що 
фермери зі своєю калорійною та 
значно чистішою продукцією як 
кістка посеред горла ненажерли-
вим поки що ніби «підпільним» 
олігархам і латифундистам, так це 
і коню, даруйте, ясно.

Чи не тому вони з усіх сил й 
підтримують казочки та  міфи про 
те, наче малі та середні, не кажучи 
уже, що тим паче дрібні і одно-
осібні ферми ніколи не складуть 
конкуренції великим  розмірами 
сільгосппідприємствам. Останні, 
мовляв, за пояс усіх перших запх-
нуть за рахунок  сучасних високих 
технологій та оснащення також 
сучасною технікою, можливостя-
ми одержувати чималі інвестиції і 
брати значні позички, нарешті і за 
рахунок розвинених мереж збуту 
– і т. д, і т. п. А про що насправді 
свідчить європейська практика? 
Про те, якщо хочете знати, що 
завеликі аграрні формування за 
показниками урожайності – пере-
дусім овочів і фруктів, але також і 

пшениці чи соняшнику – пасують 
перед фермерськими. Аналіти-
ки пояснюють це тим, по-перше, 
що невелику ділянку ретельно 
й – даруйте – на  совість обробля-
ти елементарно набагато легше, 
ніж велику. Та головне, по-друге, 
що догляд за своїм полем і свої-
ми посівами у виконанні сім‘ї або 
невеликого ФГ, у яких земля ще 
й перебуває у приватній власно-
сті, приносить значно кращі ре-
зультати, ніж коли чужа земля 
перебуває практично сповна під 
доглядом найманих працівників. 
Така селяві, як говорять францу-
зи. І це великий мінус надмірного 
масштабами землекористування. 
А ще завелика «збитковість» для 
держави, котра в першу чергу пе-
реймається інтересами свого на-
роду. Воднораз очевидна шкода 
для кожного суспільства, для яко-
го соціальні стандарти і соціальне 
благополуччя населення, гармонія 
і спокій понад усе. В Україні, вихо-
дить, уже за 27 років незалежності 
до цього рівня  мислення і розу-
міння, до цих стандартів досі так 
і не доросли. Особливо хибує на 
настільки передові погляди, пере-
конання і устремління діюча зараз 
у нас влада.

У неї зовсім інша мета – без-
кінечність вкрай здичавілого, 
атрофованого і злочинного, зло-
дійського, грабіжницького нако-
пичення первинних капіталів, але 
неодмінно обмеженою кількістю 
мільярдерів-олігархів. Ясно, що 
за таких умов ефективне мале і 
середнє, тим паче сімейне фер-
мерство не вписується у логіку і 
сценарій можновладців, котрих 
інстинкт наживи зводить зі здо-
рового розуму. Вони нині готові 
куди завгодно - у нетрі й тупики, 
на  манівці завести свій народ, - 

аби лишень розбагатіти до меж 
ледве не небожителів. Нищать, 
викорчовують з корінням тому 
фермерство ще й з інших власних 
потреб – щоб коли дійде діло до  
продажу землі, воно не плуталося 
під ногами, а перебувало далеко 
поза кожним полем в становищі  
поза грою. 

Адже сьогодні уже кожному 
українцю зрозуміло, що рано чи 
пізно, але земля має стати товаром 
і у нас. От тільки кожен свідомий 
українець і докине, що лише ж не 
при цій владі. Цю землю викори-
стає, як останнє, що в Україні ще 
залишається не розграбованим і 
не привласненим (не прихватизо-
ваним, якщо точніше) олігархами. 
А кому не хочеться «скупити» усі 

землі за безцінь, можна казати, 
що надурничку? Поки тутешній 
народ затурканий і забитий не-
статками та непереливками, бідні-
стю і безпросвітком та безнадією! 
Зовсім же інша на селі складати-
меться ситуація, якщо дати волю 
твердо спинатися на свої ноги не 
лише фермерським, а й сімейним 
та селянським, в тому числі одно-
осібним господарствам. Знову ж 
таки досвід розвиненої Європи 
показує, що там, де в аграрному 
секторі домінує дрібний, малий та 
середній бізнес, там ціни на землю 
в рази вищі проти цін в країнах, де 
бал правлять власники надмірних 
землеволодінь.

Згадуваний уже вище еконо-
міст Сергій Маркитаненко пояс-
нює це так: коли є ринок землі, 
коли марно, рясно чи обмежено 
пропозицій, попит завжди достат-
ній.  Фермерські ж господарства 
навіть заможних держав ладні ку-
пляти не оптом, образно кажучи, 
а в роздріб. Вони раді придбати і 
один чи два, три чи п‘ять, нехай і 
десять «зайвих» гектарів, оскільки 
кожен додатковий кому-кому, а  
їм гарантує неабиякий приріст ви-
робництва, тих же урожаїв. А це 
ж бо конкуренція, яка спричиняє 
зростання цін на земельні ділян-
ки. Судіть самі: якщо, скажімо, в 
Румунії, котра також потерпає від 
недавньої соціалістичної  спадщи-
ни, гектар ріллі коштує (зауважи-
мо, що у нашому розпорядженні 
дані минулих 2016-1017 років – 
Авт.) 1 650 євро, а в Естонії, колиш-
ній радянській себто республіці, 1 
850, то в Польщі уже коштує 6300 
євро, в Іспанії 11 450 євро, Італії 19 
400 і в Німеччині усі 22 300 євро. 
Там, де верховодить ефективний 
господар і власник землі, там вона 
дорожча. То не випадково ж за 

прогнозами експертів в Україні 
при сприятливій передусім для 
селян політиці в аграрному сек-
торі економіки вартість гектара 
орної землі сягне не меншого, ніж 
в Австрії – «найдорожчій» нині на 
цей рахунок в Європі – показника 
в 31 тисячу 500 євро. Та ні, домо-
рощені вітчизняні претенденти на 
тотальне заграбастання земельних 
просторів вдома збираються заво-
лодіти ними «меншою кров’ю», а 
збути потім зарубіжним «інвесто-
рам» за європейськими цінами – 
хіба це не ясно? Та ясно, як в білий 
день, котрий для українців готу-
ються обернути у геть чорний!

Ще  попереду так званої аграр-
ної реформи, відкривши ніби світ-
лий шлях для фермерів, наступні 

«реформатори» України фактич-
но підступно залишили їх на роз-
доріжжі. Як перед стіною, яку ні 
обійти, ні здолати, тож ні завали-
ти, ні пробити. Перед отим каме-
нем, коротше, на якому написано: 
«Направо підеш – базару немає, 
наліво  підеш – обкрадуть до нит-
ки, прямо підеш…» В тому то й 
річ, що прямо впевнено і з гордо 
піднятою головою іти і не дають.

