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ФЕРМЕРСЬКА ПІДТРИМКА
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА

ВИМОГИ ФЕРМЕРІВ 
ДО НОВОЇ ВЛАДИ

Громадсько-політичне об’єднання «Буде
село – буде Україна» оприлюднило своє
бачення нової стратегії розвитку сільського
господарства, яке має формуватися на
основі Європейської моделі та базуватися
на трьох основних чинниках:

- Поетапне формування фермерського
типу господарювання на селі, як рушійної сили
розвитку сільської місцевості України, забез-
печення населення країни якісним, безпечним,
доступним по цінах продовольством, форму-
вання аграрного сектору спроможного на ваго-
мий внесок у розв’язанні світової проблеми
голоду.

- Негайне усунення корупції, монополій,
криміналізації на всіх етапах виробництва,
переробки, реалізації, та експорту аграрної
продукції. Розвиток сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації, що мотивуватиме
нарощування потенціалу виробництва, сприя-
тиме розвитку національної економіки та її
ефективної інтеграції у світовий економічний
простір, забезпечить мультиплікативний ефект
розвитку інших галузей національної економіки
- на цій основі зростання добробуту громадян.

- Наведення порядку в сфері земельних
відносин (основного багатства нації).
Проведення «народної інвентаризації» та охо-
рони земель і надр, використання їх виключно в
інтересах суспільства, формування національ-
ного господаря українських чорноземів.

Головними напрямками нової аграрної
політики має стати:

1. Приорітетність аграрного сектору у
загальнодержавній економічній політиці.

2. Системне подолання наслідків здій-
снюваних за останні роки руйнувань в аграрній
сфері та прийняття реальної програми відрод-
ження українського села.

3. Подолання бідності, створення робо-
чих місць, формування середнього класу на
селі, розвиток соціальної сфери, освіти та
медицини, поетапне досягнення Європейських
стандартів життя українського селянина.

4. Модернізація та інновація сільського
господарства, підвищення конкурентоспро-
можності, нарощування експортного потенціа-
лу.

5. Зміна бюджетної політики: від коруп-
ційної до прямої і прозорої та ефективної, підт-
римка тільки дрібних товаровиробників.

6. Зміна системи формування кадрової
політики та системи управління у аграрній
сфері, науці та освіті.

7. Прийняття диференційованої системи
оподаткування в аграрній сфері, яка б стиму-
лювала розвиток сільської місцевості.

8. Розроблення системи кредитування
сільськогосподарських товаровиробників на
основі європейських принципів.

9. Створення умов для запровадження
найбільш продуктивних та енергоефективних
засобів виробництва і технологій.

10. Гарантування захисту прав власності
та законних інтересів користувачів (власників)
землі.

Прес-служба ГПО 
«Буде село – буде Україна»

Ми хочемо, щоб військові в Криму відчули не лише нашу матері-
альну підтримку, а й моральну допомогу, єднання народу.
Переконаний, коли ми будемо разом, нас не зламати і не перемогти
(Дмитро Українець, голова Рівненської АФЗУ). Розповіді про підт-
римку фермерами українських військовиків читайте на сторінці 2.

Уважаемый Владимир Николаевич!
Фермеров Украины и фермеров России объеденяет

давняя и проверенная дружба, общие проблемы и общие
интересы. Подтверждением вышесказанного стало под-
писание в Санкт-Петербурге в августе 2013 года мемо-
рандума о сотрудничестве между фермерскими органи-
зациями Беларуси, Казахстана, России и Украины.

Ваши слова, Владимир Николаевич, сказанные во
время подписания данного документа, что «… в совре-
менном мире невозможно эффективно отстаивать свои
интересы в одиночку, и объединение усилий крестьян-
ских организаций - требование времени» стали на сего-
дня для украинских фермеров чрезвычайно актуальными.

Мы освободились от коррупционной власти «семьи»
Януковича, мы строим новую, современную, независи-
мую и правовую Украину - это путь «через тернии к звез-
дам», а он, как известно, не легкий.

Ведь за последние три года – время правления бан-
дитской диктатуры - количество фермерських хозяйств в
Украине сократилось на 10 %. Это только по информа-
ции государственной статистики, а в реальности – в два
раза больше. Происходило безжалостное истребление

хлеборобов – фермеров, „соли земли”, основы госу-
дарства.

Так жить нельзя! Такое терпеть было невозможно!
Покорно, тупыми баранами, идти на заклание крими-

нальному клану Януковича для свободных людей третье-
го тысячелетия – позорно и грешно, грешно перед наши-
ми детьми, будущими поколениями.

За это фермеры Украины заплатили высокую цену:
свои обанкротившиеся хозяйства, личное здоровье и
фермерские жизни.

В этой ситуации обращаться с какими - либо требова-
ниями к политическому руководству России бесполезно.
Верим, что настоящая дружба проверяется в часы испы-
таний и поэтому мы обращаемся к Вам, российские фер-
меры! Вы - авангард Русской деревни и Ваше слово
очень весомо.

Просим Вас сделать всё возможное чтобы не проли-
лась кровь братских народов в никому не нужной войне.
Не допустите греха - братоубийства!

Мы не хотим войны, мы хотим процветания наших
стран.

Мы не хотим кровопролития, тем более на нашей
земле.

Нам бежать не куда и со своего пути мы не сойдем!
Мы не будем жить на коленях! 

Только мы все вместе, объединившись в борьбе за
мир и справедливость, можем повлиять на ход событий.

С верой в Вашу хлеборобскую силу духа и мудрость:

Президент Ассоциации фермеров
и частных землевладельцев Украины

Николай Мыркевич

Президент Союза с/х кооперативов Украины,
«Почетный фермер России»

Иван Томич

ОБЛАСНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

ФЕРМЕРІВ У
ЖАШКОВІ

Фермерство на Черкащині
потребує державної підтрим-
ки, і не лише фінансової, але
й законодавчої. Про це йшло-
ся під час 23 - ої конференції
обласної Асоціації фермерів
та приватних землевласни-
ків. Кількість фермерських
господарств в Україні скоро-
чується, хоча на Черкащині за
результатами 11 місяців 2013
року фермерів стало більше. І
вони налаштовані на єдність і
активну діяльність у сільсько-
му господарстві України, в
чому наш кореспондент
переконався під час зустрічі
фермерів у Жашківському
районі Черкаської області. 

