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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ
Однією з форм державної підтримки фермерських
господарств в Україні є фінансова підтримка.
Щороку вітчизняним фермерам, через Український
державний фонд підтримки фермерських господарств,
надається фінансова підтримка на конкурсних засадах на
поворотній основі, на яку у поточному році передбачено
27,9 млн. гривень. Детальніше про це та адреси регіональних відділень Фонду на сторінках 2 - 3 видання.

БІОЕНЕРГЕТИКА,
ЯК АЛЬТЕРНАТИВА
ПРИРОДНОМУ ГАЗУ

Так можна коротко охарактеризувати
засідання
2-го
етапу
3-го
Всеукраїнського аграрного форуму.
Воно відбулося 10 липня 2014 року за
участю
Прем’єр-міністра
України
Арсенія Яценюка. Очільник Уряду відра-

зу запропонував переформатувати регламент, аби спочатку вислухати виступи
учасників з основними питаннями
порядку денного, а вже потім дати на них
відповіді. Читайте про це на сторінці 4
видання.

ЗБОРИ ЛІДЕРІВ ФЕРМЕРСЬКОГО РУХУ
11 вересня 2014 року, під час проведення сільськогосподарської виставки «ФЕРМЕР УКРАЇНИ - 2014» відбудуться
Всеукраїнські збори лідерів фермерського
руху.
На збори запрошуються голови обласних та районних Асоціацій фермерів, голови сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, власники особистих селянських господарств та небайдужі до подальшого розвитку фермерства селяни.
Головною метою Зборів є проведення з
головами районних Асоціацій фермерів
обговорення проблемних питання в діяльності господарств, вивчення шляхів адаптації фермерської продукції до умов
Європейського ринку, ознайомлення з міжнародними програмами технічної допомоги
в сільському господарстві, ознайомлення з
сучасними технологіями альтернативної
біоенергетики та газозаміщення.
Окремим питанням буде стояти обговорення пропозиції по проведенню ювілейного XXV з’їзду Асоціації
фермерів та
приватних землевласників України в лютому 2015 року (пропозиція Ради провести
цей з’їзд в Палаці Україна за участі не
менше 3000 делегатів).
На зборах селяни будуть мати змогу
поспілкуватися з представниками органів
влади, керівництвом Мінагрополітики,
Кабінету міністрів та Верховної Ради

України, які будуть запрошені на цей захід.
Будуть розглянуті питання діяльності фермерських господарств в сучасних умовах
(шляхи енергозаміщення російського газу,
біоенергетика, екологічне землеробство як
шлях до зменшення використання мінеральних добрив, умови для виходу сільськогосподарської продукції на європейські
ринки, кооперація – як шлях до стабільності
на зерновому ринку, тощо).
Під час роботи виставки будуть проведені конференції, семінари та круглі столи з
питань біоенергетичних технологій, екологічного землеробства та впровадження технологій по відновленню родючості грунту,
капельного зрошення, рибництва в умовах
закритих водойм, фінансової підтримки
сільськогосподарських товаровиробників
Державою та міжнародними фінансовими
організаціями.
За додатковою інформацією та з пропозиціями стосовно проведення заходу просимо звертатися до виконавчої дирекції
Асоціацї
фермерів
(044-228-48-19,
farmasuk1@ukr.net) , або ж до розпорядника
виставки ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ» (044-50178-23, 501-78-24, farmexpo@ukr.net).
Також інформацію можливо отримати на
інтернет – сайтах: www.farmer-ukr.com,
www.farmer.co.ua,
www.coopunion.org.ua
Прес-служба АФЗУ

WWW.FARMER-UKR.COM, WWW.FARMER.CO.UA, WWW.COOP-UNION.ORG.UA

Нещодавно міністр фінансів Олександр Шлапак
зустрічався з Дімітросом Ціцірагосом, віце-президентом Міжнародної фінансової корпорації (МФК), що входить до групи Світового банку. Український міністр
запропонував МФК фінансувати будівництво біогазових
станцій з переробки різного типу відходів. Зі свого боку
Ціцірагос заявив, що МФК готовий запропонувати
своїм клієнтам в агропромисловому секторі України
нові кредитні лінії для переробки відходів в газ.
У корпорації також вивчатимуть можливість відкриття
нових кредитних ліній банкам - партнерам для підтримки нових проектів у сфері альтернативної енергетики.
На прикладі Європейського та світового досвіду
аграрною біоенергетикою, як правило, займаються
кооперативні формування, а фермерські господарства
широко використовують альтернативні енергоносії у
своїй повсякденній діяльності.
В зв’язку з цим організатори виставки «ФЕРМЕР
УКРАЇНИ – 2014» прийняли рішення про формування
окремої експозиції «БІОЕНЕРГЕТИКА В АГРАРНОМУ
СЕКТОРІ УКРАЇНИ», де буде представлено обладнання
та технології по виробництву біогазу, рідкого та твердого біопалив, обладнання для обігріву приміщень та
сушки зернових, а також проведено конференцію на
якій буде розглянуто питання вирощування, заготівлі та
зберігання біоенергетичної сировини сільськогосподарськими кооперативами, технології та обладнання
для виробництва біоенергії, шляхи фінансування біоенергетичних проектів.
А для того, щоб зорієнтувати відвідувачів фермерської виставки та читачів нашої газети в сфері технологій
та обладнання для біоенергетики ми розпочинаємо
цикл публікацій з цієї тематики. До вашої уваги матеріал на сторінці 5 видання.

«КВОТНИЙ» ПРИНЦИП ПРИЗНАЧЕННЯ
ПОСАДОВЦІВ ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕ
Громадські організації аграрного сектору України
та органів місцевого самоврядування Запорізької
області звернулися до Президента України Петра
Порошенка, як до останньої інстанції, з «відкритим
листом», у якому наголошують на неможливості вирішення проблемного питання щодо призначення
начальника Головного управління Держземагентства
у Запорізькій області. Детальніше на сторінці 7
видання.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Для більш ефективного і своєчасного отримання
коштів фермерськими господарствами,у найбільш
необхідний для них час, з початку 2014 року,
Укрдержфондом була проведена чимала робота.
01 квітня 2014 року Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України № 117 затверджено
Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті
на 2014 рік для надання фінансоої підтримки фермерським господарствам на поворотній основі (КПКВК
2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам»).
01 липня 2014 року Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України та Міністерства
фінансів України № 249/736 затверджено паспорт бюджетної програми на 2014 рік.
Для організації роботи, пов'язаної з проведенням
конкурсу, регіональні відділення Укрдержфонду утворюють регіональні комісії, які очолюють їх керівники.
Склад регіональних комісій розміщено на офіційному
сайті Укрдержфонду.
Орінтовно з 15 липня в друкованих ЗМІ, буде оголошено про початок роботи регіональних комісій.
Протягом 15 днів, з дня публікації інформаційного повідомлення регіональні комісії розпочнуть прийом документів.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки
фермерським
господарствам,
затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України №1102 від 25
серпня 2004 року (із змінами), для участі в конкурсі,
фермерські господарства подають до регіональної
комісії заявку у двох примірниках, визначену
Міністерством аграрної політики та продовольства, і
такі документи:
- копію статуту фермерського господарства;
- довідку з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців;
- копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
- довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
- баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою;
- довідки, видані відповідними органами державної
податкової служби України, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов'язаннями та
платежами до Пенсійного фонду України;
- бізнес-план з техніко - економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка
повернення коштів;
- пропозиція фермерського господарства щодо
способу забезпечення виконання зобов'язання;
- клопотання районної (обласної) Асоціації фермерів та приватних землевласників України.
Копії поданих документів повині бути засвідчені
у встановленому законодавством порядку.
Регіональні комісії проводять реєстрацію та перевірку поданих документів.
Після проведення засідання регіональної комісії,
формується реєстр фермерських господарств, що
претендують на одержання фінансової підтримки та
разом з поданими документами надсилається до
Комісії Фонду, яка проводить конкурсний відбір.
Завдяки внесеним змінам до законодавства з
питань надання фінансової підтримки фермерським
господарствам, за сприяння генерального директора
Укрдержфонду Івана Слободяника, було проведено
нараду трудового колективу Укрдержфонду, круглий
стіл, та вжито всі можливі заходи, щоб починаючи з
цього року, фермерські господарства змогли отримати
фінансову підтримку на поворотній основі у найбільш
необхідний для провадження їхньої виробничої діяльності період.