ТАК ЇМ І ТРЕБА!
Є ще одна хронічна болячка, 

яку залишила по собі радянська 
колгоспна система. Вона видозмі-
нюється залежно від нових обста-
вин, пристосовується до них, але 
не зникає і не пропадає. Віруси 
цього захворювання, навпаки, раз 
у раз «заходять з іншого боку», 
щоб недуг міг ще й посилювати-
ся. В Україні, принаймні, це відбу-
вається. І через те в першу чергу, 
якщо хочете знати, що дружною 
оравою наступають потужні і ве-
ликомасштабні аграрні підпри-
ємства та фірми, агрохолдинги і  
агрокорпорації. А мова іде про 
звичку українських селян тягнути 
з колгоспів, у яких усе було всіх і 
нічиє воднораз, будь-що, що «по-
гано лежало». Як розповідала ко-
лись у моєму селі одна тітка, вона 
«хвора, сама не своя, якщо з ро-
боти на фермі чи в полі додому 
вернулася з порожніми руками».

То колгоспна епоха на цей 
рахунок не минула безслідно – як 
поголовно крали з колгоспів, так 
тепер поголовно крадуть з агро-
холдингів. Більше того, злодій-
ство цього гатунку адаптувалося, 
сягаючи уже ще значніших роз-
махів. А чого соромитися й вага-
тися, якщо можливості нині ого-
го які не минати нічого, що або 
в домашньому господарстві зго-

диться, або продати відразу мож-
на, аби в кишеню собі покласти 
зайву сотню, а то уже й тисячу 
гривень?! Не повірите ви, мабуть, 
але недавно засновник і власник 
великого сільгоппідприємства 
скаржився, що йому «доводить-
ся тримати більше сторожів, ніж 
трактористів, одначе це помагає, 
як мокре горить». І тому він ос-
таннім часом передбачає-закла-
дає наперед у «бухгалтерію» як 
неминучі втрати від розкрадачів. 
А що вдієш, вигукував цей  сучас-
ний «поміщик», коли «якщо най-
нятий мною ніби ж прекрасний 
трудівник надумає щось украсти, 
він украде, і ви нічого не зроби-
те, щоб завадити йому у цьому – 
ви навіть знати не будете, що це 

саме він украв, бо робить вигляд, 
що ні, не він»?! Сторожів на кож-
ну дільницю й ділянку не наста-
чиш же! Гаразд, хай і спіймаєш 
крадія-несуна на гарячому – і як 
ти його покараєш? Проганяти, 
негідника, з роботи, щоб і духу 
його не було! Так він завтра, уже 
в статусі безробітного, знаючи, де 
що у господарстві лежить, росте 
або хрюкає, мекає й бекає, крас-
тиме ще безбожніше, як, виба-
чайте, зобижений месник! Спа-
су-порятунку від нього не буде – в 
цьому і сумніватися не треба.

Та навіть офіційно, на сайті 
«Latifyndist.com» (сайт «Латифун-
дист» - ви зрозуміли?) директор 
аграрної компанії RCS Олек-
сандр Киричок недавно цілий 
гвалт здійняв, заявивши, що «у 
сільському господарстві великі 
холдинги геть беззахисні перед 
крадіями, які їх руйнують». І чим 
більші підприємства, тим біль-
ша спокуса, мовляв, їх грабувати. 
Оскільки в іншу чергу «чим вони 
більші, тим складніше встежити 
і вберегти від крадіїв». Як при-
клад, пан Киричок навів ситуа-
цію з пальним – речовиною, яка 
в структурі витрат, принаймні 
в компанії RCS, посідає перше 
місце. До 30 відсотків коштів, які 
спрямовуються на купівлю ресур-
сів, стверджує пан Киричок, це 
витрати на  «горючку». І ці  від-
сотки знай ростуть, лягають на 
собівартість продукції та прибут-
ковість  підприємства, бо розкра-
дання солярки чи бензину, інших 
мастильних матеріалів збільшу-
ється. Сягають від 10% взимку до 
третини від закуплених влітку. 
Як з цим боротися – «виходу не 
знаходимо». Адже цуплять паль-
не уже на внутрішніх заправках, 
коли заповнюють тільки півбака, 
а решту зливають у свої ємкості. 
Часто-густо діють у змові з одного 
боку з операторами АЗС, а з ін-
шого і з керівниками та спеціаліс-
тами підрозділів компанії. Щоб 
одні одних прикривали і гроші 
ділили між собою. Навіть прояв-
ляють неабиякі раціоналізатор-
ські здібності, коли у ті ж тракто-
ри вмонтовують «удосконалення» 
паливних систем, котрі дозволя-
ють відбирати «в сторонні кані-
стри» до 10 літрів за зміну. Або 
ще умудряються спеціальними 
генераторами імпульсу - особли-
во на автомобілях, котрі завжди в 
дорозі і заробітки їхніх водіїв за-
лежать від «пробігу» - наганяють 
кілометраж: здолають 800 км, а на  
спідометрі – уся тисяча. Вигода 
подвійна: до зарплати чималий 
плюс і «заощаджене» пальне…

Ми коли читали ці одкровен-
ня і «секрети»-хитрості, дивува-
лися від того, що, стурбований 
розмірами крадіжок, директор  
агрокомпанії оприлюднював 
ці та інші «винаходи» винахід-
ливих, даруйте за тавтологію, 
«злодіїв у законі», як їх уже нази-
вають у великих  аграрних фор-
муваннях. Це ж бо підказки для 
не в тім‘я битих найманих пра-
цівників, як їм і собі не ловити 
гав, хіба не так? Але крадуть не 
лише пальне та мастильні мате-
ріали. Якщо колись з колгоспів 
несли додому відро дерті чи пару 
кружків макухи, мішок силосу 
або корзину качанів кукурудзи, 
бричку буряків чи гарбузів, то 
сьогодні крадуть центнерами як 
мінімум мінеральні добрива і 
засоби захисту рослин, також по-
сівний матеріал елітних сортів й  
саме зібране та звезене у сховища 
збіжжя зернових. 

