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«ЗЕРНО – НЕ ТЕ, ЩО В ПОЛІ, А ТЕ, ЩО В КОМОРІ», 
або як Луганським аграріям зібрати і зберегти врожай

Ім’я Олександра
Мостіпана добре відо-
ме українським агра-
ріям і  читачам нашого
видання: Герой
України, голова сіль-
с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї
асоціації «Нива
П е р е я с л а в щ и н и » ,
депутат Київської
обласної ради, спон-
сор і меценат, небай-
дужий до чужих про-
блем. Одним словом –
особистість.  

Розповідь про нього
на сторінці 5 видання. 

СЛІД НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ

У минулі роки в Луганській області напе-
редодні збиральної кампанії проводилися
різні заходи з питань її організації. У нара-
дах, семінарах, наукових конференціях
брали участь керівники області та районів,
що курують сферу АПК, головні державні
інспектори, аграрії, вчені, фахівці з питань
дотримання правил охорони праці та

пожежної безпеки. Цього року, у зв'язку з
військовим протистоянням на сході
України, аграрії Луганщини залишилися
один на один зі своїми проблемами.

До недавніх пір Департамент з питань АПК
Луганської ОДА практично не діяв.
Нещодавно він відновив свою роботу, пере-
їхавши з обласного центру в Старобільський

район. І його фахівцям на чолі з директором
Сергієм Тимошиним належить в короткі тер-
міни вирішити чимало проблем. Про те, які це
проблеми розповів в. о. голови Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників
Луганської області, голова  ГС «Громадський
рух «Луганчани» Сергій Ковальов. Детальніше
на сторінці 3 видання.

18 - 20 червня 2014 року Волинські фермери
приймали гостей з усіх регіонів України та діли-
лися досвідом ведення господарства зі своїми
колегами.

Цей захід відбувся з нагоди «Дня фермера»,
який фермерство традиційно св’яткує 19 черв-
ня, в день підписання Закону «Про фермерське
господарство». Детальніше про це на сторін-
ках 3 – 4 видання.

«ДЕНЬ ФЕРМЕРА» 
НА ВОЛИНІ

26 червня 2014 року відбулося чергове засідання
Ради Асоціації фермерів та приватних землевласни-
ків України, на якому головним питанням було обго-
ворення ситуації на зерновому ринку. Детальніше
про зібрання фермерів на сторінці 2 видання.

РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ МАЄ

БУТИ СТАБІЛЬНИМ
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РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
МАЄ БУТИ СТАБІЛЬНИМ

Окрім голів обласних осередків в робо-
ті Ради брали участь директор департа-
менту економічного розвитку та аграрного
ринку Мінагрополітики  Віталій Саблук та
представники двох найбільших зерно-
трейдерів: Державної продовольчо - зер-
нової корпорації України та ТОВ "Нібулон".

Зернотрейдери, у своїх виступах,
запевняли фермерів, що собівартість
вирощування зерна становить не більше
1900 грн. з розрахунку на 1 тонну і тому
закупівельна ціна 2300 - 2400 грн./т є
абсолютно реальною. І це дійсно так,
якщо купувати паливо - мастильні мате-
ріали та хімію великими оптовими партія-
ми та мати в обробітку сотні тисяч гектарів
землі, як у агрохолдингів.

Реальна ж собівартість вирощування
однієї тонни зерна у фермерів становить
майже 2300 грн, то ж як бачите прибутку
майже немає ніякого.

Звичайно, проблем вистачає і в фер-
мерів, і в зернотрейдерів, але головне, що
на цьому зібранні було почуто один одно-

го і намічені конструктивні кроки по вирі-
шенню спільних проблем.

Особливо цікавим був виступ Віталія
Саблука, в якому він розповів про приорі-
тетні напрямки роботи Мінагрополітики,
головним чином зосереджені на пошуку
шляхів легалізації особистих селянських
господарств з метою збільшення офіцій-
ного рівня занятості в сільській місцевості
та створення умов для розвитку підприєм-
ництва на селі.

У своїх виступах представники ферме-
рів з регіонів розповіли про стан справ у
господарствах, про проблеми та досяг-
нення, а особливу увагу викликав виступ
голови Луганської Асоціації фермерів
Сергія Ковальова. Він розповів про труд-
нощі, з якими стикаються сільгоспвироб-
ники східних регіонів Україні в повсякден-
ній діяльності, і особливо підкреслив, що
існує реальна небезпека і людям, і техніці,
при виконанні польових робіт в умовах
воєнних дій, що відбуваються на сході.

Задля допомоги східним регіонам
члени Ради прийняли
одностайне рішення
про надання рекомен-
дації Мінагрополітики
п е р е р о з п р и д і л и т и
кошти Укрдержфонду
на користь східних
регіонів в повному
обсязі.

На закінчення
члени Ради обговори-
ли питання діяльності
своєї організації та
затвердили проект
рішення з змінами та
доповненнями, який
пропонуємо до вашої
уваги.

РІШЕННЯ
Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників

України
26.06.2014                                                                                        м. Київ

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного Ради АФЗУ

ВИРІШИЛА:

По першому питанню:  «Цінова ситуація на ринку сільськогосподарської продук-
ції. Шляхи стабілізації»

1.Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та
продовольства, Міністерства фінансів, Міністерство економічного розвитку,
Антимонопольного комітету України з вимогами щодо вжиття невідкладних заходів
для запобігання обвалу закупівельних цін на зерно. 

2.Обласним та районним Асоціаціям проводити широку роз’яснювальну роботу
серед населення щодо заходів по врегулювання ситуації на ринку зерна, гостро
висвітлювати дії всіх гілок влади, учасників ринку, які обвалюють ринок зерна або
цьому сприяють.

По другому питанню: «Різне»
1. З метою активізації та ефективності роботи АФЗУ у питанні відстоювання

інтересів фермерських господарств (внесення змін до нормативно - законодавчих
актів, цінової та податкової політики, технічної політики, агрострахування, надання
юридичної та консультативної допомоги, у питаннях діяльності фермерських госпо-
дарств та ін.) головам обласних АФЗ взяти на постійний контроль виконання ста-
тутних норм щодо сплати членських внесків (до 1 серпня 2014 року) та забезпечи-
ти негайне погашення заборгованості перед АФЗУ в установлений термін згідно
плану сплати членських внесків.

2. Головам обласних АФЗ провести роботу серед фермерів щодо передпла-
ти на 2014 та 2015 р. газети «Вісник Фермер України» не менше 10% кількості фер-
мерських господарств області та подавати в редакцію матеріали для публікації.