Детальніше на сторінці 4.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ АССОЦИАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И 

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ РОССИИ ВЛАДИМИРУ ПЛОТНИКОВУ
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ФЕРМЕРСЬКА ДОПОМОГА 
УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ

Армія і народ – єдині. На
цьому гаслі зросло не одне
покоління захисників
Вітчизни. Але перевіряється
його справедливість тоді,
коли армія опиняється в
складному політичному і
воєнному станови-
щі. Саме така ситуа-
ція склалася сьогод-
ні, і реакція українців
на повідомлення про
блокування наших
військових частин
гідна поваги. Немає
серед наших співвіт-
чизників людей,
байдужих до долі
солдат і офіцерів, які
стали заручниками
політики «старшого
брата». Якщо про
них вчасно не под-
бала держава, очіль-
ники якої навмисне
забули старе прави-
ло «хто не годує
свою армію, буде
годувати чужу», то
всі турботи про
захисників Вітчизни лягають
на плечі народу. Відтак фер-
мери, як найбільш прогре-
сивна частина українського
аграрного сектору, повсе-
місно здійснюють заходи на
підтримку військовиків про-
довольством, пальним,

іншими ресурсами.
Про одну з таких акцій

нашому кореспонденту роз-
повів Віктор Шеремета, віце
– президент Асоціації фер-
мерів та приватних земле-
власників України. За його

словами, наразі в Україні
створені умови, коли сусід-
ня держава активно вербує
наших військовослужбовців,
пропонуючи їм грошове
утримання в рази більше,
ніж в українських Збройних
силах. Натомість офіцери й

солдати залишаються вір-
ними присязі, служать укра-
їнському народу. За слова-
ми Віктора Васильовича,
коли він дізнався, що коман-
дування військової частини
в Дівичках Київської області

висловлює занепокоєння з
приводу нестачі засобів для
нормального функціонуван-
ня цього формування, від-
разу зателефонував кільком
своїм колегам - фермерам,
щоб закликати їх підтримати
військову частину.

Відгукнулися всі, в
результаті Віктор
Васильович отримав від
фермерів відповідальне
доручення: за рахунок фер-
мерських господарств
надати командуванню

частини необхідну
матеріальну допо-
могу для відновлен-
ня боєздатності,
зокрема для уком-
плектування уста-
новок залпового
вогню «Ураган»
потужними акуму-
ляторними бата-
реями. Їх придбали
50 штук, на загаль-
ну вартість 55 тисяч
гривень. Ніби й
невелика допомога,
але важлива, адже
супротивник – на
п о р о з і .
Завершуючи бесі-
ду, Віктор
Шеремета наголо-
сив: «Хочу запевни-
ти і друзів, і ворогів:

українські фермери завжди
зі своєю армією, зі своїм
народом. Наша армія ніколи
не буде голодною й безза-
хисною, допоки ми працює-
мо на українській землі».

Спілкувався 
Володимир ЯРОШЕНКО

РУКА ДОПОМОГИ

Фермери Рівненщини відправили 25
тонн продуктів українським військовим
що дислокуються в Криму.

Картопля, морква, буряки, капуста,
цукор, вермішель, борошно, консервація
і навіть банки з салом зібрали фермери
Рівненщини та небайдужі жителі області,
відгукнувшись на ініціативу допомогти
солдатам, матросам і офіцерам
Збройних Сил України, що дислокуються
в Криму. За словами голови обласної
асоціації фермерів та приватних земле-
власників Дмитра Українця, привезли
продукцію понад 100 фермерів
Рівненського краю. 

- Ми хочемо, щоб військові в Криму
відчули не лише нашу матеріальну підт-
римку, а й моральну допомогу, єднання
народу. Переконаний, коли ми будемо
разом, нас не зламати і не перемогти.
Дякуємо організаціям, які забезпечили
нас транспортом, - підсумував Дмитро
Українець.

Фермери також наголошують про
готовність допомогти не лише харчами,
а й, за потреби, зі зброєю в руках від-
стоювати землю власної Держави. Вони
зголосилися самостійно доставити
зібрану продукцію до військових частин і
передати військовослужбовцям, а також
висловити їм слова вдячності за їхню
незламність духу та вірність присязі й
українському народу.

Ольга Дем’янчук, Рівне

ЗВЕРНЕННЯ ЛУГАНЧАН 
ДО ВЛАДИ, ПОЛІТИКІВ 

ТА ДУХОВЕНСТВА

Сьогодні наша Вітчизна в великій небезпеці. Вторгнення військових
іншої держави на нашу територію - це загроза суверенітету України.
Створені всі передумови для пролиття крові наших військових, мирних
громадян, дітей. Досить вже смертей, які поніс наш народ на Майдані!

Звертаємося до в. о. Президента України, прем’єр - міністра
України, секретаря РНБО, українського політикуму та духовенства
України з вимогою їхати в Крим, щоби дослухатися до кожного кримча-
нина і прийняти виважені рішення, які задовольнять потреби людей та
врегулюють всі конфліктні питання. Маємо надію на порозуміння з боку
сусіднього братнього народу та його керівництва.

Вважаємо за доцільно звернутися до аграріїв, фермерів, приватних
землевласників, підприємців та інших представників інститутів грома-
дянського суспільства, духовенства, творчої інтелігенції, всіх небайду-
жих громадян Автономної республіки Крим з запрошенням долучити-
ся до створення національного руху «За єдину Україну» заради миру і
спокою в нашій спільній державі. Не допустимо разом кровопролиття!
Ми за єдину, соборну, сильну Україну! Ми за економічний розвиток та
добробут кожного українця!  Ми проти міжнаціональних і міжрелігійних
конфліктів! Хай допоможе нам Бог! Слава Україні !

Голова Громадського руху 
«Сватівчани» Сергій Ковальов.

ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «ЛУГАНЧАНИ» 
ЗА ЄДИНУ УКРАЇНУ

Громадський рух «Сватівчани» до
складу, якого увійшли: Аграрний
союз Сватівського району, Асоціація
фермерів та приватних землевлас-
ників Сватівського району, Спілка
підприємців Сватівського району,
Сватівський осередок «Просвіта»,
Сватівський слобідський полк укра-
їнського козацтва, за підтримки
української православної церкви
московського патріархату та укра-
їнської автокефальної православної
церкви Сватівського району, осе-
редку КПУ, виходить з ініціативою
про створення Громадського руху
«Луганчани» та національного руху
«За Єдину Україну».

1 березня 2014 року ідею ство-
рення Громадського руху
«Луганчани» підтримала ініціативна
група з числа представників
Аграрного союзу, Асоціації фермерів
та приватних землевласників
Троїцького, Старобільського,
Сватівського та Білокуракінського
районів. Вже йде підготовка щодо
організації подібних утворень по цим
районам.

Ми звертаємося до небайдужих
представників громадянського сус-

пільства в районах Луганської обла-
сті не чекати поки знову почнуться
створюватися провладні ручні орга-
нізації, а взяти ініціативу в свої руки і
показати, що на сході є свідомі гро-
мадяни і вони спроможні не допуска-
ти деструктивних процесів в кожній
громаді. Ми готові співпрацювати і
ділитися позитивним досвідом з
усіма хто підтримує нашу ініціативу.

Ми закликаємо депутатів міських,
сільських, селищних, районних та
обласних рівнів (особливо аграріїв
та підприємців) долучитися до нашої
ініціативи і підтримати інститути гро-
мадянського суспільства в цьому.