Та на другому місці після «го-
рючки», якщо вірити директору 
ще однієї супер-компанії, на цей 
раз комерційному директору 
«УкрАгроКом» Павлові Фесюку, 
«ходові» серед фактично невло-
вимих крадіїв – це гербіциди. 
Загалом хімічні препарати скла-
дають четверть «незворотних» чи 
й неминучих  втрат від пограбу-
вань, але гербіциди – «лідери». 
Що й не випадково, оскільки 
вони нині доволі дорогі. Далеко 
не всі і міцні фермерські госпо-
дарства, не кажучи уже про се-
редні та малі, спроможні дозво-
лити собі закупляти гербіциди 
«в волю». Звідси «бізнес» бага-
тьох з тих, хто працює по найму 
в агрохолдингах та має доступ до 
хімікатів: постачати дефіцитні 
гербіциди землякам-фермерам. 
Беруть аж бігом за пів-ціни. А 
досить же у прискореному темпі 
галопом, на більшій, ніж треба, 
швидкості вносити гербіциди, як 
«економія» гарантована. Ще й за-
їжджай тепер  агрегатом великої 
компанії і обробляй «заощадже-
ним» розчином посіви маленько-
го фермерського господарства!

Ви зрозуміли? Звинувачують 
засновники і власники надпо-
тужних фірм та агрохолдингів, 
компаній і корпорацій переду-
сім «замовників» краденого – себ-
то фермерів, які ніби і є найбіль-
шими і найбажанішими клієнта-
ми злодіїв-грабіжників крупних 
сільськогосподарських підпри-
ємств. Вони тобто, це вони ство-
рюють попит на ті чи інші дефі-
цитні і недешеві ресурси і мате-
ріали, а кому його задовольняти 
сьогодні не бракує. Цим же зав-
даються неабиякі збитки вели-
ким виробникам аграрної про-
дукції. Все той же комерційний 
директор компанії «УкрАгро-
Ком» Павло Фесюк навів свій під-
рахунок: «На кожен гектар своїх 
угідь гербіцидів ми закупляємо в 
середньому на сто доларів, і 10% 
точно з них викрадаються найма-
ними працівниками чи й сторон-
німи негідниками, які водять вза-
ємовигідну «дружбу» зі сторожа-
ми. От і множте ці 10 процентів, 
а значить, що 10 доларів, на два 
з половиною мільйонів гектар 
землі, котрі нині контролюють-
ся  підприємствами-гігантами. 
Виходить, що тіньовий, краде-
ний ринок хімікатів досягає 25 
мільйонів американських дола-
рів у рік. Гра, яка варта свічок 
– згодні?» Ще б пак! Та коли ми 
повідали цю «вищу математику» 
добре знайомому нам фермеру, 
він злостиво сказав, як відрізав, 
що так їм і треба! Тобто на його 
думку таких масштабів збитків, 
які несуть «саме ці гіганти», вони 
й заслуговують. Це їм «як кара 
за ті страждання, які доводиться 
через них нам терпіти»! Так чи 
інакше, а на мирне співіснування 
-  принаймні сьогодні – «ні їм, ні 
нам сподіватися не доводиться».

Що дуже схоже на правду. 

Саме те схоже на правду, що все, 
що крадуть у  великих землеко-
ристувачів, передусім крадуть в 
інтересах малих і середніх фер-
мерів. Приміром, якісне насіння 
вишуканих сортів і вишуканої 
зарубіжної селекції. Адже воно 
також доволі дороге, його бага-
тьом ФГ не накупитися. А ось за 
«прийнятними» цінами від «до-
вірених постачальників» - будь 
ласка! Як же, цікавимося уже 
ми зі свого боку, «постачальни-
кам» вдається непомітно викра-
дати центнерами? Виявляється, 
дуже просто: сієш, приміром, 
кукурудзу – бери кілька мішків 
нікудишньої домашньої, змішуй 
в сівалках з відбірною – і вперед. 
Там, де за нормами на полі висія-
но три десятка мішків, не менше 
три з них некондиційного насін-
ня. Правда, насправді непомітно 
це не минає, та тільки лови потім 
вітер у полі. Потім – це восени, 
коли втрати урожаю значно пе-
ревершують об‘єми викраденого 
насіння.

Так що фермери радять сво-
їм завеликим непримиренним 
суперникам спершу зрозуміти, 
а чому крадіжки в аграрному 
виробництві, котрі руйнують 
дійсно агрофірми, компанії і 
холдинги, зась сьогодні «витра-
вити»-ліквідувати раз і назавж-
ди «як пережитки колгоспного 
ладу»? Та тому, що це не тільки 
і не стільки спадщина з недале-
кого минулого. Це уже й надба-
не та нажите у наші непрості і 
суперечливі, несправедливі і не-
праведні часи. Якщо у тебе віді-
брали роботу і відбирають змогу 
самому трудитися на своїй землі, 
відбирають і саму землю, то за 
що людям жити, догодовувати 
до смерті батьків, які здоров’я по-
клали на карб розграблених нині 
колгоспів, і чим годувати власних 
дітей? Та якщо селяни сьогодні 
не можуть дозволити собі мати 
все, що мають «багаті скоробага-
тьки», придбати собі і дітям все 
необхідне і що ті ж діти хочуть, 
то як їм не красти? Голод не тітка, 
бідність не радість, а злидні, у які 
тебе силоміць кинули і кидають, 
привід «віддячувати тотожним» - 
пора це вже затямити й зарубати 
собі на носі тим, хто лише гре-
бе під себе і не задумується про 
людей, в даному разі про скрив-
джених і також обікрадених до 
нитки селян.

Нарешті, розшарування су-
спільства на бідних і багатих, 
причому у таких масштабах 
різниці, як у нас зараз, коли ба-
гатим усе понад міру, а бідним 
дулі, сподіватися, що останні 
примиряться і присядуть, не те 
що марно – підло! Так що, чим 
більше захоплюватимуть олігар-
хи і латифундисти землі та чим 
дужче руйнуватимуть вони села і 
чим нижче пригинатимуть сіль-
ський народ і нищитимуть фер-
мерський та родинний аграр-
ний бізнес, тим дошкульніше і 
відчутніше діставатиметься і їм. 
Адже якщо сьогодні великі зем-
лекористувачі та роботодавці 
платять найманим працівникам 
жалюгідні копійки, то невже 
вони можуть думати, що народ 
не верне собі зароблене іншими 
«методами»?

Тому крапка у цій нашій 
сьогодні публікації - побажан-
ня і агроолігархам задуматися, 
а що чекає на них і їхніх дітей 
в майбутньому, якщо вони у 
явно нездоровій лихоманці не 
зупиняться душити і переводи-
ти селянський рід?  Варто озир-
нутися у багатющу й повчальну 
історію людства на цей раху-
нок, щоб вибрати нарешті єди-
но правильний справедливий 
шлях. Адже тупик ні їм, ні всім 
роботящим і бідовим селянам 
не потрібен. 

Підготувала 
Ніна МИХАЙЛОВА.



6 17 жовтня 2018 року
№ 40 (79)

Консультації

Шановні читачі! Редакція не надає юридичні консультації по телефону. 
Надсилайте свої запитання поштою або на електронну адресу газети.