Конкурсна комісія Укрдержфонду:
Код ЄДРПОУ: 20029342.
Адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Бориса
Грінченка,1, кім. 505, 507, 511.
E-mail: info@udf.gov.ua, http://udf.gov.ua
Для подачі документів на участь в конкурсі,
звертатися за адресами регіональних комісій:
Відділення АР Крим Укрдержфонду:
Адреса: 95034, м. Сімферополь,
вул. Київська, 81, кім.610.
Телефон: (099) - 5058696
Директор відділення –Тур Кристина Сергіївна.
Вінницьке відділення Укрдержфонду:
Адреса: 21050, м. Вінниця,
вул. Соборна, 15а, кім. 511.
Телефон: (0432) - 351533
Директор
відділення
–
Вельгус
Володимирович.

Юрій

Дніпропетровське відділення Укрдержфонду:
Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Комсомольська, 52, кім. 467, 468
Телефон (факс): (056) - 7444562
Директор відділення – Гонтова Людмила Павлівна.

–

Марков

Руслан

Львівське відділення Укрдержфонду
Адреса: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, 49
Телефон: (067) - 7818287
Директор відділення – Розмус Оксана Степанівна.

Одеське відділення Укрдержфонду
Адреса: 65107, м. Одеса, вул.
Канатна, 83, кім. 509
Телефон: (048) - 7223986
Директор відділення – Афанасьєв
Григорович.

Микола

Полтавське відділення Укрдержфонду
Адреса: 36011, м. Полтава, вул. Міщенка, 2, к.69, 45
Телефон: (05322) – 70584, (05322) - 29733
Директор відділення – Бурлака Василь Михайлович.
Рівненське відділення Укрдержфонду
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Кавказька, 7, кім. 304
Директор відділення – Никитюк Мирослава
Антонівна.
Сумське відділення Укрдержфонду
Адреса: 40009, м. Суми, вул.. Першотравнева,
буд.29, кім. 39
Телефон: (0542) - 771669
Директор
відділення
–
Пасько
Олексій
Миколайович.

Вадим

Житомирське відділення Укрдержфонду
Адреса: 10014, м. Житомир,
майдан ім. С.П. Корольова, 3/14, кім. 102
Телефон: (067) - 9175887
Директор відділення – Власенко Олексій
Миколайович.
Закарпатське відділення Укрдержфонду
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 8, кім. 106
Телефон: (03122) - 34154
Директор відділення – Хрипта Марія Іванівна.
Запорізьке відділення Укрдержфонду
Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул.. Артема, 37-В
Телефон: (061) - 7646533
Директор відділення - Степанова Любов Іванівна.
Івано-Франківське відділення Укрдержфонду
Адреса: 76004, м. Івано - Франківськ,
вул. Грушевського, 21, к.716
Телефон: (0342) - 552232
Директор відділення – Дашавець Зіновій Петрович.
Київське відділення Укрдержфонду
Адреса: 01601, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 13, к.219
Телефон: (044) - 2352708
Директор відділення –Романюк Юрій Юрійович.
Кіровоградське відділення Укрдержфонду
Адреса: 25006, м. Кіровоград,
вул. Тімірязєва, 84, кім. 415
Телефон: (0522) – 243702, (0522) - 243340
Директор відділення – Яцканич Михайло Іванович.
Луганське відділення Укрдержфонду
Адреса: 91011, м. Луганськ,
вул. Магнітогорська, 2, к. 306
Телефон: (0642) - 586676

відділення

Миколаївське відділення Укрдержфонду
Адреса: 54034, м. Миколаїв, пр. Миру, 34, к.712
Телефон: (0512) - 211057
Директор відділення – Диченко Андрій Федорович.

Волинське відділення Укрдержфонду:
Адреса: 43005, м. Луцьк, пр. Перемоги, 14.
Телефон/Факс: (03322) - 40012
Директор відділення – Горошкіна Марія Юріївна.

Донецьке відділення Укрдержфонду:
Адреса: 83001, м. Донецьк,
вул. Артема, 74, кім. 440, 443
Телефон: (062) - 3050244
Директор
відділення
–
Литвин
Олександрович.

Директор
Валентинович.

Тернопільське відділення Укрдержфонду
Адреса: 46000, м. Тернопіль,
вул.. Князя Острозького, 14
Телефон: (0352) - 527082
В.о директора відділення – Баран Віталій
Сидорович.
Харківське відділення Укрдержфонду
Адреса: 61017, м. Харків, вул. Котлова, 115, кім. 607
Телефон: (099) - 4039870
Директор відділення – Євчун Олександр Ананійович.
Херсонське відділення Укрдержфонду
Адреса: 73000, м. Херсон, вул.. Перекопська, 17, к. 1
Телефон: (0552) - 493192
Директор відділення – Логвиненко Тамара
Михайлівна.
Хмельницьке відділення Укрдержфонду
Адреса: 29001, м. Хмельницький,
вул. Свободи, 70, к.218
Телефон: (0382) - 762655
Директор відділення – Цибулько Неоніла
Олександрівна.
Черкаське відділення Укрдержфонду
Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131
Телефон: (0472) - 631536
Директор відділення – Швачка Яків Сергійович.
Чернівецьке відділення Укрдержфонду
Адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Київська, 9
Телефон: (0372) - 551751
Директор відділення – Жанська Півонія Антонівна.
Чернігівське відділення Укрдержфонду
Адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, кім. 403
Телефон: (0462) - 774669
Директор
відділення
–
Плевако
Віталій
Миколайович

ХЕРСОНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
Херсонське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств оголошує про прийом документів до регіональної комісії по визначенню
фермерських господарств - претендентів на одержання фінансової підтримки на поворотній основі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2014 рік, що
не перевищує 250 тис.грн.
Для участі в конкурсі , фермерські господарства подають до регіональної комісії документи визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 року №1102 (із змінами).
Документи подаються особисто головою фермерського господарства, за наявності паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу.
Заявка та документи подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з дня публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу щоденно з 9.30 до 17.00, крім вихідних та святкових днів.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 17, к.1
Телефон для довідок: (0552) - 261794
Херсонське відділення Укрдержфонду.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044*501*78*23, 044*501*78*24

№ 13 (335)
1-15 ЛИПНЯ 2014 ро ку

3

ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На виконання постанови КМУ від 25 серпня 2004 року №1102 Черкаське відділення фонду підтримки фермерських господарств оголошує конкурс на отримання
фінансової допомоги по бюджетній програмі «Надання кредитів фермерським господарствам» на поворотній основі із забезпеченням виконання зобов’язань щодо
повернення бюджетних коштів.
Заявка та документи подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з дня опублікуванні повідомлення про проведення конкурсу.
За довідками звертатися за адресою: м. Черкаси, вул.. Смілянська, 131, к. 307.
Телефон для довідок: (0472) – 631536
Черкаське відділення Укрдержфонду

Львівське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських
господарств оголошує про прийом документів до регіональної комісії по визначенню фермерських господарств - претендентів на одержання фінансової підтримки
на поворотній основі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на
2014 рік, що не перевищує 250 тис.грн.
Для участі в конкурсі , фермерські господарства подають до регіональної комісії
документи визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 року №1102 (із змінами).
Документи подаються особисто головою фермерського господарства, за
наявності паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу.
Заявка та документи подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з дня публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу
щоденно з 9.30 до 17.00, крім вихідних та святкових днів.
Документи приймаються за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, 49,
2-й поверх.
Телефон для довідок: (067) - 7818287
Львівське відділення Укрдержфонду.

ЗАКАРПАТСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
Закарпатське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств оголошує про прийом документів до регіональної комісії по визначенню фермерських господарств - претендентів на одержання фінансової підтримки на поворотній основі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на
2014 рік.
Для участі в конкурсі, фермерські господарства подають до регіональної комісії
документи визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 р. №1102.
Копії поданих документів повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку.
Документи подаються особисто керівником фермерського господарства,
за наявності паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.
Заявка та документи подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з дня публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу
щоденно з 9.30 до 17.00, крім вихідних та святкових днів за адресою: м.Ужгород,
вул. Гойди 8, каб.113.
Телефон для довідок: (03122) - 34154.
Закарпатське відділення Укрдержфонду

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
Хмельницьке відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств
повідомляє про те, що регіональна комісія з визначення претендентів на одержання фінансової підтримки відповідно до Постанови КМУ №1102 від 25.08.2004 року
(із змінами) за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» розпочинає свою роботу та працює протягом 15 днів з дня публікації
інформаційного повідомлення.
Для участі в конкурсі , фермерські господарства подають до регіональної комісії
документи визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 року №1102 (із змінами).
Регіональна комісія працює за адресою: м. Хмельницький , вул. Свободи,70.
Телефон для довідок: (038220 - 762655.
Хмельницьке відділення Укрдержфонду.

ВОЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
Регіональна комісія Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств оголошує конкурс по визначенню фермерських господарств
претендентів на на одержання фінансової підтримки на поворотній основі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2014 рік.
Заявка та документи, визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 року
№1102 (із змінами) подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних
днів з дня опублікуванні повідомлення про проведення конкурсу, а засідання регіональної комісії проводиться протягом 10 днів після закінчення строку прийняття
документів.
За довідками звертатися в Волинське відділення Укрдержфонду за адресою: м.
Луцьк, вул.. Проспект перемоги, 14.
Телефон для довідок: (0332) – 240012.
Волинське відділення Укрдержфонду.

ЗАПАСИ ЗЕРНА
СКОРОТИЛИСЯ
Запаси зерна аграрних підприємств України (крім малих) і підприємств, що займаються зберіганням
і переробкою зернових, на 1 липня
становили 7 млн тонн. А це на 20%
менше, аніж на аналогічну дату
минулого року.
Як повідомили у Державній
службі статистики, запаси пшениці
на цих підприємствах до зазначеної
дати становили 2,4 млн тонн, ячменю – 2,1 млн тонн, кукурудзи – 2,2
млн тонн, жита – 0,2 млн тонн. Тим
часом, запаси насіння соняшника в
країні, порівняно з минулорічним
показником, зросли на 91%, сягнувши 1,5 млн тонн.
За інформацією Державної
служби статистики

ЦІНИ НА ЗЕРНО
ЗРОСТАЮТЬ
В Україні дорожчає зерно. За
даними компанії "ПроАгро", за тиж-

день ціни на зернові культури зросли на 150 - 200 гривень за тонну.
При цьому, лідером подорожчання є кукурудза, ціни сягнули
понад 2 000 гривень за тонну.
Фахівці агроринку пояснюють
таку ситуацію знеціненням гривні та
дефіцитом зерна на ринку.
Тим часом, трейдери розраховують, що з надходженням в
Україну перших кредитних коштів
від МВФ курс гривні стабілізується і
ціни на зерно знизяться. Також
учасники ринку сподіваються на
успішне завершення посівної компанії, після чого стануть більш
виразними і перспективи майбутнього врожаю.
Джерело: http://24tv.ua

ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНИЙ
СЕКТОР
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) планує цьогоріч інвестувати у проекти в Україні близько $400 млн., половина з яких буде
направлена на розвиток агробізнесу.

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044*501*78*23, 044*501*78*24

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
Регіональна Комісія з визначення претендентів на одержання фінансової підтримки від Дніпропетровської області за бюджетною програмою «Надання кредитів
фермерським господарствам» розпочинає свою роботу з 4 серпня 2014 року.
Для участі в конкурсі , фермерські господарства подають до регіональної комісії
документи визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 року №1102 (із змінами).
Засідання Регіональної Комісії відбуватимуться за адресою: 49600, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 52.
Телефон для довідок: (056) - 7444562.
Дніпропетровське відділення Укрдержфонду.

ОДЕСА – УКРАЇНСЬКЕ
МІСТО!

Як зазначає УНІАН, про це повідомив керівник регіонального
представництва IFC в Україні і
Білорусі Руфат Алімандаров.
"Ми вже оголошували з групою
Світового банку, що плануємо
інвестувати до $3,5 млрд. в економіку України. Це за 2014 календарний рік. Туди також входить частка
IFC. Порядок цифр – від 300 до 400
млн. доларів. Агросектор для нас
пріоритетний. Тому, думаю, більше
половини",
–
сказав
Алімандаров.
Також за його словами, у зв'язку зі складною політичною і економічною ситуацією в Україні компанія IFC має намір переорієнтовуватися на короткострокове фінансування проектів.
Зауважимо,
що
діяльність
Міжнародної фінансової корпорації – члена групи Світового банку –
зосереджена винятково на приватному секторі. З 2004 року IFC
інвестувала в Україну $2 млрд. зі
свого рахунку і мобілізувала $760
млн. за рахунок інших інвесторів.

Як розповіла заступник голови
Одеської ОДА Зоя Казанжи, за
останній рік суспільство змінилось,
зокрема й Одещина. Кілька місяців
тому у регіоні відбувались такі речі,
які від Одеси ніхто не чекав, навіть
самі мешканці.
Зараз я на 100% можу сказати,
що Одеса – це українське місто. Тут
живуть люди, які готові захищати
своє місто. Більше того, голова
Одеської ОДА Ігор Палиця чітко сказав: всі, хто хочуть виїхати до Росії
,– можуть це зробити зараз. ОДА
навіть готова оплатити дорогу. Але
ці люди не мають далі шматувати
наше місто, - розповіла Казанжи.

Джерело: http://24tv.ua

Джерело: http://24tv.ua
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БЕЗ ЗАЙВИХ СЛІВ
Зокрема, з доповідями виступили
організатори Форуму: Микола Миркевич,
президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України, Алекс
Лісітса
–
Президент
Асоціації
„Український клуб аграрного бізнесу”,
Леонід Козаченко – Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України,
Президент Української аграрної конфедерації, Геннадій Новіков – Голова
Аграрного союзу України, Міністр аграрної політики та продовольства України
Ігор Швайка та інші учасники.

У більшості виступів виразно чулося
занепокоєння аграріїв станом управління
державними землями та стосунками між
державою й фермерами. А Президент
Асоціації фермерів Микола Миркевич у
своєму короткому, але змістовному
виступі наголосив, що головною проблемою розвитку фермерських господарств є
корупція, надмірне втручання в діяльність
фермерських господарств різноманітних
контролюючих органів та обмежений
доступ до фінансових ресурсів.
Характеризуючи нинішній стан, перспективи розвитку і проблеми Асоціації,
Микола Степанович зазначив: „За роки
незалежності України АФЗУ зросла до 43х тисяч фермерських господарств (ФГ),
різних за величиною, специфікою та
виробництвом, а за роки правління
Януковича кількість цих господарств скоротилася до 40 тисяч, і це за умови постійного „народження” щороку близько тисячі
нових ФГ. Однак незважаючи на постійний
чиновничий тиск, різноманітні перманентні перевірки та ревізії, що перетворилися
на справжній геноцид проти фермерства,
українські фермери спромоглися разом із
свідомими селянами вчинитьи гідний