Шановні однодумці, колеги,
побратими, сьогодні вкрай важливо
активізуватися на місцях і об’єднати-
ся, щоби на Луганщині був мир, спо-
кій та злагода. Ми за економічний
розвиток та зростання  добробуту
кожного жителя Луганщини.
Луганщина наш спільний дім і ми
разом повинні бути в ньому господа-
рями.

Голова Громадського руху 
«Сватівчани»

Сергій Ковальов
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ВЕЛИКИЙ СИН ВЕЛИКОГО НАРОДУ
Господь, любя отих людей,

Послав на землю їм пророка…
Неначе наш Дніпро широкий,

Слова його лились, текли
І в серце падали глибоко!
(Т. Шевченко. «Пророк»)

9 березня 2014 року все прогресивне
людство відзначає 200 - річчя від дня

народження Тараса Григоровича
Шевченка – великого українського поета
й художника, який увійшов до нашої істо-
рії як основоположник нової національ-
ної літератури, родоначальник українсь-
кої літературної мови та українського
реалістичного образотворчого мистецт-
ва. Як більшості геніїв, йому випало
коротке й нелегке життя: кріпацьке
дитинство, жорстка рука царської цен-
зури, переслідування жандармів, ганеб-
не заслання, особиста невлаштованість
і, зрештою, тяжка хвороба; а ще –
постійна туга за рідним краєм, понево-
леним українським народом. Шевченко
спалахнув і згас, неначе комета в нічно-
му небі, але не згасло вічне сяйво його
великої душі, до кінця відданої служінню
Україні.

В літературі Шевченко відомий як
поет, прозаїк, драматург, мемуарист. Він
сприйняв кращі прогресивні традиції
своїх попередників і підніс українську
літературу на рівень, гідний народу з
багатим історичним минулим; народу,
який ніколи не мирився з неволею та
закріпаченням. Завдяки Шевченкові
наша література піднялася на високий
щабель творчого розвитку, поставши
поряд з літературами передових країн

світу. За словами Павла Грабовського,
твори Тараса Григоровича відігравали ту
цивілізуючи роль, котра в усіх народів
належала справді художній, національній
літературі, і в цьому головне значення
Шевченка для України.

Справжній талант рідко буває обме-
женим якимись рамками. Так і
Шевченко: йому мало було складати
вірші, потяг до малювання супроводжу-
вав його все життя. Про художній рівень
живописних творів Шевченка перекон-
ливо свідчить звання академіка, при-
своєне йому Академією художеств у
Петербурзі 1860 року.

Тарас Григорович захоплювався й
перекладацькою діяльністю, його робота
над «Словом о полку Ігоревім» відкрила
пересічним читачам високу художню цін-
ність оригіналу та його героїчний харак-
тер.

У репертуарі українського театру
гідне місце посіла п’єса «Назар
Стодоля», написана Шевченком.
Виконанням ролей її персонажів услави-
лися П. Саксаганський, М. Садовський,
І. Карпенко-Карий, М. Заньковецька та
інші корифеї вітчизняної сцени. 

Великого Кобзаря ніколи не полиша-
ла турбота про стан народної освіти в

Україні. Він збирався підготувати для
недільних шкіл серію підручників укра-
їнською мовою, однак тяжка хвороба
перешкодила здійсненню цього благо-
родного наміру. Вдалося видати лише
«Буквар южнорусский», весь тираж якого
поет переслав через знайомих до
України.

Хвороба не відступала, і на світанку
10 березня 1861 року не стало геніально-
го поета, який все своє життя віддав слу-
жінню Україні, її народу.

Ми повинні пишатися тим, що доля
послала Україні такого пророка, як Тарас
Шевченко. Він усе знав, або принаймні
все відчував; і передчував, бо художнє
бачення здавна вважається рівнознач-
ним передбаченню.

Навряд чи зможе хтось із наших
сучасників оцінити Шевченка повніше,
ніж це зробив К. Станіславський:
«Великий син українського народу під-
нісся на сяючі вершини поезії, його гаря-
че серце билося удар в удар з серцями
кращих людей, що мріяли про золоті,
щасливі дні народу. Твори Шевченка
переживуть віки і вічно будитимуть у сер-
цях людей благородні, великі почуття».

Володимир ЯРОШЕНКО

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ ФЕРМЕРИ 

ХЛІБ ВИСІВАЮТЬ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ

ЙОГО ТОПТАЛИ ЧОБОТИ ЗАГАРБНИКІВ

Весняний день рік годує, – кажуть у народі. Особливо це прислів’я
актуальне для південних областей України, де щедре сонце і вітри-
суховії швидко висушують землю, забираючи з неї життєдайну воло-
гу. Вчасно посіяти, доглянути неозорі лани, встигнути зробити одра-
зу кілька важливих справ,  жодну з яких не можна ані на день відкла-
сти – такі щоденні турботи фермерів. Проте на Дніпропетровщині ці
невгамовні люди займаються не хлібом єдиним. Вони об’єднані в
районні та обласну Асоціації фермерів та приватних землевласників,
тобто в громадські організації, які значною мірою розширюють мож-
ливості кожного з господарів, але водночас передбачають виконання
певних обов’язків. Періодично фермери збираються, щоб разом
обговорити свої досягнення та визначитися з планами на найближ-
чий відтинок часу. Такі зустрічі сприяють згуртованості колективу,
виховують почуття єдиної хліборобської родини.

Нашому кореспонденту вдалося побувати на засіданні Ради АФЗ
Дніпропетровської області, яке цьогоріч відбулося 15 березня у
районному центрі Новомосковськ. Голова обласної АФЗ Іван
Ярмолюк запропонував обрати для зустрічі саме це місто, щоб при-
нагідно віддати шану пам’яті Михайла Михайловича Саєнка, якого
дніпропетровські фермери по праву називають своїм учителем. П’ять
років минуло відтоді, як перестало битися його серце, а вдячні учні не
забувають ні про започатковану ним фермерську справу, ні про його
могилку. Вони й спорудили той монумент, який читачі бачать на фото,
і забезпечують належний догляд. А головне – не забувають свого вчи-
теля. За словами Валерія Павловича Мішина, Михайло Михайлович
був людиною інтелігентною, вихованою, але твердою в своїх переко-
наннях. Завдяки його наполегливості та авторитету фермерам обла-
сті, та й усієї України, всіляко сприяли державна влада і особисто
Президент України Леонід Кучма, який добре знав Саєнка. «За життя
Михайло Саєнко був людиною помітною, але ніколи себе не вистав-
ляв на показ, – згадує Іван Ярмолюк. – Навіть видавши книгу зі своїми
думками та порадами, автор не намагався її нікому силоміць нав’язу-
вати, навіть учням технікуму, яким керував. У мене ця книга є, і я
щасливий тим, що можу її погортати і знайти відповіді на численні
питання, які актуальні й сьогодні». Наука Саєнка й сьогодні потрібна
фермерам, такою була одностайна думка зібрання.

