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ЧИНОВНИКИ ВІД ВЛАДИ 
«ЗІРВАЛИ» ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

АГРАРНИЙ ФОРУМ

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО –
ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ 

УКРАЇНИ

Україна може зміцнити свої позиції на світових рин-
ках, якщо активно займеться органічним землероб-
ством. Це дозволить їй виробляти здорову їжу, попит
на яку особливо високий у багатих країнах.

Ця думка висловлювалася ще на початку 90-х років
минулого століття. Вона не втратила своєї актуально-
сті й сьогодні. 

Розмова з тим, хто надав перевагу органічному
землеробству та очолив «органічний кооператив»,
керівником фермерського господарства
«Макішинський сад» Городнянського району
Чернігівської області, директором сільськогоспо-
дарського обслуговуючого кооперативу «Сновянка»
Сергієм ДОВГАНЕМ на сторінці 3 видання.

Учасники третього Всеукраїнського
аграрного форуму, які зібралися в п’ят-
ницю, 11 квітня, в конгрес-холі столич-
ного Президент Готелю, щоб обговори-
ти з владою тяжкий стан галузі були
вкрай обурені тим, що на цей захід при-
їхало більше 500 аграріїв, приїхали не

дивлячись на обмаль часу під час вес-
няно-польових робіт. В той же час від
влади не було жодного представника,
незважаючи на на те що вона є бюдже-
тоформуючою. Не було навіть профіль-
ного міністра пана Швайки.

Детальніше на сторінці 2 видання.

ПОДАТКОВА ДО ЗАКЛЮЧЕННЯ  ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ
ЗЕМЛІ НЕ МАЄ НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ!

У податкових органів від-
сутні підстави для застосуван-
ня будь-яких негативних
наслідків за недотримання
норм земельного законодав-

ства стосовно реєстрації
договорів оренди земельних
ділянок, якщо при цьому плат-
ником було дотримано вимоги
податкового законодавства

(інформаційний лист Вищого
адміністративного суду
України від 28.12.2012 року №
2614/12/13-12). Детальніше в
Правовику на сторінці 6.

Окупація Криму є незаперечним фактом і сподівати-
ся на кримський виноград в найближчі роки марно. А це
фактично 32% виноградних площ. Тож можливо з впев-
неністю констатувати, що ми втратили біля третини
валового збору винограду. 

Окрім того, на окупованій території залишилося
майже 50 % виробників вино продукції. 

То що ж робити в цій ситуації. На що розраховувати
виноградарям та споживачам та які кроки повинна
робити Держава, щоб стабілізувати ситуацію на ринку
продукції виноградарства? Про це розмова з президен-
том Всеукраїнської Асоціації виробників продукції
садівництва та виноградарства – галузевої асоціації
приватних підприємців, особистих селянських госпо-
дарств, фермерів, які займаються вирощуванням про-
дукції садівництва, ягідництва та виноградарства,
Валерієм Петровим. Детальніше на сторінці 5 .
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КОНСТРУКТИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЛУГАНСЬКИХ АГРАРІЇВ

Луганщина – край, де люди звикли
не бути байдужими до тих змівн, які
вже здійснюються або плануються
органами центральної влади та міс-
цевого самоврядування. Зокрема,
наразі в цьому регіоні особливо важ-
ливою бачиться роль суб’єктів госпо-
дарювання на селі. Адже саме від цих
мовчазних землеробів найбільшим
чином залежить продовольча безпе-
ка регіону і всієї України.

Луганські аграрії на спільному
засіданні Аграрного Союзу й
Асоціації фермерів та приватних зем-
левласників Луганської області при-
йняли звернення до влади України з
пропозиціями щодо проведення
негайного реформування агропро-
мислового комплексу таким чином,
щоб малий та середній агробізнес у
близькій перспективі міг повноцінно
й безперешкодно розвиватися.

Зокрема, луганчани вважають за
необхідне запровадити такі зміни:

1. Повернути територіальним
громадам повноваження розпоряд-
жатися й вести управління земельни-
ми ресурсами й водними об’єктами ,
котрі перебувають в їх межах та
закріплені за ними поза її межами.
Земля повинна належати селянам, це
гасло сьогодні не втратило своєї
політичної актуальності.

