
Україна може стати «аграрним 
Кувейтом» світу. Окрім найголо-
внішого експортного продукту 
— зерна, вітчизняні аграрії мають 
шанс привабити нових покупців 
і скласти конкуренцію основним 
гравцям світових ринків. Про це 
в інтерв’ю журналістам розповів 
голова Аграрного союзу України та 
заступник лідера партії «ЗАСТУП» 
Геннадій Новіков. Як досягти цієї 
мети і які реформи має провести 
Україна — читайте далі. 

— Що заважає розвиватися 
аграрному сектору України? 

— Зараз Україна утримує пере-
дові позиції в експорті зернових, 
картоплі та соняшника. Однак дер-
жава чомусь не помічає одноосіб-
ників. А вони, між іншим, виробля-
ють понад 57% усієї агропродукції в 
Україні. Це призводить до того, що 
згаданий сегмент ринку не розвива-
ється: люди садять картоплю, доять 
корів на рівні технологій 20–30-літ-
ньої давності. Людей потрібно за-
безпечити зрозумілим механізмом 
реалізації їхньої праці. Ще однією 
проблемою є той факт, що одно-
осібники перебувають поза еконо-
мічним законом. Їм не нараховують 
пенсії, не набігає трудовий стаж. 
Так не має бути! Я наголошую — ці 
люди важко працюють і виробляють 
57% валового продукту! Надання в 
законодавчому порядку всім селян-
ським господарствам статусу індиві-
дуальних чи сімейних фермерських 
господарств — один із пріоритетів 
партії «ЗАСТУП». 

— 2014 рік став для вітчизня-
них аграріїв дуже збитковим: май-
же 7 тисяч підприємств закрилися. 
Як вижити у складних економіч-
них умовах тим, хто залишився в 
галузі? 

— По-перше, сільгоспвироб-
ники повинні зрозуміти, що вони 
мають об’єднатися для розв’язання 
питань реалізації та переробки сво-
єї продукції. А держава має допо-
могти у цьому. По-друге, необхідно 
налагодити механізм будівництва 
овочесховищ і фермерських ринків. 
Вони — частина великої системи, у 
фіналі якої експорт. Експортувати 
продукцію можуть не тільки великі 
агрохолдинги. У Європі розмір гос-
подарств становить 15–30 гектарів. 
Ви запитаєте: у чому їхній секрет? 
Тамтешні аграрії згуртувалися, а 
держава допомогла побудувати ло-
гістику. В Україні теж почали буду-

вати оптові ринки. Достатньо три-
чотири на всю країну. Але таких, 
які налаштовані на експорт. А на 
місцях мають працювати невеликі 
фермерські базари. Ось, наприклад, 
українські одноосібники ідеально 
підходять для виробництва орга-
нічної продукції. Аграрна система 
має знайти ринки збуту. Фермер — 
отримати замовлення від оптових 
ринків і виробляти, розуміючи, за 
якою ціною продасть. 

— Сьогодні пляшка молока ко-
штує дешевше за воду. Так само за-
купники сильно занизили ціни на 
картоплю. Чи може держава впли-
нути на цей процес? 

— Держава не впливає ні на що, 
крім продуктів харчування. Є пере-
лік об’єктів державного цінового 
регулювання, і держава контролює 
цей список. Вона хоче регулювати 
ціни на хліб, борошно, овочі, але не 
втручається в те, що входить до со-
бівартості цієї продукції: паливо, 
електроенергію та інші складники. 
Причому влада не втручається на-
віть тоді, коли ціни падають нижче 
собівартості. Держава має забезпе-
чувати бодай мінімальний зиск ви-
робникам, щоб не виникав дефіцит 
продуктів. А в цьому разі бачимо 
суцільний популізм. Політики за-
являють — «от, дивіться, у нас ціни 
впали!». Але ж вони не повинні зни-
жуватися до рівня, меншого за собі-
вартість! 

— Чи готові українські аграрії 
до виходу на ринки ЄС? 

— Є професія продавець, і є 
виробник. Тут схема проста: ви-
робник наймає продавця й разом 
вони просувають свій товар на сві-
товий ринок. Є швейцарські сири. 
А чому б не з’явитися волинській 
картоплі з екологічної території? Чи 
херсонському помідору, за якого у 
світі кращого немає? Ця марка має 
завойовувати світові ринки, але над 
цим треба працювати. Перспектива 
у вітчизняного агросектора є! Для 
цього виробники мають відповідати 
вимогам ринку, аби їхню продукцію 
можна було везти до будь-якої кра-
їни. Інша річ, що держава повинна 
відкривати ці ринки. Сьогодні, коли 
світ публічно визнав продовольчу 
кризу, коли мільйони людей голо-
дують, Україні надважливо стати 
таким собі «аграрним Кувейтом». 
Однак треба розуміти, що людям, 
які займаються важкою працею на 
землі, треба дати можливість заро-
бити. Наприклад, ті, хто забезпечує 

Україні друге місце у світі з експорту 
зерна, ніяк це не відчувають. Необ-
хідно, щоб людина відчула реформи 
на собі. 