3. Направити звернення до Президента України, Голови Верховної Ради,
Міністра аграрної політики та продовольства України щодо забезпечення на дер-
жавному рівні збирання, зберігання та перевезення врожаю 2014 року та надання
всебічної  допомоги фермерам і приватним землевласникам Луганської, Донецької
областей та Автономної республіки Крим. 

Президент, голова Ради АФЗУМикола Миркевич

Президенту України 
Порошенко П.О.

Прем’єр – міністру України Яценюку А.П.

Міністру аграрної політики та 
продовольства України Швайці І.О.

Українські хлібороби - фермери
в складних економічних умовах, а
іноді і під дулами автоматів на
политій кров’ю землі 2014 року
розпочали збирання хліба, в той же
час залишилися корупційні схеми
Януковича до обвалу цін на зерно
нового врожаю.

Ми звертаємось до новообра-
ного Президента, Уряду вжити всіх
заходів у відповідності до Законів
України «Про державну підтримку
сільського господарства України»,
«Про зерно і ринок зерна в Україні»
щодо недопущення обвалу цін на
зерно, яке поставить під загрозу
осінню посівну кампанію, діяль-
ність багатьох господарств, продо-
вольчу безпеку країни, а цього
допускати неприпустимо, тож про-
понуємо:

- забезпечення фінансування
Аграрного фонду України  в сумі 5
млрд. грн. для здійснення закупівлі
державних ресурсів у липні –
вересні цього року за ринковими
цінами продовольчої пшениці в
обсязі не менше 2 млн.тон;

- забезпечити сільськогоспо-
дарським товаровиробникам
умови для створення ними власної
широкої торгово - експортної
інфраструктури на основі сільсько-
господарської обслуговуючої коо-
перації;

- Міністерству фінансів України
протягом І половини липня 2014
року виділити кошти через
Укрдержфонд підтримки фер-
мерських господарств для креди-
тування фермерів відповідно
існуючих програм, а також додат-

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

ково виділити державну допомогу
для сільгоспвиробників тимчасово
окупованих регіонів Донецької та
Луганської областей;

- забезпечити першочергову
закупівлю зерна у дрібних та
середніх сільськогосподарських
підприємств до державного продо-
вольчого резерву, а в позачергово-
му порядку у виробників Донецької
та Луганської областей;

- вивчити питання можливості
зберігання закупленого у сільсько-
господарських товаровиробників
до продовольчого резерву зерна у
несертифікованих складських при-
міщеннях за наявності посвідчення
про якість зерна та складських
документів

- взяти під дієвий постійний
контроль Антимономопольного
комітету, Мінекономіки,
Мінагрополітики, Мінін -
фраструктури вартість послуг під-
приємств монополістів, діяльність
яких здійснюється на ринку зерна
(не допустити підняття тарифів на
залізничне перевезення);

-Антимонопольному комітету
вжити заходів щодо недопущення
монопольних зговорів на ринку
зерна, а в разі їх виявлення прове-
сти антимонопольні розслідування;

- сприяти укладенню багатосто-
ронньої угоди між громадськими
представниками виробників зерна,

зернотрейдрами та експортерами
за посередництвом Мінагро -
поплітики та Уряду щодо встанов-
лення мінімальних закупівельних
цін на зерно не нижче: пшениця ІІІ
кл. – 2500 грн/т, ячмінь – 2600 грн/т,
соняшник – 4800 грн/т, кукурудза -
2600 грн/т;

- прийняти розпорядження з
зазначених питань.

Ви отримали велику довіру, це
шанс до зміни країни жити по -
новому, очищення від корупції,
свавілля та грабежу селян, подо-
лання бідності в країні.

Закликаємо не втратити легких
та швидких можливостей укріпити
вітчизняну економіку та наповнити
Державний бюджет з продажу
зерна на експорт. 

Не допустіть штучного обвалу
цін, скупівлі зерна за демпінговими
цінами та вивезення,  а потім вве-
зення його, але вже за високими
цінами, на митну територію країни.  

З повагою і за дорученням Ради,
Президент, Голова Ради 
Асоціації фермерів та 
приватних землевласників
України
М.Миркевич 
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«ЗЕРНО – НЕ ТЕ, ЩО В ПОЛІ, А ТЕ, ЩО В КОМОРІ», 
або як Луганським аграріям зібрати і зберегти врожай
«В даний час на Луганщині ситуація з

збиранням і продажем зерна нового
врожаю склалася критична.
Насамперед, це забезпечення ресурса-
ми, такими як паливно – мастильні мате-
ріали (ПММ), фінанси, запасні частини
до сільгосптехніки», - з тривогою розпо-
відає Сергій Миколайович. Якщо в мир-
ний час в сезон посівної і збиральної
кампаній ПММ на північ області завозили
з Харківської та Полтавської областей, то
зараз оператори цього ринку відмов-
ляються їхати на Луганщину.

Також на південному сході перекриті
канали кредитування, причому банки
зробили це і на півночі Луганщини, де
немає військових дій. Рахунки лугансь-
ких фермерів заморозили навіть у місце-
вому «Укркомунбанку», до якого має від-
ношення нардеп Олександр Єфремов.
Ну а причому тут аграрії? Вони, між
іншим, працюють не тільки на себе осо-
бисто, а наповнюють бюджети - і місце-
вий, і державний. І це притому, що на пів-
ночі Луганської області немає ніякої про-
мисловості, і тільки аграрна галузь тут є
бюджетоутворюючою. Якщо говорити
про наповнення бюджету, то, на думку
Сергія Ковальова, потрібно технічні
ресурси Луганського м'ясокомбінату
«перетягнути на майданчики північних
районів Луганщини, де є приватні ков-
басні цехи, що дасть можливість створи-
ти нові робочі місця і збільшити надход-
ження до бюджету». Зараз же постачан-
ня Луганської області м'ясопродуктами
взяли на себе харківські підприємці.

Але повернемося до жнив. Питання
забезпечення господарств Луганської
області збиральною технікою ніхто не
регулює. Якщо в кращі часи в кожному
районі розроблялися плани жнив, і при
перевищенні оптимально допустимого
сезонного навантаження на зернозби-
ральний комбайн здійснювалося міжгос-
подарське перекидання техніки, то зараз
ця робота також не ведеться. Так, в
даний час на базі Сватівської філії ТОВ
«Луганська фірма «Агрохім» розміщені
14 зернозбиральних комбайнів, які пере-
дані в оренду СОК «Восток», але цю тех-
ніку направити в потрібні райони дуже не

безпечно.
«Абсолютно не скоординована робо-

та з безпеки проведення жнив. І не тільки
в частині пожежної безпеки та охорони
праці, а й у сенсі безпеки на територіях,
де ведуться військові дії. Там і обстріли, і
розтяжки, і міни. Механізатори відмов-
ляються виходити в поле, а керівники
агроформувань побоюються не тільки за
здоров'я і життя працівників, а й за
пошкодження сільгосптехніки, яка кош-
тує дорого», - повідомив голова
Аграрного Союзу Луганської області
Юрій  Єлісєєв, який не з чуток знає про
ситуацію в зоні бойових дій.