ПРАВОВЕ ПОЛЕ
У яких випадках 

призначається допомога?
Що ж, почнемо з основного - 

визначити, чи маєте ви право на 
отримання статусу безробітно-
го. Так, стаття 43 Закону України 
«Про зайнятість населення» за-
значає, що статусу безробітного 
може набути:

1) особа працездатного віку, 
яка через відсутність роботи не 
має заробітку або інших доходів, 
готова та здатна приступити до 
роботи;

2) особа з інвалідністю, яка 
не досягла пенсійного віку (див. 
статтю 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування») та отри-
мує пенсію по інвалідності або 
соціальну допомогу відповідно 
до законів України «Про дер-
жавну соціальну допомогу осо-
бам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю» та «Про 
державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідні-
стю» (далі - особи з інвалідні-
стю);

3) особа, молодша шістнад-
цятирічного віку, яка працювала 
і була звільнена у зв’язку із змі-
нами в організації виробництва 
і праці, зокрема припиненням 
або перепрофілюванням під-
приємств, установ та організа-
цій, скороченням чисельності 
працівників.

Куди звертатись 
по допомогу?

Відповідно до Наказу Мініс-
терства юстиції України 28 груд-
ня 2016 р. за № 1723/29853 «Про 
затвердження Положення про 
державну службу зайнятості», 
державна служба зайнятості та її 
територіальні (центри зайнятості) 
органи реалізують політику дер-
жави в даній сфері. І слід відзна-
чити: хоча і держава гарантує ці 
виплати, надає їх вона з великою 
неохотою - безробітних в центрах 
зайнятості (далі - ЦЗ) зустрічають 
«прохолодно», проста (на пер-
ший погляд) процедура реєстра-
ції ускладнюється працівниками 
центрів.

Тому перед «штурмом» ЦЗ 
слід ґрунтовно підготуватися: 
з’ясувати, які документи мають 
право від Вас вимагати, в які тер-
міни відбувається реєстрація, в 
яких розмірах мають призначити 
виплату.

Статус безробітного надаєть-
ся особам за їх особистою заявою 
з першого дня реєстрації ЦЗ у 
разі відсутності підходящої ро-
боти, незалежно від зареєстрова-
ного місця проживання чи місця 
перебування. Тобто, через не 
«місцеву прописку» відмовити 
не можуть.

Які документи 
необхідно подати                                                 

до територіального 
органу ЦЗ?

Відповідно до пункту 5 «По-
рядку реєстрації, перереєстрації 
безробітних та ведення обліку 
осіб, які шукають роботу» затвер-
дженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 
2013 р. № 198, необхідно подати 
наступні документи:

паспорт громадянина Украї-
ни або тимчасовепосвідчення гро-
мадянина України (для осіб, які не 
досягли шістнадцятирічного віку 
- свідоцтво про народження та до-
відку про реєстрацію місця про-
живання або місця перебування, 
видану територіальним органом 
або підрозділом ДМС);

 облікова картка платника 
податків;

 трудова книжка або цивіль-
но-правового договору чи доку-

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області 
нагадує, що Законом від 10 липня ц. р. № 2497, який набрав 
чинності 15 серпня 2018 р., внесено зміни до Податкового 
кодексу від 2 грудня 2010 р. № 2755-VІ із змінами та допов-
неннями та деяких законів щодо стимулювання утво-
рення та діяльності сімейних фермерських господарств.
Зокрема, згідно з внесении змінами фізичні особи, які орга-
нізували фермерське господарство, зможуть зареєстру-
ватись фізичними особами – підприємцями-платниками 
єдиного податку четвертої групи за умови виконання 
сукупності вимог, визначених п . 291.4 ст. 291 ПКУ:
 здійснювати винятково вирощування, відгодовування 

сільгосппродукції, збирання, вилов, переробку такої влас-
но вирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
 вести господарську діяльність (крім постачання) за міс-

цем податкової адреси;

Як стати на біржу праці 
(центр зайнятості) 

й отримати виплати?
У період економічної 
нестабільності, коли кожен під 
загрозою втрати місця роботи, 
а отже засобів для існування, 
варто згадати, що держава 
гарантує певні соціальні 
гарантії, зокрема, допомогу по 
безробіттю.
 Як отримати таку допомогу, 
чи можна прожити на 
неї - розберемось в цій 
консультації.

мента, який підтверджує період 
зайнятості. У разі втрати трудової 
книжки, пред’являєте дублікат 
трудової книжки чи довідку ар-
хівної установи про прийняття та 
звільнення з роботи або цивіль-
но-правовий договір чи документ, 
який підтверджує період зайня-
тості;

В окремих випадках у вас мо-
жуть вимагати:

 військовий квиток;
 копію довідки до акту огля-

ду медико-соціальною експерт-
ною комісією та у разі наявності 
пред’являє індивідуальну програ-
му реабілітації (для осіб з інвалід-
ністю);

 посвідку на постійне про-
живання або посвідчення біженця 
або особи, яка потребує додатко-
вого захисту або якій надано тим-
часовий захист (для іноземців та 
осіб без громадянства, які постій-
но проживають в Україні, визнані 
в Україні біженцями або осіб, які 
потребують додаткового захисту, 
яким надано в Україні притулок 
чи тимчасовий захист, а також ті, 
що одержали дозвіл на іммігра-
цію);

 диплом або інший доку-
мент про освіту.

Додаткові вимоги законода-
вець встановив для внутрішньо 
переміщених осіб: зобов’язав 
пред’явити довідку про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної 
особи та надати її копію. У разі 
відсутності документів, що під-
тверджують факт звільнення, вну-
трішньо переміщені особи також 
пред’являють:

 заяву про припинення тру-
дових відносин, справжність під-
пису на якій нотаріально засвід-
чена або відповідне рішення суду 
- у разі припинення трудових від-
носин (припинення зайнятості) у 
судовому порядку;

 розрахунковий документ, 
що підтверджує надсилання за-
значеної заяви роботодавцю ре-
комендованим листом з описом 
вкладення.

Пропозиція роботи
У разі наявності пропозиції 

підходящої роботи у день по-
дання заяви про надання статусу 
безробітного особі за попереднім 
узгодженням з роботодавцем ви-
дається направлення на працев-
лаштування.

Особа зобов’язана подати 
протягом семи календарних днів 
з дня отримання такого направ-
лення центру зайнятості пись-
мову відповідь роботодавця про 
працевлаштування або відмову у 
працевлаштуванні.

Як показує практика, «шука-
чі роботи» часто домовляються з 
роботодавцем про надання нега-
тивного рішення. Адже, робота, 
що пропонується у центрі зайня-
тості, завше не надто вигідна, а 
отримання грошей не працюючи, 
надає змогу шукати більш «хлібне 
місце».