Фермери – люди вельми активні, вони не звикли жити осторонь
від подій, які мають безпосередній вплив на життя країни, суспіль-
ства. «Моя хата скраю» – це не їхнє правило. Сьогодні настали часи,
коли кожен українець має знати: хто не годує власну армію – годува-
тиме чужу. Тому на своєму черговому зібранні фермери обговорюва-
ли не тільки маловідомі кандидатури майбутніх посадовців у
Мінагрополітики та періодичність наступних зборів, а й проблеми
матеріального та продовольчого забезпечення української армії.
Хлібороби відверто говорили про те, що нашу армію протягом двох
десятиліть відверто знесилювали, прикриваючись надуманими
реформами. Домовилися про наступне: фермери Дніпропетровщини
будуть і надалі допомагати військовим частинам Українських
Збройних Сил всіма можливими способами й засобами. Адже хліб на
полях вони висівають не для того, щоб він був витоптаний гусениця-
ми танків та кирзовими чобітьми загарбників.

Володимир ЯРОШЕНКО, Дніпропетровськ     

КАК МИНАПК СОБИРАЕТСЯ ИДТИ 
НАВСТРЕЧУ АГРАРИЯМ

Отвечая на вопросы предпринимателей, министр
аграрной политики и продовольствия Украины Игорь
Швайка сделал несколько весьма обязывающих
утверждений.

О помощи аграриям
Одна из наших первых задач - устранить препят-

ствия для работы аграриев, убрать лишние ограниче-
ния. Министерство уже подготовило и передало на
рассмотрение в профильные комитеты Верховной
рады предложения по изменению процедуры регист-
рации договоров аренды земельных участков.

В идеале бизнесмены вообще не будут встречать-
ся с госрегистраторами - данные будут передаваться
по интернету или Укрпочтой, и оперативно обрабаты-
ваться. Нужно устранить возможность коррупции в
этом процессе.

Также мы подготовили отмену обязательной сер-
тификации каждой партии импортируемых семян и
средств защиты растений.

Достаточно лишь контролировать качество и без-
опасность ввозимой продукции. Готов проект поста-
новления об отмене обязательного технического
осмотра сельскохозяйственного транспорта.
Предполагается заменить его реестром сельхозтех-
ники и добровольным декларированием. Аграрии
будут сообщать в министерство данные о наличии у
них техники, чтобы мы ориентировались в потребно-
стях фермеров.

О секвестре бюджета-2014
Мы внимательно изучаем бюджет. Каждая про-

грамма, финансирование которой предусмотрено на
этот год, тщательно анализируется. Постараемся
выбрать самые значимые и важные для развития агро-
сектора программы и обеспечить их финансирование.

О землях, принадлежащих государству
Мы проведем полную инвентаризацию всех уча-

стков, находящихся в собственности государственных
институтов, организаций и предприятий. Эта земля
должна использоваться разумно и эффективно.
Многие уже заинтересовались государственной зем-
лей - например, вчера мы отразили попытку рейдер-
ского захвата Академии аграрных наук Украины.
Понятно, что рейдеров не интересовали аграрные
науки - их интересовала земля, которой распоряжает-
ся НААН.

Бездумно раздавать государственные земли мы
не будем. Проанализируем, для чего используется
земля. Если на участках проводятся научные экспери-
менты, селекция, выводятся новые сорта растений,
отдавать их под сельхоз посевы нецелесообразно.

Проверим финансовые показатели работы гос-
предприятий. Если участок в пять гектар обходится
бюджету в семь миллионов гривен в год, возникают
вопросы к руководителям такого предприятия.

О государственном земельном банке
Сама идея создания госзембанка - правильная. Но

нужно проверить, насколько эффективно она реали-
зована. По итогам проверки, которая займет 2 - 3
недели, будет составлен отчет о необходимости
существования госзембанка, о его эффективности.

Об импорте сельхозтехники
В Украине нужно налаживать полноценное про-

изводство сельхозтехники. Не крупноузловую сборку,
когда, условно говоря, перед границей с трактора
колеса снимаются, он ввозится, а потом колеса наде-
ваются. И по документам - трактор на 7 - 12% собран в
Украине.

Я против такого подхода. Я предлагаю установить
льготный период для производителей техники: ска-
жем, на пять лет. Устанавливаются невысокие пошли-
ны на ввоз продукции и оборудования. И за это время
производители должны наладить выпуск техники в
Украине. Потому что по окончании льготного периода
мы установим большие импортные пошлины.

О налоговой политике и привлечении инвесто-
ров

Главное требование инвесторов - понятные и ста-
бильные правила игры. Если в государстве часто
меняются законы, инвестор в такую страну не пойдет.
Аграрный сектор Украины для дальнейшего развития
нуждается в иностранных инвесторах.

Поэтому я против того, чтобы сейчас перекраивать
полностью налоговую систему: это может отпугнуть
зарубежные компании. Да, система налогообложения
нуждается в коррекции и улучшении, но рубить с плеча
не стоит. К примеру, отмена НДС может стать для
инвесторов негативным сигналом, так как повлечет за
собой резкое изменение правил игры.

О коррупции и люстрации
С коррупцией в министерстве будем бороться

беспощадно. Толерантно ко взяточникам относиться
никто не будет. Если человек замешан в коррупции -
будем сообщать в правоохранительные органы. Если
кто-то из моих подчиненных на каком-то этапе требу-
ет у агрария взятку - сообщайте в министерство.
Люстрация - совсем другой процесс.

Коррупция - уголовное преступление, и занимать-
ся им должны компетентные люди. Люстрацию будет
проводить люстрационный комитет. Но учтите -
рубить с плеча никто не станет. Уже были случаи,
когда обращавшиеся сводили личные счеты, пытались
устранить личного врага.

О сотрудничестве с общественностью
Мы призываем всех аграриев: обращайтесь, пред-

лагайте свои пути решения проблем, акцентируйте
внимание на тех нюансах, которые мы упустили.

Вместе мы сможем развить агросектор Украины.
Министерство готово делиться полномочиями - если
кто-то предлагает реальный путь решения проблемы,
мы его выслушаем, оценим риски и, если предложе-
ние хорошее, поддержим.

Прес-служба МинАП
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ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ ФЕРМЕРІВ 
У ЖАШКОВІ

Захід був організований за ініціативи голови
Жашківської районної асоціації фермерів Василя
Васильовича Поліщука, який користується у фермерів
заслуженим авторитетом.