2. Спростити процедури
реєстрації договорів оренди в
Державній реєстраційній службі
України та Державному земельному
агентстві України. Необхідно, з ураху-
ванням похилого віку окремих орен-
додавців, віддаленості населених

пунктів від районних центрів та
неможливості конкретно здійснювати
ними окремі процедури, пов’язані з
реєстрацією договорів оренди,
повернути вирішення цих питань до
повноважень сільських територіаль-
них громад. Необхідно також мінімі-
зувати обсяги технічної й правової
документації та фінансове наванта-
ження при реєстрації договорів орен-
ди земельних ділянок. Закріпити
пріоритетне право на користування
землями запасу за орендарем, який
вже обробляє переважну кількість
земель на території відповідної тери-
торіальної громади.

3. Зосередити всі зусилля на
розвитку сільської кооперації, з
метою ліквідації всіх зайвих посеред-
ників з питань продажу чи придбання
будь-яких ресурсів. Для розвитку
цього напрямку потрібно передусім
організувати, на базі дорадчих служб,
та департаментів агропромислового
розвитку, таку форму вдосконалення
діяльності, як навчання суб’єктів гос-
подарювання. Встановити для них
спеціальний режим оподаткування
згідно зі ст. 209 Податкового кодексу
України, а також включити їх до
Реєстру неприбуткових організацій
за ст. 157 Податкового кодексу
України.

4. Зменшити орендну плату за
користування земельними ділянками
під господарськими будівлями й
територіями, що використовуються
для виробництва тваринницької про-
дукції. Водночас зробити процедуру
встановлення коефіцієнту індексації

для орендної плати за користування
землею на місцях вичерпно прозо-
рою і зрозумілою.

5. Для створення сприятливого
інвестиційного клімату в сільському
господарстві встановити мінімальний
термін дії договору оренди землі – 10
років.

6. Переглянути податкову та
статистичну звітність, а також звіт-
ність перед фондами, стосовно ска-
сування різного роду дублюючих
показників, як таких, що носять дру-
горядний, здебільшого інформацій-
ний характер та лише відволікають
працівників, завантажуючи їх робо-
чий час непотрібною справою замість
якісного проведення облікових про-
цедур.

7. Відпрацювати з
Національним банком України питан-
ня щодо створення сприятливих умов
отримання сільськогосподарськими
підприємствами кредитів за пільго-
вими ставками при застосуванні
часткової компенсації
Держбюджетом.

8. Створити для суб’єктів госпо-
дарювання атмосферу комфорту «Ми
не бачимо держави», що означає
перерозподіл функцій між державни-
ми органами, котрі безпосередньо
контактують із фермерами та іншими
сільгоспвиробниками. Аграрії вва-
жають, що різного роду контролери
та експерти мають стати насамперед
консультантами й помічниками.
Потрібно заборонити фіскальним
органам коментувати на свій лад
законодавчі акти держави, а планові

й непланові перевірки обмежити
необхідним мінімумом. Повинні бути
встановлені єдині й непорушні прави-
ла гри в агропромисловому ком-
плекс, яких мусять дотримуватися всі
сторони.

9. Створити взаємовигідні, про-
зорі партнерські стосунки соціально
активних суб’єктів господарювання з
органами місцевої влади щодо бла-
годійної допомоги з розвитку терито-
рій.

10. Необхідно суттєво зменшити
вартість енергозабезпечення сіль-
ських домоволодінь, знизити для
сільгоспвиробників тарифи на енер-
гоносії та скасувати додаткову оплату
за підключення більшої потужності
споживання.

Луганські аграрії пропонують про-
вести широкі дискусії з працівниками
сільського господарства та власни-
ками землі в кожній області і кожному
сільськогосподарському районі, щоб
краще вивчити нагальні потреби в
аграрному секторі для кожного регіо-
ну України і спонукати аграріїв, фер-
мерів та приватних землевласників
до активних дій на терені конструк-
тивної співпраці з органами місцевої
влади заради розвитку нашої країни.

Звернення підписали:
В.о. Голови Асоціації фермерів 

та приватних землевласників
Луганської області

С.М. Ковальов
Голова Аграрного Союзу

Луганської області
Ю.Я. Єлісєєв

ЧИНОВНИКИ ВІД ВЛАДИ «ЗІРВАЛИ»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОРУМ

Зібрання аграріїв розпочалося з
певною затримкою – чекали обіця-
ного приїзду представників влади.
Але через короткий проміжок часу з
залу почали лунати запити – «А для
кого все це озвучується? Свої про-
блеми ми і так знаємо! Після цього
президент АФЗУ Микола Миркевич
запропонував висловити недовіру
міністру аграрної політики і продо-
вольства Ігорю Швайці за нехтуван-

ня такого заходу та неприйняття
реальних кроків для вирішення про-
блем селян. За це рішення учасники
Форуму проголосували більшістю
голосів. 