— На вашу думку, чи потребує 
змін система оподаткування агро-
сектора? 

— Нам необхідно зберегти ту 
базу, яка є на сьогодні. Вона діє до 
2018 року. І до цього часу треба на-
працювати вдосконалення подат-
кових механізмів. Людям необхідне 
спрощення, вони потребують опо-
даткування на один гектар. Це зро-
зуміла схема. Наприклад, фермер 
працює на десяти гектарах землі. По-
даток із 1 га становить 500 гривень. 
Він помножив на 10, віддав державі, 
і нікому не треба нічого перевіряти. 
Така система оподаткування дозво-
ляє провести детінізацію ринку орен-
ди землі. Сьогодні в державі оподат-
ковуються «світлими» 20 мільйонів 
гектарів землі, а взагалі їх 32. Розрив і 
безконтрольне використання землі в 
Україні потрібно ламати. 

— Чи цікаве українське село  
для  інвесторів,  зокрема  інозем-
них? 

— Інвесторів відштовхує коруп-
ція. Це основна проблема. Треба 
зробити прозорі, зрозумілі правила 
для бізнесмена й гарантувати йому 
повернення та захист інвестицій. 
Ми маємо запросити інвестора. І 
було б добре, якби саме з тих країн, 
у яких споживають українську про-
дукцію. Наприклад, представників 
арабського світу, котрі купують 97% 
продуктів харчування в Україні. Ми 
пропонуємо: ви будуєте логістику 
переробки, транспорту, стаєте спів-
власниками або навіть власниками, 
а ми вам прямо з лану, без посеред-
ників, напряму надаємо продукти. 
Як результат співпраці: наш вироб-
ник одержить гарантію збуту влас-
ної продукції, а споживач — макси-
мально низьку ціну. 

— В аграрному секторі дуже 
великий масив проблем. А як же їх 
вирішити? 

— Найголовніша проблема в 
тому, що інтереси селян і сільгосп-
виробників ніхто повною мірою не 
захищає. Вони не мають власного 
аграрного лобі в парламенті, ніхто 
не вирішує їхніх проблем, не відсто-
ює інтересів. Сьогодні «ЗАСТУП» є 
єдиною політсилою, що заступилась 
за фермерів та жителів сіл. Ми йдемо 
до Верховної Ради з чітким конкрет-
ним планом дій та реформ. І впевне-
ні, що селяни нас підтримають! 

139 бронежилетів, 42  каски, 
297  комплектів форми, 

3  тепловізори та 36  тонн їжі на-
дала Самооборона Майдану Во-
лині бійцям різних військових і 
правоохоронних підрозділів, що 
воюють на сході України, за період 
із 1 травня до 31 серпня включно. 
Такі цифри назвали заступники 
координатора організації Сергій 
Чуріков та Сергій Рижков. 

Активісти відзвітували про 
отримані та витрачені Самооборо-
ною кошти, які за останні чотири 
місяці надходили у різній формі 
від громадян, бізнесменів, трудо-
вих колективів, священиків і шкіл 
на допомогу бійцям на Сході. 

Так, зі скриньок, які постійно 
стоять на Театральному майдані та 
біля гіпермаркету «Там-Там», було 
зібрано 196 тис. 221 грн. 

У формі добровільних пожертв 
(від колективів, меценатів, які пе-
редавали кошти через активістів) 
надійшло 201  тис.  930  грн. Окрім 
цього, на карту «Приватбанк» фі-
нансового директора Самооборо-
ни Сергія Чурікова було нарахова-
но 276 тис. 389 грн пожертв. 

Якщо говорити про місцеві 
бюджети, то з обласного бюдже-
ту Волині за посередництва Са-
мооборони було перераховано 
165 тис. грн. Загалом громадяни за 
чотири місяці на армію пожертву-
вали 1 млн 80 тис. грн. 

363  тис. 840  грн із отриманих 
коштів від громадян було витра-
чено на закупівлю бронежилетів. 
На 67 тис. 312 грн придбали каски 
та інше захисне спорядження. Так-
тичне спорядження та формений 
одяг закупили й передали бійцям 
на суму 162  тис. 420  грн. Заку-
півля оптики, ремонт і закупівля 
автомобілів обійшлися загалом у 
161 тис. 500 грн. Харчів, ліків і за-
собів гігієни було закуплено і пе-
редано на 225 тис. 500 грн. 