Так, якщо в зазначений 
строк особа подає центру за-
йнятості письмову відповідь 
роботодавця про відмову у пра-
цевлаштуванні або відстрочен-
ня вирішення питання щодо 
працевлаштування у зв’язку 
з необхідністю проходження 
медичного та наркологічного 
огляду, призначення дати кон-
курсного відбору, такій особі 
надається статус безробітного з 
дня подання відповідної заяви.

Строки прийняття 
рішення ЦЗ про надання 

статусу безробітного
Рішення про надання статусу 

безробітного чи відмову у надан-
ні такого статусу приймається 
центром зайнятості не пізніше 
семи календарних днів з дня по-
дання відповідної заяви.

Законом також встановлений 

виключний перелік підстав для 
відмови, а саме:

  відсутність на дату звернен-
ня до ЦЗ визначаених та описа-
них вище документів;

 встановлення факту зайня-
тості особи, у тому числі отри-
мання повідомлення роботодав-
ця про працевлаштування особи;

 звернення особи, що не має 
права на призначення такої до-
помоги;

 письмова відмова особи від 
пропозиції підходящої роботи;

 невідвідування роботодав-
ця та неподання в установлений 
строк без поважних причин 
письмової відповіді роботодавця 
про відмову у працевлаштуванні;

 неповернення особою ко-
штів, отриманих за період по-
передньої реєстрації, що при-
пинена на підставі:  закінчення 
професійного навчання за на-
правленням центру зайнятості 
без поважних причин; відмови 
від двох пропозицій підходящої 
роботи, в тому числі за набутою 
професією за направленням цен-
тру зайнятості, а для безробітно-
го, який вперше шукає роботу 
та не має професії, - відмови від 
двох пропозицій проходження 
професійного навчання у період 
з дня реєстрації (перереєстрації); 
смерті безробітного або визнання 
його за рішенням суду помер-
лим, безвісно відсутнім, недієз-
датним чи обмежено дієздатним.

Зауважимо, що особам, які 
навчаються за денною формою 
у закладах загальної середньої, 
професійної (професійно-техніч-
ної) та вищої освіти, а також осо-
бам, у яких відсутній страховий 
стаж, не може бути надано статус 
безробітного.

Тим не менш, Закон дозволяє 

як повторно звернутись до ЦЗ 
(через сім днів з дня прийнят-
тя відповідного рішення), так і 
оскаржити відмову.

Як довго і яку допомогу
 можна отримувати?
Допомогу по безробіттю 

призначають на восьмий день 
після того, як Вас взяли на облік 
в ЦЗ. Особам, які звільнились 
з останнього місця роботи за 
власним бажанням без поваж-
них причин або за порушення 
трудової дисципліни, виплати 
нараховуватимуться з дев’яносто 
першого дня.

Періоди виплати грошової 
компенсації безробітних можуть 
бути наступними:

 720 днів – для осіб перед-
пенсійного віку (за 2 роки до ви-
ходу на пенсію);

 360 днів – стандартна три-
валість виплат для більшості гро-
мадян;

 270 днів – при звільненні з 
останнього місця роботи за влас-
ним бажанням без поважних 
причин, за згодою сторін, а та-
кож через:

 систематичне невиконання 
працівником без поважних при-
чин обов’язків;

 прогулу без поважних при-
чин;

 появи на роботі в нетвере-
зому стані, у стані наркотичного 
або токсичного сп’яніння;

 вчинення за місцем роботи 
розкрадання (в тому числі дріб-
ного) майна власника;

 розірвання трудового до-
говору з керівником на вимогу 
виборного органу первинної 
профспілкової організації (проф-
спілкового представника);

 180 днів – для переселенців, 
а також молоді, яка закінчила або 
припинила навчання у загально-
освітніх, професійно-технічних 
і вищих навчальних закладах, 
звільнилася зі строкової військо-
вої служби.

Безробітні особи, у яких стра-
ховий стаж за останні 12 місяців 
до реєстрації на біржі праці пе-
ревищує півроку або мають пе-
рерву в роботі з поважних при-
чин, будуть отримувати виплату 
в процентному співвідношенні 
до їх середньої зарплати в залеж-
ності від страхового стажу, але не 
менше мінімального розміру до-
помоги по безробіттю, встанов-
леного для цієї категорії.

Якщо ваш трудовий стаж 
становить менше двох років - ви-
плата становитиме 50% від заро-
бітної плати, від двох до шести 
років - 55%, від шести до десяти 
років - 60%, більше десяти років 
- 70%.

Сума виплат залежно від три-
валості безробіття плавно змен-
шується: в перші дев’яносто днів 
ви отримуєте 100% призначеної 
грошової допомоги, наступні 
дев’яносто днів — 80%, а далі ви-
плати становлять 70%.

Максимальний розмір до-
помоги по безробіттю не може 
перевищувати чотирикратного 
розміру прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб.

Інколи корисно згадати, що 
не тільки ми винні державі, а і 
держава винна нам, особливо 
в тяжких ситуаціях, особливо 
враховуючи факт, що гроші, які 
ми отримаємо, і є нашими кош-
тами, сплаченими раніше, так 
званий страховий внесок, який 
вираховується з нашої заробіт-
ної плати.

Інформація юридичного ресурсу 
«Протокол».

Сімейні фермерські господарства мають 
можливість працювати у новому форматі

 не використовувати працю найманих осіб;
 членами фермерського господарства такої фізичної 

особи є лише члени її сім’ї у визначенні ч. 2 ст. 3 Сімейного 
кодексу України;
 площа сільськогосподарських угідь та/або земель вод-

ного фонду у власності та/або користуванні членів фер-
мерського господарства становить не менше 2 га, але не 
більше 20 га.
Крім того, внесено зміни до Закону України від 24 червня 
2004 року  № 1877-IV «Про державну підтримку сільського 
господарства України», якими, зокрема, передбачено піль-
говий порядок сплати єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування для членів/голови 
сімейного фермерського господарства протягом 10 років 
за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті 
України.
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Квіти, посаджені під зиму, будуть відрізнятися хорошим 
ростом, стійкістю до хвороб та погодних умов.
Так само, посіявши насіння під зиму, ви звільняєте для себе 
час навесні. А його якраз і бракує.
Квіти, які можна посадити восени:
Однорічники: чорнобривці; волошку; резеду; космею; 
настурцію; амарант; дельфініум; матіолу. Мак, адоніс 
літній, аліссум морський, айстра китайська, гвоздика 
китайська, годеція великоквіткова. Іберис гіркий і 
зонтичний, календула лікарська, кларкія ноготкова, 
лаватера тримісячна. Лобулярія морська, малькольмія 
приморська, матіола дворога, резеда запашна, флокс, 
хризантема.
Дворічники: маргаритку; незабудка; турецька гвоздика; 
віола.
Багаторічники: дзвіночок; примула; гвоздика; астра; 
простріл; аквілегія. Лаванда, аконіт, арабис альпійський, 
язичник, гайлардія, гейхера, гіпсофіла, дельфініум, дицентра. 
Люпин, мак східний, злинка, молочай, поповник, рудбекія.