Запрошений до
зустрічі голова
Черкаської облас-
ної АФЗ Віктор
Гончаренко, приві-
тавши присутніх,
подякував ферме-
рам Жашківського
району, і в їхній
особі всім черка-
щанкам, за те, що
в такий складний
для України час
вони залишаються
з г у р т о в а н и м и ,
зберігають вірність
обраному життє-
вому шляху,
дбають по рідну
землю і її сільських

мешканців.
«Сьогодні всі

намагаються лаяти
чиновників, – зазначив Віктор Григорович, – а мені,
навпаки, хочеться подякувати тим представникам міс-
цевої влади, які не тільки не заважали фермерам пра-
цювати, а намагалися по можливості допомагати їм.
Серед них хочу назвати Оксану Криницьку та Валерія
Буркацького з Департаменту агропромислового роз-
витку обласної держадміністрації. Мабуть, в умовах
сьогоднішнього політичного гармидеру не кожен

чиновник може зважитися на сміливі слова, які нале-
жать Оксані Криницькій: «Сприяння розвитку фер-
мерського бізнесу є одним із пріоритетів регіональної
політики, оскільки це важлива складова конкурентос-
проможності області. Фермер змушений бути і бухгал-
тером, і юристом, і економістом в одній особі. І хоч вони
й мають спрощену систему обліку, їм все одно складно
бути для себе і женцем, і купцем. Тому необхідно розви-
вати і надавати фермерам консультаційно - дорадниць-
ку підтримку. У нас є інститут дорадництва при
Уманському національному університеті. Він сприяє
тому, щоб усі охочі фермери мали максимальний
доступ до інформації, яка їм потрібна, яка стосується
виробничого напрямку чи обліку, чи будь-якої іншої
сфери господарювання. І другий момент – необхідно
посилювати фінансову підтримку фермерам як на міс-
цевому, так і на державному рівні». 

Найближчі перспективи розвитку фермерства,
зазначив Віктор Гончаренко, пов’язані з кооперацією.
Зараз треба активно розвивати цей напрямок. На сьо-
годні фінансова підтримка відсутня або скорочена до
мінімуму. Тому тільки спільними зусиллями кілька фер-
мерських господарств можуть придбати сучасну доро-
гу техніку, яка їм необхідна.

На думку Віктора Григоровича, на нинішній
Черкащині потребує особливої уваги тваринництво.
Його необхідно відновлювати, і до цього мають докла-
сти зусиль і фермери, і влада. Щоб розвивати тварин-
ництво, необхідні приміщення, а їх зараз бракує. Багато

фермерів хочуть працювати в цьому напрямку, але є
великі проблеми з дозвільною документацією. Інтерес
фермерів у тому, що тваринництво забезпечує і копійку
весь рік, і робочі місця. Ті люди, які влітку працюють на
полі, отримають роботу взимку. І це не єдина привабли-
ва перспектива. Адже всім відомо, що славнозвісне
українське сало росте не на асфальті, а на фермах.

Яків Швачка, директор Черкаського регіонального
відділення фонду підтримки фермерських господарств,
у своєму короткому виступі зазначив: «Для того, щоб
фермерські, сімейні, одноосібні господарства розвива-
лися, необхідна врегульована державна політика.
Останні два роки не дають підстав для оптимізму.
Необхідні зміни в законодавстві і державна підтримка.
Бо в усьому цивілізованому світі дрібні господарства
мають державні дотації. Зниження закупівельних цін на
продукцію на тлі подорожчання матеріально - технічних
ресурсів, оренди землі не дають можливості фермеру
покрити витрати за рахунок доходів».

Фермерське зібрання приязно зустріло представни-
ків районної влади – першого заступника голови РДА
Петра Синчака та його колег Василя Кулибабу та
Галину Загребельну. Їхні виступи та відповіді на числен-
ні запитання були вислухані з увагою, повагою й розу-
мінням.

Як завжди, фаховим, аргументованим і переконли-
вим був виступ керівника сільськогосподарської дорад-
чої служби Романа Корінця. Він, зокрема, наголосив на
необхідності подальшого розвитку освітнього рівня
фермерів, їхньої професійної згуртованості шляхом

об’єднання в сільськогосподарські обслуговуючі коопе-
ративи, закликав фермерів до активної соціальної
діяльності в селах.

Привітати колег і висловити їм підтримку прибули й
сусіди – голова АФЗ Черкаського району Іван Іванченко
та Сергій Гнатюк із Уманщини. 

Виступи жашківських фермерів були багатими на

критику, але вона здебільшого була конструктивною.
Так, наприклад, Ігор Чернюк із села Тихий Хутір, поді-
лившись досвідом плідної взаємодії з сільською Радою
на терені благоустрою села, водночас із обуренням

зазначив, що всі подібні зусилля будуть марними, допо-
ки сільськими вулицями будуть на великих швидкостях
рухатися перевантажені зерном великовагові автомобі-
лі. «Ці дороги, збудовані в 60-х роках минулого сторіч-
чя, аж ніяк не розраховані на 40-тонні вантажівки. Під
час жнив, прагнучи скоротити кількість рейсів, їх водії
припускаються надмірного заповнення машин, збіль-
шуючи навантаження на вісь понад норматив. І така
практика, уявіть собі, влаштовує і хазяїна транспорту, і
замовника. Адже перевантаження автомобіля дає
замовнику одночасно кілька переваг. Серед них мінімі-
зація транспортних витрат, збільшення прибутку, суттє-
ва економія на зберіганні продукції тощо. З іншого боку,
власник транспортної компанії також зацікавлений у
перевантаженні автомобіля з метою збільшення суми
загального фрахту. А що ж дістається селянам? Розбиті
дороги, тобто втрачені надії на будь-яку перспективу
свого населеного пункту. Ще кілька років – і Тихий Хутір
стане сухопутним островом, проїхати до якого буде
неможливо».

Цікавою виявилася бесіда нашого кореспондента з
двома молодими фермерами – Григорієм Шерстюком

та Віталієм Шелестовським. Обидва вони стали ферме-
рами недавно, після кількох років бюрократичних поне-
вірянь. Та й землі у них небагато. Але є знання, бажан-
ня працювати, підтримка «домашнього тилу».
Працюють жваво, знають що й коли сіяти і як збирати
добрі врожаї, але скаржаться на неможливість вигідно
збувати продукцію в умовах нерегульованого ринку.
Прагнуть, щоб в Україні зникла назавжди корупція, щоб
виробничі відносини в сільському господарстві не зале-
жали від будь-яких політичних змін у суспільстві, щоб
держава зрештою зрозуміла, що фермери на селі
потрібні і їх необхідно підтримувати, як це робиться в
інших розвинутих країнах.

Молоді фермери запропонували опублікувати в
нашій газеті свою думку: фермери та постійні мешканці

сільських населених пунктів мусять мати пріоритетне
право на оренду земель із державного резерву та дер-
жавного запасу, які складають до 20 % загальної кілько-
сті сільськогосподарських угідь і нині розподіляються
за корупційними схемами.

Володимир ЯРОШЕНКО,
м. Жашків

Василь Поліщук, 
голова Жашківської 

районної АФЗ

Віктор Гончаренко, 
голова Черкаської обласної АФЗ

Яків Швачка, директор Фонду підтримки 
фермерів Черкаської області

Ігор Чернюк, фермер

Петро Синчак, 
перший заступник голови 

Жашківської РДА

Молоді фермери 
Григорій Шерстюк та 

Віталій Шелестовський
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СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ

Після зимового стресу, який уповіль-
нив усі обмінні та ростові процеси у росли-
нах, виникає необхідність їх активізувати.
Для цього важливо забезпечити рослини
усім необхідним. Цього можна досягти
покращенням загального обміну речовин,
мінерального живлення рослин. Сприяє
цьому мікробно - рослинне співтовари-
ство, що створюється в результаті ранньої
обробки сходів Біокомплексом-БТУ для
зернових культур.