спротив намаганням влади запровадити
ринок землі, задуманий його ідеологами
як звичайнісінький дерибан. Я переконаний, що аграрний сектор економіки
України за продуманої державної політики
легко і швидко, без витрат державних
коштів, наповнить казну держави – дасть
розвиток іншим галузям економіки та
забезпечить зайнятість населення і підвищить добробут громадян, виведе країну з
кризової ями”.
Президент АФЗУ досить скептично
висловився щодо Проекту Закону
України
«Про
сімейні
фермерські
господарства». „Дуже
прикро, – підкреслив він, – що
люди, далекі від
сільських реалій,
намагаються
„щось
зробити
для села”. Назва
господарства не
має жодного значення – чи воно
селянське
сімейне
чи
родинне - фермерське.
Суть
одна. Закон «Про
фермерське господарство» давно
принятий, треба лише чітко визначити,
що фермерське господарство, в якому
працює родина і яке має в користуванні
до 100 га землі – отримує державну підтримку на 1 гектар, сплачує податки раз
на рік і звітує раз на рік. Тоді 90% особистих селянських господарств, як
фізичні особи, будуть зацікавлені зареєструватися юридично, як фермерські
господарства, аби отримати право кредитуватися, об’єднуватися в кооперативи, виходити спільно на ринки збуту,
застосувати нові технології і жити поновому. З іншого боку – для всіх сільськогосподарських виробників, які мають в
користуванні від 100 га до 1000 га і користуються працею найманих працівників –
мають діяти загальні правила, а хто володіє понад 1000 га землі – запровадити
диференційовану систему оподаткування, тобто чим більше землі, тим більше
податків. Знаючи ці граничні умови,
кожен громадянин сам вибере, де і як
працювати”.
Вислухавши доповіді співорганізаторів
та учасників Форуму, які зупинилися на
головних проблемах по своїх напрямках
діяльності, Прем’єр-міністр у своєму висту-

пі наголосив, що на сьогоднішній день
головна увага Уряду приділяється двом
галузям економіки України – аграрному
сектору та енергетиці. І головне завдання
аграрного сектору на сьогодні і на перспективу – забезпечити продовольством споживачів внутрішнього ринку і максимально
просуватися на зовнішні ринки. Перевагу
потрібно надавати азіатським, південноафриканським та китайському ринкам,
оскільки там менше конкуренція і умови
виходу на них дещо простіші. Для цього
Урядом будуть створені офіси торгових
представників України в тих ключових країнах, на ринках яких є перспектива реалізації
вітчизняного товару.
Також очільник Уряду наголосив, що
Кабінет міністрів Україні розраховує з
2015 року відновити практику компенсації
аграріям процентної ставки за банківськими кредитами, яка останніми роками не
працювала через цілу низку причин,
зокрема фінансового характеру. Він відзначив, що така програма по суті своїй
«найбільш ефективна і найменш корупційна».
Делегати Форуму наголосили на
необхідності негайного вирішення найважливіших питань:
скасування надмірної кількості
необґрунтованих функцій центральних,
регіональних та місцевих органів державної влади, які формують сприятливе середовище для корупції та уповільнюють розвиток;
запровадження хеджування цін
на продукцію, вдосконалення системи
страхування виробничих процесів та унеможливлення популістсько-політичних
ризиків, що проявляються через ручне й
катастрофічне для галузі державне управління.
А також:
спрощення
доступу до кредитних
ресурсів;
реформування
системи
реєстрації
прав оренди земель
сільськогосподарського призначення;
скасування
штрафних санкцій за
використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення
товарного сільськогосподарського
виробництва без затвердження проектів землеустрою, що забезпе-

чують еколого-економічне обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь;
прискорення процесу гармонізації законодавства України до законодавства ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів;
спрощення отримання карантинного та фітосанітарного сертифікату;
запровадження Інституту аграрних розписок;
недопущення проведення ревізії
пільгових режимів оподаткування в агропромисловому комплексі;
забезпечення аграріїв природним газом для сушки зерна і олійних культур з урожаю 2014 року та для обігріву
тепличних господарств;
збільшення парку вагонів - зерновозів Державної адміністрації залізничного транспорту України.
За підсумками форуму аграрії вирішили просити Президента України та
Прем’єр-міністра України взяти під особистий контроль прийняття законодавчих та
нормативно-правових ініціатив, що здатні
покращити ситуацію в аграрному секторі
економіки, а також рекомендувати
Прем’єр-міністру України проводити
щомісячні зустрічі зі співголовами
Всеукраїнського аграрного форуму з
метою обговорення прогресу вирішення
проблемних питань аграрного сектору.
Також було прийнято рішення –
доручити Співголовам Всеукраїнського
аграрного форуму звернутися до
Президента України, Прем’єр-міністра
України та Голів депутатських фракцій
щодо підтримки пріоритетних законопроектів для галузі агропромислового
комплексу.
Підготував Володимир ЯРОШЕНКО

ОСОБЛИВА УВАГА КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВИ ДО ПРОБЛЕМ ЛУГАНСЬКИХ АГРАРІЇВ
10 липня 2014 року делегація від
фермерів та аграріїв Луганської
області прийняла активну участь у
роботі Всеукраїнського аграрного
форуму на якому був присутній
Премєр-міністр України Арсеній
Яценюк. Персональна зустріч представників від аграріїв Луганщини з
міністром аграрної політики та продовольства Ігорем Швайкою відбулася в фойє Будинку Уряду під час
проведення прес-конференції та на
нараді з обговорення проблемних
питань в агропромисловому комплексі.
В.о. голови АФЗ Луганської області
Сергій Ковальов, під час спілкування з
Міністром та пізніше на нараді з його
заступником Дикуном А. домовився
розвинути спільну діяльність щодо:
•
створення
кооперативних
зв’язків та заохочення товаровиробників у їх розвитку;
•
організації на базі департамен-

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

тів агропромислового розвитку навчання суб’єктів господарювання, забезпечення умов створення в кожному сільськогосподарському районі Луганської
області інформаційно - консультативних
центрів для фермерів;
•
закупівлі зерна до аграрного
фонду за сприятливими цінами;
•
діяльності громадської аграрної
ради при Міністерстві АППУ;
•
виходу на Чикагську біржу аграріїв Луганського регіону;
•
експорту зерна за прямими
контрактами зі споживачами.
Також було домовлено переглянути
розподіл коштів підтримки фермерських господарств та компенсації втрат,
які були викликані недобором врожаю
із-за неможливості його збирання та
збитків, які виникли внаслідок пожеж на
полях у зв’язку з окупацією території
Луганської області.
Міністр пообіцяв вжити заходів щодо
розблокування поточних банківських

рахунків аграріїв в банках та налагодити
процес кредитування фермерів через
Ощадбанк.
Під час Аграрного Форуму Ковальов
Сергій також зустрівся із генеральним
директором ТОВ «Нібулон» Олексієм
Вадатурським. В ході спілкування він
домовився про подальшу плідну співпрацю АФЗ Луганської області із ТОВ
«Нібулон», від якої очікується підвищення цін на зерно та покращення умов приймання збіжжя.
Поїздка делегації до Києва закінчилася дружньою розмовою з головою
МДО «Луганське земляцтво» Галичем
Михайлом Васильовичем. Були обговорені умови подальшої плідної співпраці
Луганських аграріїв з цією міжнародною
організацією. В рамках перемовин
обидві сторони домовилися сприяти
створенню комфортних умов для розбудови економічних та соціальних зв’язків
в столиці України – Києві та філіях організації на міжнародному рівні.

2 - й етап ІІІ Всеукраїнського форуму
для аграріїв Луганської області виявився результативним. Проблемні питання
були сформульовані конкретно та особисто озвучені перед Міністерством.
Якщо і надалі фермери Луганщини
будуть згуртовуватися та діяти на
користь спільної справи, безхмарне
майбутнє буде ближче. Асоціація фермерів та приватних землевласників
області закликає об’єднуватись, а
інформаційно - консультаційний центр,
який створений на основі АФЗ буде їх
надійною зв’язуючою ланкою у комунікації між усіма віддаленими фермерськими господарства Луганської області.