Направити резолюцію в.о.
Президента Олександру Турчинову і
прем'єру Арсенію Яценюку про
недовіру Швайці запропонував спів-
голова координаційної ради форуму
, президент асоціації "Український

клуб аграрного бізнесу " Алекс
Ліссітса.

Також аграрії пригрозили ство-
рити страйковий комітет , якщо дер-
жава не почує їхні вимоги протягом
тижня.

За словами співголови коорди-
наційної ради і президента
Української аграрної конфедерації
Леоніда Козаченка , дане рішення
виникло стихійно. " Нікого немає від
влади , люди прийшли з проблема-
ми , а висловити їх нікому " , - сказав
він.

Аграрії достроково призупинили
форум під виконання гімну України ,
прийнявши рішення провести засі-
дання через один - два тижні .

Серед основних проблем галузі ,
які необхідно вирішити в першу
чергу , форум називає затримку з
ухваленням законопроектів з дере-
гуляції госпдіяльності у сфері АПК ,
проблеми з реєстрацією прав на
землю , істотне зростання цін на
матеріально - технічні ресурси в
сільському господарстві , проблеми
із залученням кредитних коштів , а
також бездіяльність влади у вирі-
шенні цих проблем , у тому числі
міністра аграрної політики і продо-
вольства.

Михайло Данкевич, 
«Вісник Фермер України» 

ВІТАЄМО 
З ЮВІЛЕЄМ!

Голові фермерського господарства
«Златополь», Василю Павловичу Драчу,
виповнюється 70!

Щиро вітаємо з цією знаменною датою
та бажаємо подальших успіхів на хлібо-
робській ниві на благо процвітання рідної
України, власної родини та фермерського
господарства.

А господарство у Василя Павловича
типового родинного типу. Троє синів, їх
дружини, внуки – все «крутиться» навколо
батька – фермера, навколо рідної землі та
майна, здобутого тяжкою працею. І кожен
з них відіграє тут свою важливу роль.

З мешканцями села Василь Драч має
добрі та ділові стосунки. За паї розрахо-
вується вчасно, надає допомогу соціаль-
ній сфері та інфраструктурі села.

За такими господарствами – майбутнє
українського села!
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ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО – 
ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Через особливості організації
виробництва важливий внесок до роз-
витку органічного землеробства
можуть зробити малі та середні сіль-
госпвиробники. Водночас виростити
органічні харчі їм почасти легше, ніж
довести їх «органічність», отримати
додану вартість завдяки впровадженню
органічних технологій та, особливо,
вийти на міжнародний ринок. Шлях
один – об’єднувати зусилля з іншими
виробниками, створювати кооперати-
ви. І в Україні вже є такі приклади.

Сергій ДОВГАНЬ, керівник фер-
мерського господарства

«Макішинський сад», директор сіль-
ськогосподарського обслуговуючо-

го кооперативу «Сновянка» 

- Чому ви зайнялися виробницт-
вом органічної продукції?

- Тривалий час земля, котру я взяв в
оренду, не оброблялася. Вона заросла
навіть не бур’яном. За цей час встиг
вирости молодняк – берізки, сосни та
інше.

Важко було підняти цю землю. Та ще
важче було визначитися, що з нею
робити. Було дві можливості – впровад-
жувати інтенсивне виробництво чи
органічне.

Інтенсивне виробництво – це при-
буткова справа і тому для багатьох –
приваблива. Воно й зрозуміло – гроші з
повітря не робляться. А вони потрібні
для купівлі сільгосптехніки, для різних
платежів, в тому числі, і до державної
кишені, для орендних розрахунків.

Та я надав перевагу здоровому
землеробству. Бо занадто ми в попе-
редні роки перенаситили землю міне-
ральними добривами, пестицидами та
гербіцидами. Нині вже час її лікувати.

- З чого починали?
- Не дивуйтеся – з Інтернету. У вірту-

альному світі багато цікавої та важливої
інформації, що стосується нашого
реального життя. Ось так і вийшов на
програму щодо органічного землероб-
ства. Зв’язався з людьми, котрі нею
займаються. Мені сильно пощастило.
Справа в тім, що ними виявилися мої
земляки.

Потому подав заявку до швейцарсь-
кої сертифікаційної фірми «ЕТКО».
Звідти приїхали інспектори, які провели
аналіз ґрунтів, вивчили технологію
виробництва та зберігання вирощеної
сільгосппродукції. З цього чотири роки
тому все й почалося.

