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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 4 (398)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 16-28 ЛЮТОГО 2017 року

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА: З 
ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ?

Позиція більшості депутатів аграрного комітету 
Верховної Ради по відношенню до запровадження 
ринку землі нам відома. Хоча б по голосуванню за 
славнозвісний законопроект про емфітевзис. Про те є й 
інші депутати, які чітко стоять на позиції неможливості 
його запровадження в нинішніх умовах. Один з них 
Вадим Івченко, заступник Голови Комітету Верховної 
Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин. Своїм баченням проблематики земельного 
ринку він ділиться на 7 сторінці нашого видання. 

1100

550 МІЛЬЙОНІВ БЮДЖЕТ-
НИХ КОШТІВ: ЧИ

ДОПОМЕ ЦЕ СЕЛЯНАМ 
ТА ВИРОБНИКАМ

ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕХНІКИ?

Нещодавно, при відвіданні однієї з агропромислових 
виставок, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 
повідомив аграріїв, що в цьому, 2017, році для часткової 
компенсації вартості при придбанні сільськогосподар-
ської техніки вітчизняного виробництва передбачено 550 
мільйонів гривень. А на наступний рік, 2018 рік – плану-
ється аж 1 млрд гривень!

Детальніше сторінка 13 видання.

ДПЗКУ РОЗШИРЮЄ 
ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ З 

СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМИ
Державна продовольчо-зернова корпорація України 

провадить активну роботу з розширення прямої взаємодії 
з сільгоспвиробниками та надання їм додаткових 
фінансових інструментів. Так, паралельно з форвардною 
програмою закупівель зернових майбутнього врожаю 
у ДПЗКУ наразі діє програма закупівель зерна за 
подвійними складськими свідоцтвами.

Детальніше на сторінці 11 видання. 

ШВЕЙЦАРСЬКА
СИРОВАРНЯ, ЩО

ЗМІНИЛА ЖИТТЯ СЕЛА

Населений пункт Нижнє Селище вражає одразу, з 
найперших хвилин перебування у ньому. Ми приїхали 
сюди на запрошення Інни Пригари, що кілька місяців 
навчається у Франції сироварінню.

Наш матеріал на сторінці 10 про те, як ініціатива 
простих людей змінила життя закарпатського села.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ 
СТРАЙК НА ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ

НОВИЙ ТРЕНД БІОЕНЕРГЕТИКИ – 
ЕНЕРГЕТИЧНА РОСЛИНА ПАВЛОВНІЯ

В Україні запустили проект з 
поширення енергетичної рослини із 
найшвидшим у світі зростанням – 
павловнії.

Матеріал про це чудо – дерево 
читайте на сторінці 14 видання.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СТРАЙК
НА ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ

ПРОТЕСТУЮЧІ КИЇВСЬКІ ФЕРМЕРИ СТАЛИ ПЕРЕПОНОЮ 
НА ШЛЯХУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КОРТЕЖА

15 лютого, якраз на Стрітення, відбулася-таки 
давно очікувана незабутня зустріч – фермери Київщи-
ни перекриваючи дорогу, що веде з Кончі-Заспи до Ки-
єва, стали перепоною для президентського кортежу. І 
хоч спілкування не відбулося, протестувальники споді-
ваються, що президент вимоги селян принаймі побачв 

Блокування дороги, до речі, відбувалося пристойно і 
культурно, рух перекривався в, так би мовити, імпуль-
сному режимі: групи мітингувальників із транспаран-
тами стояли по обидва боки шосе, а потім, по сигналу 
свого лідера Олександра Чубука, Голови Асоціації фер-
мерів і приватних землевласників Київської області, 
мінялися місцями. Звичайно, такі маневри хліборобів 
трохи заважали пасажирам дорогих лімузинів, які в 
цю ранкову пору поспішали до робочих місць. Проте 
ситуація жодного разу не вийшла з-під контролю і не 
переросла в конфлікт, і це насамперед завдяки чіткій 
організації заходу і вихованості учасників.

Олександр Чубук у бесіді 
з нашим кореспондентом  під-
креслив, що ця фермерська ак-
ція носить попереджувальний 
характер, вона має на меті запо-
бігти скасуванню мораторію і 
запровадженню вільного ринку 
земель сільськогосподарського 
призначення: «Якщо нас не по-
бачать і не почують, будемо дія-
ти інакше. Зараз у Парламенті і в 
Уряді багато нових людей, які не 
знають історії українського фер-
мерства. А тим, які вже мають 
сиві скроні, ми також нагадаємо, 
що свого часу держава приділя-
ла аграрній галузі набагато біль-
ше уваги. Зокрема, були списані 
борги аграріїв, введений єдиний 
фіксований податок на землю, 
у розпорядженні сільгосптова-
ровиробників залишався ПДВ, 
вони отримували дотації, прово-
дилися заходи щодо здешевлен-
ня техніки, добрив тощо. Най-
кращими для аграрного бізнесу 
умови були до 2010 року. Потім 
розпочалося те, що пристойни-
ми словами охарактеризувати 
важко. Сьогодні повністю скасо-
вані пільги фермерам, фіксований податок, збільшується 
податковий тиск. А проминуть кілька місяців, скінчиться 
термін мораторію на продаж землі, і на українську зем-
лю хижими круками налетять як вітчизняні, так і зару-
біжні корпорації, щоб роздерибанити головне багатство 
нашого народу. Задля цього задіяні величезні фінансові і 
інформаційні ресурси. Практично всі ЗМІ належать олі-
гархам, вони впродовж багатьох років пропагують ідею, 
що необхідно вводити ринок землі, бо без цього нібито 
неможливо буде подолати економічну кризу, заручитися 
підтримкою міжнародних фінансових інституцій. Ка-
жуть, що це збільшить інвестиційну привабливість укра-
їнської економіки і, зокрема, аграрного сектору.

Відверто кажучи, серед фермерів практично немає 
таких, які могли б купити землю, котру зараз оренду-
ють у пайщиків. Навіть якщо держава встановить якісь 
рамкові невисокі ціни, ринок їх примножить, і без сер-
йозних кредитів фермерам нічого не світить. А кредити 

можна взяти тільки під заставу землі, яка нам не нале-
жить. Замкнуте коло виходить! Та і в кого, зрештою, 
брати кредити? Ми не довіряємо і не можемо довіряти 
українським банкам, рівно як і Національному банку 
на чолі з пані Гонтарєвою. За кілька років через неста-
більність гривні люди втратили  понад двох трильйонів 
гривень, що дорівнює п’яти річним зарплатам всіх укра-
їнців. Лише недавній «банкопад» коштував вкладникам 
256 мільярдів гривень Хтось сів за цей злочин?

Враховуючи сказане, прошу через нашу газету доне-
сти до українців дві істини:

1. Земля ні за яких умов не повинна стати в Україні 
товаром. Її видурять у селян за безцінь, а дітям не зали-
шиться нічого.

2. Якщо фермерів змусять до справжнього страйку, 
не буде ні посіяно, ні зібрано. Тоді на Україну чекати-
муть голодні бунти, у порівнянні з якими Майдан 2014 
року блідне від жаху».

Віктор Шеремета, Віце-президент АФЗУ, підтри-
мавши схвильований монолог Олександра Іванови-
ча, додав: « Такої землі, як наша, в Європі немає, там 
вона за якістю незрівнянно гірша, проте її ціна в десят-
ки разів вища за нашу. І от, щоб розвивати свій бізнес, 
ви йдете в банк за кредитом. Та банки кредити дадуть 
тільки під заставу землі, оцінюючи її за нинішніми ко-
пійчаними цінами. Йдемо далі – чи є в Україні цивілі-
зована система страхування, як аграрного бізнесу, так і 
кредитів? Немає. Тож, втративши врожай через неспри-
ятливі погодні умови чи інші обставини, ви не зможете 
погасити кредит, і банк забере вашу землю. А на вто-
ринному ринку вона продасться в десять разів дорожче. 
Ї знайдуться закордонні інвестори, які охоче заплатять 
ці гроші. І європейці, і китайці готові купувати україн-
ську землю, а не допомагати нам розвивати економіку, 
бо конкурент нікому не потрібен. Ми підписали з ЄС 
угоду про торгівлю, та величезний пласт угоди стосу-

ється обмежень стосовно доступу української продукції 
на європейський ринок, в першу чергу – аграрної. Ви-
робляючи щороку мільйон тонн м’яса птиці, але маємо 
право вивезти в ЄС лише 25 тисяч тонн. Це лише один 
приклад, і таких прикладів багато. Всі вони свідчать про 
одне: нас Європа не прийме, а ось землю нашу – залюб-
ки. Тому бережімо її, як безцінний Божий дар».

Віктор, фермер з Обухівського району: «Селяни 
ніколи не зможуть конкурувати з олігархами, які прав-
дами й неправдами назбирали вже як мінімум 2 держав-
них бюджети. Ми землю купити не зможемо. Та це ще 
не все. Роздивіться навколо: по всій течії Дніпра береги 
забудовані приватними маєтками, куди стороннім вхід 
заборонено. Багатії, всупереч усім можливим природо-
охоронним законам та міжнародним конвенціям, «при-
хватизували» ліси, вони в заповідниках б’ють звіра та 
будують аеродроми для власних літаків. Вони стріляють 
в людей за те, що ті насмілилися піти в «їх» ліс по дрова 

чи по гриби. А хто за хабарі розподіляє 
наші обухівські землі між чиновника-
ми Київради та Облдержадміністрації, 
виштовхуючи з цих ділянок фермерів? 
І ці спритники чхати хотіли на Консти-
туцію України, за якою земля та надра 
належать народові. Від деяких селян 
старшого віку іноді доводиться почу-
ти, що коли вони продадуть свої паї, то 
хоч буде за що дожити віку. А давайте 
навіть без калькулятора прикинемо: що 
буде, коли  сотні тисяч паїв по 1.5 – 5 
га. вийде на ринок. Ціна відразу впаде, 
більш як 3,5 – 4 тисячі за гектар ніхто 
не дасть. І з цього «доходу» потрібно 
буде ще сплатити податок, причому 
його розмір буде встановлювати корум-
пований чиновник, і не з тієї суми, яку 
отримав пайщик від продажу землі, а з 
експертної оцінки його землі. До того 
ж, один окремий пай нікого не заціка-
вить. Значить, ключову позицію на рин-
ку землі займе посередник, і він буде 
скуповувати паї і продавати оптом на-
діли в 2000 - 5000 га. інвесторам. Як що 
до цього додати іще і податок на землю, 
то стане зрозуміло, що власникам паїв 
нічого доброго від ринку землі чекати 
не варто.

Олександр, фермер зі Згурівсько-
го району: Я вважаю, що головною перешкодою для 
введення ринку землі є те, що довіра людей до влади, як 
кажуть, «нижче плінтуса». Бо за 25 років існування не-
залежної України жодна реформа не дала позитивного 
результату. Що владою не робиться, все тільки заради 
того, щоб набити власні кишені. Олігархи зі своїх мі-
льярдних дивідендів податків не платять, зате створили 
такі закони, згідно з якими оббирають найбідніших, зму-
шуючи тримати на своїх плечах державу з мізерних пен-
сій та зарплат. На жаль, нічого не змінилося і після подій 
2013-2014 року, названих Майданом Гідності – податок 
на бідність, офшори, корупція… Революції не сталося, 
бо революція починається лише тоді, коли красти стає 
невигідно. Тепер чиновники зазіхають на останнє – на 
землю. Хлібороби Згурівського району і всієї Київщини 
вимагають заборони продажу землі. Грабувати хліборо-
бів не дозволимо!

Записав Володимир Майський
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ЛЬВІВЩИНА: ВЛАДУ МОЖНА АБО КУПИТИ, АБО ЗАМІНИТИ!

15 лютого, поблизу будівлі Львівської обласної адмі-
ністрації відбувся пікет селян Львівщини за продовжен-
ня мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
призначення.

Протестний захід організували Асоціація фермерів 
та приватних землевласників Львівщини та інші гро-
мадські об’єднання. За словами учасників акції, під 
Львівську ОДА вони прийшли з вимогами не до місце-
вої, а до всеукраїнської влади. Люди з’їхались з 17 райо-
нів області.

На початку заходу понад півсотні пікетників розгор-
нули до півтора десятка плакатів, на яких засуджується 
«земельна мафія» та наголошується на недопустимості 
запровадження ринку землі.

«Основна ціль нашого пікету – ми проти скасування 
мораторію на землі сільськогосподарського призначен-
ня. Верховна Рада, Кабмін та Президент хочуть якомога 
швидше скасувати мораторій і прийняти закон про ри-
нок землі. Але сьогодні суспільство і держава не готові 
до такого закону», – говорить голова Асоціації фермерів 

та приватних землевласників Львівської області Ярос-
лав Кардаш.

За його словами, фермери Львівщини є противника-
ми латифундизації України та хочуть йти європейським 
шляхом, де основною формою виробництва на селі є не-
велике фермерське господарство.

Також пікетники виступають за обмеження площ 
землекористування в одних руках – до 500 га на одне 
фермерське господарство. Інакше, земля, яка є в руках 
латифундій де-факто, буде відразу переоформлена і пе-
репродана, внаслідок чого українці взагалі не зможуть 
створювати фермерські господарства, бо не витримають 
конкуренції з великими землевласниками.

Фермери кажуть, що якщо землю все-таки вирішать 
продавати, протести продовжаться.

«У нас мало прихильників у кабінетах київської вла-
ди, вони всі вказують на МВФ, що, мовляв, для того, 
аби отримати чергові кредити Україна має запровадити 
ринок земель», – говорить Ярослав Кардаш – «Водночас 
ми бачимо бажаючих заволодіти українськими землями, 

починаючи від арабських країн, закінчуючи європей-
ськими. Вони всі дивляться на Україну як на сировин-
ний придаток і можливість знайти тут дешеву робочу 
силу і використати нашу землю».

До пікетників вийшов перший заступник голови 
Львівської ОДА Ростислав Замлинський. Фермери поча-
ли розповідати йому про те, з якою несправедливістю, в 
тому числі і зі сторони місцевої влади, стикаються вони, 
займаючись фермерством на Львівщині.

«Але добре, що у нас хоч нікого ще не вбивають за 
землю, як це відбувається на сході та півдні країни», – 
заявив один з протестуючих.

Ростислав Замлинський сказав, що обласна влада 
підтримує вимоги пікетників, тому що визнає, що фер-
мерство є властивим для Львівщини способом ведення 
сільського господарства.

Голова асоціації фермерів Бродівського району Ана-
толій Биць заявив, що поки в країні керують олігархи, 
то ніхто не думатиме про народ, а лише за себе, тому і 
«приймуть такі закони, що завтра всі селяни будуть без 
землі, без всяких засобів для проживання». На його дум-
ку, допоки не буде прийняте належне законодавство про 
обіг землі, необхідно відкласти скасування мораторію 
щонайменше до 2022 року.

«Бо якщо завтра почати продавати землю, то вона 
опиниться в олігархів, товстосумів, а ми будемо далі на 
своїх клаптиках», – сказав Анатолій Биць.

Один з пікетників висловив більш радикальну позицію:
«Владу можна або купити, або змінити. Купити у нас 

грошей нема. Тож або вона сама піде, або ми їй поможе-
мо. Тому влада повинна створити такі закони, щоб вони 
працювали на людей».