З 18 районів Луганщини в зоні бойо-
вих дій опинилися сім районів, це
Свердловський, Краснодонський,
Лутугинський, Перевальський,
Попаснянський, Станично - Луганський і
Слов'яносербський. Тобто практично
вся південна частина Луганської області.
Проблеми є і на частині Кремінського і
Новоайдарського районів, які приля-
гають до Севородонецьку. «Але це теж
наші фермери, ми з ними підтримуємо
зв'язок і ситуація там невтішна, - каже
Сергій Ковальов, - Крім забезпечення
безпеки в зоні бойових дій, щоб успішно
провести жнива також потрібно виріши-
ти питання логістики, тобто налагодити
роботу складів, елеваторів та зерносхо-
вищ на півночі області».

Необхідність оперативного вирішен-
ня запуску потужностей зі зберігання
зерна нового врожаю викликана тим, що
основні приймальники зерна
«Луганськмлин» та «Айдар-млин», пере-
бувають у зонах бойових дій і постачати
туди зерно просто нереально. А ситуація
така, що аграрії Луганщини через відсут-
ність власних зерносховищ в минулі роки
40% сбіжжя прямо з поля відправляли на
елеватори. «На півночі Луганщини в
Сватівському, Білокуракинському,
Марківському і Старобільському районах
є і зерносховища, і млини, куди можна
здавати зерно. Але організацією їхньої
роботи також ніхто не займається, - нарі-
кає Сергій Ковальов, - Причому, 70%
посівних площ знаходиться на півночі
області, і тут вал зерна буде такий, який

дозволить забезпечити продовольчу
безпеку області».

Так, прогноз по зернових у аграріїв
Луганщини цього року не поганий.
Очікується, що в тих господарствах, де
зуміли в таких складних умовах витрима-
ти агротехнологічні вимоги, врожайність
може скласти від 40 до 50 ц з гектару.
Але ціни, які пропонують селянам цього
року зводять нанівець всі їхні зусилля.
Так, начебто стартові ціни на продоволь-
чу пшеницю цього року (2,2 - 2,3 тис. грн.
за тонну), на 400 грн. або на 22% вище
торішніх. Але з урахуванням того, що
курс долара «підскочив» з 8 до 12, це

нівелю прибуток аграріїв. І надія у них
тільки на хороший валовий збір зерна,
але от тільки його потрібно ще зібрати. 

Всі ці проблеми, відсутність чіткого
керівництва та координації дій як з боку
центральних, так і місцевих органів
влади, змусили аграріїв Луганщини,
зокрема членів Асоціації фермерів та
приватних землевласників Луганської
області та Аграрного союзу Луганської
області направити на адресу Президента
України Петра Порошенка та в.о. голови

Луганської облгосадміністрації
Звернення. У ньому, зокрема, йдеться:
«Складною є ситуація в сільськогоспо-
дарських районах де ведуться бойові дії.
Місцевим сільгоспвиробникам необхід-
но забезпечити  безпеку на час збирання
врожаю та його транспортування, а
також знизити ризики виникнення пожеж.
Натомість позиція керівництва області з
усіх цих питань нам невідома, а дії відпо-
відних посадових осіб не зрозумілі… Тому
ми звертаємося до  в.о. голови
Луганської облдержадміністрації, прези-
дента України,  прем’єр міністра України
про введення посади заступника голови
облдержадміністрації з питань сільського
господарства. Цим спільним рішенням
пропонуємо на цю посаду в Луганській
області начальника Департаменту агро-
промислового розвитку та продовольства
Луганської облдержадміністрації
Тимошина С. М. А також звертаємося до
в. о. голови Луганської облдержадмініст-
рації  Верігіної І. К., до керівництва АТО
щодо організації загальної наради аграрі-
їв області для обговорення подальших
кроків ліквідації негативних тенденцій
проведення збору врожаю 2014 року…
Звертаємося до Президента України та
прем’єр міністра України про вжиття
заходів щодо введення мораторію на
перевірки контролюючих органів під час
жнив та про розблокування поточних бан-
ківських рахунків аграріїв в
«Укркомунбанку»… 

…Щодо військового протистояння в
південній частині Луганської області,
аграрії підтримують мирний план прези-
дента України щодо врегулювання
ситуації на Донбасі та в категоричній
формі виступають проти братовбивчої
війни.  Звертаємося до представників
бізнесу, інтелігенції Луганського регіону
підтримати аграріїв Луганщини в цих
миротворчих діях. Та звертаємося до тих
співвітчизників, які взяли в руки зброю:
«Почуйте Україну, почуйте нас, ми живе-
мо поруч з вами і хочемо жити в мирній
Україні, давайте робити кроки назустріч
один одному заради майбутнього нашої
Луганщини і наших дітей!».

Лариса Чайка, Луганська область

Сергій Ковальов  - 
«Навесні напередодні посівної»

«ДЕНЬ ФЕРМЕРА» НА ВОЛИНІ
У святкуванні та діловій програмі

взяли участь президент Асоціації ферме-
рів та приватних землевласників України
Микола Миркевич, заступник голови
Волинської облдержадміністрації
Микола Собуцький, директор департа-
менту агропромислового розвитку
Волинськї облдержадміністрації Юрій
Горбенко, члени АФЗУ, представники
фермерських господарств.

Окрім того, фермери взяли участь у
роботі семінару на тему: «Досвід розвит-

ку фермерства в країнах Євросоюзу та
можливості його застосування в
Україні». 

В рамках заходу гості Волині відвіда-
ли фермерське господарство
«Козацький двір» Любомльського рай-
ону. Його директор Сергій Козачук роз-
повів, що нині у господарстві на 12 га
посаджено яблуневий сад, 4 га – плодо-
во - ягідні культури (сливи, смородина,
полуниці). Є в наявності фруктосховище
ємністю 40 тонн й розпочато будівництво

нового - на 1000 тонн. 
Також, було відві-

дано й фермерське
г о с п о д а р с т в о
«Перлина Турії»
Турійського району
(голова – Володимир
Яренчук), ознайоми-
лися з його роботою,
оглянули молочно-
товарні ферми. У
«Перлині Турії» виро-
щують зернові куль-
тури, цукрові буряки,
ріпак, сою, ведеться
напрям молочного та

м’ясного скотарства.
Окрім того, госпо-
дарству надано право
на виробництво та
реалізацію базового
та сертифікованого
насіння зернових
культур. Також воно
має статус племзаво-
дів з вирощування
корів української
чорно-рябої молочної
породи та волинської
м’ясної породи. 