У складі такого комплексного препара-
ту – штами найбільш активних фосформо-
білізуючих, азотфіксуючих мікроорганіз-
мів, продуцентів вітамінів, рослинних гор-
монів росту, антибіотиків, що пригнічують
розвиток фітопатогенів, мікроорганізми
фунгіцидної та бактероцидної дії. При
нанесенні на листкову поверхню озимих
Біокомплекс-БТУ забезпечує їхній захист
від збудників хвороб, формуючи здорові
рослини, які гармонічно розвиваються.
Компоненти, що входять до складу
Біокомплексу-БТУ для зернових, в резуль-
таті позакореневого живлення найкраще
сприяють активізації обмінних процесів,
процесу фотосинтезу, росту та розвитку
всіх органів рослини. Це тягне за собою
наростання вегетативної маси, кореневої
системи рослин і покращує процес коре-
невого і листкового живлення.
В результаті в рослинних ткани-
нах за рахунок накопичення
протеїну, низько-і високомоле-
кулярних вуглеводів, вітамінів
збільшується концентрація
сухих речовин та підвищується
стійкість рослин до різкого
перепаду весняних температур
та інших стресів.

Відмітною особливістю
Біокомплексу-БТУ для озимих
культур є активна функція  при-
гнічення більшості фітопатоген-
ної мікрофлори і санації ґрунто-
вої мікрофлори. Ефективність мікроорга-
нізмів-антагоністів полягає не тільки у кон-
куренції з патогенами за джерела живлен-
ня, але й в активному їх пригніченні за
рахунок виділення природних антибіоти-
ків.

Але в залежності від санітарного стану
озимих культур, що є досить актуальним у
весняний період, не виключають необхід-
ність і можливість спільної обробки сходів

Біокомплексом-БТУ з інсектицидами і
фунгіцидами. При цьому біологічно -
активні речовини препарату сприяють
кращому проникненню і контакту пестици-
дів з осередком ураження. Це пояснюєть-
ся спорідненістю біології мікробіологічних
препаратів з біологією рослин. У результа-
ті посилюється ефект від дії препаратів
захисту та пом'якшується токсична дія
чужорідних речовин хімічної природи на
тканини рослин.

Сприяє захисту рослин у несприятли-
вих умовах, підвищує морозостійкість за
рахунок вмісту високомолекулярних полі-
сахаридів некрохмальної природи і біо-
препарат Липосам з антидепресантними
та кріопротекторними властивостями.
Внесення Липосаму дозволяє збільшити
кількість зв’язаної води, завдяки підви-
щенню концентрації полісахаридів. При
цьому полісахариди некрохмальної при-
роди є менш доступним джерелом жив-
лення мікроорганізмів, що не тільки не
сприяє розмноженню патогенів на оброб-
леній поверхні, а навпаки, попереджає їх
проникнення, а також шкідників у тканини
рослин.

Насіння озимого ячменю сорту Луран у
господарстві «Куриловецьке і К»
Вінницької області було оброблене хіміч-
ним протруйником. Перед посівом додат-
ково була проведена обробка насіння біо-
препаратами Біокомплекс - БТУ (1,5 л/т)
та прилиплювач Липосам (0,3 л/т). Під
посів в ґрунт внесено нітроамофоску (150
кг/га). Через 1,5 місяці зроблено перший
відбір проб (табл.) 

Порівняно з контролем висота рослин
у досліді була вища на 1 - 2 см, коренева
система довша на 4,5 см та більш розгалу-
жена, кількість корінців перевищувала
контроль.

Не дивлячись, що осінь 2011 р була без
опадів і рослини в зиму ввійшли ослабле-
ні, а весною пошкодились приморозками,
обстеження рослин в квітні 2012 р показа-
ло: вузол кущення в дослідних рослинах

був міцніший, в діаметрі товщий. Це озна-
чало, що рослини ще з осені накопичили
достатню кількість цукрів, підземна части-
на утворила більше коренів і це дало змогу
швидше відновити весняну вегетацію.
Провівши ще обробку рослин по вегетації,
позитивний ефект був оче-
видним. Через 2 місяці
рослини в досліді мали
більшу висоту, краще
виповнений колос, більшу
густоту на площі 1 м2. Було
менше недогонів. Маса
1000 шт. зерен в досліді
дорівнювала 51,7 г, в конт-
ролі – 48,2 г. В липні 2012 р
господарство зібрало уро-
жай озимого ячменю: 51,5
ц/га – дослід, 41,5 ц/га –
контроль. 

Продовжувалось вив-
чення ефективності біо-
препаратів і на інших ози-
мих культурах в 2013 році.
Так, обробіток по вегетації
озимої пшениці сорту Пустоварівська
(посів 15 вересня 2012 р.) Біокомплексом
- БТУ, Квадростимом та Липосамом в ТОВ
АФ «Колос» Київської області дав приріст
урожаю порівняно з контролем – 3,9 ц/га.

А озимий ріпак гібриду PR 46W15
фірми «Піонер», посів якого проведено 20
серпня 2012 р. в ТОВ «Агрофірма Колос»,
а рослини по вегетації оброблені вищена-
званими біопрепаратами, дав приріст
урожаю 3,8 ц/га.

Таким чином, обробка озимих культур

Біокомплексом - БТУ з прилиплювачем
Липосам навіть у складних осінньо - зимо-
вих кліматичних умовах 2011 - 2012 рр.
(недостатня кількість опадів, пізні строки
посіву озимих) дала позитивні результати.

Посіви озимих, насіння яких обробляли
Біокомплексом - БТУ та прилиплювачем
Липосам, краще перенесли стресові
ситуації осені і зими, набагато швидше
відновили весняну вегетацію.

Застосування Біокомплексу - БТУ та
прилиплювача Липосам не потребує змін
традиційних агротехнологій, спеціальних
пристроїв. Препарати сумісні з мінераль-
ними добривами, мікроелементами, гер-
біцидами, фунгіцидами та інсектицидами.

При невеликих витратах дають добрий
прибуток.

На даний час компанія «БТУ-Центр»
розробила новий концентрований біоком-
плекс Органік-баланс для підвищення
стійкості рослин до холодів та виходу зі
стресу за рахунок більш збалансованого
живлення рослин, підвищеній стимуляції
їхнього росту та розвитку. Ефективність дії
біопрепарату обумовлена більшою кон-
центрацією живих мікроорганізмів, наявні-
стю активних компонентів бактеріальних

клітин, що підвищують
імунну відповідь рос-
линного організму, а
також збільшеною кон-
центрацією та збалан-
сованим складом амі-
нокислот (зокрема
аргініну, аспарагіну),
фітогормонів, що
беруть активну участь в
активізації обмінних та
ростових процесів
кореневої системи і
вегетаційних органів
рослин.