- Інтенсивне виробництво більш
ефективне. Воно дозволяє отрима-
ти високі врожаї. Органічне вироб-
ництво пов’язане з великими ризи-

ками. Чи не пожалкували десь на
початку, що обрали цей шлях?

- Не пожалкував, та скажу чесно –
було неспокійно. І не дарма. У сусіда
врожай пшениці перевищував 50 цент-
нерів з гектару, а у мене попервах ледь
10-12 центнерів набиралося.

Але згодом зібрався. Заспокоївся,
коли побачив, що на моїх полях почала
з’являтися живність – птахи, черв’яч-
ки… Навіть зайці почали гостювати.
Подумав, земля вже оживає.

На початку довелося вирішувати
безліч питань. В тому числі, і такі – які
культури вирощувати, як налагодити
сівозміну, яку техніку купити. На це
пішло чимало часу, аж поки не склалася
цілісна картина.

- І які культури зараз вирощуєте?
- З озимих – спельту, пшеницю,

жито, тритікале. Ярова група представ-
лена олійним льоном, просом, гречкою,
люпином. Усього обробляю півтори
тисячі гектарів, які сертифіковані під
органіку.

- Як виживаєте в нинішніх умо-
вах?

- Складно, та виручають прямі конт-
ракти і договори з партнерами з євро-
пейських країн на постачання вироще-
ної продукції.

У Європі господарствам, які зай-
маються вирощуванням органічної про-
дукції, з розрахунку на 1 гектар платять
дотації у розмірі, щонайменше, 500
євро, а у нас – жодної копійки.

- Як у вас справи з урожайністю
зараз?

- Найвища врожайність тритікале
склала близько 24 центнерів з гектара,
жита – 18 центнерів. Люпин торік дав 22
центнери.

Ми вже знаємо, що і на яких землях
сіяти, якою має бути норма висіву,
якими  мають бути попередники, коли
треба сіяти. Тут є багато секретів, і ми,
схоже, починаємо їх опановувати.

- Чи ви працюєте з прибутком?
- Скажу так – ми не в мінусі, і це –

добре. Погано те, що наші плюси не
дуже великі.

- Як орендодавці поставилися до
вашого наміру зайнятися органіч-
ним землеробством?

- За логікою, власники паїв мали
підтримати мене від самого початку. Бо
ж йдеться про здоров’я їхньої землі. Та
не всі попервах зрозуміли мої наміри.

Найважче було пояснювати пред-
ставникам старшого покоління. Вони
були переконані, що без мінеральних
добрив, гербіцидів, пестицидів високі
врожаї зростити неможливо.

Та нічого. Ми словами й ділом дово-
димо, що органічне землеробство
варте того, аби ним займатися.

- Виростили ви органічну продук-
цію і що далі?

- На жаль, на внутрішньому ринку
потреба в органічній продукції наразі
залишається незначною. Приміром,
одеська фірма «Хлібіо» закуповує у нас
житнє борошно, а торгова марка
«Життя» - пшеницю, жито, рижій, льон
олійний. Думаю, що з часом цікавість
до органічної продукції зросте, бо ж
люди зрозуміють, що треба дбати не

лише про їжу, але й про здоров’я.

- Реалізація кожного проекту, в
тому числі, й такого, як органічне
землеробство, вимагає певних капі-
таловкладень. Хто вам надав фінан-
сову підтримку?

- Я недавно був у Києві. До столиці
приїхав виключно задля того, аби відві-
дати захід, присвячений органічному
землеробству.

Одним із виступаючих був представ-
ник Проекту USAID «АгроІнвест». Мене
зацікавив їх Проект, який допомагає
переробникам сільгосппродукції.

Під час знайомства з програмою
Проекту, спілкування зі спеціалістами
ухвалили рішення розробити програму
з тим, аби Проект «АгроІнвест» фінан-
сово посприяв її реалізації.

Зараз ми добігаємо кінця в оформ-
ленні всіх формальностей, підписуємо
з «АгроІнвестом» договори і, думаю, за
деякий час розпочнеться фінансуван-
ня. Згідно з цією програмою, буде виді-
лено 200 тис. гривень, які підуть на
покупку 2 маслопресів холодного
вичавлювання з лінією фільтрації та
розливу, а також на покупку гранулято-
ра, дробарки, лінії фасування продукції.