Навіщо поливати 
дерева восени?
Дерева поливають, щоб на-

ситити їх вологою, яка випаро-
вується з поверхні листя й гілок. 
Взимку, незважаючи на морози, 
процес випаровування вологи 
продовжується, хоча це і від-
бувається набагато повільніше. 
Тому дерева, які не наситили 
достатньою кількістю рідини 
перед зимівлею, в холодну пору 
року під впливом низьких тем-
ператур починають «висушува-
тись». Щоб цього не відбувалося, 
рослини і потрібно гарненько 
полити, поки не настали стійкі 
заморозки.

Крім того, добре зволожений 
ґрунт краще проводить тепло і 
таким чином захищає коріння 
дерев від обмороження.

Як визначити, чи 
потрібно поливати 
плодові дерева восени?
Вважається, що, якщо восени 

йдуть часті і рясні дощі, додатко-
во зволожувати дерева не потріб-
но. Однак важливо враховувати, 
яким було літо. Якщо воно було 
сухим і посушливим, осінніх до-
щів буде недостатньо.

Є більш надійний спосіб пе-
ревірити, чи потребує сад осін-
нього поливу. Щоб визначити 
ступінь зволоженості ґрунту, по-
трібно викопати в саду поміж де-
ревами яму глибиною 30-50 см і 
взяти звідти жменю землі. Якщо 
з неї легко сформувати щільну 
грудку, поливати сад не потріб-
но. Якщо ж земля розсипається в 
руках - сад вимагає поливу.

Більш точну відповідь можна 
отримати, поклавши грудку зем-
лі, витягнуту з ями, на газетний 
аркуш або паперову серветку.

Якщо ґрунт залишає вологий 
слід - сад поливати не потрібно.

Якщо шар щільний і воло-

Як правильно полити дерева перед тим, 
як сад повністю зануриться в зимовий сон

гий, але сліду на папері не зали-
шає, поливати дерева все ж по-
трібно, але слід зменшити кіль-
кість води на 1/3.

Якщо грудка землі суха і роз-
сипається - деревам необхідний 
повноцінний полив.

Правила передзимового 
поливу дерев
При поливі саду зволожува-

ти ґрунт потрібно рясно. Полив 
невеликими дозами послаблює 
рослини. Дорослі дерева необ-
хідно поливати так, щоб волога 
проникала в землю на глибину 
1-1,5 м. Мінімальний поріг - 0,6-
0,7 м.

На молоде деревце, посадже-
не в цьому році чи в попередньо-
му, зазвичай йде близько 40 л (4 
відра води. Деревам старшим 
(10-15 років) потрібно від 50 до 70 
л води, а зовсім дорослим - до 100 
л води.

При осінньому поливі важ-
ливо не перестаратися і не пе-
релити дерева. Занадто велика 
кількість води може витіснити 
з грунту повітря, що часто при-
зводить до відмирання коренів у 
рослин.

При осінньому поливі слід 
також враховувати особливості 
грунту на ділянці. Ділянки з по-
ганим дренажем і високим заля-
ганням грунтових вод потрібно 
поливати дуже обережно. В да-
ному випадку рекомендується 
зволожити ґрунт на глибину до 
100 см.

Що таке 
вологозарядний 
полив дерев?
Вологозарядний полив дерев 

- це і є пізньоосінній полив, який 
повинен наситити ґрунт вологою 
на зимовий період. Така проце-
дура особливо важлива для регі-
онів, де осінь зазвичай посушли-
ва і грунт часто пересихає.

Підзимовий вологозаряд-
ний полив забезпечує не тільки 
достатню кількість вологи, але і 
створює кращі умови для того, 
щоб дерева добре перенесли 
низькі температури. Крім того, 
вологий грунт менш схильний 
до промерзання, ніж сухий.

Такий полив обов’язково по-
трібен плодовим деревам і хвой-
ним культурам. Поливати всі де-
рева бажано в сонячний день.

Коли восени поливати 
плодові дерева?
Полив проводять після ма-

сового опадання листя. В цей 
час температура повітря зни-
жується настільки, що коріння 
дерев перестає споживати во-
логу у великій кількості. Якщо 
провести полив до початку 
листопада, можна спровоку-
вати ріст пагонів - особливо 
це стосується молодих дерев. 
У такому разі рослини погано 
перезимують і не зможуть дати 
добрий урожай у наступному 
році.

Зазвичай сад поливають в 
жовтні-листопаді (залежно від 
регіону). Тому краще всього 
орієнтуватися на опале листя і 
температуру повітря: вона по-
винна бути в межах 2-3°С.

Способи поливу 
дерев восени
Поливати садові культури 

можна різними способами: за 
допомогою відра, з шланга, ме-
тодами дощування або крапе-
льного зрошення.

Відра і шланги
При поливі з відра зручні-

ше відміряти кількість води, 
яку ви вносите під дерево. 
Але якщо рослина велика і 
вимагає рясного поливу, а та-
кож якщо у вас великий сад, 
з відрами до кожного дерева 
не набігаєшся. Тому набагато 
простіше покласти під куль-
туру шланг. А якщо викопати 
поливальні канали, можна на-
віть організувати полив таким 
чином, щоб вода одночасно 
надходила відразу до кількох 
деревах.

Як розрахувати кількість 
води при поливі зі шланга? По-
трібно помістити шланг в 10-лі-
трове відро і засікти, за який 

час воно заповниться водою. 
Знаючи це, можна розрахувати 
кількість часу, протягом якого 
потрібно поливати кожне кон-
кретне дерево.

Такі способи поливу підхо-
дять тільки для рівних ділянок, 
на яких вода не буде стікати від 
дерев по схилу.

Дощування
У разі якщо присадибна те-

риторія має ухил, полив краще 
проводити методом дощуван-
ня. Так волога буде вбиратися 
в грунт більш рівномірно. Але 
візьміть на замітку, що до-
щування підвищує вологість 
повітря навколо дерев, що не 
завжди добре, оскільки може 
призвести до розвитку різних 
захворювань.