Будемо разом!
В. о. Голови Асоціації фермерів
та
приватних землевласників
Луганської області, голова
ГС «Громадський рух «Луганчани»
С. М. Ковальов
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БІОПАЛИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Для України біоенергетика є одним із
стратегічних напрямків розвитку сектора
поновлюваних джерел енергії, враховуючи високу залежність країни від імпортних
енергоносіїв, в першу чергу, природного
газу, і великий потенціал біомаси,
доступної для виробництва енергії. На
жаль, темпи її розвитку в Україні досі
істотно відстають від європейських. На
сьогоднішній день частка біомаси в
загальному постачанні первинної енергії
в країні становить лише 1,2%, а у валовому кінцевому енергоспоживанні - 1,78%.
Однак, якщо порівняти існуючі ціни на
викопні палива (насамперед газ), теплову енергію та на енергію отриману з біомаси, то впровадження котлів на біопаливі для виробництва теплової енергії є
не просто економічно доцільним. Воно
повинно проводитися, в першу чергу, на
підприємствах аграрного сектору для
опалення тваринницьких приміщень,
обігріву теплиць та сушки зернових на
елеваторах. Надлишки енергії можливо
постачати на об'єкти теплоенергетики в
промисловому і бюджетному секторах.
Згідно з підрахунками фахівців, термін
окупності проектів з впровадження котлів на деревині та соломі становить 2 - 3
роки для промислового та бюджетного
секторів, і 8 - 10 років - для ЖКГ.
До 2020 року біомаса може замістити
близько 3,5 млрд куб. м/рік природного
газу для виробництва теплової енергії в
Україні, а до 2030 - го - 7,5 млрд куб.
м/рік.
Паливні гранули
В основі технології виробництва
паливних гранул, як і паливних брикетів
лежить процес пресування подрібнених
відходів деревини, соломи, лузги та
інших органічних матеріалів.
Сировина (тирса, солома тощо)
поступає в дробарку, де подрібнюються
до стану муки. Отримана маса поступає
в сушарку, з неї - у пресс - гранулятор,
де деревну муку пресують у гранули.
Стиснення під час пресування підвищує
температуру матеріалу, лігнін, що
міститься в деревині розм'якшується і
склеює частки в щільні циліндри.
На виробництво однієї тонни гранул
йде 3 - 5 кубометрів деревних відходів
природної вологості. Готові гранули охолоджують, пакують у великі біг - беги (по
кілька тонн) або дрібну упаковку від
декількох кілограм до декількох десятків
кілограм.
Розрізняють
промислові
(доставляються насипом без упаковок
або в біг-бегах) і споживчі гранули (у дрібній розфасовці, орієнтовані на приватних і
невеликих промислових споживачів).
Деревні паливні гранули (пелети,
ДПГ) - це невеликі циліндричні пресовані
деревні вироби діаметром 4 - 12 мм,
завдовжки 20 - 50 мм, перероблені з
висушених залишків деревообробного
та лісопильного виробництва: тирса,
стружка, деревне борошно, тріска,
деревний пил і т. д. Гранули використовуються в котлах для отримання теплової
та електричної енергії шляхом спалювання.

принципи - загальні з моменту виникнення технологія виробництва пелет в
1947 році. Сам по собі процес гранулювання - пеллетизації відбувається в спеціальних кільцевих штампах (пресс формах) обертовими роторними вальцями, які упресовують в численні отвори фільєри пресс – форми. Потім відбувається активізація паром подрібненої
деревної сировини, після чого, зрізані з
зовнішньої сторони штампа спеціальним
ножем гранули охолоджуються й відділяються від дрібних частинок.
Весь процес виробництва умовно
можна розділити на кілька етапів:
• Подрібнення
• Сушіння
• Додаткове подрібнення
• Водопідготовка
• Пресування
• Охолодження
• Розфасовка і упаковка
В основі всього процесу гранулювання перебуває прес, який конструктивно
може бути з круглою матрицею, або з
плоскою матрицею.
Гранулювання деревини, як матеріалу має високу щільність, вимагає підвищеної зусилля для пресування. При пресуванні відбувається ущільнення деревної сировини до 3 разів. Питоме споживання електроенергії складає від 30 до
50 кВт в годину на тонну.

Котел, що працює на гранулах
Технологія виробництва деревних
паливних гранул
Розміщення устаткування на кожному
підприємстві може бути різне. Однак
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Устаткування для спалювання
біопалива
Для кожного виду палива існує своя
технологія спалювання, обґрунтована, як
технічно, так і економічно. Паливну гранулу можна спалювати на різному устаткуванні. Однак максимальної ефективності можна досягти лише за допомогою
котлів та пальників, спеціально для цього
призначених.
Процес отримання теплової енергії з
гранул можна назвати горінням тільки з
великою натяжкою, оскільки гранули не
горять у прямому розумінні цього слова,
а тліють. При цьому котел, вичерпавши
паливо в контейнері, може продовжувати постачання теплом протягом 24 годин
за рахунок малої швидкості протікання
процесу.
У Європі більше половини котлів на
деревних гранулах мають середню
потужність від 100 кВт до 1 МВт.
Зазвичай такі печі встановлюються у
великих приватних будинках, школах, на
невеликих підприємствах.
Крім котелень на пелетах, існують
також каміни на гранулах і брикетах.
Подібні каміни працюють не як котли, а
як повітронагрівачі, тому не вимагають
системи трубопроводів. Найчастіше
вони використовуються (як і традиційні
каміни) в якості додаткового засобу обігріву.
На сьогоднішній день на ринку
представлені й пальники для переобладнання рідко паливних котлів під
гранулу, і котельне обладнання великої
потужності, і промислові парогенератори на біопаливі, і малопотужні автоматизовані котли для приватних будинків, і кімнатні каміни для спалювання
паливної гранули. Велика частина
обладнання імпортується. Однак і
цілий ряд вітчизняних підприємств
пропонує обладнання, призначене для
спалювання пелет.
Для кожного виду біопалива існує
своя спеціальна і специфічна технологія. Котельні, призначені для біомаси
вологістю менше 30%, не будуть ефективні ні для спалювання вологого біопалива з утримання води близько 50%, ні
для рафінованого біопалива. Волога
сировина не буде горіти через те, що їй
необхідна дуже висока температура
всередині котла. Деревні гранули (рафіноване біопаливо) будуть згоряти в
такому котлі, але при цьому втратять
економічну доцільність, оскільки вартість котла на гранулах нижче, ніж на
вологою або сухою (до 35%) біомасі тирсі, трісці і т.д.
В даний час в Європі розроблений
досить широкий ряд типів котлів на
біопаливі:
- Котли на пресованому біопаливі гранулах і брикетах;
- Котли на сухому біопаливі (вологість
до 30%);
- Котли на вологому біопаливі (вологість до 55%);
- Котли для спалювання торфу та
сумішей з торфу;
- Котли для спалювання кори та сумішей з кори;
- Котли для спалювання іншого органічної сировини.
В залежності від характеристик котли
орієнтуються на різні сегменти ринку: від
приватних споживачів до великих підприємств і муніципальних котелень.
Паливні брикети
В основі технології виробництва
паливних брикетів лежить процес пресування шнеком агро - відходів
(лушпиння соняшнику, гречки та ін) і
дрібно подрібнених відходів деревини

