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Я ВВАЖАЮ

ЩОБ УКРАЇНА МАЛА ВДОСТАЛЬ ВЛАСНИХ ФРУКТІВ, 
СІЛЬСЬКІ РЕГІОНИ РОЗВИВАЛИСЯ, А МОЛОДЬ НЕ 
ТІКАЛА ІЗ СІЛ НА ЗАРОБІТКИ, ДЕРЖАВА МАЄ ПОДБАТИ 
ПРО АДЕКВАТНЕ КРЕДИТУВАННЯ І СТРАХУВАННЯ 
САДІВНИЦТВА

Люди з державницьким мисленням повинні розгляда-
ти садівництво в контексті розвитку сільських територій. 
Ця інноваційна галузь хоч і вимагає значних капіталов-
кладень на одиницю площі сільгоспугідь, та вона збіль-
шує кількість робочих місць на селі, дає сільським бю-
джетам кошти від сплати податків. Ґрунтово-кліматичні 
умови України сприяють високим і якісним урожаям 
фруктів та ягід. За дотримання сучасних агротехніч-
них вимог вирощена в нас продукція цілком придатна 
для внутрішнього споживання й експорту. 

Важливою є діяльність садівничих підприємств 
і з міркувань продовольчої безпеки країни. Фрукти 
не лише смачні та поживні, а й незамінне джерело 
вітамінів та інших корисних для здоров’я людини спо-
лук. Спричинене карантином сум’яття на ринку плодів 
(труднощі з виходом на роботу працівників, які мали 
б збирати ранні ягоди і плоди навесні 2020 року, брак 
десертного яблука у фруктосховищах українських під-
приємств почасти й через те, що унаслідок катастро-
фічно низьких цін на урожай-2018 садівники не мали 
коштів, щоб якісно доглянути насадження протягом 
вегетації 2019 року тощо) шляхом високих цін на плоди 
(яблуко у роздрібній торгівлі на рівні 40 грн/кг, абри-
кос — 60, черешня — 80 грн/кг й вище) продемонструвало 
нам справжню цінність фруктів. Усе, що не змогли виро-
стити українські садівники, в Україну було імпортовано. 
Сільські мешканці втратили працю на зборі урожаю 
ранніх фруктів (їх не було унаслідок весняних примо-
розків), бюджет недоотримав податки (бо садівнича 
діяльність належно не велася), а український споживач 
заплатив за імпортовані фрукти три ціни. 

Садівництву катастрофічно бракує обігових ко-
штів для розвитку й модернізації бізнесу. Бо питання 
не в тому, щоб посадити сад, а щоб його 3–4 роки 
доглядати до вступу в плодоношення. Тобто садів-
никові необхідно розраховувати капіталовкладення 
на 4–5 років аж до моменту, коли сади почнуть давати 

віддачу. У цивілізованих країнах банківська система кре-
дитує соціально-відповідальний бізнес під 1% — підпри-
ємець готує бізнес-план, обґрунтовує його ефективність 
перед місцевою владою і може починати працювати, 
влада сприятиме розвиткові підприємства. Натомість 
в Україні жодна з програм кредитування бізнесу, які так 
файно анонсували в урядових кабінетах, на жаль, так 
і не дійшла до товаровиробників фруктів.

Попередні два роки, 2018 й 2019, були для україн-
ського садівництва невдалими, основна маса вироб-
ників зазнала великих збитків. Цього року галузь теж 
настигли природні й економічні катаклізми — примо-
розки, карантинні обмеження тощо. Тому державна 
підтримка садівництва, окрім іншого, має передбачати 
й механізми страхування насаджень. Бо ризики у садів-
ництві будуть виникати й надалі, і, щоб бути успішними, 
ці ризики слід долати системно. Закон про державну 
підтримку агрострахування в Україні прийняли ще 
2012 року, але він належно не працює й досі. Асоціація 
«Укрсадпром» пропонувала відновити роботу цього 
закону, внісши у нього деякі зміни, щоб держава ком-
пенсувала 50–70% вартості страхового поліса в частині 
багаторічних насаджень. І наші садівники, а асоціація 
об’єднує навколо себе понад 150 спеціалізованих садів-
ничих підприємств з усіх областей України, а також кор-
порації «Вінницясадвинпром» та «Корпорація Дністер» 
(Буковина), погоджуються на таке страхування. Та як 
кажуть: «Усі за, але ніхто нічого не робить». Міністер-
ство придумало свій законопроєкт щодо страхування 
в аграрній галузі й він, яким би хорошим не був, відтягне 
на рік чи й більше запровадження такого необхідного 
для галузі механізму — садівництву доведеться працю-
вати без страхових гарантій ще рік. 

У цілому розвиток садівництва здатний поліпшити 
якість життя на селі й суттєво модернізувати інфра-
структуру сільських територій. Та для цього держава 
має садівників правильно підтримати. ▮
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