За інформацією Львівської АФЗ

ФЕРМЕРИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
ВИМАГАЮТЬ НЕ ЧІПАТИ ЗЕМЛЮ!

«Не чіпайте землю, поверніть пільговий режим кре-
дитування с/г виробників і дайте, нарешті, фермерам 
нормально працювати» – такими були головні лозунги 
на акції протесту фермерів Дніпропетровщини.

Дніпропетровські фермери разом з з іншими регіо-
нами вийшли на акцію протесту під Дніпропетровську 
обласну державну адміністрацію. За їх словами вони 
втомилися терпіти знущання та відверте ігнорування 

владою проблем, що існують на селі та зокрема, нагальні 
питання діяльності фермерських господарств. Постійні 
переживання через скасування Верховною Радою мора-
торію на продаж земель сільськогосподарського призна-
чення, просто квітуче на теренах регіону рейдерство, від-
сутність дешевих кредитів ведуть чимало процвітаючих 
фермерських господарств до банкрутства і знищення. А 
влада нуль уваги. 

АНАТОЛІЙ ГАЙВОРОНСЬКИЙ, голова асоціації 
фермерів Дніпропетровщини, депутат Дніпропетров-
ської обласної ради від Радикальної партії розповів жур-
налістам:

«Ми втомилися терпіти таке ставлення влади до 
селян. Окрім балачок, ніхто системно і серйозно не 
займається фермерськими проблемами. Пільговий ре-
жим кредитування забрали, дешевих кредитів не має, 
техніку придбати не можна. Крім того над ФГ постійно 
тяжіє питання скасування мораторію і продажу земель 
с/г призначення. Ми не проти цього. Але зараз наша не-
досконала законодавча база просто залишить людей без 
землі і засобів до існування. Ще одна просто кричуща 
проблема. Рейдерство. У фермерів, навіть особливо не 
ховаючись, "віджимають" землю та майно, а захисти-
ти їх нікому. Тож вони змушені робити це самотужки, 
об’єднуючись і підтримуючи один одного. Мінюст мов-
чить, правоохоронні органи взагалі або не втручаються, 
або стають на бік рейдерів. Крім того, в нашій облас-
ті всіма силами затягують розслідування пограбувань 
фермерів, які дуже почастішали за останні роки. Невдо-
волені ми і роботою Дергеокадастру. Багато фермерів 
й досі не можуть отримати кадастрові номери на свої 
ділянки. Ми вимагає також проведення інвентаризації 
земель в Новомосковському районі. Ситуація там вкрай 
загрозлива. Ми розуміємо, що губернатор Дніпропе-
тровщини не може особисто вирішити всі ці проблеми. 
Але ми прагнемо аби нас почули і донесли до президен-
та та ВР інформацію про те, що відбувається на місцях, 
а правильніше сказати про хаос в регіонах. І, нарешті, 
почали щось роботи. Бо далі так тривати не може. І ми 
не відступимо. Ми відстоюватимемо права фермерів до 
останнього».

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СТРАЙК
НА ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ

Пікет асоціації фермерів та приватних землевласників Львівщини
під Львівською обласною державною адміністрацією.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СТРАЙК
НА ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ

ФЕРМЕРИ ПОЛТАВЩИНИ: «В УКРАЇНІ ЩЕ НЕ БУЛО НАСТІЛЬКИ 
НІКЧЕМНОЇ, ЗЛОДІЙКУВАТОЇ Й ЛИЦЕМІРНОЇ ВЛАДИ!»

15 лютого, як і по всій Україні, Полтавську облдер-
жадміністрацію пікетували фермери, які долучилися до 
всеукраїнської попереджувальної акції проти продажу 
землі. Хлібороби хотіли, щоб їх почули місцеві очільни-
ки державних органів.

Якщо заступник голови Полтавської облради сво-
бодівець Анатолій Ханко підтримав учасників акції, то 
з облдержадміністрації ніхто не виходив. Тоді перший 
заступник голови Асоціації фермерів та приватних зем-
левласників (АФЗ) «Відродження Полтавщини» Віктор 
Галич пішов «коридорами влади» й привів на площу 
першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія 
Пісоцького. Той здивувався самому приводу для протес-
ту, адже, мовляв, поки що мораторій на продаж землі 
діє, тому немає чого хвилюватися. Йому палко запере-
чили: коли продаж землі розпочнеться, тоді вже буде 
пізно... Хоча вже зараз всі стовпи в селах облеєні оголо-
шеннями: «Куплю пай».

Попри те, що в.о. голови АФЗ «Відродження Пол-
тавщини» Василь Бурлака закликав колег не ображати 

владу в своїх виступах, промовці «товкли» керманичів 
держави у хвіст і в гриву. І не тільки за зрадницьку й 
недолугу державну політику в земельних питаннях. Бо 
практично немає такої галузі, де б за три останні роки 
так званих реформ хоч трохи поліпшилася ситуація.

- В Україні за 25 років ще не було настільки нікчем-
ної, злодійкуватої й лицемірної влади, як зараз! – сказав 
Віктор Галич. – В країні війна й криза, а наші владоможці 
додумалися в цей період продавати землю! Та її в кліп ока 
оптом скуплять наші олігархи та підставні компанії з Ро-
сії, Китаю, Індії, Арабських Еміратів і ми залишимося без 
землі та засобів існування. А що буде із селами, з селяна-
ми, те можновладців не цікавить. Їхні палаци та палацики 
вже давно знаходяться на різного роду Канарах. Нардеп 
від Полтавщини Олег Кулинич стверджує: колишня рад-
госпна земля – це зайвий ресурс, якого треба терміново 
позбутися. У своїй газеті «Просто районка» він постійно 
друкує мантри про необхідність продажу землі й двічі на 
місяць накладом 250 тисяч примірників безкоштовно за-
пихає її в кожну поштову скриньку свого округу. 

Віктор Галич розповів про спілкування з народним 
депутатом Олексієм Мушаком, який зібрав 47 підписів 
нардепів під поданням до Конституційного суду Украї-
ни про скасування мораторію на продаж землі. 

- Я в парламенті брав цього Мушака, племінника 
Андрія Веревського, за петельки, питав, хто воно таке й 
звідки взялося? Вивчилося на якийсь менеджмент. «Ти 
в селі коли-небудь жив? - питаю». «Ні, не жив». «Може, 
працював у селі?» «Ні, не працював». «А де заробив 
мільйон?» «Батарейки в переході продавав». І оцій лю-
дині не йметься пошвидше торгувати землею, останнім, 
що залишилося в Україні! 

Микола Антонов, фермер з Кобеляцького району, в 
своїй промові розповів, що п’ять років не може оформи-
ти документи на землю:

- Думав, Януковича скинемо, й усе наладиться. Три 
роки, як на крові Небесної сотні прийшла нова влада, а 
воно все не налагоджується. І вже через кілька тижнів 
після Революції гідності, цю гідність потоптали ті, хто 
стояв поруч з нами на Майданах та сіли у теплі крісла 
владних кабінетів. Корупція роз’їла державу до основи. 
Замість обіцяного повернення землі сільським радам, 
одна людина в області нею розпоряджається – началь-
ник управління Держкомзему. Правоохоронні органи 
нас не захищають. Наші доблесні вояки на Донбасі 
стримують ворога. Але конфлікт там підтримується для 
того, щоб вони зі зброєю не пішли на Київ... Тих, хто 
блокує контрабанду в ДНР/ЛНР, зараз цькують, народ 
лякають колапсом в економіці й ЖКГ. Та хіба можна 
торгувати з тими, хто вбиває своїх братів і сестер?

Нині в Україні дуже багато випадків африканської 
чуми, з якою (таке враження) ніхто серйозно не бореть-
ся. А в результаті може загинути свинарство як галузь і 
завозитимемо свинину з-за кордону.

Якби в Україні, казали фермери з серцем, з’явилася 
якась «депутатська» чума, щоб Верховна Рада за два дні 
вилягла, бо владу – і парламент, і президента – треба 
терміново міняти. Без зміни влади реформ не буде!

Учасники протестної акції ухвалили резолюцію про 
запровадження мораторію на продаж землі ще на п’ять 
років.

Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського медіаклубу

ФЕРМЕРИ РІВНЕНЩИНИ: У РАЗІ ІГНОРУВАННЯ ЇХ ВИМОГ 
ГОТОВІ ВІДСТОЮВАТИ ЇХ НА МАЙДАНІ!

У Малих Дорогостаях Млинівського району на Рів-
ненщині в рамках всеукраїнської акції відбувся попере-
джувальний страйк фермерів і селян проти намірів вла-
ди скасувати мораторій на продаж землі сільськогоспо-
дарського призначення. До протестного заходу долучи-
лися фермери і приватні землевласники Млинівського, 
Демидівського, Дубенського районів.Протестувальни-
ки вийшли на трасу Дубно — Луцьк, вивели туди 20 
одиниць сільськогосподарської техніки і «озброївшись» 
плакатами з гаслами «Ні! — продажу землі», «Земля — 
наше багатство», «Земля не буде товаром» та іншими, 
понад годину висловлювали свою незгоду з намірами 
української влади зняти законодавчий бар’єр і надати 
можливість купувати і продавати землю. 

Що змусило фермерів вийти на акцю протесту роз-
повів голова Рівненської Асоціації фермерів Дмитро 
Українець – «Незважаючи на тісну співпрацю Рівнен-
ської обласної державної адміністрації, Рівненської 
обласної Ради з регіональною Асоціацією, незважаю-
чи на те що в області діє обласна програма фінансової 
підтримки фермерів, якою щорічно виділяється більше 
мільйон гривень у вигляді безпроцентного кредиту – 
фермерам сьогодні стало працювати набагато важче 
ніж в минулі роки».

Своїми міркуваннями поділився також учасник по-
переджувальної акції, депутат Млинівської районної 
ради, голова фермерського господарства «Влада» Олек-
сандр Романчук:

— «На початку року побував на парламентських 
слуханнях, де йшлося про купівлю-продаж землі. Ди-
вувався, як скороспіла юна президентська рать активно 
агітувала за її продаж, хоча, переконаний, жодного дня 
на ній не працювала.Однак більшість аграріїв у парла-
ментській залі була проти таких намірів високо поса-
довців.

Невже і наша годувальниця може стати об’єктом 
торгу, а відтак — і всезагального розбрату? 

Дивує і навіть обурює позиція влади у ставленні до 
фермера чи приватного землевласника. Взяти кредит 
майже нереально, бо умови такі, що залишається, хіба 
що, чухати потилицю. ПДВ не повертають, фіксований 
податок скасували, створили купу проблем зі звітністю.

Складається враження, — підсумовує фермер, — що 
задум деяких владоможців — створити колапс навколо 
цього гострого питання.

Фермери наголошували, що їх акція — крик душі. 
Однак вона має попереджувальний характер і хочуть 
вони донести до Президента України, парламентаріїв, 
урядовців, що наміри верхівки країни надати землі ста-
тус товару ні до чого доброго не приведуть.

Селяни запевнили: у разі ігнорування їх вимог готові 
обстоювати їх на Майдані.

За інформацією Рівненської АФЗ
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СТРАЙК
НА ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ

ГОЛОВНЕ НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗАХИСТИТИ РІДНУ ЗЕМЛЮ!

Загальнодержавний селянський страйк, який був ор-
ганізований «Всеукраїнським комітетом захисту рідної 
землі», зібрав близько 10 тис. учасників по всій країні.

Про це на прес-конференції присвяченій результатам 
попереджувальної акції заявив президент АФЗУ Іван 
Томич. 

За його словами, найбільша кількість страйкарів зі-
бралися на площі міста в Черкасах.

«Я дуже задоволений Черкащиною, адже у нас там 
всього лише 1,5 тис. членів Асоціації фермерів, а на 
акцію зібралися близько 2 тис. людей. Це показує, що 
до акції приєдналися представники громади та різнома-
нітні підприємці. На 2-му місці за кількістю учасників 
Чернігівщина — 1,5 тис. Також відзначилися Дніпро-
петровщина — понад 500 чоловік, Полтавщина і Київ-
щина — близько 300 учасників. Також активну участь у 
акції прийняли Рівненська, Херсонська, Житомирська, 
Львівська, Сумська, Донецька та Хмельницька області», 
— сказав Іван Томич.

Цікавий епізод відбувся на Київщині, де страйкарі 
перекрили шлях кортежу Президента України Петра 
Порошенка. За словами президента АФЗУ, зустріч була 
миттєвою, Порошенко з машини не вийшов, але й фер-
мери не стали його довго затримувати щоб не зривати 
графік роботи Президента.

«Я думаю, що ця зустріч, хоч і була коротка, але й 
була дуже корисною як для фермерів, так і для прези-
дента. Я дуже радий, що він також побачив на власні очі 

нашу акцію протесту», — підкреслив він.
Також Іван Федорович зазначив, дуже цікаво, що зу-

стріч з Президентом Петром Порошенко відбулася саме 
на православне свято Стрітення Господнє. 

За його словами, таке місце для проведення страйку 
було обрано не просто так, оскільки саме у районі села 
Конча-Заспа проживає велика кількість представників 
влади, як то народних депутатів, так і представники ад-
міністрації президента.

«У наступні кілька місяців ми плануємо зробити все 
для вирішення питань земельних відносин, які нако-
пилися. В нас поки що немає плану провести якомога 
більше акцій у цьому році, проте є задача вирішити всі 
проблеми захисту рідної землі», — повідомив прези-
дент АФЗУ.

Також Томич сказав, що якщо у лютому пролетіла 
лише перша ластівка, то в березні вже прилетить ворон. 
У такому разі, акції будуть більш серйозними, напри-
клад, є пропозиція яка надходила від фермерів про про-
ведення акції по перекриттю траси в кожному з районів 
України.

Андрій Губін, Анна Погребна, Kurkul.com

ФЕРМЕРИ КІРОВОГРАДЩИНИ ПІКЕТУВАЛИ ДЕРЖГЕОКАДАСТР
У Кропивницькому під стінами Головного управлін-

ня Держгеокадастру у Кіровоградській області зібрали-
ся сотні фермерів, які приєднались до всеукраїнської 
громадської акції.

Основна вимога - продовжити мораторій на продаж 
землі допоки не закінчиться війна в Україні і не буде 
врегульовано земельне законодавство.

Окрім того учасники мітингу вимагають, щоб орен-
ду землі можна було отримати лише в тому районі, де 
живе орендар, щоб запобігти рейдерським захопленням 
та іншим незаконним діям, пов'язаним з землею.

Також учасники наголошують, що на законодавчому 
рівні має бути врегулювання передачі корпоративних 
прав на землю, щоб унеможливити передачу цих прав 
без згоди власників паїв, як це, наприклад, нещодавно 
сталось у Новоархангельському районі.