Крапельний полив
Цей спосіб підходить для 

будь-якої ділянки і вважається 
найкращим. Щоб не купувати 
спеціальну систему зрошення, 
поливати дерева таким спосо-
бом можна з допомогою про-
колотих в різних місцях шлан-
гів. Їх потрібно підключити до 
водопроводу або поєднати з 
основним шлангом і укласти 
кільцем по краю пристовбуро-
вого кола.

По ширині зволожена ді-
лянка під деревом повинна до-
рівнювати діаметру крони.

Кожному садівникові важ-
ливо пам’ятати, що з настан-
ням осені роботи у саду не 
закінчуються. Після збору вро-
жаю культури особливо потре-
бують правильного догляду. 
Тому восени так важливо гра-
мотно провести осінню обрізку 
і осіннє підживлення, а також 
правильно полити дерева пе-
ред тим, як сад повністю зану-
риться в зимовий сон.

Квіти, які можна 
посадити восени
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AGROБІЗНЕС
Багато бізнес-ідей, які 
приносять добрий прибуток 
у мегаполісі, швидше за 
все не будуть реалізовані в 
сільській місцевості. Тому 
якщо ви хочете відкрити 
власну прибуткову справу, 
найголовніше – правильно 
вибрати напрямок діяльності. 
У цій статті ми розповімо, 
який бізнес можна відкрити 
в сільській місцевості та як 
привести його до процвітання.

МАГАЗИН
З першого погляду може здатися, що 
відкриття магазину – це найдоступ-
ніша бізнес-ідея для села. Насправді 
все не так вже й просто. Перед тим як 
відкрити власний магазин, необхідно 
ретельно вивчити пропозиції конку-
рентів і зробити відповідні висновки. У 
невеликих населених пунктах наявність 
великої кількості торгових точок може 
привести до зниження прибутковості, 
тому при плануванні своєї майбутньої 
діяльності обов’язково врахуйте цей 
важливий момент.
Підприємці часто задають питання, 
який бізнес найвигідніший в селі. На 
думку експертів, найбільший прибуток 
приносить торгівля продуктами харчу-
вання. Ви можете укласти договір про 
співпрацю з постачальниками таких 
товарів і завдяки цьому істотно заоща-
дити на транспортних витратах. Ще 
один досить перспективний варіант – 
торгівля одягом і взуттям. Але в такому 
випадку вам доведеться їздити за това-
ром в найближче місто самостійно.

ПТАХІВНИЦТВО
Домашні продукти харчування корис-
туються великим попитом серед ві-
тчизняних споживачів, тому у ферме-
рів, які займаються їх виробництвом, 
ніколи не виникає ніяких проблем зі 
збутом готової продукції. Розведення 
гусей, качок, курей або індиків – це 
найкращий бізнес на селі для підпри-
ємців-початківців.

РОЗВЕДЕННЯ ІНДИКІВ
У нашій країні вирощуванням індиків 
займаються деякі фермерські госпо-
дарства. А ось за кордоном такий 
бізнес вважається одним з найбільш 
прибуткових напрямків фермерської 
діяльності. Вирощувати індичок на 
м’ясо набагато вигідніше, ніж курей- 
бройлерів. До того ж на даний момент 
можна придбати такі породи індиків, 
які до п’ятимісячного віку набирають 
вагу 20-25 кг. Якщо ви не можете ви-
значитися, який малий бізнес можна 
відкрити в селі, спробуйте зайнятися 
цією вигідною і досить перспективною 
справою.
Перед тим як організувати розведення 
індиків в домашніх умовах для по-
чатківців як бізнес, потрібно освоїти 
технологію вирощування цієї птиці на 
невеликому поголів’ї. Це допоможе 
вам об’єктивно оцінити свої сили і 
фінансові можливості. Якщо у вас все 
вийде, можна відкрити невелику фер-
му і виробляти продукцію в більших 
масштабах.

РОЗВЕДЕННЯ ГУСЕЙ
Якщо ви живете в сільській місцево-
сті і цікавитеся, як стати фермером з 
нуля в Україні, зверніть особливу увагу 
на розведення гусей. Для того, щоб 
почати такий бізнес, не знадобляться 
великі капіталовкладення. Один птах 
за сезон приводить 7-8 пташенят, які 
швидко ростуть і через 2 місяці наби-
рають вагу 4 кг. При цьому ви зможете 
істотно заощадити на кормах, оскільки 
гуси в основному харчуються свіжою 
травою, тому вони споживають мало 
комбікормів і зерна.

Власна прибуткова 
справа на селі

Варто відзначити, що розведення гусей 
– це практично безвідходне виробни-
цтво. Цей птах дає не тільки ніжне 
живильне м’ясо, а також жир, печінку, 
яйця і пух. Багато фермерів продають 
навіть гусячий послід, який закупо-
вують оптом власники тепличних 
господарств. Ще один вигідний напря-
мок діяльності – це інкубація яєць і 
продаж молодняка. Великі фермерські 
господарства, щоб збільшити прибу-
ток намагаються охопити обидва на-
прямки діяльності, тобто вирощують 
гусей на забій і розводять племінний 
молодняк. Деякі займаються пара-

лельно розведенням качок на м’ясо. 
Такий підхід дозволяє їм отримувати 
стабільний, пристойний прибуток. 
Розведення гусей – це найкращий 
варіант для новачків, які цікавляться, 
який бізнес можна відкрити в селі.

БДЖІЛЬНИЦТВО
Багато сільських жителів мають власні 
пасіки. Але тільки деякі з них роз-
глядають розведення бджіл як бізнес. 
Адже такий вид заробітку показує на 
практиці відмінні результати. Якщо 
ви замислюєтеся над тим, який малий 
бізнес можна відкрити на селі, обов’яз-
ково, зверніть увагу на бджільництво.
Для того, щоб почати таку справу вам не 
знадобляться великі капіталовкладення. 
На закупівлю бджіл, вуликів та інвента-
рю потрібно всього лише 2,5-3 тис. дола-
рів. При грамотному і відповідальному 
підході до роботи всі початкові інвестиції 
окупляться буквально за один сезон. 
Бджільництвом може зайнятися будь-
яка людина. Для цього не знадобиться  
спеціальна освіта або особливі знання. 
Необхідну інформацію можна отримати 
з тематичної літератури або в інтернеті.
Досвідчені бджолярі збувають готову 
продукцію на ринках, по оголошеннях 
в інтернеті і ЗМІ, а також в магазини 
і супермаркети. Крім того, великими 
партіями, закуповують підприємства, 
які випускають продукцію, що містить в 
своєму складі цей натуральний продукт.