«Перлина Турії» -
перспективне госпо-
дарство, яке не про-
сто дає людям робочі
місця, а й дбає про розвиток сільських
територій. Тому повинна бути підтримка
від держави. Чим менше господарство -
тим більшою повинна бути підтримка, і
навпаки, чим більше господарство, тим
більший податок воно повинне сплачу-
вати - наголосив Микола Миркевич.
«Система оподаткування повинна бути
диференційованою, тоді кожен госпо-
дар обере собі таку нішу, в якій йому

буде комфортно працювати», - продов-
жив він. 

Директор департаменту агропроми-
слового розвитку Юрій Горбенко підкре-
слив, що влада Волині підтримує селя-
нина, який хоче і може працювати на
землі: «В області діє багато програм
підтримки АПК. За необхідності розроб-
ляються нові. Зокрема, сьогодні
господар-початківець, за їх
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ЗЕРНОСУШАРКИ БЕЗ ГАЗУ ТА СОЛЯРКИ

Довідка: турецька компанія OZSU
(ОЗСУ) відома як виробник мобільних
зерносушарок, яка за останні роки
витиснула з турецького ринку італійські
мобільні зерносушарки і поширила
ринок збуту до 18 країн світу.

Взагалі, зерносушарки OZSU (ОЗСУ)
можуть працювати і на газу, і на солярці.
По бажанню покупця виробник комплек-
тує їх пальниками відомої італійської
фірми RIELLO. В такому вигляді сушарки
ОЗСУ будуть відрізнятися від своїх кон-
курентів суттєво нижчою ціною. 

Але більш цікава пропозиція від
виробника ОЗСУ – це сушарки на твер-

дому паливі. Спонукало робити такі
сушарки висока ціна в Туреччині на диз-
паливо (вдвічі більша ніж в Україні) та такі
самі, як в Україні, складнощі з отриман-
ням газу для використання. Тож з
появою сушарок на твердому паливі
турецькі фермери активно почали від-
мовлятися від газу та дизпалива.
Високий попит на це обладнання існує в
Росії та інших країнах Європи та Азії. Чим
же цікава турецька сушарка ОЗСУ? 

Вдала конструкція. Конструкторам
вдалося компактно розмістити на рамі
сушарки теплогенератор. Це дозволяє
без складнощів та швидко перевозити
сушарку з місця на місце.

Спеціальний пальник, який спалює
паливо у так званому киплячому шарі.

Тобто паливо не лежить, а постійно, під
дією повітря, знаходиться у русі. В тако-
му стані воно повністю згоряє, віддаючи
усе тепло та залишаючи щонайбільше
3% золи.

Автоматичний процес. Зараз ферме-
рам пропонують безліч теплогенерато-
рів під різні види твердого палива. Але
тим, хто хоче сушити швидко, якісно та
без зайвих турбот, слід зважити на те,
що для автоматичного процесу сушіння з
мінімальними витратами ручної праці
найефективніше – це пелети. Саме під
пелети, дрібне вугілля або інший вид
сипкого палива, з фракцією до 50 мм,
сконструйовані сушарки ОЗСУ. Тож
завантаження палива у теплогенератор
сушарки ОЗСУ автомати-
зоване, в автоматичному
режимі відбувається і сам
процес сушіння зерна.
Оператору треба тільки
дати команду на заванта-
ження вологого зерна у
сушарку та вивантаження
сухого.

Втім, бажаючі можуть
використовувати і інші
види твердого палива.

Повна комплектація.
До базової вартості суша-
рок ОЗСУ входить усе: не
тільки сушарка, але й вис-
моктувач зернового пилу,
тент від дощу, шнеки для
завантаження і виванта-
ження зерна, централізо-
вана система змащення
мастилом, механізми для
складання і розкладання
сушарки, усі приводи і
навіть інструменти з
вогнегасником. Тобто
придбав сушарку – і відра-
зу можеш починати пра-
цювати.

Що стосується якості
та надійності, судіть самі:
за винятком рами та кар-
касу комплектуючі до зер-
носушарок ОЗСУ постав-

ляють відомі європейські виробники.
Тож турецькою її можна назвати хіба що

умовно (адже країна прописки
обов’язкова). Тому ці сушарки
сертифіковані не тільки в
Туреччині, але й в Західній
Європі. Тож дилер в Україні –
компанія ФІНПРО - надає 2 – х
річний гарантійний термін.

Більш детальну інформа-
цію можливо отримати на
інтернет – сайті
www.ozsu.com.ua 

та за тел.\факс: 
044 – 467 – 61 - 44, 
097 – 823 – 00 - 11 

Володимир Данченко, к.т.н.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНОСУШАРОК “OZSU”

допомогою, може придбати і
трактор, і корову, і отримати
гроші на будівництво», -
зауваживвін. 

Про перспективи розвит-
ку фермерства на теренах
Волинського краю розповів
Микола Собуцький: «Ферма,
поле – це лише перша сту-
пінь. Сьогодні виробники
сільськогосподарської про-
дукції мають бачити й
подальші перспективи.
Наступний рівень – пере-
робка, вихід кінцевого про-
дукту до споживачів України
та Європи. Тільки таким
чином господарства будуть
не просто економічно неза-
лежними, а й успішними та
процвітаючими. Основне –
знайти свою нішу», - акцен-
тував заступник голови
облдержадміністрації. 

Учасники також відвідали
підприємство «Флора»
Шацького району, яке на
площі 100 га вирощує лохину. 

Під час пленарної части-

ни наради - семінару було обговорено
цінову політику на ринку сільськогоспо-
дарської продукції та перспективи ста-
білізації за допомогою Міністерства
аграрної політики та продовольства
України зберегти рентабельність сіль-
ськогосподарського виробництва. 