"Сьогодні по всій Україні проводяться акції за учас-
тю фермерів під обласними облдержадміністраціями, 
відділами Держгеокадастрів, на центральних площах та 
головних автомобільних шляхах. Основні питання, які 
нас привели сюди сьогодні - продовдження мораторію 
на 5 років, дотримання чинного законодавства, недопу-
щення іноземного капіталу до дерибану земель, недо-
пущення продажу корпоративних прав на землю іно-
земним компаніям. Ці питання ми хочемо сьогодні об-
говорити із начальником Держгеокадастру та направити 

звернення  до голови Кіровоградської ОДА", - розповів 
голова Асоцації фермерів та приватних землевласників 

Кіровоградської області Іван Андрійчук.
За інформацією www.gre4ka.info

ФЕРМЕРИ ХЕРСОНЩИНИ ВИСТУПИЛИ
ЗА НЕДОПУЩЕННЯ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

Фермери Херсонщини та депутати обласної ради ви-
ступили за недопущення продажу землі. Таку позицію 
було одностайно висловлено під час засідання «круг-
лого столу» з теми «Про запровадження ринку земель 
сільськогосподарського призначення», яке було ініційо-
ване Асоціацією фермерів і приватних землевласників 
Херсонської області та відбулося в день проведення 
Всеукраїнської акції 15 лютого 2017 року.

Участь у засіданні особисто взяв голова обласної 
ради Владислав Мангер та його перший заступник Ва-
силь Зеленчук, який відповідає за координацію роботи 
агропромислового сектору.

«Ми не хочемо пікетувати і перекривати дороги, але 
ми, аграрії, хочемо працювати і розбудовувати економі-
ку нашої країни. Доки не будуть прийняті відповідні за-
конодавчі акти, які дозволять створити земельний банк, 

який дасть можливість людям продавати 
свою землю без спекулятивних і корупцій-
них схем, доти ми не підтримаємо ринок зем-
лі»,а це мінімум  п'ять років мараторію на ку-
плю-продаж земель сільськогосподарського 
призначення усіх форм власності , – зазначив 
голова засідання Леонід Кириченко.

Підтримав головуючого і народний депу-
тат України Юрій Одарченко, який наголосив 
на тому, що землею мають володіти люди, які 
на ній працюють, а не монополісти.

«Наша мета – підтримати сільське госпо-
дарство і створити достойні умови для лю-
дей, які працюють у цій галузі та живуть на 
селі», – наголосив народний депутат від ВО 
«Батьківщина».

Свою підтримку висловив і Владислав Мангер: «Че-
рез 10 - 15 років нафта не буде головним утримувачем 
валюти, це буде земля, яка годує всю планету. Тому ми, 
можна сказати, сидимо на скарбах. І не маємо права 
продавати своє багатство – землю, яка є майбутнім для 
наших дітей, онуків і правнуків. Ми просимо в Євро-
пи нових траншів. Та забуваємо, що Україна входить в 
трійку лідерів по вирощуванню зернових, а по корис-
ним копалинам Україна сьогодні перша в Європі. Друга 
після нас – Німеччина, яка відстає вдвічі. Але Німеч-
чина стала економічним лідером в Європі, а ми по еко-
номіці нижче Албанії. Тому не треба чекати допомоги 
від Європи чи Америки, потрібно самим будувати свою 
державу!», – відзначив у ході засідання Владислав Ман-
гер та наголосив на тому, що обласна рада категорично 
проти продажу землі.

Учасники зібрання прийняли рішення щодо продов-
ження мораторію на продаж землі сільськогосподар-
ського призначення на 5 років до завершення земельних 
реформ.

Також фермери виступили за недопущення прийнят-
тя законопроекту «Про обіг земель сільськогосподар-
ського призначення», одним із авторів якого став народ-
ний депутат від Херсонщини Сергій Хлань, та підтри-
мали відповідне звернення до всіх обласних рад України 
щодо підтримки з цих питань.

Окрім того, у рамках засідання аграріями збоку об-
ласних структур фіскальної служби, держгеокадастра та 
охорони праці були надані роз’яснення стосовно лега-
лізації робочих місць у фермерських господарствах та 
правильність оформлення сезонних робітників.

Учасники круглого столу для подолання можливої 
масової корупції в АПК, зокрема в відносинах робото-
давців та фіскальних служб прийняли рішення зверну-
тися до  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та 
Президента України з наступними вимогами: 

1 Впровадити на законодавчому рівні єдиний пода-
ток з 1 га землі згідно проекту сівозмін.

2 Звільнити сезонних працівників зайнятих на сіль-
ськогосподарських роботах від врахування додаткових 
доходів,що буде являтися певними пільгами для них та 
дасть можливість офіційно працевлаштовуватись.

3 До прийняття відповідних законодавчих актів 
впровадити мораторій на 2017 рік повних перевірок 
щодо легалізації сезонних працівників.

Леонід Кириченко,депутат обласної ради,
віце-президент АФЗУ
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АКЦІЯ ФЕРМЕРІВ ЧЕРКАЩИНИ: ЗАХИСТИТИ НАШІ СЕЛА І 
СЕЛЯН ВІД ЗНИЩЕННЯ!

15 лютого багатотисячне зібрання селян та 
підприємців Черкащини під стінами обласної 

держадміністрації звернулося до найвищих посадових 
осіб держави6 – «Не забувайте, що владу вам дали ми, 

НАРОД, від якого ви далеко відірвалися і перестали 
на бачити і чути! Опустіться на землю, одумайтеся і 
схаменіться!!! Або ж ідіть геть!!!».

Фермери Черкащини переконані, що сьогодні, 
замість розроблення «Стратегії розвитку села», 
у вигляді недолугих реформ, розробляється 
стратегія знищення села. Сьогодні через «програму 
олігархізації» агрохолдинги знищують села, 
«віджимають» у селян землю, залишають людей без 
роботи, без засобів на життя.

Тому фермери, селяни, підприємці вимагають 
продовжити мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення до 1 січня 
2022 року, припинити рейдерство, заборонити всі 
шахрайські схеми купівлі землі, повернути умови 
оподаткування які існували до 1 січня 2015 року, 
повернутися обличчям до фермерів та сільських 
підприємців та своїми діями не знищувати їх бізнес.

За інформацією обласної АФЗ

ФЕРМЕРИ ЧЕРНІГІВЩИНИ ВИСЛОВИЛИ 
СВОЄ «ФЕ» ДЕЯКИМ ДЕПУТАТАМ!

В місті Чернігів, 15 лютого 2017 року, на попере-
джувальній акції підприємців, фермерів та мешканців 
Чернігова, у звязку з руйнівною політикою влади в усіх 
сферах життя людей, учасники висловили негативне 
відношення до діяльності окремих політиків та керівни-

ків держави. Запропоновано політичну відповідальність 
для депутатів: не надавати їм слово на зібраннях або 
повертатися спиною до них, якщо вони голосували чи 
голосують за закони які погіршують життя людей.

Прес-служба АФЗУ

БУКОВИНСЬКИХ
ФЕРМЕРІВ ОБУРЮЄ
ПОДАТКОВИЙ ТИСК

Буковинські фермери прийшли у середу, 15 лютого, 
вранці під будівлю Чернівецької ОДА. У рамках всеу-
країнської акції вони вимагали від Верховної Ради про-
довжити мораторій на продаж земель сільськогосподар-
ського призначення до 1 січня 2022 року. 

Протестувальники тримали плакати із гаслами «Зем-
лю селянам, а не олігархам», «Фермерам – підтримку 
держави».

Крім того, фермери заявили, що прийти до владників 
їх також змусив податковий тиск. 

– Мале та сімейне фермерство не відчувають дер-
жавної підтримки, – заявив голова асоціації фермерів 
Чернівецької області Микола Гаврилюк. 

Оргазаторами акції виступила Асоціація фермерів та 
приватних землевласників Чернівецької області.

Інформація Чернівецької АФЗ

55 «ГЕРОЇВ УКРАЇНИ» 
ЯКИМ НЕ ТЕРПИТЬСЯ 
ЗАПРОВАДИТИ РИНОК 

ЗЕМЛІ …
55 депутатів Верховної Ради України на 

чолі з Олексієм Мушаком (Член депутатської 
фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-
КА"), Віктором Романюком (Член депутат-
ської фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ 
ФРОНТ") та Сергієм Хлань (Член депутат-
ської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА") подали до Конституційного Суду 
України Подання, яким хочуть визнати некон-
ституційним факт продовження Верховною 
Радою України мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення.

Прізвища інших обранців народу Укра-
їни можливо знайти на офіційному сайті 
Конституційного Суду України за поси-
ланням - http://www.ccu.gov.ua/novyna/
konstytuciyni-podannya-za-stanom-na-
20-lyutogo-2017-roku

Прес-служба АФЗУ

ЯКЩО ВИМОГИ ФЕРМЕРІВ НЕ БУДУТЬ 
ВИКОНАНІ – МИ ОРГАНІЗУЄМО 

МАШТАБНІ АКЦІЇ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ!

Ринок землі в нинішніх умовах в Україні 
неможливий, тому фермери мають намір перекривати 
траси і влаштовувати акції протесту проти скасування 
мораторію по всій країні. 

Таку думку висловив президент Асоціації фермерів 
і приватних землевласників Іван Томич на прес-
конференції в інформаційному агентстві ГолосUA. 

«Якщо не буде реакції від уряду 
і Президента на вимоги фермерів 
висунуті на Всеукраїнській акції 
15 лютого, то в березні з ініціативи 
Черкаської та Полтавської областей ми 
проведемо акцію вже по всій Україні», 
- зазначив експерт. 

За його словами, він представляє 
Асоціацію, яка налічує 423 районні 
структури, які здатні організувати 
мітинги в населених пунктах по 
всій країні, в тому числі і перекрити 
міжобласні, міжрайонні та міжнародні 
траси. 

«Пора усвідомити ту загрозу і 
небезпеку з непоправними наслідками, 

яка дуже близька до нас. У цих умовах хочуть цинічним 
способом забрати за безцінь землю і не йде ніякої мови 
про ринок землі », - додав І. Томич.

При цьому він пояснив, що тотальна бідність в селі 
не дозволить фермерам купити землю - їх коштів ледь 
вистачає на проведення поточних робіт. 

Прес-служба АФЗУ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПІДТРИМАЛИ ВИМОГИ ФЕРМЕРІВ 
ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ!
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ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА: З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ?

Вадим Івченко, заступник Голови Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної політики

та земельних відносин 
2017 рік, вочевидь, буде визначальним для долі Украї-

ни. За великим рахунком стоїть питання - бути нашій дер-
жаві у світовій спільноті об’єктом чи суб’єктом?

Нажаль, за роки незалежності в Україні немає жодно-
го позитивного досвіду успішної реформи, починаючи 
від приватизації і закінчуючи державними закупівлями. 
Що стосується організації земельного ринку - в Україні 
все зроблено з точністю до навпаки. Єдине, на що спро-
моглась українська влада — запровадження мораторію на 
продаж землі. І кожного року точаться запеклі суперечки: 
відкривати ринок чи ні? Дозволяти продаж, або ще рік 
почекати? Допоки вистачало здорового глузду. Але...

Група з 47 депутатів минулого тижня подала до Кон-
ституційного суду позов для зняття заборони на продаж 
землі сільськогосподарського призначення, мотивую-
чи це “використанням конституційного права людини 
щодо можливості продажу свого майна”. Ці депутати є 
“значною часткою ліберально-налаштованих людей, що 
відійшли від комуністичних догм” - зазначив ініціатор 
цього позову депутат Олексій Мушак, який, до речі, має 
близькі родинні стосунки з власником одного з найбіль-
ших аграрних холдингів України “Кернел групп”, і скоріш 
за все просто відпрацьовує накази своїх аграрних босів.

Інші депутати разом з юристами, правниками, іно-
земними грантовими компаніями наполегливо працю-
ють над законопроектами, які так чи інакше обходять 

мораторій, вигадуючи різні форми та схеми (наприклад 
законопроект №4010 “Про емфітевзис”!).

Уряд підписує меморандум з МВФ яким погоджу-
ється на відкриття ринку землі. При цьому несе повну 
відповідальність за її тіньовий обіг, оскільки сьогодні 
вся державна земля здається в оренду або відчужується 
розпорядженнями Держгеокадастру.

Чомусь можливість швидкої економічної вигоди пе-
реважає здоровий глузд. Сьогодні ніхто не згадує про 
найнижчу за всі часи незалежності капіталізацію україн-
ських активів, і, як результат - ціну землі у 10 разів дешев-
шу за середньоєвропейські аналоги. Про відсутність не-
залежної судової влади, підтвердженням чого є численні 
приклади рейдерства, чиновницького свавілля, безправ’я 
орендодавців, корупції і, нерідко, саме при потуранні 
служителів Феміди. Хаос в землекористуванні. І найго-
ловніше — відсутність фінансово-кредитної підтримки, а 
також банків, яким селяни могли б довірити найцінніше 
– свою землю в заставу. За останній рік в Україні збанкру-
тували 23 банки. Які б були масштаби катастрофи якби в 
цих банках – банкрутах в заставі була земля?

З чого ж варто розпочати?
З чіткого і прозорого законодавчого врегулювання 

земельного законодавства, особливо стосовно обсягів 
«в одні руки», кваліфікаційних вимог, професійного рів-
ня, досвіду роботи на землі, проживання в даній місце-
вості, фахової освіти, тощо.

Так, є близько 20% селян, які готові з відчаю та ін-
ших причин продати свою землю. Тут покупцем має ви-
ступити держава – бо це територія суверенної країни, 
перш за все.

Громада скуповує у таких селян паї за ринковою ці-
ною. А потім накопичені масиви виставляє на конкурс зі 
своїми умовами. Хто на цих умовах погодиться працю-
вати – тому дається наділ в оренду до 50 років, а не 5 - 7, 
як сьогодні. Як результат - громада і фермери задово-
лені, село розвивається, земля залишається у власності 
держави.

Ми маємо зробити землю для людини і її капіталом, 

і її робочим місцем. Малі сільськогосподарські підпри-
ємства, в свою чергу (перш за все сімейні ферми), мають 
бути єдиними об’єктами бюджетної підтримки та спла-
чувати лише податок на землю. І в найближчому май-
бутньому отримаємо 200 - 250 тисяч сімейних фермер-
ських господарств. А це приблизно 1 мільйон сільських 
жителів, які прямо задіяні в сімейному виробництві.

В Україні агрохолдинги та інші господарства на ве-
личезних площах вирощують і експортують сировину! 
Розмови ведуться вже про 80 і навіть 100 млн. т. валових 
зборів зерна! Але, по-перше: монокультурою ми знищу-
ємо родючість наших чорноземів, по – друге, на селі лік-
відовано мільйони робочих місць, їх залишилось лише 
500 тис. з 6 мільйонів, які були ще на початку 90-х ро-
ків. І по – третє, і це дуже важливо: у всьому світі лише 
відсталі країни експортують виключно сировину. Зерно 
– це сировина! На нашому зерні в Північній Африці та 
в інших регіонах світу побудовані десятки переробних 
підприємств, де працюють сотні тисяч місцевих робіт-
ників: виробляють борошно, комбікорми, крупи, мака-
рони, кондитерку…

Цьому економічному абсурду треба покласти край і 
невідкладно. І для початку можна зробити елементарне: 
відшкодовувати експортне ПДВ в першу чергу і в авто-
матичному режимі тільки тим структурам, що торгують 
на зовнішніх ринках переробкою, а не сировиною. Ре-
зультати не змусять себе довго чекати.