Особливо важливим є те, що усі фізіо-
логічні процеси рослин під впливом біо-
препарату Органік-баланс відбуваються за
рахунок дії органічно-злагодженої систе-
ми: рослина – мікроорганізми.

Олександр Ростоцький, 
агроном – консультант,

Вінницька обл.
Тел.: (044) 594-38-83, 

(096) 155-89-89

Таблиця – Біометричні показники розвитку рослин ячменю сорту Луран через 1,5 місяця від посіву

Дія препарату Органік – баланс® базу-
ється на спеціально підібраному збалансова-
ному складі.

Ефект1 – індукція імунітету завдяки кон-
такту з тканинами насіння клітин мікроорга-
нізмів, їх фрагментів та речовин (клітинних
оболонок, полісахаридів, фосфоліпідів,
тощо)

Ефект 2 – підвищення енергії проростан-
ня насіння та формування міцних паростків,
стійких до ураження, завдяки дії фітогормонів
(гіберелінів, цитокининів, ауксинів)

Ефект 3 – заселення кореневої системи
паростків мікроорганізмами та створення
живильно – захисного екрану

Ефект 4 – зба-
лансоване жив-
лення та розвиток
рослин завдяки
дії живильно –
захисного екра-
ну.

Ефект 5 – за
рахунок добре
в р е г у л ь о в а н о ї
системи функціо-
нування усіх про-
цесів формується
розвинена росли-
на з більшою кон-

центрацією сухих
речовин та більш
щільним та твердим
покриттям повер-
хонь органів, що
зменшує уразли-
вість та покращує
стійкість рослин не
тільки до збудників
хвороб, але й до
шкідників, посухи,
приморозків.

Виробник:
ПП «БТУ-Центр»
Дистриб’ютор: 
ТОВ «ТД 
«БТУ-Центр»
(044) 594-38-83,
594-38-84

www.btu-centr.com

МЕТОДИКА ПРОГРАМУВАННЯ
ВРОЖАЮ
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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 декс^21591

Зас нов ни ки:
АФ ЗУ , Укр дер жфонд  та 
ТОВ “Екс по > 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 ^ 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) 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
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 ноC
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, 12�А
Тел.: (0432) 55�63�97

Під пи са но до дру ку  �   16.03.2014
Від дру ко ва но               �    17.03 .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 №147804

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

228>48>15

Важливе значення у фермерському
господарюванні мають правовідносини з
іншими суб’єктами підприємницької
діяльності. Ці правовідносини здійсню-
ються на основі договорів.

Для ефективного господарювання
договори мають укладатися у простій
письмовій формі і не рекомендуємо укла-
дати їх усно, або обмежуючись тільки під-
писанням накладної при поставці товару,
яка за своєю природою є документом, що
підтверджує прийом - передачу товару і
не може містити всіх умов, які є істотним
для договору.

Запам’ятайте, юридична відповідаль-
ність у випадку усних домовленостей і
завірянь не наступає.

Відповідно до ст. 638 ЦК України,
договір є укладеним, якщо сторони в
належній формі досягли згоди з усіх істот-
них умов. Таким чином, для того щоб
договір був укладений, необхідно дотри-
матися двох умов – укласти договір у
належній формі та передбачити в ньому
всі істотні умови.

Що до істотних умов, то згідно зі ст.
638 ЦК України та ч. 2 ст. 180 ГК України,
істотними умовами договору є умови про
предмет договору, умови, що визначені
законом як істотні або є необхідними для
договорів даного виду, а також усі ті
умови, щодо яких за заявою хоча б однієї
зі сторін має бути досягнуто згоди.Отже,
в обов'язковому порядку в договорі сто-
рони мають чітко визначити умови,
передбачені Цивільним і Господарським
кодексами України. Основні з них це
предмет договору, строк дії, ціна, відпові-
дальність сторін, та інші умови відповідно
до різновиду договору.

Сам текст договору має бути ясним і
зрозумілим, без можливості багатознач-
ного трактування його положень.

При визначенні відповідальності сто-
рін домагайтесь захисту ваших інтересів.
Домагайтесь включення до договору
умов про гарантії дотримання ваших
прав, як то: штраф за невиконання сторо-
ною своїх зобов’язань, пеня за простроч-
ку оплати тощо.

Не соромьтесь пропонувати змінюва-
ти умови договору, особливо відпові-
дальність іншої сторони, коли вона не
тотожня вашій. Ваш аргумент може бути
таким: для добросовісних людей навіть
найсуворіша відповідальність за невико-
нання умов договору не страшна, оскіль-
ки вони дійсно налаштовані його викону-
вати, а шахрай заздалегідь готується і
збирається не виконувати свої
зобов’язання і тому боїться і уникає від-
повідальності. Всі відмови у встановленні
справедливої відповідальності сторін є
точним показником про недобросовіс-
ність контр агента – сигналом про небез-
пеку.

Крім того при укладенні договору
потрібно:

- знати основні положення чинного
законодавства, що стосуються ваших від-
носин;

- приймати рішення не кваплячись,
свідомо і обдумано, без тиску інших осіб,
передбачаючи і усвідомлюючи всі можли-
ві, як позитивні, так і негативні наслідки
прийнятого рішення;

- приймати рішення лише після кон-
сультацій з фахівцями та перевіркою
цього у незалежних юристів, в профільних
громадських організаціях;

- не ловіться на занадто привабливі
умови – будьте уважні і пильні.

В будь якому випадку завжди дотри-
муйтесь наступного правила - ніколи не
підписуйте жодних папірців: а) не читаю-
чи; б) не розуміючи їх змісту; в) не ставте
підпис також на чистому аркуші паперу,
хай би Вас абсолютно впевнили, який там
текст буде нанесено.

Уважно з’ясуйте повноваження особи
на підписання договору. Іноді буває дого-
вір підписує не уповноважена на це
особа. Наслідком цього може стати втра-
та можливості захисти свої права, відсут-
ність відповідальності сторони. Іноді
трапляються випадки, коли будь - яка зі
сторін підписує договір не власноручно, а
використовує факсиміле. Таке допус-
кається, якщо сторони про це домовили-
ся в договорі. Проте надійніше мати влас-
норучний підпис уповноваженої особи.
Обов’язково отримайте для себе один
примірник договору – оригінал з підпи-
сом і печаткою іншої сторони.

Кілька слів про печатку. Відповідно до
ст. 207 ЦК України, правочин, що його
вчиняє юридична особа, підписується
належним чином уповноваженими особа-
ми та скріплюється печаткою. Згідно з ч. 1
ст. 181 ГК України, господарський договір
за загальним правилом викладається у
формі єдиного документа, підписаного
сторонами та скріпленого печатками. Як
видно з викладеного, норми ЦК України
пред'являють вимогу про наявність
печатки на договорі в разі укладення пра-
вочину юридичною особою. 