ВИРОЩУВАННЯ КАБАЧКІВ
Багато заповзятливих людей доводять 
на власному прикладі, що в селі мож-
на заробляти пристойні гроші бу-
квально з нуля. Одна з таких перспек-
тивних ідей – вирощування кабачків у 
відкритому ґрунті як бізнес. Реалізація 
такого проекту не вимагає великих фі-
нансових вкладень, а також не забирає 
багато часу. Якщо ви забезпечите пра-
вильний догляд за рослинами, кабач-
ки віддячать вас високою врожайністю 
і, відповідно, хорошим доходом. У 

перший час можна вирощувати кабач-
ки на продаж на власній присадибній 
ділянці. Якщо ви хочете організувати 
більш масштабний бізнес, доведеть-
ся взяти в оренду землю і придбати 
спеціальну техніку. Готову продукцію 
можна збувати на овочеві ринки, опто-
ві бази або консервні заводи.

ВИРОЩУВАННЯ МОРКВИ
Оскільки цей овоч круглий рік ко-
ристується великим попитом, ви-
рощування моркви як бізнес при 
грамотному підході може приносити 
непоганий прибуток. Для початку під 

посівні площі можна виділити 50-100 
соток землі. Якщо у вас немає такої 
ділянки, візьміть її в оренду. Для до-
гляду за морквою доведеться залучити 
найманих працівників, оскільки ви 
самі не впораєтеся з такими обсяга-
ми роботи. Щоб полегшити працю, 
можна придбати спеціальну техніку 
і пристосування: мотоблок; окучувач; 
копалку; ручну сівалку.
Якщо строго дотримуватися всіх ре-
комендацій досвідчених садівників, 
справа буде процвітати. Щоб забезпе-
чити додатковий дохід в зимовий час, 
побудуйте на своїй ділянці невелику 
теплицю і організуйте вирощування 
петрушки і кропу як бізнес. Крім того, 
можна вирощувати зелену цибулю та 
інші трави, які користуються попитом 
у вашому регіоні.

ПЕКІНСЬКА КАПУСТА
Пекінська капуста – скоростигла куль-
тура, яка відрізняється високою вро-
жайністю. При належному догляді, з 
однієї сотки можна зібрати 600-1000 
кг готової продукції. Це досить доро-
гий продукт, тому якщо ви побудуєте 
бізнес на вирощуванні пекінської ка-
пусти, він буде приносити відмінний 
прибуток. У нашій країні ринок ще не 
насичений такою продукцією, тому з 
її збутом не виникає ніяких проблем. 
Завдяки високій ціні і стабільному 
попиту на цей продукт, така справа з 
часом може перерости в високопри-
бутковий рентабельний бізнес.

ВИРОЩУВАННЯ НОРКИ
Фермерські господарства, які займа-
ються розведенням норок, отримують 
пристойний дохід. Хутро цих хутро-
вих звірів цінується дуже високо, тому, 
якщо ви замислюєтеся, який малий 
бізнес можна відкрити в селі, приді-
літь трохи часу, щоб ознайомитися з 
основними особливостями цього при-
буткового заняття.
Щоб почати такий бізнес знадоблять-

ся певні капіталовкладення на закупів-
лю звірків і оснащення приміщення. 
Устаткування для вироблення шкір 
коштує дуже дорого, тому багато фер-
мерів відмовляються від його покупки. 
Вони вважають, що набагато вигідніше 
заготовляти невичинені шкурки і зда-
вати їх оптом. Щоб підвищити рен-
табельність бізнесу, можна зайнятися 
паралельно розведенням соболів.
Згодом, коли справа почне процві-
тати, можна задуматися над її роз-
ширенням. Великі господарства, які 
розводять хутрових звірів у великих 
обсягах, повністю автоматизують ро-
боту, а також закуповують необхідне 
обладнання і самостійно займаються 
вичинкою шкір. Деякі компанії від-
кривають швейні цехи з виробництва 
хутряної продукції.

ВИРОБНИЧА СФЕРА
Багато людей вважають, що в невели-
ких селищах і селах можна займатися 
тільки сільськогосподарською діяль-
ністю. Але це не так. Насправді багато 
регіонів відкривають перед підприєм-
цями широкі перспективи розвитку 
різних виробничих галузей. Невеликі 
капіталовкладення, дешева робоча 
сила і можливість оренди недорогих 
площ, дозволяють новачкам в короткі 
терміни відкрити прибутковий бізнес 
в селі і домогтися великого успіху.

БІОГУМУС
Сільські жителі часто задають питан-
ня, який бізнес в селі вигідно відкрити 
підприємцю? Існує безліч простих і 
доступних варіантів, які дозволяють 
організувати власну справу буквально 
з нуля. Одна з таких ідей – це вироб-
ництво біогумусу як бізнес.
Це дуже цінний і досить затребуваний 
товар. Використання цього мінераль-
ного добрива дозволяє істотно збіль-
шити врожайність культур. Така спра-
ва не зажадає від вас істотних фінан-
сових вкладень. Її можна організувати 
буквально з нуля на власній присадиб-
ній ділянці. Все, що вам знадобитися 
для роботи – це компост і каліфор-
нійські або дощові черв’яки. В якості 
основи для виробництва біогумусу 
можна використовувати пріле листя, 
тирсу, гній великої рогатої худоби або 
харчові відходи. Щоб бізнес приносив 
дохід круглий рік, переобладнайте під 
виробниче приміщення будь-яку опа-
лювальну господарську споруду.
У невеликих обсягах біогумус можна 
збувати в межах вашого населеного 
пункту. Якщо ви хочете відкрити 
більш масштабне виробництво, ваши-
ми покупцями стануть квіткові і гос-
подарські магазини, а також фермери, 
які займаються вирощуванням овочів 
на продаж.

В‘ЯЗАННЯ ВІНИКІВ
Банні віники в нашій країні корис-
туються величезною популярністю. 
Оскільки така продукція затребувана 
завжди і всюди, на її виробництві 
можна заробляти непогані гроші. 
Все що від вас вимагається – це орга-
нізаційні навички. Зберіть бригаду 
робітників і організувати їх на збір 
сировини для віників. Після того як ви 
заготовите матеріал, можна присту-
пати до виробництва віників і їх збуту. 
Як бачите, це дуже проста справа, що 
не вимагає великих капітальних вкла-
день. Зайнятися виробництвом банних 
віників може будь-яка людина, що 
проживає в сільській місцевості.
Як бачите, прибутковий бізнес на селі 
може відкрити будь-який починаючий 
підприємець. Найголовніше – це тер-
піння, працьовитість і відповідальний 
підхід. Якщо ви серйозно поставитеся 
до своєї справи, вона буде процвітати і 
приносити відмінний дохід.

За інформацією інтернет-ресурсів.
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