Її радикальна структурна перебудова на користь міль-
йонів малих сімейних ферм стане величезним резервом 
нарощування зайнятості, виробництва життєво необхід-
них продуктів харчування, збереження сільської поселен-
ської мережі, сталого розвитку територій, формування 
середнього класу на селі, поштовхом для розвитку сіль-
ського машинобудування і т.д.

То як ми рухаємось далі? Хаотичний продаж і від-
верта економічна складова у земельних відносинах або 
підприємницька активність на селі зі створенням робо-
чих місць, фінансовою і продовольчою стабільністю, 
соціальним захистом сільського населення та збережен-
ням сільських територій?!

Вадим Івченко,

У КОГО Ж ТАКИЙ НЕВГАМОВНИЙ СВЕРБІЖ
ЩОДО ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ?

За умови ринку землі китайський приватний влас-
ник продав уряду Японії три острови групи Сенкаку, які 
стали власністю Японії. Цей непоодинокий історичний 
факт є застереженням хвацьким українським хлопцям, 
які на диво ні за що не відповідають, – депутатам Вер-
ховної Ради України про можливу втрату не тільки сіль-
ськогосподарських земель, а й всієї, або частини, тери-
торії країни. Тому в проекті меморандуму між Україною 
і МВФ важливим пунктом виступає згода про зняття 
земельного мораторію. Депутат Олексій Мушак від бло-
ку БПП (спортивний аналітик, координатор екологічних 
проектів, а потім голова правління благодійного фонду 
«Україна, я за тебе!»), який кимось призначений вели-
ким знавцем історії земельних відносин, до Конститу-
ційного суду підготував подання про зняття мораторію 
на продаж земель сільськогосподарського призначення. 
Невже так необхідно вирішувати питання – продати 
землю селянам, у яких в карманах пусто? 

А зараз про українські реалії:
1) До 90 % населення України не споживає до фі-

зіологічної норми білка тваринного походження. У нас 
найвищі у світі витрати сукупних доходів населення на 
харчування – 55 %. (У 1990 р. три країни мали показник 
витрат на харчування, який перевищував 50 %). Себто, у 
населення немає достатніх коштів навіть на харчування.

2) Україна є єдиною країною, де з підвищенням до-
ходів населення ціни зростають у більшій ступені, що 
призводить до ще вищого ступеню бідності населення;

3) За 2016 рік перестало функціонувати 1800 сільсько-
господарських підприємств. Нічого дивного тут немає. Це є 
результатом відсутності реальної, з логічним обґрунтуван-
ням, стратегії розвитку, без фінансової підтримки його на-
прямів, з ціновою вакханалією (ціни різняться в десятки ра-
зів від ринкових) та рейдерством. В той же час чисельність 
іноземних фермерів, які беруть землю в оренду в Україні, 
невпинно зростає. Їх підтримують власні уряди, особливо 
щодо нарощування землі в оренді, як стартових умов до за-
пуску ринку землі. Прикладом є фермер Дерек Флемінг з 
королівства Шотландії, який разом із братом у Львівській 
області взяли 80 га ріллі в оренду для вирощування карто-
плі. Вони щорічно (в 500 разів до стартової площі) збільшу-
вали розмір сільськогосподарського підприємства і через 
10 років площі в обробітку досягли 42 тис. га ріллі (ТзОВ 
«АгроЛВ Лімітед» – дочірня компанія Cоntinental Farmers 
Groups). Таких підприємств з історією неймовірного збіль-
шення їх розмірів сотні, а можливо і тисячі в Україні. Ні-
кого в Україні ці проблеми не цікавлять, окрім бажаючих 
продати землю і на цьому заробити копійчину. За таких 
неймовірних і небачених у світі темпів зростання площ в 
обробітку одним підприємством через 10 років всі землі 
перейдуть до іноземців.

На підмогу нашій новій хвилі безвідповідальних рефор-
маторів (країна Рад не вмирає) залучилися іноземці різних 
мастей. Так, пророк Френсіс Фукуяма, як його назвали жур-
налісти журналу «Новое время», більше, ніж упевнений, 
що в Україні «багато виграли б від можливості купувати і 
продавати землю. Це змогло б поліпшити продуктивність 
аграрного сектору і залучити інвестиції. Так що необхідно 
створювати політичну коаліцію тим, хто виграє від ринку 
землі, щоб подолати інтереси прихильників мораторію на 
продаж землі». Мене дуже цікавить, на чому базувалося 
його пророцтво? Як вчать нас древні мислителі, в основі 
такого висновку повинно стояти не думка, а знання. На яко-
му знанні про економічну ситуацію з відсутністю будь-яких 
прав і можливостей обездолених селян зроблено пророком 

такий висновок, що в Україні треба продавати землю? 
Кому? За які куші за суцільної бідності на селі, всеохоплю-
ючого рейдерства, цінового беззаконня, податкового тиску 
держави до обездолених селян тощо? Перелік запитань до 
пророка можна продовжити. Кому він підігрує? Світовому 
банку, МВФ, країнам ЄС або іншим країнам з величезним 
дефіцитом земельних ресурсів? А кількість таких країн, з 
дефіцитом земель, зростає щорічно - як сніжний ком. До 
2050 р. в країнах, де проживатиме більше 70 % населен-
ня земної кулі, на одного жителя припадатиме менше, ніж 
0,1 га ріллі. А в Україні? В Україні на багато більше - 0,7 
га ріллі. Треба просто продати без будь-якої думки, логіки, 
розрахунків…

Дуже цікаве словосполучення: продати землю. По-
добається гратися з вогнем. Так міркують шарлатани в 
оболонці слуг народу. Таких реформаторів розвелося 
дуже багато: спортсмени, аналітики спорту, екологи і 
аналітики екології, артисти, співаки і т. д.. Безліч мун-
дирів і ще більше реформаторів. Залишився останній 
захист від цієї пошесті – запровадити статтю в кримі-
нальному кодексі про сувору відповідальність за втрату 
земель сільськогосподарського призначення. Рівень су-
ворості встановити на всенародному референдумі. Інак-
ше косяки реформаторів зростуть до небачених розмірів 
і буде біда.

Калінчик М.В. – директор
аналітично центру при АФЗУ

Довідкова інформація. Компанія “Кернел” 
у 2016 році збільшила свою капіталізацію 

до 1,51 млрд доларів і має 390 тисяч 
гектарів землі в обробітку.

Величезна кількість депутатів, урядовців, 
лобістів великих аграрних компаній 

витрачають доволі суттєвий обсяг свого 
часу, вмінь, можливостей і коштів для 
того, аби в країні якнайскоріше можна 

було купувати та продавати землю.

Необхідно створити державний 
фермерський банк, який даватиме кредити 

і фермерам, і місцевій громаді під 3 - 5%. 

Колосальні земельні масиви державної 
власності мають бути розпайовані, а 
на їх місці створені кооперативи або 

сімейні ферми. 

Ключ до кардинального вирішення 
економічних негараздів в країні — в 

глибинній трансформації економіки і, 
зокрема, її головної складової — сфери АПК. 
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РІЗОЛАЙН - НОВИНКА НА РИНКУ ІНОКУЛЯНТІВ

Існує думка, що соя досить проста і невибаглива до 
умов вирощування культура. Але, як свідчить практика, 
не все так просто, як на перший погляд, особливо якщо 
на меті стоїть отримання врожаю на рівні 4-5 т/га з ви-
соким умістом білка.

Вирощування соя має свої особливості. З одного бо-
кувона невибаглива до грунтових умов та попередників, 
а з іншого – її продуктивність досить сильно залежить від 
якості виконання цілого ряду технологічних заходів. Од-
ним з найважливіших технологічних елементів у виро-
щуванні сої є інокуляція насіння ефективними штамами 
симбіотичних бактерій роду Bradyrhizobiumjaponiсum. 
Цей процес є простим і складним одночасно. Його про-
стота у нашому розумінні полягає в тому, що бактерії 
споживають цукри, які дає рослина, а взамін отримує 
доступну їй форму біологічного азоту. Хоча за такою 
спрощеною схемою ховається невеличкий біологічний 
міні-завод, який функціонує за рахунок складних проце-
сів і його робота залежить від сукупності багатьох фак-
торів. А цими факторами визначається складність цього 
процесу – для його ефективного проходження повинні 
враховуватися і регулюватися не менше десятка різно-
манітних факторів.

На сьогоднішній день на ринку ЗЗР України пред-
ставлено достатньо різних інокулянтів для насіння сої, 
щоб його вибір став справжнім випробовуванням для 
виробника. 

Діаграма 1. Країни представники і їхінокулянтидля сої 
на ринку України, %

Як видно з діаграми 70 % зареєстрованих інокулян-
тівна ринку представлені виробниками України і США, 
Велика Британія займає 15%, а інші країни разом – 15 %.

Усі інокулянти,  що представлені на вітчизняному 
ринку, мають певні відмінності між собою. За основни-
ми критеріям (вид мікроорганізмів, їх титром) інокулян-
ти, які є на ринку України, майже не відрізняються. Ос-
новною ж відмінністю є наявність протектора, як додат-
кового компонента в складі препарату. Цей компонент 
має здатність захищати мікроорганізми від шкідливих 
факторів, за рахунок чого підвищується ефективність 

бульбочкоутворення та досягається можливість завчас-
ної обробки інокулятном, а це значно підвищує техноло-
гічність самої обробки та спрощує процес посіву. Серед 
зарубіжних інокулянтів лише чотири застосовуються 
разом з протектором.

Компанія БТУ-Центр, яка на ринку інокулянтів 
України 6 років, постійно слідкує за якістю власних 
продуктів та займається розробкою нових препаратів. У 

2016 році агрономи Компанії 
БТУ-Центр проводили вироб-
ничі дослідження нового іно-
кулянту Різолайн®у поєднан-
ні з протектором Різосейв®. 
Особливістю препарата є на-
явність в ньому чотирьох шта-
мів Bradyrhizobiumjaponiсum, 
які пристосовані до різних 
грунтово-кліматичних умов, 
що забезпечує ефективнішу 
азотфіксацію. Інноваційним 
рішенням для вітчизняного 

виробництва інокулянтує поєднання у оброблені насін-
ня інокулянтом Різолайн® і протектору Різосейв®. За-
стосування протектору Різосейв® дає змогу захистити 
бактерії від несприятливих зовнішніх умов, сприяє збе-
реженню життєдіяльності штамів у період від інокуля-
ції до проростання такращому закріпленнюінокулянту 
на насінині.

Використання інокулянтуРізолайн® сумісно з про-
тектором Різосейв®дає можливість проводити обробку 
насіння за 5-7 діб до сівби, з одночасним використанням 
малотоксичних хімічних протруйників за рахунок збе-
реження життєдіяльності штамів без зниження ефектив-
ності бульбочкоутворення та симбіотичної азотфіксації. 

Отже, в Україністворено вітчизняний інокулянт Різо-
лайн® з  протектором Різосейв® з можливістю завчасної 
обробки насіння та високою ефективністю азотфіксації.

У 2016 р. проводились виробничі випробовування 
інокулянту Різолайн® у поєднанні з протектором Різо-
сейв®. 
1 СФГ Світанок(Полтавська обл., Оржицький р-н). 

Обробка насіння інокулянтом проводилась безпосеред-
ньо перед посівом. Бакова суміш складалась зРізолайн® 
2 л/т + Різосейв® 2л/т та фунгіцидного протруйника  
Максим XL 1 л/т. Сівба проведена 02.05.2016. Перші 
бульбочки з’явились у фазу першого трійчастого листа, 
а вже за наявності трьох трійчастих листків рослини 
мали активні бульбочки розміром більше 3 мм від 7 до 12 
шт. на рослині. На початку фази цвітіння симбіотичний 
апарат був розвинений добре, бульбочки мали рожевий 
колір, а їх кількість та розмір достатні для забезпечення 

високих потреб культури в азоті. Як результат, на полях 
з використаннямРізолайн® + Різосейв® урожайність 
становила 32,0-32,4 ц/га, а на контролі – 28,7-29,0 ц/га.
2 ПрАТ Райз-Максимко, Підліснівська ф-я, північне 

Р.У. (Сумська обл., Сумський р-н.).

Обробку насіння сої на насіннєвому заводі проводи-
ли завчасно за 7-10 діб до сівби.Бакова суміш склада-
лась –інокулянтРізолайн® 2 л/т + протектор Різосейв® 
2л/т + фунгіцидний протруйник  Февер 0,4 л/т.Сівба 
проводилась 03.05.2016 р. На контролі використовували 
іншийінокулянт, якимобробляли насіння в день сівби. 
Внаслідок випадання потужних зливових дощів, посіви 
сої отримали значне пестицидне навантаження за раху-
нок промивання грунтових гербіцидів. За таких склад-
них погодних умов, на посівах із застосовуванням дво-
компонентного інокулянту, на початку фази бутоніза-
ції-цвітіння (07.07.2016 р.) рослини сої мали достатню 
кількість активних бульбочок, 6-10 шт./рослину, діаме-
тром більше 3 мм. На посівах, де було проведено іноку-
лювання Різолайн® + Різосейв®,отримано урожайність 
на 2,8-3,3 ц/га вище, ніж на контролі.

Отже, застосування нового вітчизняного інокулянту-
Різолайн® в поєднані з протектором Різосейв® дає змо-
гу проводити завчасно інокулювання з малотоксичними 
хімічними протруйниками, збільшити урожайність на 
2,8-3,7 ц/га, при цьому ціна в два рази менша, у ніж за-
рубіжного аналогу.

Компанія БТУ-Центр та сільськогосподарські ви-
робники рекомендують застосовувати вітчизняну інно-
ваційну розробку для  ефективної інокуляції насіння сої.

Слободянюк Олександр,
агроном компанії «БТУ-Центр»

Компанія
«БТУ-Центр»

Консультації за тел.: 
(044) 594-38-83

www.btu-center.com

Фермерське господарство "Супереліта"
ПРОПОНУЄ

Розсаду суниці кращих ранніх сортів 
української селекції:

Розана київська, Презент та інших.
тел. 067-225-12-50

ncernega64@gmail.com
Київська область, Києво-Святошинський 

район, хутір Фермерський,
вул. Вишнева, 18
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ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
Щодо трудового законодавства

Що таке мінімальна заробітна плата?
Мінімальна заробітна плата – це встановлений за-

коном мінімальний розмір оплати праці за виконану 
працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 3 Закону 
України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату пра-
ці», далі – Закон № 108).

У 2017 році мінімальна заробітна плата (далі – МЗП) 
становить 3200 грн. Якщо на підприємстві встановлена по-
годинна оплата праці, при роботі як за основним місцем 
роботи, так і за сумісництвом зарплата (до нарахування) не 
повинна бути меншою, ніж 19,34 грн/год.

Згідно зі ст. 31 Закону № 108 при обчисленні розміру 
зарплати працівника для забезпечення її мінімального роз-
міру не враховуються такі виплати:

- доплати за роботи в несприятливих умовах праці та 
підвищеного ризику для здоров’я;

- доплати за роботу у нічний та надурочний час;
- доплати за роз’їзний характер робіт;
- премії до святкових та ювілейних дат.
Всі інші виплати включаються до мінімальної заробіт-

ної плати.
Таким чином, до МЗП включаються оклад, премії (крім 

премій до святкових та ювілейних дат), надбавки та допла-
ти за суміщення професій та розширення зони обслугову-
вання, збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тим-
часово відсутнього працівника, інтенсивність праці, сума 
індексації заробітної плати інші доплати.