За вагомі досягнення в роботі та за
розвиток фермерства на Україні в рам-
ках заходу було нагороджено кращих
представників фермерства почесними
відзнаками Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України:

1. Лукянчука Віктора
Володимировича – головуАФЗ
Волинської області, Собуцького Миколу
Тихоновича – заступника голови
Волинської обласної державної адмі-
ністрації, Ярмолюка Івана Савовича –
голову АФЗ Дніпропетровської області,
Андрійчука Івана Юхимовича – віце-
президента АФЗУ, голову АФЗ
Кіровоградської області, Атаманюка
Віктора Даниловича – голову фер-
мерського господарства «Ім.
Шевченка» Здолбунівського району
Рівненської області, Калашникова
Володимира – активіста фермерського
руху Томаківського району, Панчоху

Сергія Миколайовича – голову фер-
мерського господарства «Барвінок»
Царичанського району Дніпро -
петровської області,  Сокола
Олександра Сергійовича – голову фер-
мерського господарства «Сокіл»
Олександрівського району
Кіровоградської області, Бабко Тетяну
Петрівну – голову фермерського госпо-
дарства «Зоря» Глобінського району
Полтавської області, Безніс Миколу
Вікторовича – голову фермерського
господарства «Долина» Глобінського
району Полтавської області, Ніколаєва
Олександра Федоровича – голову фер-
мерського господарства «Ніколаєв»
Глобинського району Полтавської обла-
сті, Гарагай Віктора Васильовича –
голову фермерського господарства
«Гарагай В.В.» Городищенського рай-
ону Черкаської області, Пастушенко
Олександра Васильовича – голову фер-
мерського господарства «Імпульс»
Уманського району Черкаської області,
Прейс Федір Євгенович - голову фер-
мерського господарства «Ромашка»
Золотоніського району Черкаської
області.

Крістіна Корань

«ДЕНЬ ФЕРМЕРА» НА ВОЛИНІ
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СЛІД НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ
Він народився у селі Зеленьки

Миронівського району Київської області,
з дитинства пізнав сільську працю на
землі, проте не одразу усвідомив, що
сільське господарство – справа його
життя. А спочатку була авіація...

У школі Олександр Мостіпан навчався
на відмінно, захоплювався точними нау-
ками, тому й професію обрав відповідну –
авіаційний інженер. Працював на велико-
му авіаційному підприємстві, де будували
двигуни для літальних апаратів.
Одночасно займався науковою діяльні-
стю, 1990 року захистив кандидатську
дисертацію за спеціальністю «Фізика,
молекулярна фізика» і здобув наукову
ступінь  кандидата технічних наук.

– Проте, згадує Олександр
Олексійович, – після розпаду
Радянського Союзу наука стала нікому
не потрібна, і я пішов „у бізнес”. Тоді нам
дійсно здавалося, що ми бізнесмени: хто
з „кравчучкою”, хто з рюкзаком до
Польщі на поїзді, хто пробував себе в
бартерних операціях  між Росією та
Україною, як я. І тільки 1998 року зрозу-
мів, що це ніякий не бізнес, а лише при-
мітивна торгівля. А торгувати все життя –
це не для мене. Тому й відгукнувся на
поклик рідної землі, повернувся до неї.
Розпочав у Згурівському районі, зараз
підприємство працює в чотирьох рай-
онах Київщини. Наша асоціація «Нива
Переяславщини» – це землі, хлібоприй-
мальне підприємство, комбікормовий
завод, свинокомплекси, переробний
цех, бетонний завод, будівельний ком-
плекс, мережа магазинів, а віднедавна
ще й виїзна торгівля. Ми створили робо-

чі місця для тисячі працівників, вперше в
Україні почали будувати комплекси для
відгодівлі свиней за європейськими
стандартами і новітніми технологіями.
Зупинятися на досягнутому не збирає-
мося, адже наша продукція вкрай
необхідна і користується незмінним
попитом. Та й не можна собі уявити
Україну з імпортним салом, це нонсенс!
Можна взяти для порівняння маленьку
країну Данію. 5 мільйонів населення.
Землі лише в півтори рази більше, ніж у
Київській області. Вони живуть тільки за
рахунок сільського господарства.
Пенсії у людей 2,5 тис. доларів, заро-
бітні плати 5-6 тисяч. Податки із заро-
бітних плат сплачуються великі, але з
пенсіонерів майже нічого не беруть. Так
ось, ця маленька країна вирощує 26
мільйонів свиней, 4 мільйони – на про-
даж. А ми,  вся країна з 47-мільйонним
населенням, виростили 7 мільйонів
свиней, ще 4 мільйони купили і позиціо-
нуємо  себе насамперед як шахтарі чи
металурги… Ні, ми аграрії. Були ними і
залишилися. І я, відстоюючи  інтереси
сільського господарства, вболіваю, в
першу чергу, за нашу країну, добробут
її народу.

Засоби масової інформації присвяти-
ли Олександру Мостіпану немало публі-
кацій, іноді він навіть сам дивується,
звідки журналісти дізнавалися про такі
подробиці його підприємницької діяль-
ності, які й сам не пригадує. Так, наприк-
лад, в одному з видань стверджувалося,
що Мостіпан починав господарювати на
500 гектарах орної землі.  

– Насправді це не зовсім так, – запе-
речує Олександр
Олексійович. –
Спершу у с.Стара
Оржиця взяли в
оренду майже тися-
чу гектарів землі, які
давно не обробля-
тися і на той час
п о з а р о с т а л и
бур’янами. Коли
з а п р о п о н у в а л и
людям по тонні
зерна за пай, вони
погодилися залюб-
ки. Таким чином ми
дали своєрідний
старт усій цій систе-
мі, адже були пер-
шими в області, хто

взяв в оренду паї.

Тоді ще не було створено чіткого меха-
нізму цієї процедури, але земля пустува-
ла, держава процес не регулювала. Вже
пізніше за рекомен-
даціями Кабінету
Міністрів України
були розроблені
договори оренди,
все більше ферме-
рів почали оренду-
вати у селян земель-
ні паї. Ми ж у цій
справі були першо-
прохідцями. Тоді ми
з колегами ще не
зовсім чітко уявляли
собі масштаби гос-
подарства, яке
щойно зароджува-
лося. За освітою я
авіаційний інженер,
а не агроном і не
зоотехнік, тому і про
сільськогосподарську асоціацію, звісно
ж, не мріяв. Але тоді було дуже велике
бажання мати власний бізнес, який не
був би пов’язаний із торгівлею. Хотілося
вкласти кошти в справу суспільно значи-
му, де можна отримати результат, нала-
годити виробництво, створити робочі
місця. Зрештою, якщо дозволити собі
певний пафос у виразах – залишити при-
стойний слід на землі.