(тирси) під високим тиском, а в ряді
випадків і при нагріванні від 250 до 350
С °. Одержувані паливні брикети не
включають в себе ніяких зв'язувальних
речовин, крім одного натурального лігніну, що міститься в клітинах рослинних відходів. При використанні агросировини можливе додавання сполучних
елементів. Температура, присутня при
пресуванні,
сприяє
оплавленню
поверхні брикетів, яка завдяки цьому
стає більш міцною, що важливо для
транспортування брикет.
Сировиною для виробництва брикетів є той самий матеріал, що і для
виготовлення гранул - тирса різних
порід деревини, тріска, лушпиння
соняшнику, гречки, солома і багато
інших рослинні відходи. Технологія
виробництва брикетів схожа з технологією гранулювання, але більш проста.
Брикети бувають різних форм - у вигляді цегли, циліндра або шестикутника з
отвором всередині. Стандартних розмірів у даній продукції немає.
Основним чинником, що визначає
механічну міцність, водостійкість і калорійність брикету, є його щільність. Чим
щільніше брикет, тим вище показники
його якості. Чим нижче щільність брикетів, тим менше їх калорійність.
Наприклад, при щільності брикету 650 750 кг/м3 калорійність брикетів дорівнює 12 - 14 МДж / кг; при щільності
1200-1300 кг/м3 - 25-31 МДж / кг.
Якість брикетів в значній мірі залежить від вологості вихідної суміші.
Розрізняють оптимальну і критичну
вологості. Оптимальна вологість становить 4 - 10%, при ній досягаються
найкращі механічні характеристики
брикетів (слід враховувати, що для
деяких видів сировини верхньою
межею вологості є 6 - 8%). Критичною
називається вологість, при якій можливе утворення брикетів, але в ньому
з'являються тріщини - таким чином,
брикет товарного вигляду не має.
Критична вологість знаходиться в
межах 10 - 15%. При більш високій
вологості отриманий брикет буде
«розірваний» внутрішнім тиском вологи, що виникає при стисненні подрібненої маси.
Існує 3 основних типи паливних
брикетів. Вони відрізняються за формою, яка залежить від методу виробництва. «У народі» прижилося три
назви, які сталися з імен компаній, що
випускають обладнання для виробництва того чи іншого брикету. Таким
чином, виділяють брикети RUF, брикети
NESTRO і брикети Pini-Kay. Однак,
окрім
згаданих
виробників
Брикетуючого обладнання, існують і
інші фірми - наприклад CFNielsen
(Данія), UPM (Литва), Bogma (Швеція),
Pawert-SPM AG (Швейцарія), DI-PIU
(Італія).
Брикети підрозділяються за
двома принципами:
Перше- по сировині, з якого вони
виготовлені. Тут виділяють: брикети з
деревних відходів (стружка і опил без
кори, відходи з корою, кора, відходи
виробництва МДФ, шліфпиль, відходи
фанерних виробництв, лігнін, брикети з
сільськогосподарських відходів); брикети з агробіомасси (солома, лушпиння
соняшнику, лушпиння злакових, відходи бавовни, сіно, очерет); брикети з
інших матеріалів (папір, картон, целюлоза, полімери, торф).
Друге- за способом пресування і
формі. Брикети бувають трьох видів:
циліндричні, екструдерні і у вигляді
цеглинки.
(Продовження на сторінці 7)
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СКАСОВАНО ПЛАТУ
ЗА ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО ДЕРЖКАДАСТРУ

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Якщо орендодавець відмовиться від реєстрації раніше підписаного договору оренди, чи зможе орендар
користуватися земельним паєм?
Миколаївська обл. С. Савчук
Часто орендодавці запитують, чи дійсним буде договір
оренди земельного паю, якщо вони звернуться із заявою про
відмову від реєстрації відповідного договору, бо з тих чи
інших причин не хочуть здавати свій пай.
Так от, відповідно до статті 6 Закону України «Про оренду
землі» орендарі набувають права оренди земельної ділянки на
підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом
України, Цивільним кодексом України, цим та іншими законами України і договором оренди землі. Право оренди земельної
ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.
Земельний кодекс України передбачає, що право оренди
земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною
орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту
державної реєстрації цього права.
Що ж до Цивільного кодексу України, то згідно із частиною
першою статті 202 Цивільного кодексу України правочином є
дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення
цивільних прав та обов’язків.
Відповідно до частини третьої статті 203 Цивільного кодексу України волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
Як вольова дія, правочин являє собою поєднання волі та
волевиявлення. Воля сторін полягає в їхній згоді взяти на
себе певні обов’язки, вона повинна бути взаємною, двосторонньою і спрямованою на досягнення певної мети.
Відповідно до частини першої статті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в
момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які
встановлені частинами першою-третьою, п’ятою та шостою
статті 203 цього Кодексу.
Згідно із частиною першою статті 638 Цивільного кодексу
України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі
досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення,
переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до
Державного реєстру. Тобто реєстрацією є запис, фіксація
фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів, внесення до списку або книги обліку.
Аналіз наведених норм дає підстави для висновку про те,
що моментом вчинення правочину слід вважати момент, коли
сторони свого часу досягли згоди з усіх істотних умов.
Одностороння незгода сторони з реєстрацією раніше підписаного нею договору не може визнаватися обставиною для
визнання його недійсним із підстав, передбачених частиною
третьою статті 203 та частиною першою статті 215 Цивільного
кодексу України.
Отже, орендар і далі зможе користуватися паєм, бо
відмова від двостороннього правочину може відбуватися лише за взаємною згодою сторін.
Такої думки дійшла Судова палата у цивільних справах
Верховного Суду України 25 грудня 2013 року, розглянувши
справу №6-118цс13.
Мирослава ПРИМАК,
юрист Рівненської обласної ГО «Комітет виборців України»,
керівник Центру права
Газета “Вісник Фермер України”
Реєстраційне свідоцтво:
КВ 5260 від 03.07.2001 року.
Видається з 1999 року.
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Ви да вець —
ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ".
Директор Михайло Данкевич

ЯК ПРАВИЛЬНО РОЗІРВАТИ
ДОГОВІР ОРЕНДИ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ?
Я власник земельної ділянки, у 2010 році уклав договір оренди земельної ділянки. Зараз хочу дану земельну
ділянку використовувати самостійно. Чи можу я розірвати договір оренди, якщо підприємство яке її орендує відмовляється від його розірвання?
Анатолій, Дніпропетровська область
Передусім підстави припинення чи розірвання договору
необхідно дивитись в самому договорі. Якщо в договорі не
передбачено права на одностороннє розірвання договору, то
договір можна розірвати в судовому порядку за заявою однієї
із сторін, однак для цього повинні бути конкретні підстави.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про оренду землі» на
вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути
достроково розірваний за рішенням суду в разі:
- невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону
- невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору
- випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди,
яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки,
- виникнення підстав, визначених Земельним кодексом
України та іншими законами України.
Обов’язки орендаря визначені в ст. 25 Закону, якими є:
- приступати до використання земельної ділянки в строки,
встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;
- виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження
(обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором
оренди землі;
- дотримуватися режиму використання земель природнозаповідного та іншого природоохоронного призначення,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
- у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору
оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу доходів і зборів.
Щодо порушення умов договору, то це є будь-яке суттєве
порушення наприклад: невиплата орендної плати, використання землі не за цільовим призначенням, передача в суборенду без дозволу орендодавця (якщо такий вимагається)
тощо.
Статтею 141 Земельного кодексу України передбачені підстави припинення права користування земельною ділянкою,
до яких в даному випадку можна віднести: використання
земельної ділянки способами, які суперечать екологічним
вимогам; використання земельної ділянки не за цільовим
призначенням; систематична несплата земельного податку
або орендної плати. Також обов’язки щодо охорони землі при
здійсненні господарської діяльності встановлені розділом 6
Закону України «Про охорону земель».
Якщо жодних порушень за орендарем не виявлено, то
Вам потрібно чекати закінчення дії договору або все ж таки
вести переговори щодо розірвання договору за згодою сторін.
Але в кожному випадку краще звернутися до фахівців для
вирішення Вашого питання.