Виплати, що включаються до МЗП, можна знайти у Ін-
струкції зі статистики заробітної плати, затвердженої нака-
зом Держстату України від 13.04.2004 р. № 5 (крім виклю-
чень, що перелічені вище).

Деякі підприємства встановлюють доплати, які не пе-
редбачені Інструкцією № 5, наприклад,  доплата за викори-
стання дезінфікуючих засобів, доплата за роботу у вечірній 
час тощо. Оскільки ці доплати не містяться у ст. 31 Закону 
№ 108, то такі виплати  включаються до розміру МЗП.

Чи поширюється вимога щодо виплати мінімальної 
заробітної плати на членів фермерського господарства?

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України від 19.06.2003 
р. № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі - За-
кон № 973) членами фермерського господарства (в тому 
числі сімейного) не можуть бути особи, які працюють в 
ньому за трудовими договорами (контрактами). 

Не поширюється. Іншими словами член фермерського 
господарства не може перебувати зі своїм господарством 
в трудових відносинах. Отже, норми трудового законодав-
ства на нього, як на працівника такого господарства, не по-
ширюються.

Членам фермерського господарства нараховуються до-
ходи від трудової участі згідно з порядком, визначеним ста-
тутом, тому будь які вимоги щодо нарахування їм зарплати 
(доходу) у сумі не менш ніж 3200 грн. безпідставні.

Водночас відносно найманих працівників фермерське 
господарство має дотримуватися норм трудового законо-
давства.

Бухгалтер фермерського господарства (з 9 год. до 
17 год.) працює на 0,75 ставки і на 0,25 ставки (з 17 до 
18 год.) за іншим трудовим договором на тому самому 
підприємстві виконує роботу кадровика (внутрішній 
сумісник). Посадовий оклад за основною посадою з 
урахуванням зайнятості 2025 грн (2700 грн × 0,75 став-
ки), на посаді за внутрішнім сумісництвом – 550 грн 
(2200 грн × 0,25 ставки). За основним місцем працівни-
ку нарахували премію до Нового року 400 грн та щомі-
сячну премію у 350 грн. У січні відпрацьовано усі дні. 
Як правильно нарахувати заробітну плату?

Вимогу щодо доплати до рівня МЗП слід виконувати 
окремо як за основним місцем роботи, так і за сумісни-
цтвом. Отже, підсумовування зарплати за основним місцем 
і за сумісництвом (у т. ч. внутрішнім) для визначення рівня 
МЗП – груба помилка. За кожним місцем роботи зарплату 
слід порівняти з рівнем МЗП пропорційно відпрацьовано-
му робочому часу (з урахуванням зайнятості працівника).

За посадою бухгалтера зарплата має становити:
1. Визначаємо рівень МЗП з урахуванням зайнятості 

працівниці: 3200 грн х 0,75 = 2400 грн.
2. Сума виплат, що включається до мінімальної зарпла-

ти, у січні 2017 р. враховуватиме 2025 грн (оклад) + 350 грн 
(щомісячна премія) = 2375 грн.

3. Сума доплати до рівня МЗП: 2400 грн – 2375 грн = 
25 грн.

4. Загальний розмір зарплати, нарахованої у січні 2017 
р., дорівнюватиме: 2025 грн (оклад) + 350 грн (щомісячна 
премія) + 25 грн (доплата до МЗП) +400 грн (премія до свя-
та) = 2800 грн.

За посадою кадровика (внутрішнє сумісництво) зарпла-
та має становити:

1. Визначаємо рівень МЗП з урахуванням зайнятості 
працівниці:

3200 грн х 0,25 = 800 грн
2. Визначаємо суму доплати до рівня МЗП: 800 грн – 

550 грн = 250 грн.
3. Загальний розмір зарплати, нарахованої у січні 2017 

р.: 550 грн (оклад) + 250 грн (доплата) = 800 грн.

Таким чином найманий працівник має отримати заро-
бітну плату у сумі 3600 грн (2800 грн + 800 грн).

Як доплачувати до рівня мінімальної зарплати при 
суміщенні професій?

Суміщенням є виконання працівником разом із своєю 
основною роботою, передбаченою трудовим договором, 
додаткової роботи за іншою професією (посадою). 

Сумісництво здійснюється в межах робочого часу за 
основним місцем роботи. Отже, доплату за суміщення 
слід враховувати у мінімальній зарплаті: до зарплати за ос-
новним місцем роботи слід додати доплату за суміщення, 
отриману суму порівняти із МЗП і, якщо вона є меншою, 
здійснити доплату до рівня мінімальної.

Як розрахувати заробітну плату сторожу, якщо він 
працює добу/дві. Фермерське господарство з ураху-
ванням підвищення мінімальної заробітної плати до 
3200 грн за січень 2017 року нарахувало йому 6944,85 
грн (мінімальна зарплата 3200 грн + оплата роботи в 
надурочний час + оплата роботи в нічний час+ оплата 
роботи у святкові дні). Сторож в січні відпрацював 240 
год. (з них святкових 8 год., нічних 80 год., при нормі 
тривалості робочого часу (при 40 - годинному робочому 
тижні) 159 год.). Чи вірно враховані показники для роз-
рахунку заробітної плати? 

МЗП не застосовується як розрахункова величина 
для визначення посадових окладів та заробітної плати 
працівників та інших виплат (п. 3 Прикінцевих поло-
жень Закону України від 06.12.2016 р. «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України»).

Відповідно до ст. 6 Закону України від 24.03.1995 р. № 
108 мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) вста-
новлюється у розмірі, не меншому за прожитковий міні-
мум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня кален-
дарного року. Нагадаю, відповідно до ст. 7 Закону України 
від 21.12.2016 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет 
України на 2017 рік» розмір такого прожиткового мінімуму 
становить 1600 грн.

Отже, розмір посадового окладу у 2017 році не може 
бути меншим 1600 грн. Тарифна сітка (схема посадових 
окладів) формується на основі тарифної ставки робітника 
першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) 
співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окла-
дів).

Отже, якщо на підприємстві застосовується тарифна 
система оплати праці, то розробляти тарифні сітки і схеми 
посадових окладів потрібно не від МЗП (3200 грн.),  а від 
мінімального посадового окладу (1600 грн.).

Тому в наведеній у запитанні ситуації при розрахунку 
заробітної плати сторожа можна виходити із ставки 1600 
грн (розмір ставки повинен бути визначений локальними 
документами підприємства: колективним договором, штат-
ним розписом, положенням про оплату праці тощо). 

Відповідно до ст. 3 Закону № 108 розмір заробітної 
плати працівника за повністю виконану місячну (годин-
ну) норму праці не може бути нижчим за розмір МЗП. 

Також ст. 3 Закону № 108 фактично доповнено перелік 
виплат, які не включаються до МЗП і нараховуються понад 
3200 грн., до них віднесено:

• доплати за роботу в несприятливих умовах праці та з 
підвищеним ризиком для здоров’я;

• за роботу в нічний та надурочний час;
• роз’їзний характер робіт;
• премії до святкових і ювілейних дат.
У наведеній ситуації сторожу нараховувалися доплати, 

що не включаються до МЗП. Тому якщо його тарифна став-
ка становитиме 1600 грн, а інших доплат не буде (таких 
як індексація, премія тощо), то йому потрібно нарахувати 
зарплату не нижче ніж мінімальна, тобто 3200 грн. Однак 
доплату за роботу у нічний та надурочний час, а також до-
плати за роботу у святкові дні слід розраховувати виходячи 
саме з тарифної ставки, яка має бути не меншою 1600 грн.

Посадовий оклад праців-
ника фермерського госпо-
дарства 2300 грн (повна за-
йнятість). Доплат, надбавок, 
премій немає. З 13 по 16 лю-
того працівник хворів, сума 
допомоги з тимчасової непра-
цездатності – 400,00 грн. Яку 
зарплату слід нарахувати та-
кому працівнику?

Допомога по тимчасовій не-
працездатності та відпускні не 
входять до фонду оплати пра-
ці, і їх виплачують за час, коли 
працівник фактично не працю-
вав (а перебував на лікарняному 
тощо). Тому ці виплати та час 
перебування на лікарняному не 
включаються до розрахунку.

1. Визначимо рівень МЗП, з 
яким порівнюватимемо нарахо-
вану працівнику зарплату за лю-
тий 2017 року.

Місяць відпрацьовано не 

повністю, отже рівень МЗП визначаємо пропорційно від-
працьованому часу:

3200 грн ÷ 20 роб. дн. х 16 роб. дн. = 2560 грн, 
де 3200 грн – МЗП з 01.01.2017 р.;
20 – число робочих днів у лютому 2017 р.;
16 – кількість фактично відпрацьованих робочих днів у 

лютому 2017 р. (з 13 по 16 лютого – лікарняний).
2. Розраховуємо суму зарплати за фактично відпрацьо-

ваний час у лютому 2017 р.: 2300 грн ÷ 20 роб. дн. х 16 роб. 
дн.  = 1840 грн.

3. Обчислюємо суму доплати до рівня МЗП:
2560 грн – 1840 грн = 720 грн.
Загальна сума нарахованого доходу працівнику за лю-

тий 2017 р. складатиме:2960 грн. = 1840 грн (оклад) + 400 
грн (допомога з непрацездатності) + 720 грн (доплата до 
рівня МЗП).

Щодо соціального страхування
Чи зобов’язано фермер сплачувати єдиний соціаль-

ний внесок за ставкою 22%?
Згідно ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р № 2464-VI 

"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464), 
члени фермерського господарства не підлягають загаль-
нообов'язковому державному соціальному страхуванню. 
Однак, вони мають право на добровільне соціальне стра-
хування і, відповідно, на добровільну сплату ЄСВ (ч. 1 ст. 
10 Закону № 2464). Тобто члени фермерських господарств 
самостійно приймають рішення платити ЄСВ чи ні.

Як фермеру застрахуватися добровільно?
Порядок добровільного страхування передбачено Ін-

струкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску 
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за-
твердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р № 449.

Так, для того щоб добровільно застрахуватися член фер-
мерського господарства повинен подати до органу ДФС за 
місцем проживання (пп. 4 п.1 розд. V Інструкції № 449):

• заяву про добровільну участь у системі загально-
обов'язкового державного соціального страхування або 
одноразову оплату в системі загальнообов'язкового дер-
жавного пенсійного страхування (форма наведена в додат-
ку 3 до Інструкції № 449;

• копію трудової книжки (при наявності);
• копію документа, що посвідчує особу;
• документ, що підтверджує членство у фермерського 

господарстві.
Член фермерського господарства протягом декілька 

років сплачував ЕСВ без укладення договору про добро-
вільне страхування. Чи може він повернути ці кошти?

Повернення коштів здійснюється на підставі заяви плат-
ника про таке повернення (п. 6 Порядку зарахування у раху-
нок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування або повернення над-
міру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим 
наказом Мінфіну від 16.01.2016 р. № 6). У випадку, коли 
надмірна сума ЄСВ сплачена на правильний рахунок, заява 
подається до органу ДФС, на рахунок якого сплачено кош-
ти, за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.

Після надходження заяви щодо повернення коштів з 
рахунку 3719 підрозділ органу ДФС, на який покладено 
функцію адміністрування ЄСВ, протягом десяти робочих 
днів проводить перевірку викладеної у заяві інформації.

Заява залишається без задоволення за наявності забор-
гованості зі сплати ЄСВ та/або фінансових санкцій та коли 
вонаподана не за затвердженою формою або не за місцем 
обліку надміру та/або помилково сплачених сум ЄСВ або 
містить недостовірну інформацію. Про це орган ДФС має 
повідомити фермерське господарство (надсилається пові-
домлення за підписом посадової особи із зазначенням при-
чин відмови).

По матеріалам журналу «Агро PRO» для
застосування фермерськими господарствами.

ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ АГРАРІЇВ
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ШВЕЙЦАРСЬКА СИРОВАРНЯ, ЩО ЗМІНИЛА ЖИТТЯ СЕЛА

За кілька місяців стажування Інна планує повер-
нутися в Нижнє Селище із новими знаннями, які на-
магатиметься застосувати у роботі на сироварні. Вона 
запросила нас в гості до свого батька, якого знають 
далеко поза межами Закарпаття. У Петра Пригари все 
починалося також із стажування за кордоном, а закін-
чилося тим, що у вересні 2002 року в Хустському ра-
йоні відкрилася«Селиська сироварня». Він був одним 
із піонерів Нижньоселещанського руху. Місцеве мо-
локо тут перетворюють на сир найвищої якості, виго-
товлений за тисячолітньою традицією Швейцарських 
Альп. Як справжній ентузіаст своєї справи, Петро не 
лише особисто контролює всі виробничі процеси, а 
й постійно працює над тим, щоб виробництво сиру 
було якомога більш екологічним.

Поява сироварні назавжди змінила «Селище». 
Нижнє Селище є селом, а не селищем міського типу, 
втім, тут мало хто використовує приставку «Нижнє», 
а найпопулярніший сир, що у досить невеликих об’є-
мах виробляє ця сироварня так і називається «Селись-
кий». Кожен ранок тут починається із того, що люди 
з усього села і кількох сусідніх, звозять або зносять 
на сироварню своє молоко. З банками і бідонами з 
молоком часто посилають дітей на велосипедах. Для 
багатьох місцевих жителів виробництво коров’ячого 
молока стало можливістю отримати другу зарплату 
або пенсію, а сироварня дала поштовх для культурно-
го розвитку Селища. Звідси не хочуть виїжджати, тут 
є дозвілля і освіта, можна займатися власною спра-
вою і надихатися прикладами тих, хто свою справу 
почав вже давно.

Усе починається зі стажування
Ще у 90-х Петру стажування підшуковував Лонго 

Май. Перший раз це було влітку 95-го, в Альпах біля 
Грюєра, у полонині на висоті 1400 метрів над рівнем 
моря. Там було 44 корови, випас, дійка, сир варився 
на дровах. Те господарство не мало електрики: був 
генератор і мідний котел для виготовлення сиру. На 
такому першому навчанні Петро пробув півтора мі-
сяця.

— Найважче, що там було – власник, бо мав він 
досить жорсткий характер. І як власник будь-якої 
швейцарської ферми, він знав усі 44 корови на ім'я. 
Він кожну впізнавав за метрів 30-40. І їх треба було 
в'язати кожну на своє місце. Не дай Бог сплутати.

Але була у того сировара й інша традиція: кожно-
го разу, коли працівники робили три грюєра, по 40 
кілограм кожен, перед тим, як покласти сир під прес, 
спускались до підвалу, брали біле вино, клали його в 
холодну воду і після того, як сир потрапляв під прес, 
обов’язково відкорковували пляшку і пили. То був 
символ того, що сир вийде добрим. І так кожного дня.

— У Альпах я найбільше навчився, почав краще 
відчувати молоко. Для мене, як сировара, це був най-
більший досвід.