Починали ми, як більшість тодішніх
нових аграріїв – як компанія, яка виро-
щує зернові. Коли із тисячі гектарів
«виросли» до дванадцяти тисяч, побачи-
ли, що маємо непогані прибутки, вирі-
шили вкладати
фінанси у подаль-
ший розвиток. Тоді я
й задумався над
п е р с п е к т и в о ю
виробництва м’яса.
Спочатку вивчали
питання щодо виро-
щування птиці, адже
там результати і при-
буток – майже за пів-
року. У свинарстві ж
трохи складніше –
потрібно працювати
майже два роки, щоб
отримати перший
прибуток. До того ж,
що на той час уже
досить успішно пра-
цювали товариства
«Гаврилівські курча-

та», «Наша ряба», вони виробляли
достатньо продукції, проте ніхто в той
час на Київщині не будував сучасні ком-

плекси із відгодівлі свиней. І «Нива» була
першою. 

Ми знали, що першопрохідцям
завжди важче, ніхто не вистилятиме
шлях килимовою доріжкою. Не можу
скаржитися, що шлях нашої компанії
проходив крізь суцільні терни,  але пра-
цювати доводилося і справді дуже бага-
то. А ті перешкоди, які постають на
шляху – це ж не діагноз. Їх просто
потрібно долати.

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО
Фото з архіву газети 

„Баришівський вісник”

Тваринницький комплекс у Паришкові Тваринницький комплекс у Паришкові

Біля магазину „П’ятачок” у Баришівці

Жнива під кулями та залпами арти-
лерії загрожують врожаю – у фермерів
відсутні фінансові інструменти, неви-
стачає техніки і палива. Щоб оператив-
но вивезти врожай з найменшими втра-
тами, Мінагрополітики створило коор-
динаційні центри, а ДПЗКУ погодилися
приймати зерно на державні елеватори
безкоштовно. Цьому прикладу закли-
кають слідувати і приватників.

Міністерство пропонує впровадити
безкоштовну прийомку зерна, як це
зроблено на державних елеваторах.

За оцінками директора
департаменту інженерно -
технічного забезпечення
Павла Гринько, у Донецькій,
Луганській і частково
Харківській областях нарахо-
вується близько 50 приват-
них елеваторів. Тому

Мінагрополітики України та ДПЗКУ
звертається до них з проханням піти
назустріч фермерам та організувати
безкоштовний прийом зерна.

Враховуючи, в яких складних умовах
опинилися аграрії у зоні АТО, такий
крок дозволить швидше провести
жнива та зніме частину фінансового
навантаження з фермерів.

Керівники елеваторів, які згодні
підтримати ініціативу, можуть зверну-
тися до координаційного центру за
телефоном (044)226-27-13 та 280-43-

83 з 8.00 до 21.00. Крім
цього інформація може
надаватися на e-mail
klm@minapk.gov.ua

Прес – служ-
ба Мінагрополітики

МІНАГРОПОЛІТИКИ 
ЗАКЛИКАЄ ДОПОМОГТИ 

АГРАРІЯМ СХОДУ
19-20 червня 2014 року в

Дніпропетровській області відбулась
Міжнародна конференція «Підвищення
доходів сільського населення шляхом
розвитку малих сімейних ферм, об’єд-
наних в кооперативи. Економічна ефек-
тивність сімейних ферм – запорука роз-
витку аграрного сектору України». Захід
було організовано Міжнародним благо-
дійним фондом «Добробут громад» за
підтримки Мінагрополітики України,
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, Дніпропетровської
обласної ради, компанії Данон-Україна,
Дніпропетровської сільськогоспо-
дарської дорадчої служби, ДОО СОК
«Господар».

Під час зустрічі обговорюва-
лись актуальні питання розвитку малих
сімейних ферм, сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації, створення

умов розвитку підприємництва на селі.
На заході від Мінагрополітики з

доповіддю про перспективи розвитку
тваринництва в аспекті розбудови
малих сімейних ферм виступив дирек-
тор Департаменту тваринництва Андрій
Гетя.

Також учасники заходу відвідали
кооперативну навчальну ферму СП
«Молочарське», дві демонстраційні
малі сімейні ферми та сільськогоспо-
дарський обслуговуючий кооператив
молочарського напрямку «Добробут
Андріївки», де ознайомились з їх госпо-
дарською діяльністю,  а також роботою
тренінгового центру для членів коопе-
ративного об’єднання.

Прес – служба
Мінагрополітики

СІМЕЙНІ ФЕРМИ – 
ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ 

АГРОСЕКТОРУ
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Га зе та “Віс ник Фер мер Ук ра ї ни” 
Ре єс тра цій не сві доц тво: 
КВ 5260 від  03.07.2001 року. 
Ви да єть ся з 1999 ро ку.
Пе ред плат ний ін дексb21591

Зас нов ни ки:
АФ ЗУ , Укр дер жфонд  та 
ТОВ “Екс по J центр Гос по дар”

Ви да вець — 
ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ".
Директор Михайло Данкевич

Рек лам ний від діл 
Віктор Зволинський
Ди зай нер комп’ютер ної верс тки
Тетяна Павленко
Жур на ліст Володимир Волощенко
Юри дич на під трим ка b ком па нія
"Олексій Пуха і Партнери"

Ад ре са для лис тів:
01042, м. Ки їв, вул. П. Лу мум би, 21,
оф. 421  ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ"
Ад ре са ре дак ції:
м. Ки їв, вул. П. Лу мум би, 

буд. 21, оф. 421

Те ле фон ре дак ції:
(044) 501J78J23  

Рек лам ний від ді л:
(044) 501J78J23,  501J78J24
EJ ma il:farmexpo@ukr.net

Від діл роз пов сюд жен ня:
(044) 501J78J23
EJ ma il:farmexpo@ukr.net
Го лов ний Ре дак тор ВФУ
Ми хай ло Дан ке вич

Ре дак цій на ра да:
Пре зи дент АФ ЗУ
Ми ко ла Мир ке вич
Президент ССОКУ Іван Томич

Ке рів ник ін фор ма цій но7
кон суль та цій но го цен тру АФ ЗУ
Олег Кир ниць кий 

Юрист АФ ЗУ
Ва силь Гор ба чов

Друк: ТОВ “Прес Кор по рейшн
Лі мі тед”
21034  м. Він ни ця, вул. Че хо ва, 12FА
Тел.: (0432) 55F63F97

Під пи са но до дру ку  F   28.06.2014
Від дру ко ва но               F    29.06 .2014

Від по ві даль ність за зміст
рек лам них ого ло шень не се
рек ла мо да вець.

Нак лад — 8000 при мір ни ків.