Рекламний відділ
Віктор Зволинський
Дизайнер комп’ютерної верстки
Тетяна Павленко
Журналіст Володимир Волощенко
Юридична підтримка  компанія
"Олексій Пуха і Партнери"

Адреса для листів:
01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, 21,
оф. 421 ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ"

Ад ре са ре дак ції:
м. Київ, вул. П. Лумумби,
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Роман САВКО,
юрист ВГО "Інститут стратегічного партнерства"
буд. 21, оф. 421
Те ле фон ре дак ції:
(044) 501*78*23
Рек лам ний від ді л:
(044) 501*78*23, 501*78*24
E* ma il:farmexpo@ukr.net
Від діл роз пов сюд жен ня:
(044) 501*78*23
E* ma il:farmexpo@ukr.net
Головний Редактор ВФУ
Михайло Данкевич

Даний закон розроблений у відповідності з пунктом 82.3. Національного
плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на
2010–2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», щодо скасування плати
за внесення відомостей до державних
реєстрів, інших інформаційних баз, що
використовуються для надання адміністративних послуг.
У відповідності з даним Законом скасована плата за:
- державну реєстрацію земельної
ділянки;
- внесення змін до відомостей
Поземельної книги щодо цільового призначення земельної ділянки, складу
угідь, нормативної грошової оцінки, а
також до відомостей про межі земельної
ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням
земельної ділянки);
- державну реєстрацію обмежень у
використанні земель;
- внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.
Надання відомостей з Державного
земельного кадастру за зверненням
Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів
АР Крим, органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування здійснюються безоплатно.
За інформацією
Верховної Ради України

НОВИЙ ПОРЯДОК
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
З 12 лютого 2014 року відповідно
до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 2013 року
№868
набрав
чинності
новий
Порядок державної реєстрації прав
на нерухоме майно та їх обтяжень.
Порядок визначає процедуру проведення державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
перелік документів, необхідних для її
проведення, права та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, а
також процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
Основні нововведення Порядку:
- подача документів для державної
реєстрації можлива за допомогою
пошти, кур’єрською службою або особисто;
- подавши одну заяву можна

Редакційна рада:
Президент АФЗУ
Микола Миркевич
Президент ССОКУ Іван Томич
Керівник інформаційно
консультаційного центру АФЗУ
Олег Кирницький
Юрист АФЗУ
Василь Горбачов

Друк: ТОВ “Прес Корпорейшн
Лімітед”
21034 м. Вінниця, вул. Чехова, 12JА
Тел.: (0432) 55J63J97

Підписано до друку J 15.07.2014
Віддруковано
J 16.07.2014
Від по ві даль ність за зміст
рек лам них ого ло шень не се
рек ла мо да вець.
Наклад — 8100 примірників.
Замовлення №147810
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БІОПАЛИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(Продовження, початок на сторінці 5)
Технологія виготовлення паливних брикетів.
Процес брикетування - це процес стискування матеріалу під високим тиском, з виділенням
температури від сили тертя. За рахунок даного впливу в деревині відбувається виділення лігніну, який є сполучною речовиною для формування брикету. Для брикетів не з деревної сировини, можуть застосовуватися екологічно чисті добавки (не більше 2%). При виробництві даної
продукції слід звернути особливу увагу на вологу - дуже важливий параметр, що впливає на
щільність брикету. У разі перевищення 14% вологості сировини брикет розвалюється на довільні шматки через надлишок вологи. Обсяг брикету складає 1/10 від обсягу затраченої на його
виробництво сировини, що дає значну економію при транспортуванні і зберіганні біопалива.
Для виробництва деревних брикетів застосовують поршневі і шнекові преси, сировина тирсу і стружки. Перед пресуванням матеріал додатково подрібнюють і підсушують (вологість
не повинна перевищувати 12 - 14%)
Поршневий пресс працює циклічно - при кожному ході поршня продавлюють певна кількість матеріалу через конічне сопло, на брикетах чітко помітні відповідні циклам шари. У приводі завжди застосовується маховик, який дозволяє вирівняти навантаження двигуна. Знос поршня невеликий , оскільки відносне переміщення між пресованих матеріалом і поршнем мало,
швидко зношується сопло. Поршневі преси відносно дешеві і тому широко поширені.
Шнековий пресс легше поршневого, оскільки відсутні масивні поршні і маховики.
Продукція виходить безперервно, тому її можна розрізати на потрібні шматки. Щільність вище,
ніж у поршневих пресів. Шнекові преси менш галасливі, завдяки відсутності ударних навантажень. До недоліків можна віднести більший витрата енергії і швидкий знос шнека.
Паливні брикети мають широке застосування і можуть використовуватися для всіх видів
топок, котлів центрального опалення та ін Великою перевагою брикетів є сталість температури
при горінні протягом 4 і більше годин.
В наступній публікації ми розглянемо такі види біопалива як вугілля, торф, біогаз, біоетанол
та біодизель.
Зацікавленим відвідати виставку повідомляємо, що експозиція буде формуватися в рамках
XVII – ї сільськогосподарської виставки «ФЕРМЕР УКРАЇНИ - 2014», яка відбудеться з 10 по 12
вересня 2014 року, на території Національного комплексу «Експоцентр України» (м. Київ, пр..
Ак. Глушкова, 1).
Повну інформацію про виставку, умови участі та розміщення учасників можливо отримати
на Інтернет – сайті розпорядника виставки www.farmer-ukr.com, або ж на сайтах організаторів
Асоціації фермерів www.farmer.co.ua та Союзу кооперативів www.coop-union.org.ua.
Розпорядник виставки: ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ», м. Київ, вул.. Патріса Лумумби, 21,
оф. 417. Тел./ф: 044-501-78-23, 501-78-24.
Ел. адреса:farmexpo@ukr.net
Матеріал підготував Віктор Козацький

ОГОЛОШЕННЯ
Продам ріпаковий стіл ( 6 м) на комбайн «Дон»,
у доброму стані, за пів ціни.
Тел.:063 – 628 – 64 - 77, Віктор
ОГОЛОШЕННЯ
Українська універсальна біржа „Капітал” 31 липня 2014 р. об 11 - 00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44 (приміщення для проведення аукціонів)
проводить аукціон по продажу майна, що належить ПАТ «Акціонерний комерційний Банк «КИЇВ», а саме: вбудовано - прибудованого офісного приміщення
№126, загальною площею 145,5 кв.м., яке розташоване за адресою:м.Київ,
вул.Миколи Ушакова, б.14 - А, та основних засобів, що належать ПАТ «АКБ»КИЇВ»
і знаходяться в приміщенні за адресою: м.Київ, вул. Миколи Ушакова, б.14 - А
(згідно переліку).
Загальна початкова вартість майна складає 1400755,20 (один мільйон чотириста тисяч сімсот п’ятдесят п’ять) гривень 20 копійок, в т.ч. ПДВ.
Ознайомитись з об’єктами та переліком майна можна щоденно крім вихідних
та святкових днів за місцем їх розташування, попередньо зателефонувавши: 044
- 2398905
До початку аукціону учасники сплачують: реєстраційний збір 17 грн. з ПДВ
та гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової ціни лоту ( без ПДВ ) на поточний рахунок організатора аукціону №26002011326411 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" в м.
Києві, МФО 300023, код ЄДРПОУ 34003533; отримувач – Українська універсальна біржа „Капітал”.
Квитанції або платіжні доручення про сплату подаються разом з заявкою на
участь в аукціоні.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – за один робочий день до
початку аукціону.
Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні можна отримати за адресою:
м. Київ, вул.Шота Руставелі, 44, офіс 6 та за телефонами:
(044) – 569 – 59 - 21, 569 – 59 - 22.
Розпорядок роботи: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 18.00.
одночасно
зареєструвати
право власності та речові
права, похідні від права власності;
- проведення державної реєстрації
прав з видачою свідоцтва про право
власності на нерухоме майно на заміну
втраченого, пошкодженого або зіпсованого свідоцтва про право власності на
нерухоме майно або державного акта на
право власності на землю, виданих компетентними органами до 1 січня 2013;
- розмежовано перелік документів,
які повинен надавати забудовник та інвестор, що дасть змогу спростить порядок
проведення державної реєстрації прав
на новий або реконструйований об'єкт
нерухомого майна, будівництво якого
здійснювалося із залученням коштів від
фізичних та юридичних осіб;
- на підставі довідки відповідного коо-