У 96 - 98 роках Петро вже був на більших і серйоз-
ніших підприємствах на стажуванні, проте, за його 
словами, найкраще все ж таки було в Альпах. Вдруге 
він працював вже на сироварні у селі Беллелай. Це 
маленьке село, де всього близько десяти будиночків, 
свій ресторанчик, віділення пошти, яке працює кіль-
ка днів на тиждень, і от на такому хуторі працювала 
сироварня, де переробляли 12 тонн молока, що звози-
лось із сусідніх сіл. Петро там працював у підвалі і в 
сироварні, на виробництві. Потім саме ця сироварня 
і продала частину обладнання у Нижнє Селище, а ча-
стину подарували. Тепер Петро, якщо  приїжджає у 
Швейцарію, завжди заїжджає туди на каву.

Як починалася Селиська сироварня
— Як ми збирали перше молоко? Склали були та-

кий список, скільки людей живе, скільки приблизно 
мають худоби, скільки їм треба буде для сім’ї. Зроби-

ли таке вивчення ситуації і зрозуміли що для вироб-
ництва сиру нам необхідна добра питна вода. Дослі-
дили саме джерело, що за кілька кілометрів звідси, 
зрозуміли, що можна було взяти 8 - 10 кубів досить 
хорошої води сюди, що не треба ні насосів, ні нічого. 
Ми підвели воду до сироварні, до школи, дитячого са-
дочка і будинку культури, амбулаторії та побудували 
бювет у центрі села.

—Розумієте, що найбільша проблема в тому, 
що людина просто не вірить, що ти можеш зро-
бити щось іншому просто так. Я часто їжджу, 
зупиняюсь людям, підводжу, грошей не беру, а мені 
не вірять, що я просто хочу допомогти. Тепер у 
нас в Нижньому Селищі щось змінюється. У нас 
немає якогось супротиву, супротиву села, село нас 
підтримує. Колись говорили, що центр села буде 
смердіти через сироварню. Але бачте, нічого ніде 
не смердить. Насправді, я у Швейцарії побачив си-
роварню, що була біля церкви у самому центрі села 
і подумав, що ми маємо зробити так само. Люди 
злякалася, та й санстанція була проти. 

Але домовитися вдалося. Принциповою позицією 
Петра було не давати нікому хабарів. Усе вдалося зро-
бити цілком офіційно та легально.

Контроль якості молока
— Таких, що нас намагаються надурити майже не-

має. Молоко, що приносять на сироварню дуже легко 
перевірити: агрегатний стан, температура, залишки. 
Якщо щось домішати в молоко – це одразу видно. 
Якщо молоко вже постояло і його нагріли – теж. Ми 
кілька разів ловили таких людей. Це люди, котрі неза-
доволені життям. Це людина, яка має якісь свої про-
блеми і думає, що, якщо долиє 200 грамів води, то 
щось виграє. Мені здається, що Україну треба будува-
ти людям, котрі самореалізувалися. Вони чисті, щирі 
і працюють чесно. А якщо людина з якихось причин 
відчуває, що вона чогось не досягла, у неї є проблеми, 
вона автоматично трішки гнила. Є старші люди, котрі 
доливають воду і для мене це взагалі дивно. Якось 
одну бабку спіймав, то вона хотіла дати мені хабар, 
аби я знову дозволив їй носити молоко. Пройшов час, 
ще раз спіймав, попередив її, що ще один раз і вона 
більше не буде носити, поки я працюю. Їй 80 років. 
Я сказав: «Йдіть помоліться до церкви, бо не можна 
такі речі робити, так Біблія каже, тим більше з моло-
ком Божим».

А потім у мене був тут один сусід. Ввечері на 
сироварню приїхав. Дівчата сиділи на прийомі, і от 
кличе мене одна: «Петро Йосипович, йдіть сюди, бо 
переборщив». У нас є для цього спеціальний вислів 
— «переборщив». Він сусід моєї мами. Я приходжу 
і дивлюсь, що дійсно у нього молоко гаряче, корова 
такого давати не може. Я тоді беру термометр, раз мі-
ряю, другий міряю. І тут мені приходить ідея, мені 
не хотілося його образити, але й показати, що в нас 
усе під контролем, треба було. То я і кажу: «Слухайте, 
у Вас серйозна проблема з коровою. Ви вже здоїли, 
перелили, принесли сюди. А ваша корова має темпе-
ратуру молока під 50 градусів. Заберіть це молоко, я 
його прийняти не можу, але терміново треба щось з 
коровою робити. Бо вона помре. Ви біжіть і покажіть 
її ветеринару». Звісно, він побачив, що я зрозумів, у 
чому справа. Але завдяки такій сільській диплома-
тії, конфлікту вдалося уникнути. Якби я йому сказав 
правду, то він би йшов селом і кричав би, що я ся-
кий-такий. Люди є люди.

Вплив на село
— Сподіваюсь, що проекти, які ми маємо з Лон-

го Маєм, Орестом та Юргеном і те, що ми втілюємо 
далі, трішки вплинуло на те, аби село не зменшува-
лося. Племінник з Мукачівського району розповідав, 
що хлопець із сусіднього села казав: «Ах яке село 

Нижнє Селище! Там і живуть французи, і фестивалі, 
і Скрипка був». Треба пробудити трохи патріотизму і 
любові. Село може бути нормальне, ти можеш в ньо-
му жити і творити. А найбільша наша проблема, що 
ми не віримо самі в себе. Ми думаємо, що хтось нам 
має щось зробити, допомогти.

У школі Нижнього Селища близько 350 дітей. Тут 
є вся інфраструктура: музична школа,садочок, буди-
нок культури, школа. Є пекарня, сироварня, ковбас-
ний цех, пилорама. Про село говорять весь час і тут 
добре розуміють, що ця помітність і притягує і бізнес, 
і економіку.

— Моя дочка хоче жити тут, у селі, а син Ми-
хайло – хоче жити в Ужгороді. По-різному, але не 
можна сказати, що село пропадає. Я був на Жи-
томирщині ще років десять тому в одному селі, де 
самі старі люди, нема вже ані садочку, ані школи і 
зрозуміло, що те село можна вже викреслювати з 
мапи. Або там має бути молоде поселення якесь, 
або мають приїхати молоді сім’ї, і тоді то село 
відродиться. У нас такої катастрофи немає.

Ідентифікація
— Мене запитують часто, чи я русин. А я звідки 

знаю. Дідо жив при Австро-Угорщині, баба невідомо 
де, а я ніби корінний закарпатець. Часто ті поняття 
використовують расисти, аби внести якийсь розвал у 
державу, між людьми. І так Закарпаття складне, бо в 
нас є і угорці, і румуни, і меншини, які виокремлю-
ються, і неможливо їх сплутати. А ще якщо додати ру-
синів, то почнемо морду бити один одному. Вважаю, 
то не є правильно. У мене є друг-француз, котрий вже 
20 років тут і я його вважаю більшим закарпатцем, 
ніж свого брата, який тут народився, але живе у Ні-
меччині вже 25 років. Француз їздить зі мною по цих 
дорогах, зустрічає ту саму міліцію, бюрократію, живе 
у тих самих умовах, зустрічається з тими проблема-
ми, що і я. А мій брат має зовсім інші зацікавлення, 
проблеми та можливості. Хоча можливості не знаю, 
може у мене їх більше, ніж в нього. Бо я вільна люди-
на, а він працює на державній роботі.

Плани
— Я не хочу збільшуватись. Я хочу більше акцен-

тувати увагу на самій якості продукції, тобто те що я і 
роблю. Теж хочеться покращити якість молока. Щодо 
найважливіших майбутніх проектів – це туризм. 
Чому туризм? Бо у Закарпатті це єдиний сильний по-
тенціал, який може допомогти регіону економічно, а 
українцям допомогти відчути себе щасливими вдома. 
Не їхати до Туреччини, Франції чи ще кудись, а вдо-
ма, в Україні. Це би мало підіймати нам дух, що ти в 
себе вдома можеш відпочивати, побачити цікаві міс-
ця, щось скуштувати.

Також є наші ідеї. Моя донька зараз у Франції на 
стажуванні, і я чекаю пропозицій від неї. Я і свої ідеї 
маю, але хочу, щоб вона дозріла до того. Є дуже ці-
кава тема – вівчарство. Воно в нас є, але овечий сир 
в нас ніхто не робить. Бо роблять якісь там буци, але 
справжній овечий сир – ні, і тут треба допомогти 
вівчарям. Я бачу у яких складних економічних умо-
вах вони живуть, по 4 - 5 місяців у лісі чи в полі. Ми 
того року збирали майже всіх вівчарів Хустського ра-
йону, близько тридцяти. Але складно: вони не хочуть 
займатись переробкою, просто хочуть зробити буц і 
все, вони не бачать у чомусь перспектив. Просто тре-
ба показати їм. Може хтось з них почне робити ове-
чий сир. Ідеї є, але як то робити і де то робити – ще 
не знаю. Тим, що зараз має Нижнє Селище, я цілком 
задоволений.

Над матеріалом працювали:
Богдан Логвиненко,

фото:Валентин Кузан
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ДПЗКУ РОЗШИРЮЄ ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ
З СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМИ

«Програма була започаткована у 2016 році 
і передбачає здійснення авансування у розмі-
рі 70% від діючої закупівельної ціни на філії 
ПАТ «ДПЗКУ» у день укладання договору. Ос-
таточне переоформлення зерна на корпорацію 
відбувається по ціні, яка буде впродовж 60 ка-
лендарних днів з моменту укладання договору 
найбільш привабливою, на думку сільгоспви-
робника. При цьому, для учасників програ-
ми діє пільгова ставка на зберігання зерна на 
відповідній філії ПАТ «ДПЗКУ» - 0,48 грн за 
1 тонно-день», - розповіла начальник відділу 
форвардних закупівель ПАТ «ДПЗКУ» Наталія 
Головань.

За її словами, закупівля зерна за даною про-
грамою здійснюються у два етапи. Перший 
етап передбачає подачу заявки та необхідних 
документів до регіонального відділу ПАТ 

«ДПЗКУ», укладання договору поставки, дого-
вору застави та оформлення подвійного склад-
ського свідоцтва на зерно, а також перераху-
вання попередньої оплати на поточний раху-
нок сільгоспвиробника. Другий етап включає в 
себе переоформлення зерна на ПАТ «ДПЗКУ» 
відповідно до умов договору та остаточний 
розрахунок із сільгоспвиробником за постав-
лене зерно.

«Ця програма відрізняється від програми 
форвардних закупівель, яка передбачає на-
дання грошових коштів під майбутній врожай 
тим, що фінансування по заставних закупівлях 
здійснюється під фактично зібране зерно», - 
підкреслила начальник відділу форвардних за-
купівель ДПЗКУ.

Досвідом участі у зазначеній програмі по-
ділилася Наталія Тоцька, представник групи 
сільськогосподарських компаній, що працю-
ють у Броварському районі (ПП «Русанів-
ське», СТОВ «Войтовське», ТОВ «Бобрик», 
ТОВ «Агрофірма «Заворотичі») та у Бобро-
вицькому районі Чернігівської області (ТОВ 
«Армійське»).

«Наші підприємства вже протягом трива-
лого часу співпрацюють з Державною продо-
вольчо-зерновою корпорацією України за про-
грамою форвардних закупівель зернових і ми 
дуже задоволені тією підтримкою, яку надає 
сьогодні держава фермерським господарствам. 
Минулого року завдяки ДПЗКУ ми отримали 
ще один, новий, інструмент для ефективної ро-
боти. Ця програма (заставних закупівель) дуже 

цікава для сільськогосподарського виробни-
цтва, оскільки надає додаткові можливості для 
більш широкого використання фінансових і 
товарних ресурсів», - розповіла власник фер-
мерських господарств.

Відповідно до умов цієї програми сіль-
госпвиробники можуть продати вже зібране 
зерно за більш вигідною ціною та не нести 
значних витрат по його зберіганню. Завдяки 
тому, що оплата по цій програмі здійснюєть-
ся у два етапи, у них є змога використовувати 
виручені кошти на поточні потреби, купуючи 
по більш низькій ціні паливно-мастильні ма-
теріали, засоби захисту рослин, посівний ма-
теріал та інші необхідні для агровиробництва 
засоби тощо.

«При цьому остаточний платіж здійснюєть-
ся по ціні, що перевищує розрахункову суму 
авансу від 90 до 400 грн за 1 тонну. Тобто, 
протягом дії договору ціна зростає і сільгосп-
виробник не лише вже має у своєму розпоря-
дженні обігові кошти, а при цьому ще й отри-
мує можливість продати зерно за більш вигід-
ною ціною і отримати додатковий прибуток», 
- підкреслила Наталія Тоцька.

Вона наголосила, що у часи нестабільної 
економічної ситуації в країні такий підхід 
дуже важливий, адже держава, запроваджую-
чи подібні програми, надає сільгоспвиробни-
кам своєрідну фінансову підтримку як до, так 
і після посівної.

Прес-служба ПАТ "ДПЗКУ"
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ФЕРМЕРИ  ЛУГАНЩИНИ – СИЛЬНА КОМАНДА
Наприкінці січня на Луганщині відбулася конференція 

Обласної асоціації фермерів та приватних землевласників. 
Цієї події аграрії області давно очікували, адже внаслідок 
гібридної війни область опинилася в критичному стані, а 
десятиліттями напрацьовані виробничі й комерційні схе-
ми зазнали негативних змін. Значний особистий внесок в 
підготовку конференції вніс відомий на Луганщині фермер 
Сергій Ковальов, про активну громадянську позицію якого 
наша газета вже писала.

Серед луганських фермерів немало людей досвідчених, 
політично і економічно зрілих, а головне – глибоко поряд-
них. Тому перед делегатами конференції постало непросте 
завдання: із кращих вибрати найкращих, щоб створити Раду й 
Ревзійну комісію Асоціації та делегувати своїх представників 
до Києва, на XXVII з’їзд АФЗУ. Ми не маємо сьогодні повно-
цінної можливості детально розповісти про кожного з новоо-
браних, але перелічуємо їх поіменно. Вони відомі не тільки в 
своїх районах, а і в Луганській області та за її межами, адже 
зуміли в непростих економічних умовах створити й розбуду-
вати передові господарства, які й тепер, коли навколо точить-
ся так звана гібридна війна, показують приклади стабільності 
й виробляють сільськогосподарську продукцію високої якості. 
Наразі кожному з обранців надана можливість довести аграрі-
ям Луганщини, що вони недаремно довірили їм такі почесні 
місця, а наша газета неодмінно розповість про успіхи роботи 
обласної АФЗ та її активу на своїх сторінках. 

У бесіді з нашим кореспондентом голова Луганської об-
ласної АФЗ Сергій Ковальов дав усім членам ради відмін-
ні характеристики та порадив взяти у них бліц-інтерв’ю для 
газети, а згодом розповісти читачам про цих та інших сіль-
госпвиробників Луганщини. Ми внесли цю пропозицію до ре-
дакційного плану, а наразі пропонуємо читачам кілька таких 
бліц-інтерв’ю.