За мов лен ня №147809

Пользовалась землей более 40 лет.
Земельный участок на сегодняшний
день не приватизирован. Мне известно
про какой то закон который говорит о
том, что если человек какое то время
добросовестно использует земельный
участок в дальнейшем он может его
приватизировать. На сколько возможно
это в нашей ситуации? Что для этого
надо?

Ольга, Николаевская область

Консультує Павлоградський міський
благодійний фонд «Горєніє»

Доброго дня! Відповідно до ст. 119
Земельного кодексу України "Громадяни,
які добросовісно, відкрито і безперервно
користуються земельною ділянкою
протягом 15 років, але не мають
документів, які б свідчили про наявність у
них прав на цю земельну ділянку, можуть
звернутися до органу державної влади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим
або органу місцевого самоврядування з
клопотанням про передачу її у власність або
надання у користування. Розмір цієї
земельної ділянки встановлюється у межах
норм, визначених цим Кодексом."
Відповідно згідно до Листа Верховного
Суду України від 29.10.2008 року № 19-
3767/0/8-08 (п. 3) право набувальної
давності підлягає застосуванню,
починаючи з 1.01.2017 р., Тобто 15 років з
моменту вступу в силу нового Земельного
кодексу. Але роз'яснення Верховного Суду
України можуть мати силу лише у випадку,
якщо спір про право застосування
набувальною давністю буде вирішуватися
судовими органами. Якщо ж спору не буде
(громадянину вдасться переконати орган,
куди він подає заяву про приватизацію
землі, що він володів землею дійсно
добросовісно, відкрито і безперервно),
приватизація пройде без судових позовів.
При цьому орган, який приймає рішення
про приватизацію, може відрахувати
необхідний 15-річний термін від дати
початку фактичного володіння майном.

Вам необхідно подати заяву (п. 1 ст. 118
ЗКУ). Громадянин, зацікавлений у
приватизації землі, подає заяву до
відповідної районної (Київської чи
Севастопольської - міські) державну
адміністрацію або до сільської, селищної чи
міської ради за місцезнаходженням
земельної ділянки. У заяві зазначаються
прізвище, ім'я, по батькові заявника, місце
його проживання, місцезнаходження
земельної ділянки, її розмір (не більше
максимального розміру, що підлягає
безоплатної приватизації згідно ст. 121
ЗКУ), підстави перебування земельної
ділянки в користуванні. До заяви додаються
копії паспорта громадянина та довідки про
присвоєння йому індивідуального
ідентифікаційного коду. Додатково до
заяви додаються докази, що підтверджують
не менш ніж 15-річне сумлінне, відкрите і
безперервне володіння земельною
ділянкою. Найчастіше таке право
доводиться встановлювати в судовому
порядку шляхом подання позову про
встановлення факту добросовісного,
відкритого і безперервного користування
земельною ділянкою протягом не менше

15-річного терміну. Основними доказами в
суді можуть бути: показання свідків
(наприклад сусідів), а також будь-які інші
документи, наприклад, про покупку
будматеріалів, договір підряду з
будівельниками. У разі необхідності
звернення до суду, раджу звернутися до
юриста з усіма документами, який зможе
надати вам вторинну юридичну допомогу.

Яка подальша доля орендованої
земельної ділянки у випадку відсутності
або не звернення спадкоємця?

Микола Зінченко, Суми

Консультує Наталія ПІДДУБНА,
керівник громадської приймальні
Чернігівського громадського комітету
захисту прав людини

Спадкоємець за заповітом або за
законом може відмовитися від прийняття
спадщини (стаття 1273 Цивільного кодексу
України). Якщо спадкоємець виражає
бажання відмовитися від спадщини, він
зобов’язаний подати заяву про відмову від
спадщини в строк 6 місяців в нотаріальну
контору за місцем відкриття спадщини.

У разі відсутності спадкоємців за
заповітом і за законом, усунення їх від
права на спадкування, неприйняття ними
спадщини, а також відмови від її прийняття,
суд вважає спадщину відумерлою за
заявою відповідного органу місцевого
самоврядування за місцем відкриття
спадщини. Заява про визнання спадщини
відумерлою подається після спливу одного
року з часу відкриття спадщини. Спадщина,
визнана судом відумерлою, переходить у
власність територіальної громади за
місцем відкриття спадщини (стаття 1277
Цивільного кодексу України).

До визнання спадщини відумерлою,
спадщина яка не прийнята спадкоємцями,
охороняється законом.

Охорона спадкового майна
здійснюється в інтересах спадкоємців,
відказоодержувачів та кредиторів
спадкодавця з метою збереження його до
прийняття спадщини спадкоємцями.
Охорона спадкового майна триває до
закінчення строку, встановленого для
прийняття спадщини.

Нотаріус за місцем відкриття спадщини,
а в населених пунктах, де немає нотаріусів,

 від-повідні органи місцевого
самоврядування з власної ініціативи або за
заявою спадкоємців вживають заходів
щодо охорони спадкового майна (стаття
1283 Цивільного кодексу України).

Я в кінці 2013 року подав до сільської
ради документи для отримання у
власність земельної ділянки для
будівництва та обслуговування
житлового будинку. На сьогоднішній
день я не отримав жодної відповіді. Як
мені діяти?

Віталій, Тернопільська обл.

Консультує Роман САВКО, юрист ВГО
"Інститут стратегічного партнерства"

Відповідно до ст. 118 Земельного
кодексу України термін розгляду
клопотання про надання земельної ділянки
становить 1 місяць з моменту отримання

документів. Протягом цього період сільська
рада повинна надати дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки або відмову.
При цьому підставами для відмови є
виключно лише невідповідність місця
розташування об'єкта вимогам законів,
прийнятих відповідно до них нормативно-
правових актів, генеральних планів
населених пунктів та іншої містобудівної
документації, схем землеустрою і техніко-
економічних обґрунтувань використання та
охорони земель адміністративно-
територіальних одиниць, проектів
землеустрою щодо впорядкування
територій населених пунктів, затверджених
у встановленому законом порядку.

Також абзац 3 п. 7 ст. 118 ЗК України
передбачає право заінтересованої особи
на укладення договору на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки без отримання дозволу у випадку
ненадання протягом 1 місяця сільською
радою дозволу чи відмови. Єдиною умовою
є обов’язковість письмового повідомлення
сільської ради про розроблення проекту
землеустрою без отримання дозволу та
надання копії договору із землевпорядною
організацією.

Таким чином рекомендую звернутися
до землевпорядної організації для
укладення договору на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та письмово повідомити
сільську раду про розроблення даного
проекту.

Протягом якого часу нараховується
орендна плата за земельну ділянку
(пай) померлої особи і де вона
обліковується?