Щодо захисту договору від фальсифі-
кації. Сторінки тексту договору повинні
бути прошиті, понумеровані і скріплені
печатками і підписами сторін, або містити
підписи і відбитки печаток на кожній сто-
рінці тексту. Аби унеможливити односто-
ронньої замінити частини тексту догово-
ру, так би мовити, умисного створення
майбутніх проблем. Після чого шахраї
можуть нахабно звинувати вас у підробці
тексту, чим спровокувати спір. Таким
чином за допомогою юридичної казуїсти-
ки і через неуважність спробують уникну-
ти відповідальності або в судовому
порядку визнати укладений договір
недійсним, неукладеним тощо.

При укладанні договору думайте, не
кваптесь. Коли є можливість, візьміть додо-
му договір почитати, вивчити, порадитись.

Будьте вдумливі, не піддавайтесь
емоціям, всяким навіюванням, рекламі.
Прораховуйте всі наслідки ваших дій.
Консультуйтесь, шукайте порадників
фахівців юристів – позбавте себе від
повторення чужих помилок.

Продумайте наперед всі етапи його
виконання. Наші вчорашні рішення
визначили наше сьогодення, наші сьогод-
нішні рішення визначатимуть наше май-
бутнє.

Перевірте чи, бува, не прославився, як
шахрай або недобросовісний виконавець,
ваш контрагент серед знайомих. Якщо він
із іншої області, то через нашу організацію
АФЗУ можливо перевірити враження про
нього від місцевих фермерів.

Як кажуть, правила техніки безпеки на

виробництві написані кров’ю необачних
людей. Щось подібне відбувається і у біз-
несі. Недотримання правил ведення гос-
подарської діяльності, допущені фатальні
помилки призводять до банкрутств, зану-
рюють у коло хронічного безгрошів”я і
безнадійних злиднів, а іноді ламають долі.

Зрозуміло, що у декількох реченнях не
викладеш всі нюанси договірних відно-
син. Однак, при розумній організації гос-
подарювання вдумливий фермер багато
вузькоспеціальних завдань перекладає
на фахівців, використовує можливості
нашої громадської організації. Так прості-
ше та вигідніше. 

Разом ми досягаємо більшого!
Василь Горбачов, юрист АФЗУ
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Компания «АГРО УСПЕХ»
Оптові поставки добрив

- Мінеральних:
КАС-32
Аміачна селітра
Карбамід
Сульфат амонію
Аміачна вода
- Водорозчинних

СФГ «ЗОРЯНЕ»
ВИРОЩУВАННЯ ТА ПРОДАЖ НАСІННЯ

Люцерна, Суданка, Стоколос, Вика, Буряк, конюшина,
Еспарцет, Тимофіївка, Райграс, Гірчиця

А також для бізнесу сільського господарства пропонує:
Жатки насіннєві під будь-який вид комбайну

067-774-86-27, 097-490-82-71

ТОВ «Компанія Еверест - Агро» реалізує:
Насіння гібридів Соняшнику

Листова підкормка
Засоби захисту рослин

Тел. 0512-67-03-14, 58-40-84

ПРАТ «УКРАГРО НПК» пропонує:

Мінеральні добрива
Насіння

Засоби захисту рослин
Тел. 05162-3-14-00, 050-355-81-10

Виробник «ВОСХОД»
Культиватори КПС/КПС-ПМ, 

широкозахватні Бороно 3 – х рядні, 2 – х рядні, 
на окремій стійці, секційні

Агрегати глибокорозпушувачі, комбіновані
Котки зубчато - кільчаті

ЗАПЧАСТИНИ
056-725-19-31,067-565-42-62

Фермерське 
господарство 

«Бор» пропонує:
Насіння озимої пшениці
сортів власної селекції
Тел. 050-163-71-50,

0482-361-570

Тел. 067-472-27-84, 067-447-84-30,
093-516-59-18

Завод-виробник «Бердянские Жатки» 
пропонує:

Жниварки для збирання соняшнику
Ріпакові столи

Соєві приставки
Косарки роторні та пальцеві

Тел. 06153-5-00-20, 5-31-00,050-456-74-88

ПП «АГРОТЕХНІКА» 
пропонує:

Жниварки валкові з
приводом «Шумахер»:

-Універсальні
-Причіпні

Пристосування 
для збирання соняшнику

Платформи-підбирачі
Ріпаковий стіл

Візок для 
транспортування 

жниварок
06153-7-68-87, 

7-64-47

ТОВ «ХВБК», м. Херсон
Продаж комплектів 

збірно - розбірних будівель
Застосування:

-Зерно- та овочесховища
-Корівники
-Пташники

-Склади
-Навіси

Монтаж типового ангару – 10 днів
-постачання нового комплекту

будівлі
-лише болтові з’єднання

-простота і швидкість монтажу
Тел. 0552-466-195, 050-494-03-96

Техніка ТМ «ORATAY»
Плуги, Культиватори,
Борони та запчастини

до них
Тел. 04598-5-23-97

«ФОТОН - УКРАЇНА»
Сільгосптехніка

Мінітрактори
Мотоблоки

Спецтехніка 
Сівалки 8 рядкові для

посіву соняшника і
кукурудзи

Італійські трактора
Тел. 044-390-56-58

Агрофірма «ВІКТОРІЯ» 
пропонує:

Насіння вітчизняної
селекції

супереліта, еліта, 
І репродукція

Засоби захисту рослин
Мікродобрива

Протруйники насіння
Регулятори росту рослин

Тел. 04843-4-42-98, 
4-42-95, 4-08-81

ТОВ НВП «АгроЛугань» 
реалізує насіння:
Ярового ячменю

Гороху
Проса

Гібриди соняшнику
Сорти соняшнику

Суданки
Тел. 0642-599-097, 

347-956

____________________

«МНАГОР»
Супермаркет насіння

польових культур
Кукурудза
Соняшник

Соя
Тел. 067-443-89-00
Замовлення насіння

онлайн
www.mnagor.com

Завод «ФАКЕЛ»
Капельное орошение от

проиводителя
Тел. 062-252-74-40

____________________

ПРОТРУЮВАЧІ НАСІННЯ
Очищуючий зерноприймач

Фадєєва
Щадні норії Фадєєва

Очищувально-калібрувальні
машини Фадєєва

Сита (решета) Фадєєва
ПНЕВМОВІБРОСТІЛ

Відокремлює:
Паличку від соняшнику

Важко відокремлювальні
домішки

Травмовані і уражені зерна
Легкі і важкі фракції

ТОВ «Спецелеватормлинмаш»
Тел. 057-373-80-60, 

050-157-57-40

Компанія «Альянс Агротехнології» 
пропонує 

посівний матеріал:
Кукурудзи
Соняшнику

Сої вітчизняної та закордонної селекції
Засоби захисту рослин від провідних
світових та національних виробників
Мікродобрива та стимулятори росту

Тел. 0542-78-18-17

НВФ «Аеромех»
Виробництво сепараторів зерна

САД
Тел. 0642-34-17-56
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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