Дмитро Оденчук, зокре-
ма, зазначив, що конференція 
в цілому вдалася. Вона стала 
об’єднавчою не тільки для 
фермерів та приватних зем-
левласників, а для всіх аграрі-
їв Луганщини. Це дуже важ-
ливо, особливо тепер, коли на 
нашій землі немає спокою, а 
влада нагорі не розуміє свого 
народу. Навіщо їм переймати-
ся фермерськими проблема-
ми, коли зарплати собі вони 
вже поробили, а за гроші мо-

жуть купити будь-які закордонні делікатеси?
Дмитро Олексійович так прокоментував політичні ексце-

си навколо запровадження ринку землі:
– Можливо, моя думка не збігатиметься з думками інших 

працівників сільського господарства, але ми живемо в демо-
кратичній країні, відтак кожен має право на свою думку. Так 
ось, я вважаю, що галас навколо земельного питання підня-
тий не тими, кому дійсно болить доля українських чорнозе-
мів, а політиканами-хапугами, яким дуже кортить прихопити 
земельки у доведених до відчаю селян, щоб потім вигідно 
продати її вже оптом і за аукціонними цінами. До того ж, 
власників земельних паїв ніхто жодного разу не запитав, чи 
вони знайомі з основами земельного законодавства і чи го-
тові вони самостійно оцінити й продати свої паї. Можете не 
сумніватися: ніхто нічого не знає. Селяни можуть лише спо-
діватися, що їм заплатять пристойні суми, яких вистачить, 
щоб дожити до останньої межі. Натомість я переконаний, що 
ринок землі потрібно запроваджувати, і не тому, що цього 
вимагає Європа, а заради здорового глузду. Для чого мені 
розвивати своє господарство, коли одного чорного дня до 
мене може завітати якийсь новоявлений Калитка і повідоми-
ти, що ця земля ним куплена, ще й документи покаже? А 
кожному з нас хочеться попрацювати на благо своїх дітей, 
внуків, правнуків. Коли ж я зможу купити певну кількість 
землі, я і податки сплачуватиму, і продукую для свого народу 
вирощуватиму. Тільки треба, щоб держава припинила гра-
тися з землею. Скасувавши мораторій на її продаж, батькам 
нації доведеться застосувати одну з тих моделей, про які сьо-
годні сперечаються як відомі фахівці, так і численні «експер-
ти», котрі навіть запаху землі не знають.

Одна з моделей – імітація державного викупу землі та її 
концентрація в міфічному земельному банку з наступною реа-
лізацією. Уявляєте, якою корупцією тут пахне? 

Інша відома модель, якої мені хотілося б дочекатися, це 
запровадження жорсткого земельного законодавства, згід-
но з яким землю можна буде продавати, але не всім, а тіль-

ки працюючим на ній громадянам України, причому на 10 
років надавати новому землевласнику пільговий кредит для 
потреб сільськогосподарського виробництва та звільняти його 
від оподаткування. А далі підбити підсумок його діяльності 
і вирішувати питання про те, може він залишатися сільгосп-
виробником чи ні. А взагалі, без нормального закону про обіг 
сільськогосподарських земель кидатися в ринок землі безглу-
здо, але очікувати, що прийде якийсь новий пророк і вирішить 
за нас усі питання, ще безглуздіше. Тому бачу лише один 
реальний вихід: тиснути на законотворців, але не з метою 
збереження чи скасування мораторію, а з метою створення 
справедливого і антикорупційного блоку земельних законів та 
забезпечення їх виконання всіма владними структурами.

На завершення бесіди Дмитро Оденчук додав:
– Якщо говорити про наше господарство, то можу запев-

нити, що до весняних польових робіт воно повністю готове. 
Навіть природа цього року до нас прихильно поставилася, 
підсипавши снігу на нашу озимину. Крім пшениці, будемо та-
кож сіяти кукурудзу, соняшник, а частину землі залишимо під 
паром. Якщо ніхто або ніщо не завадить, виростимо врожай 
не гірший за минулорічний. Бажаю такої ж наснаги та упевне-
ності всім фермерам України.

Володимир Васильєв – один із небагатьох успішних тва-
ринників (сам він себе називає «коровотримачем»). на тери-
торії Луганської області. Тепер таких господарств лише три, а 
колись Луганщина була ними багата. Тоді й корів більше було, 
і споживачів молочних продуктів не бракувало. Тепер все змі-
нилося, і то не на краще. Єдине, що залишилося, це пасовища. 
Став огорожу, заганяй стадо, вмикай електропастуха і тільки 
пильнуй, щоб лихі люди не наскочили. Проте реалізувати мо-
локо, якщо не за збитковими цінами, стає все важче. Добре 
його приймають ринки Харківщини, але це ж не близький 
світ. Та й дороги тут у нас такі, що поки ними довезеш моло-
ко, то воно може збовтатися на масло. Та й молоковози заготі-
вельники нас обминають. Про нас і раніше не часто згадували, 
а тепер і зовсім забувають. Про це, зокрема, ми говорили й під 
час нашої обласної конференції. Нам потрібно гуртуватися, 
інакше поодинці всіх знищать. Напередодні чергового з’їзду 
АФЗУ закликаю і фермерів, і всіх інших аграріїв до єдності. 
Разом – вистоїмо й переможемо! 

Сергій Лєсниченко висловив свої думки коротко, але від-
верто й змістовно. Зокрема, він зазначив:

– Як делегат обласної конференції АФЗ Луганської об-
ласті, я хочу висловити вдячність її організаторам, зокрема, 
Сергію Ковальову, за високий рівень зібрання і те відверте об-
говорення фермерських питань, якого нам давно вже бракува-
ло. Адже нас, аграріїв, розділила війна, порушивши усталені 
виробничі й людські відносини в регіоні. І господарства, і їх 
керівники опинилися по різні боки так званої лінії розмеж-
ування. Більшої дурниці світ не бачив. Я радий, що завдяки 
конференції зміг поспілкуватися з однодумцями, закріпити 
виробничі й дружні стосунки на рівні перших осіб. Тепер зби-
раюся до столиці, на XXVII з’їзд АФЗУ, куди мене обрали де-
легатом. Сподіваюся й там зустріти небайдужих людей, яким 
буде цікаво дізнатися, що на Луганщині не тільки стріляють, а 
ще й добрий хліб вирощують.

Про своє господарство скажу просто: до весняних польо-
вих робіт ми підготувалися вчасно і серйозно, бо сподіватися 
на когось не звикли, та й можливості такої немає. Тож завезли 
достатню кількість посівного зерна, паливно-мастильних ма-
теріалів, хімікатів, прикупили трохи нової техніки та запасних 
частин. Сіяти в цьому році будемо пшеницю, ячмінь, кукуру-
дзу, трохи землі залишимо під паром. Все, як завжди, так нас 
навчили батьки. 

Користуючись нагодою, бажаю всім українським хліборо-
бам міру, здоров’я, щедрих врожаїв, родинного щастя.

Сергій Любка: Наше господарство, як за масштабами 
Луганщини, зовсім невелике, але справне. Озимі виглядають 
нормально, до весняних польових робіт підготували все необ-
хідне, снігу випало достатньо для того, щоб забезпечити рос-
лини першою вологою. Якщо березень буде сприятливим, то 
зберемо пристойний врожай. Стосовно з’їзду АФЗУ: дуже хо-
четься, щоб там були висвітлені всі проблеми сільгоспвироб-
ників, без будь-яких прикрас чи колючок. Настав час забути, 
що аграрії поділені на кілька різних громадських угруповань. 
Потрібно не розтягати ковдру врізнобіч, а дружно штурмувати 
владні вершини. Перемогти можна тільки гуртом, адже нам 
протистоять сильні супротивники. Якщо селяни не матимуть 
свого потужного лобі в ВР, ми втратимо навіть ті здобутки, 
яких досягли за 25 років.

Найбільше мене і всіх фермерів турбує питання ринку зем-
лі. Пустити її на продаж в умовах відсутності чітких законів 
і невиконання навіть існуючих означатиме втрату того най-
ціннішого ресурсу, який Україні наділив Бог. Згадайте, як Лев 

Толстой (граф) застерігав проти продажу сільськогосподар-
ських земель, порівнюючи таку торгівлю з торгівлею людь-
ми. Вся українська історія – це земля, полита потом і кров’ю 
наших пращурів. То невже ми не зуміємо відстояти її? Я не 
проти земельного ринку, але ринку, а не дерибану, який одних 
зробить ще багатшими, а інших – жебраками. Наші пайщики 
процентів на 50 готові продати свою землю, але я її не куплю, 
а олігархам майбутнє наших сіл та їх мешканців байдуже.

Складна обстановка, в якій опинилася Луганщина з почат-
ком так званої гібридної війни, навчила нас бути обачними і 
рахувати кожну копійку. Наш Біловодський район розташова-
ний віддалік від головних транспортних артерій, тож зібране 
збіжжя доводиться вивозити здебільшого автотранспортом. 
Доріг поки що ніхто тут не будує, а наші витрати ніхто не від-
шкодовує. Навіть ті дотації на гектар, які нам держава обіця-
ла, відбираючи ПДВ, так і залишилися обіцянкою. Ці питання 
повинні стати головними на фермерському з’їзді, їх потрібно 
щодня піднімати в залі Верховної Ради, Кабінеті Міністрів, 
Адміністрації Президента. Такий наш фермерський наказ ке-
рівникам АФЗУ.

Олексій Павлов: Не хочу зловживати відумерлою термі-
нологією, але глибоко переконаний: на теренах України наразі 
точиться справжня класова боротьба, причому в селі починає 
формуватися (на жаль, не так швидко, як би хотілося) клас сіль-
ської буржуазії, тобто дрібних і середніх сільгоспвиробників. 
Цьому процесу всіляко опираються агрохолдинги, яких прав-
дами й неправдами лобіює парламент і всіляко підтримує уряд. 
Профільне міністерство вже давно служить виключно багатіям 
(вони ж, бачте, експортують пшеницю, заробляють валюту), а 
місцеві різночинці в мундирах і вишиванках створюють для ба-
гатіїв тепличні умови, отримуючи за це хабарі. Зрештою, кілька 
разів нагодувавши гречкою довірливий електорат, латифунди-
сти отримують депутатські мандати, а разом з ними недотор-
канність. Тепер їм ніхто не заважає грабувати селян і привлас-
нювати все те, що залишилося ще в українських селах. Це вони, 
активно виконуючи всі забаганки МВФ та інших закордонних 
кредиторів, загнали Україну в найглибшу боргову яму. А чим 
наша країна може розраховуватися? Гнилими трубами ГТС чи 
Одеським припортовим заводом? Занадто мала вартість цих 
об’єктів, а борги величезні. Залишається лише один ресурс, 
і саме до нього тягнуться сьогодні загребущі руки «реформа-
торів». Це українська земля. Вона не потрібна функціонерам 
МВФ чи навіть європейським фермерам. За рахунок шахрай-
ських оборудок та рейдерських захоплень землею прагнуть 
заволодіти власні олігархи. Ми повинні захистити землю – не 
від цивілізованого ринку, а від бандитського дерибану. В цьому 
завдання нашого покоління. Не зможемо його виконати – нових 
поколінь власних хліборобів Україна вже не побачить. У кра-
щому випадку вони будуть наймитами в китайських плантато-
рів, де працюватимуть за чашку рису та кілька юанів.

Олександр Чернецький: Вважаю, що наша обласна 
конференція відбулася вчасно й на високому організаційно-
му рівні. Характерною ознакою цього заходу стало бажання 
всіх аграріїв об’єднатися навколо нашої Ради заради актив-
ної боротьби з тими викликами, які щедро підносить життя, 
і ще більшою мірою – не завжди продумані кроки столичної 
влади. Ми працюємо на землі, тому краще знаємо, чого варті 
наші чорноземи і скільки людей вони можуть реально про-
годувати при розумному господарюванні. Тому й дивуємося, 
що в наших магазинах продукти стають з кожним днем до-
рожчими, хоча ми збираємо пристойні і навіть рекордні вро-
жаї. Натомість панки з Грушевського та Банкової постійно 
волають з високих трибун про те, що варто лише слухняно 
виконати поради «експертів» з МВФ чи європейських «рад-
ників», яким інтереси своїх фермерів набагато ближчі, ніж 
наші – і на українській землі миттєво запанують мир, злагода 
й достаток. А потрібно для цього зовсім мало – пустити наші 
сільськосподарські землі у вільний ринковий обіг. Переко-
наний: при тому недолугому земельному законодавстві, яке 
зараз має Україна, ринку не буде, а буде брутальний дерибан. 
Тому закликаю всіх селян, особливо власників земельних 
паїв, бути обачними і жити власним розумом за заповітами 
предків, які над усе цінували свою землю-годівницю і боро-
нили її від загарбників.

Сподіваюся, що земельне питання на XXVII з’їзді АФЗУ 
буде ключовим і не потоне в гучних закликах та криках «гань-
ба» чи «слава». Потрібно викристалізувати справжню дер-
жавну програму реформування сільського господарства, яку 
підтримають усі сільгоспвиробники. А ще вважаю, що пора 
вже всі громадські рухи й партії аграрного спрямування об’єд-
нувати в одну потужну силу, разом долати виборчий бар’єр 
і диктувати владі свої умови. Бо це умови не політиканів, а 
годувальників народу.

Спілкувався Володимир Майський
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ЯК ФЕРМЕРИ ТЕРМІНАЛ ЗБУДУВАЛИ

Останнім часом фермери й приватні підприємці 
агропромислового комплексу економіки якщо й інвес-
тують кошти, то переважно у власні господарства 
або іноді в сільську інфраструктуру. Здебільшого нарі-
кають на бездіяльність держави, яка їм не допомагає 
і лише вимагає все нових податків. Правди ніде діти 
– допомагати сільгоспвиробникам, особливо дрібним 
і середнім, не поспішає ані профільне міністерство, 
ані численні парламентські й урядові структури. Але 
пасивне очікування від держави довгострокових ви-
гідних кредитів, паливно-мастильних матеріалів за 
пільговими цінами, сприятливої податкової політи-
ки і т. ін. може привести лише в глухий кут.

Під лежачий камінь, як відомо, навіть вода не тече, 
не те що прибуток. Цю істину добре засвоїли аграрії Лу-
ганщини, яких так звана гібридна війна залишила без 
нормальної логістики, а відтак і можливості своєчасно 
вивезти зібраний врожай і вигідно його продати. Так, у 
Луганській області залишилася тільки одна залізнична 
гілка, доступ до якої мають лише кілька районів. Агра-
рії інших територій через це змушені вивозити зерно 
за допомогою автотранспорту. А це сильно знижує вар-
тість продукції. Наприклад, у сусідніх областях в сезон 
збирання тонна зерна коштувала на 400 - 600 гривень 
дорожче, ніж на Луганщині.

Гріх казати, що держава жодним чином не намага-
лася вирішити логістичні проблеми Луганщини: для їх 
вирішення влада регіону планувала будівництво заліз-
ничної перемички між залізничною станцією Сватове 
і селищем Білокуракине. Вона повинна була з'єднати 
гілку, яка йде від Луганська до кордону з Росією та не 
використовується зараз, із залізницею, яка веде вглиб 
країни. Уздовж цієї гілки розташовується 6 елеваторів. 
Але цим планам не судилося бути втіленими в життя. За 
словами заступника керівника обласної адміністрації 
Володимира Гуца, від самої ідеї поки ніхто не відмов-
лявся. Але її реалізація, особливо в непростих умовах 
сьогодення, може затягтися на довгі роки. Тому, як пи-
сала вже наша газета, луганські хлібороби були змушені 
або збувати важко вирощений врожай перекупникам за 
безцінь, або намагатися вивезти його хоча б на Харків-
щину автотранспортом, втрачаючи немалі гроші.