Павло Іванович, Полтава

Консультує Наталія ПІДДУБНА,
керівник громадської приймальні
Чернігівського громадського комітету
захисту прав людини

Відповідно до статті 2 Закону України
«Про плату за землю», використання землі в
Україні є платним. За земельні ділянки,
надані в оренду, справляється орендна
плата. У випадку смерті орендодавця,
орендна плата виплачується його
спадкоємцю (спадкоємцям пропорційно їх
часткам у власності).

Оскільки, як правило, орендна плата за
земельну частку (пай) виплачується один
раз у рік, а також враховуючи те, що
орендар фактично користується
земельною часткою (паєм) протягом (6
місяців) строку подачі заяви спадкоємцем
до нотаріуса про видачу свідоцтва про
право на спадщину і термін дії договору не
закінчився, він повинен виплатити
спадкоємцю померлої особи орендну плату
в розмірі, що передбачено в договорі
оренди після отримання ним свідоцтва про
право на спадщину.

При виникненні спору щодо особи
(осіб), яка (які) успадковує земель-ну
частку (пай), надану в оренду, спір
вирішується в судовому порядку. Орендна
плата в цьому випадку виплачується тільки
відповідно рішення суду.

www.pravoonline.org.ua

228J48J15

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА
ДОПОМОГА

Днями Всеукраїнська коаліція з надання
правової допомоги та Проект USAID «Доступ
до правосуддя та правової обізнаності в
Україні «Правова країна» презентували у
Києві новий веб - портал, який покликаний
зробити юридичні консультації доступними і
безплатними для всіх, хто має доступ до
мережі iнтернет.

Нагадаємо, що Всеукраїнська коаліція з
надання правової допомоги (яка складаєть-
ся з 14 громадських організацій та однієї
юридичної фірми) послідовно пропагує в
нашій державі популярну на Заході культуру
pro bono, згідно з якою кожен юрист (навіть
найдорожчий) має певну кількість годин
надавати правову допомогу безкоштовно.

Тож і в нашій країні культура pro bono
намагається «йти в ногу» з часом. Якщо
раніше потрібно було шукати телефон
потрібного юриста на сайті «Правової краї-
ни», а потім домовлятися про зустріч, то
тепер, після появи спеціалізованого веб -
порталу, усе значно простіше. Достатньо
лише клікнути «мишкою».

«Український веб - портал —
www.pravoonline.org.ua — створює нову та
унікальну можливість для доступу громадян
до безоплатних правових послуг.
Сподіваємось, що він стане потужним
інформаційним ресурсом, — зазначає у
коментарі директор Проекту USAID
«Правова країна» Інна Топол. — Портал
містить систему онлайн - звернень, за допо-
могою якої усі бажаючі власноруч можуть
дистанційно залишати свої запитання та
отримувати кваліфіковані безплатні кон-
сультації від професійних експертів - юри-
стів. Ми свідомо намагалися зробити його
«легким» для використання, без усіляких
«штучок».

І дійсно, зайшовши на вказаний вище
сайт, достатньо набрати кілька слів у вікні
«Інтелектуальний підбір рішень», які сто-
суються вашого питання (наприклад,
«виплата аліментів», або «отримання спад-
щини»), і вже за кілька секунд отримати від-
повідь. Утім, на веб - порталі надається не
лише первинна правова допомога (юридич-
ні консультації та інформація), а й вторинна
(представництво інтересів громадян у судах
та захист від обвинувачення).

За словами керманичів Всеукраїнської
коаліції з надання правової допомоги
Романа Шурдука та Віталія Місяця, портал
створювався ще й з метою підвищення рівня
правової освіти та правової обізнаності
населення, для чого на сайт завантажено
спеціальну потужну базу знань, яка містить
велику кількість статей iз різних областей
права. Матеріали розкривають певні правові
процедури, одразу окреслюють проблеми
та можливі шляхи їх розв’язання. На порталі
також можна знайти й типові необхідні доку-
менти (позовні заяви тощо). Не дивно, що у
перші дні після запуску сайту його відвідува-
ність зросла у десятки разів.

«Втілення цього проекту є дуже важли-
вим, адже малозабезпечені часто не можуть
знайти собі фахового юриста, — зазначає
начальник Управління координації правової
освіти та правової роботи Міністерства
юстиції Оксана Юхта. — Завдяки цьому веб -
порталу безоплатна правова допомога стає
ближчою до тих, хто її потребує». 

За інформацією www.obozrevatel.com
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ОГОЛОШЕННЯ
Фермерське господарство реалізує саджанці хвойних та деко-

ративних дерев, не дорого. Можливо надання саджанців на
благодійних умовах для озеленення шкіл, дитячих закладів,

лікарень.  Тел.: 097 503 32 45 - Сергій Валентинович. 

ОГОЛОШЕННЯ
Продам ріпаковий стіл ( 6 м) на комбайн «Дон»,

у доброму стані, за пів ціни. 
Тел.:063 – 628 – 64 - 77, Віктор

ОГОЛОШЕННЯ
Організація по високими цінами закуповує горох, квасолю для харчовий

цілей. Розглянемо всі пропозиції. 
Тел.: 067 – 231 - 36 - 39, 068 – 120 - 29 - 56.

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 

інформація для фермерів, кооператорів та  
особистих селянських господарств

www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591, сторінка 24 
«Каталогу видань країни 2014 рік»

Вартість видання з доставкою:
1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;
6 міс. – 54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ
(станом 01. 07. 2014 року)

Закарпатська торгово - промислова палата запрошує відвідати ХXІII
Міжнародну сільськогосподарську виставку "FARMER-EXPO" яка прохо-дитиме у
м. Дебрецен (Угорщина) 18 - 20 серпня 2014 р.

Виставка "FARMER-EXPO" проводиться щорічно і є однією з найбіль-ших в
Угорщині. Учасники мають можливість безпосередньо підписати протоколи
намірів про співпрацю, укласти угоди на поставку або придбання продукції,
домовитись про сумісну діяльність.

Вартість участі – 3000 грн. (в т.ч. ПДВ), що включає: переїзд автобусом
Ужгород – Дебрецен - Ужгород, проживання у готелі (дві ночі у двомісному номе-
рі), організаційні видатки, послуги перекладача, вхідні квитки на виставку. 

Наявність Шенгенської візи обов’язкова, в разі відсутності візи, Закар-
патська ТПП сприятиме в її одержанні.

У разі зацікавленості, просимо звертатися за телефонами: 
(0312) 66-94-50, 66-94-62, факс 66-94-74. 
Електронна пошта: exib@tpp.uzhgorod.ua
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