перативу про членство в ньому і про
повне внесення пайового внеску, проводиться державної реєстрації права власності на новозбудовані чи реконструйовані об'єкти нерухомого майна , побудовані в результаті діяльності кооперативів;
- можливість проведення реєстрації
права державної та комунальної власності на об’єкти нерухомого майна, що
були побудовані у радянські часи;
- надана змога отримувати інформацію з реєстрів, які діяли до 01 січня 2013
року;
- нотаріус, що прийняв рішення про
державну реєстрацію прав, на протязі 5
днів передає документи органу державної реєстрації прав.
За інформацією
Міністерства юстиції України
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«КВОТНИЙ» ПРИНЦИП ПРИЗНАЧЕННЯ
ПОСАДОВЦІВ ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕ
Аграрії нагадують, що у передвиборній
програмі Президента України та програмі
нового Уряду було задекларовано, що призначення посадовців буде узгоджуватися з
громадскістю на місцях.
У данному випадку мова іде про призначення на посаду керівника Головного управління Держземагентства у Запорізькій області.
Кандидатури на цю посаду обговорювалися громадянським суспільством на
Народній Раді, було проведено два
Громадських слухань. З 7 кандидатів на цю
посаду більшістю голосів було рекомендовано Спіцину Людмилу Василівну, фахівця,
рекомендованного запорізькими аграріями
та представниками органів місцевого самоврядування. Кандидатура Спіциної Л. В.
була погоджена головою обласної державної адміністрації, про що були направлені
листи до Міністерства аграрної політики та
продовольства України і Держземагентства
України (лист від 20.03.2014 № 08-05/0753).
Землевпорядні та громадські організації
Запорізької області направили відповідні
листи
на
адресу Міністра аграрної політики
і продовольства та
Голови Держземагентства України, якими
рекомендували
Спіцину Л.В. на цю посаду.
З подібними листами громада зверталася і до Прем’єр-Міністра України та до
виконуючого
на
той
час
обв'язки
Президента України.
І почався процес очікування і непорозуміння, так як Київ мовчав на всіх рівнях. І
така «гласність» не сприяла формуванню
довіри до нової влади.
Нажаль, думку громади не почули. 29
квітня, за «квотою» партії «Свобода», розпорядженням Голови Держземагентства, на
цю посаду «виконуючим обов’язки, було
призначено зовсім іншу людину – Прядуна
А. М.
Навіть рішення кадрової комісії при
обласній державній адміністрації, яка 19
травня підтримала на цю посаду Людмилу
Спіцину, було проігноровано.
Не дочекавшись відповіді чи дій від

владних структур більше 200 аграріїв 22
травня вийшли на пікет Головного управління Держземагентсва у Запорізькій області.
Причому основною причиною акції селян
було продовження старої практики стягування з них поборів, вибудовування нових
корупційних схем вимагання коштів посадовими особами територіальних управлінь
Держземагентства в Запорізькій області.
Пікетувальники вимагали усунення всіх
корупційних явищ в сфері земельних відносин та призначення рекомендованої ними
кандидатури на посаду очільника обласного
відомства Держземагентства, про що і було
направлено вимоги аграрному міністру та
керівнику Держземагентства.
І знову селян не почули!
Тож пікетування відбулося повторно, 27
травня. І знову ніякої реакції від центральної
влади.
А в цей час працівники територіальних
відділень Держземагентства продовжують
брати хабарі як і раніше брали.
Підтвердженням цьому є факт затримання
працівниками УБОЗУ посадовців земельного відомства під час передачі їм 40 000 гривень неправомірної вигоди.
Громадськість Запорізької області не
боялася виходити на протести в січні і лютому 2014 проти режиму Януковича і тим більше зараз вони не збираються зупинятися
перед таким стилем керівництва та призначення окремими керівниками представників
ВО «Свобода».
Виторгувані партійні квоти на посади це велика справа, але не за це віддавали
життя громадяни України на Майданах,
гинули в тому числі і за те, щоб такого не
було в новітній Україні!
Громадськість Запорізької області
сподівається, що Президент України, як
гарант демократії, законності та збереження принципів народовладдя прийме невідкладні заходи для вирішення вимог громади.
Матеріал підготовлено за інформацією наданою головою Запорізької асоціації фермерів та приватних землевласників Анатолієм Довганем

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ФЕРМЕРА ДО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ
За двадцять з лишнім років, політичні
(приватні) партії знищили і продовжують
знищувати робітників, селян, заводи, фабрики, колективні сільгосппідприємства та все
надбане робітниками та селянами України.
Двадцять з лишнім років жоден робітник
та селянин не став заможним господарем на
землі. Діти покидають батьківські оселі, села
вимирають.
Настав час робітникам та селянам самим
будувати для себе заможне життя, ставати
господарями на своїй землі, відбудовувати
українське село та державу.
Для цього необхідно об’єднатися в Союз
учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України. Це дасть нам
можливість обробляти свою землю, вирощувати та продавати екологічно чисту продукцію за доступними цінами на внутрішніх та
зовнішніх ринках.
Необхідно законодавчо забезпечити
можливість нашим дітям, внукам повернутись в батьківський дім та отримати земельну ділянку із земель державної власності для
ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства.
Ми повинні провести ревізію колективного (бувшого колгоспного) майна та земель
на територіях сільських рад, залучивши для
цього Громадські організації та сільські ради,
з наступною передачею їх в користування
сільськогосподарським кооперативам.
Вирішивши ці питання, ми відродимо
династії, повернемо до батьківських домівок
дітей та онуків, відбудуємо соціальну сферу.
Такий приклад вже є, а саме, бувший
командир бригади зв’язку, полковник запасу
Збройних Сил України, він же голова сімейного
(фермерського)
господарства
«Джерело», в Полтавському районі, розробив таку Програму, та втілює її, через
Пілотний проект, в практичне життя із членами фермерського господарства та членами
сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу.

Я закликаю Президента України, Кабінет
Міністрів України приділити якомога більшу
увагу питанню розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, передбачити її
фінансову підтримку для якнайширшого її
розвитку.
За для інтеграції України у світову економіку, держава, разом з профільними громадськими організаціями, має розробити та
втілити заходи з стимуляції збільшення експорту української сільськогосподарської
продукції, її переробки насамперед від невеликих та середніх фермерських господарств
та обслуговуючих кооперативів. Українські
фермери можуть створити всеукраїнський
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив та за допомогою держави здійснювати експорт вирощеної продукції закордон.
Від такої коперації виграє держава
(забезпечить Державний бюджет валютними
коштами від експорту, укріпить економіку) та
фермери (збільшать прибутковість своєї
праці через уникнення витрат на посередників - експортерів).
Для цього всі можливості є. База виробництва – фермерські господарства.
Логістична база – державні активи: ДПЗКУ,
Аграрний фонд, Укрзалізниця. Держава
разом із фермерами здатна вивести країну із
кризи.
Розвиток фермерських господарств
сприятиме продуктивній зайнятості селян,
дозволить підвищити дохідність виробництва, позбутися засилля посередників, демонополізувати аграрну галузь, зміцнити
Державний бюджет та можливості кожної
родини на селі.
Країна потребує змін!
А для цього потрібні швидкі та рішучі дії.
Часу у нас обмаль.
Не втратьте довіру села!
Голова Союзу сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
Полтавської області,
фермер Ю.М.Боярський
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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

WWW.FARMER-UKR.COM, WWW.FARMER.CO.UA, WWW.COOP-UNION.ORG.UA
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