— На початках було завдан-
ня забезпечити всім необхідним 
наших хлопців самооборонівців, 
які воюють на Сході, передусім із 
«Айдару», — розповів Сергій Чурі-
ков. — Але ми побачили, що одні 

військові забезпечені усім, а хто 
поряд воює — не мають елемен-
тарних речей. Тому почали допо-
магати цілій роті, де служили наші 
хлопці. Гордимося тим, що наш 
волинський підрозділ — перший 
територіальний батальйон — один 
із найкраще забезпечених у зоні 
АТО. Бронежилети мають усі, кас-
ки — тільки 60%, бо вони тепер — 
великий дефіцит, є тепловізори. 
Звичайно, потрібно подякувати й 
місцевій спілці афганців та владі, 
які сприяють забезпеченню вій-
ськових. Із моїх власних спостере-
жень зауважу, що нижчий рівень 
місцевого самоврядування, почи-
наючи з міських, сільських, селищ-
них голів, то більше вболівання за 
своїх односельчан. Що далі підні-
маємося по цій ієрархії вверх, то 
менше представників влади тур-
бують проблеми тих людей, які 
перебувають у зоні АТО. Є підроз-
діли, які забезпечені на 20–30% від 
необхідного, — продовжує Сергій 
Чуріков. — До прикладу, допома-
гали роті «Крим» добровольчого 
батальйону «Донбас». Це підроз-
діл, який складається з кримських 
татар, мешканців Криму. Ми зна-
йшли небайдужих кримчан, які 
зараз проживають на території, 
окупованій Росією, вони з дотри-
манням конспірації передали нам 
кошти, і ми за них купили найпо-
тужніший тепловізор, бронежиле-
ти й передали їх. 

Допомогти бійцям на Сході 
можна через Самооборону Волині, 
перерахувавши кошти: на картку 
«Приватбанку» 5168742017694435 
(гривнева) на ім’я Чуріков Сер-
гій Борисович. На картку «При-
ватбанку» 5168742061615336 
(валютна картка, євро) на ім’я  
Чуріков Сергій Борисович. Без-
готівковий перерахунок на р/р 
26008055506351, МФО: 303440, 
Код: 39109290 («Приватбанк»), 
призначення платежу — благодій-
на допомога. Можна кинути по-
жертву в скриньку на Театрально-
му майдані або біля гіпермаркету 
«Там-Там». 

Людмила ШИШКО 

 Відомості.інфо

№38 (730)

2 - 8 жовтня 2014 року 

http://www.vidomosti.info/

1111Правоохоронці знайшли 
викрадений автомобіль 
По допомогу до ківерцівських правоохоронців 
звернувся мешканець району. Молодик повідомив, 
що у нього викрали автомобіль «Рено». Тран-
спортний засіб стояв на вулиці поблизу будинку, а 
вже близько третьої години ночі зник. Міліціянти 
автівку виявили у сусідньому селі, викрав її 17-річ-
ний мешканець Ківерцівського району, котрого 
у минулому притягували до кримінальної відпо-
відальності. Зловмиснику загрожує до п’яти років 
позбавлення волі. 

Киянка намагалася 
вивезти з України 
44 кілограми бурштину 
Цінний вантаж виявили в пункті пропуску «Яго-
дин» прикордонники Луцького загону спільно 
з працівниками митниці. У ході перевірки авто-
мобіля у багажнику серед речей лежали мішки 
з бурштином. Водієм і власницею каміння 
виявилася мешканка Києва. Конфіскат по-
передньою вартістю понад 620 тисяч гривень 
передали представникам митниці. 

У зоні АТО волинські міліціонери 
затримали зниклого шахрая 

Заступник лідера партії «ЗАСТУП» Геннадій НОВІКОВ: 

Міліціонери зведеного загону 
УМВС України у Волинській 

області професійно виконують по-
ставлені перед ними завдання у 
зоні проведення антитерористич-
ної операції. На блокпостах вони 
перевіряють автомобілі й осіб, аби 
не допустити незаконного ввезен-
ня зброї, вибухових речовин, нар-
котичних засобів тощо. 

Під час несення служби на 
одному з блокпостів Донеччини 
волинські міліціонери спільно 
з колегами УМВС України у Ки-
ївській області зупинили авто-
мобіль «Волга». Коли перевіряли 
документи, один із пасажирів 
викликав у правоохоронців під-

озру. Під час перевірки чоловіка 
міліціонери встановили, що це 
33-річний житель Волинської об-
ласті, який перебуває у розшуку 
за скоєння злочинів, передба-
чених ст. 186 (Грабіж) та ст. 190 
(Шахрайство) Кримінального ко-
дексу України. 

Ківерцівським районним 
судом Волинської області від-
носно підозрюваного обрано 
запобіжний захід — тримання 
під вартою. Його доставлено у 
Краматорський міськвідділ мілі-
ції. Наразі вирішується питання 
щодо етапування молодика на 
Волинь. 

Самооборонівці Волині розповіли, 
на що витрачають пожертвувані кошти 
громадян 

Події

Україна може стати 
«аграрним Кувейтом» 