Зрештою, аграріям стало зрозуміло, що без використан-
ня залізниці вивезти збіжжя з Луганщини без втрат прак-
тично неможливо. Такі перспективи не всіх влаштовували, 
і знайшлися-таки люди, які стали ініціаторами споруджен-
ня в Сєверодонецьку перевантажувального терміналу. Це 
були дві агрофірми з Новоайдарського та Старобільського 
районів. Вони інвестували 20 мільйонів гривень, взяли в 
оренду земельну ділянку, збудували сам логістичний комп-
лекс та необхідну гілку залізничного полотна.

Ось що зауважив із цього приводу в бесіді з нашим 
кореспондентом Олександр Агарков, керівник ТОВ 
«Сфера» і один із інвесторів проекту:

– Економічний ефект досить відчутний. Адже пере-
везти пшеницю до Одеси чи Миколаєва автомобілями 
значно дорожче, ніж залізницею. До того ж, залишають-
ся чинними обмеження Мінінфраструктури щодо на-
вантаження на авто – не більш як 22 тонни. Нескладно 
підрахувати, що везти 65 тонн у вагоні вигідніше, ніж на 
авто. Якщо оцінити, скажімо, транспортування пшениці 
до Одеси, то ціна питання може скласти 700-800 гри-
вень на кожній тонні.

За словами другого співзасновника терміналу Ігоря 
Шовікова, директора підприємства «Сільгоспхімія», 
зараз термінал практично готовий, хоч він працює поки 
що й не на повну потужність – просто вивозити зараз ні-
чого. "Ми будемо раді співпрацювати з усіма, готові на-
давати послуги з перевантаження і відправці зернових, 
якщо у когось є в цьому необхідність", – запросив він.

Олексій Томашевський, директор терміналу, роз-
повів, що перевантажувальний термінал збудовано за 
сучасною проектною документацією, він оснащений 
передовим технологічним устаткуванням. Причому, за-
значив Олексій Петрович, все комплектували вітчизня-
ною технікою: автомобільні ваги з Києва, залізничні з 
Харкова, інші механізми теж вітчизняного виробництва. 
Зрозуміло, що всі вони сертифіковані й перевірені на 
метрологічну й технологічнй точність. Потужність цьо-
го комплексу складає тисячу тонн зерна за добу.  А спів-
засновники вже планують побудувати поруч із ним ще й 
сучасне зерносховище на 20 тис. тонн.

Від редакції: Ось так потрібно працювати, щоб дося-
гати успіхів, шановні брати-фермери. Вчитися нам усім 
у аграріїв Луганщини, які не тільки зібрали минулого 
року понад мільйон тонн зерна, а й власними силами 
зберегли його, до останньої зернини.

Підготував Володимир Майський
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ПОЕЗІЯ ВИСОКОЇ ПРОБИ

На Міжнародний день рідної мови в 
Семенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (дирек-
тор – Олена Шендрик) чекали і педаго-
ги, і школярі, і батьки. До навчального 
закладу на запрошення голови фермер-
ського господарства «Віра, Надія, Лю-
бов» Григорія Наконечного завітали 
поет, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни, редактор журналу «Дніпро» Микола 
Луків, депутати Київської обласної ради 
Євген Кищук та районної – Анна Деркач. 
Шановні гості привітали присутніх із на-
годи свята, зазначивши, що мову треба 
берегти й шанувати, як це робили наші 
славні предки.

Микола Луків – один із найпопуляр-
ніших ліриків сучасної України. У бага-
тій поліфонії сучасної української поезії 
голос митця звучить по-особливому зво-
рушливо, чисто й виразно. Гостре від-
чуття часу, вміння доступно й художньо 
переконливо говорити про найголовні-
ше, найсокровенніше, конкретна життєва 
основа й пісенний лад багатьох його тво-
рів принесли йому заслужене визнання 
й завоювали симпатію читачів. У цьому 
переконалися й у Семенівці.

Лауреат багатьох найпрестижніших 

премій, Микола 
Луків, звертаю-
чись до учнів, ци-
тував твори Ліни 
Костенко й на-
голошував: мова 
– душа народу, а 
слово – не зброя 
завжди виручало 
українців.

Поет розповів 
про свій життєвий 
шлях, декламував 
власні вірші, (най-
перший – присвя-

чений матері), подарував шкільній біблі-
отеці збірки «Лірика», «Над плесом Дні-
пра», «Моя Україна». Крім того, Євген 
Кищук та Анна Деркач передали до кни-
гозбірні й книги Анастасії Дмитрук «По-
верніть нам наше небо» та Володимира 
Гонського «Людина і Нація. Час воїнів» 
(півсотні останньої передані в усі закла-

ди освіти та бібліотеки Баришівщини).
Наостанок Олена Шендрик вручила 

Григорію Наконечному Подяку від пе-
дагогічного колективу за ініціативну ді-
яльність у сфері морального й духовного 
розвитку підростаючого поління.
Кореспондент «Баришівського вісника»

Фото О.Надоленка

550 МІЛЬЙОНІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: ЧИ ДОПОМЕ ЦЕ
СЕЛЯНАМ ТА ВИРОБНИКАМ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕХНІКИ?

Щоб дізнатися більше ми вирішили поспілкуватися з 
фахівцями профільного міністерства та дізнатися, коли 
будуть відшкодовуватися витрати аграріїв та який поря-
док отримання компенсації. От що ми дізналися.

По перше, відшкодування витрат буде здійснюватися піс-
ля того, як Кабінет міністрів України затвердить Порядок їх 
використання. А він ще в процесі розробки та погодження. 

В цьому порядку передбачено, що часткова компен-
сація вартості буде здійснюватися лише при придбанні 
вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання 
в розмірі 15 % від її вартості (без врахування ПДВ). Не-
обхідно зауважити – всім суб’єктам АПК, незалежно від 
організаційно-правової форми і на безповоротній основі.

Перелік вітчизняної техніки та обладнання буде за-

тверджувати Мінагрополітики і локалізація її виробни-
цтва повинна становити не менше 60 %.

Які документи необхідно подавати, куди, в які термі-
ни, та як буде відбуватися повернення коштів – читайте 
в наступному номері видання, сподіваємося що до того 
часу Кабмін і Порядок затвердить.

Михайло Данкевич, «Вісник Фермер України»
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Замовлення № 506

НОВИЙ ТРЕНД БІОЕНЕРГЕТИКИ – 
ЕНЕРГЕТИЧНА РОСЛИНА ПАВЛОВНІЯ

Як поліпшити екологічні умови в Україні і знайти 
нові джерела енергії? Одним із рішень цієї глобальної 
проблеми є вирощування унікального дерева, яке вже є 
відомим у всьому світі під назвою павловнія. Це дерево 
є чудовою сировиною для будівельної галузі, меблевої 
промисловості, авіабудування та суднобудування, а та-
кож для отримання біопалива. Воно має гарні показники 
тепловіддачі і може відігравати ключову роль у розв’я-
занні енергетичної кризи. «Павловнія Груп Україна» – 
перша компанія в Україні, яка легалізувала і зареєстру-
вала енергетичну рослину для отримання ділової дере-
вини та біопалива.

Дерево Павловнія - 1 рік
Зменшимо вирубку лісу!

Альтернативний вид біоресурсу
Для прискорення розвитку «зеленої» енергетики  в 

Україні, підняття деревопереробної промисловості і 
підвищення рівня енергоефективності, компанія «Пав-
лонія Груп Україна» запропонувала альтернативний вид 
біоресурсу - Paulownia Clone in Vitro 112®. Це штучно 
виведене і клоноване дерево, яке спроможне виживати 
і розвиватися в екстремальних умовах (від -25/-27 …до 
+ 45 градусів С°). Павловнія має міжнародне визнання. 

Дерево Павловнія - 3 роки
Компанія «Павловнія Груп Україна» є єдиним екс-

клюзивним дистриб’ютором на території України, що 
має всі сертифікати і договори на поставку саджанців 
Paulownia Clone in Vitro 112®. Цей продукт гаранту-
ється ліцензією, сертифікатом якості і європейським 
паспортом. 

Ця деревина самостійно регенерує від кореня, завдя-
ки чому й отримала назву рослини-фенікса.

Деякі питання вирощування
Компанія продає тільки гібридні рослини, адапто-

вані до вирощування в Європі. Гібрид стерильний і не 
може бути відтворений насінням. Розмножується шля-
хом клонування тільки в лабораторії, тому ми не реко-
мендуємо купувати насіння, коріння або інший посад-
ковий матеріал сумнівного походження в Інтернеті або 
Садових Центрах!

Разом з рослинами надаються сертифікат походжен-
ня і якості, міжнародний сертифікат реєстрації.

Після вибору місця для посадки павловнії, одним із 
головних завдань є ретельна підготовка грунту. За скла-
дом, чим легше і дренованішим буде грунт, тим легше 
буде вкорінюватися і розвиватися рослина. Кислотність 
допустима в діапазоні рН - 5,1 - 8,9. Грунтові води не 
повинні бути ближче 2 м до поверхні. На важких глини-
стих і кам'янистих землях ми не рекомендуємо робити 

висадку. Готувати грунт найкраще з осені. За зиму земля 
добре вляжеться і насититься вологою. Навесні, при на-
явності потрібної температури, відразу можна присту-
пати до посадки.

Чим більше територія, тим більше окупність інвестиції.
Рослини рекомендується висаджувати через кожні 4 

м, тобто 625 саджанців на гектар. Найкраще висаджува-
ти в квітні - травні.

Заготовляти деревину можна після трьох повних ро-
ків росту. Після першої вирубки дерево росте швидше 
без будь-яких додаткових інвестицій.

Рослина за п’ять років виростає до 15 - 20 метрів, 
після зрізування за такий же період регенерує до попе-
редніх розмірів.

Дерево Павловнія - 5 років
Використання 

Отримана деревина, завдяки стійкості й легкості, 
годиться для виготовлення меблів, трейлерів, підлого-
вого покриття, матеріалу для виготовлення саун, тари, 
обшивки, музичних інструментів, елементів декору, 
човнів і дощок для серфінгу, паперу і ще багато чого 
іншого. Піддається фарбуванню, лакуванню та про-
клейці, стійка до вологи і горіння. У будівництві мож-
на використовувати як дошку, брус, фанеру, щит, шпон, 
внутрішній та зовнішній ізоляційний матеріал. Ідеально 
годиться для видобутку енергії. Один із перспективних 
напрямків – отримання біоетанолу та виготовлення пе-
летів. Енергетична цінність – 4211,06 ккал/кг. За енер-
гетичною ефективністю 2 кг павловнії дорівнює літру 
дизельного палива.

Енергетика, фермерство, мистецтво або наука - в 
якій би області не був бізнес, в ньому знайдеться місце 
і для павловнії - дерева майбутнього. З її допомогою це 
майбутнє буде впевненіше, тепліше, безпечніше.

З питань придбання посадкового матеріалу 
та отримання консультацій звертатися до спе-
ціалістів компанії «Павловнія Груп Україна»: 

-098 – 7 – 112 – 112 - Центральний офіс
-073 – 112 – 112 - 7

ww.paulowniagroup.com.ua

Павловнія- тренд в деревопереробній промисло-
вості та біоенергетиці!

З’явилася можливість в короткий термін вирощу-
вати дерева для ділової деревини та виробництва 

біопалива

Темпи розвитку біоенергетики в Україні поки що 
суттєво відстають від європейських. Доля біомаси 
в кінцевому енергоспоживанні країни не досягає 
навіть 2%, хоча її потенціал дорівнює потенціалу 

світових лідерів у цій сфері.

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета

«Вісник  «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для фермерів, кооперативів та 

особистих селянських господарств
www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591, сторінка 20
«Каталогу видань України 2017 рік»

Вартість видання з доставкою:
1 міс. – 10,44 грн.; 3 міс. – 30,62 грн.;

6 міс. – 59,54 грн.; 12 міс. – 117,88 грн.
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Міжнародна виставка інженерного обладнання

Київ, МВЦ, 
пр-т Броварський, 15

30 травня-
2 червня 2017

Водозабезпечення

Очищення стічних вод

Крапельний полив 

Опалення

Вентиляція 

Енергоефективністьwww.aqua-therm.kiev.ua
Промокод farm для online реєстрації

ІнженернІ  
рІШеннЯ ДЛЯ

нА ВИСТАВЦІ  
АКВАТерМ КИЇВ 

АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ

V ювілейна Міжнародна 
агропромислова виставка 
AGroport west lviv 2017

змінюється клімат – змінюється сільське господарство

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

Довідки та реєстрація учасників
     www.agroport.ua        (057) 766-55-43, (050) 301-88-55

27–29 квітня 2017
 Міжнародний аеропорт «Львів»
  термінал «А», вул. Любінська, 168
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА З ЄВРОПИ – 
ПІДБЕРИ СОБІ САМ!

ТОВ «ГОСПОДАР» та АФЗУ, спільно з туристич-
ною компанією «НОВИЙ СТАНДАРТ», пропонують 
поєднати цікавий відпочинок з корисною справою та 
здійснити подорож до республіки Чехія. Програма від-
відання передбачає цікавий відпочинок, екскурсійну 
программу, зустріч з фермерами Чешської асоціації та 
відвідання майданчиків бувшої у використанні сільсько-
господарської техніки та обладнання.

Програма відвідування Чехії 15.03.2017 – 19.03.2017 
(терміни попередні, можливі коригування в залежності 
від набору групи):

1 день. 15.03.2017 (середа)
Приліт в аеропорт Праги до обіду.
Переїзд в південну Чехію, відвідування майданчика 

з б/в технікою – огляд тракторів і комбайнів.
Поселення в готель.

Традиційна вечеря, дегустація віскі (або пива, вина).
Факультативно: масаж

2 день. 16.03.2017 (четвер)
Сніданок. Відвідування майданчика з б/в технікою – 

огляд тракторів і комбайнів – південна Чехія – Чеські 
Будейовіце.

Обід
Екскурсія на пивзавод Будвайзер з дегустацією пива.
Вечеря

3 день. 17.03.2017 (п'ятниця)
Сніданок, виселення з готелю.
Відвідування сімейної ферми – екскурсія.
Обід. Агро Екскурсія Плзень – спеціалізована лекція 

із заздалегідь обраної теми, наприклад,ветеринарне об-
стеження якості молока,діагностика захворювань.

Вечеря
Поселення в готель.

4 день. 18.03.2017 (суббота)
Сніданок, виселення з готелю.
Переїзд в Прагу.
Відвідування сімейної ферми – екскурсія.
Поселення в готель.
Вечеря з традиційним коліном і пивом.

5 день. 19.03.2017 (неділя)
Сніданок, виселення з готелю.
Вільний час.
Факультативно:
- Круїз на кораблі на Влтава з обідом.
- Пішохідна оглядова екскурсія по Празі.
- Вечеря в Празі.
-  Виліт в Київ.

Вартість даної програми 895 Євро з 
урахуванням вартості авіаперельотів 

Київ-Прага-Київ.
ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ»

тел.: 044-501-78-23,
501-78-24, 050-391-94-

72, 067-348-10-35
м. Київ, вул. Патріса 
Лумумби, 21, оф. 415