- Та для початку створили коопе-
ратив…

- І назвали його «Сновянка». Це ста-
лося 3 роки тому. Всього в кооператив
згуртувалося 26 чоловік. Це не лише
місцеві мешканці, але й люди з район-
ного та обласного центрів.

- Переробка органічної продукції
також передбачає сертифікацію?

- Так, безумовно. Ми сертифікували
нашу невеличку крупорушку та міні-
млин. На перспективу плануємо запу-
стити олійницю, міні-комбікормовий
завод, що також вимагає проходження
сертифікації.

Тим самим ми забезпечимо замкне-
ний цикл виробництва. Самотужки
будемо виробляти органічну продук-
цію, переробляти та продавати її.

Зараз у нашому та Чернігівському
районах створюються підприємства з
вирощування органічної свинини, які,
сподіваюся, в майбутньому купляти-
муть у нас органічний комбікорм та зер-
нофураж.

- Тобто, ви створюєте навколо
себе зону виробництва органічної
сільгосппродукції?

- Виходить, що так. Ми спілкуємося
поміж себе,  ділимося досвідом.
Виходить, що мій приклад у хорошому
розумінні цього слова виявляється
заразним. І повірте – я з цього радію.
Бо люди шукають можливостей зайня-
тися справою, а не покладатися лише
на державу.

Наведу такий при-
клад. У Полтавській
області є господарст-
во, яке вже 8 років зай-
мається органічним
землеробством. Воно
за орендовані паї та
зарплату видає людям
органічні крупи, мед,
молоко, масло та іншу
продукцію. Керівник
даного господарства
помітив, що за останні
2-3 роки споживання

органічної продукції його земляки поча-
ли набагато рідше хворіти.

Просто нагодувати людей – турбота
бідних держав. Турбота багатих держав
– забезпечити людей здоровою та
доступною за ціною їжею. Цього ми й
повинні прагнути.

Максим НАЗАРЕНКО,
Національний прес-клуб з 
аграрних та земельних 
питань

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

Світовий органічний рух налічує
понад 1,8 млн. виробників, які оброб-
ляють біля 37,2 млн. га земель. В
Україні також є тенденція до збільшен-
ня загальної площі земель, які отрима-
ли сертифікат органічного землероб-
ства. Сьогодні ця площа доходить до
280 тис. га.

Розвиток органічного виробництва
набуває особливої актуальності на тлі
формування і пошуку нових каналів
збуту сільськогосподарської продукції
малих і середніх фермерів. Цьому
сприяє постійне збільшення попиту на
органічну продукцію в більшості країн
світу. Крім того, у зв’язку з нестачею
фінансування дрібні та середні вироб-
ники переважно вносять обмежену
кількість мінеральних добрив та засобів
захисту рослин, «очищуючи» таким
чином землю.

Але одна справа – це вартість орга-
нічної продукції (органіка коштує на 30-
40% дорожче за традиційні продукти), а
зовсім інша – це практичне виробницт-
во, сертифікація і фактично самостій-
ний пошук покупців. Український спо-
живач сьогодні не зовсім готовий пла-
тити сповна за органіку, тому значна
частина вирощених органічних зерно-
вих експортується. 

Здешевити кінцевий органічний
продукт і підвищити рентабельність
його виробництва можна шляхом ство-
рення переробних потужностей на базі
об’єднань виробників. Саме тому
Проект USAID «АгроІнвест» підтримав
план розвитку сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу
«Сновянка» з надання послуг своїм чле-
нам з вироблення органічної льняної
олії, а також комбікормів для тварин.
Іншим  важливим фактором розвитку
даного кооперативу є те, що він не
лише об’єднує виробників органічних
зернових та олійних культур, а й нама-
гається сформувати своєрідний кла-
стер виробників органічної продукції –
рослинництва і тваринництва.

Владислав КАРПЕНКО, 
спеціаліст з організацій 

виробників Проекту USAID
«АгроІнвест»
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КРАПЕЛЬНЕ ЗРОШУВАННЯ
Лісостепова зона України – благодат-

на хліборобська нива, на Богом даних
казкових чорноземах якої споконвіку
працювали наші діди-прадіди. Цей хліб
легким ніколи не був, бо отримання
високих врожаїв завжди стримувалося
таким вагомим природнім фактором, як
недостатнє й досить нерівномірне
забезпечення рослин вологою впродовж
вегетації. Тенденція до відхилення від
середніх багаторічних температурних
норм в бік підвищення, з одночасним
зменшенням кількості опадів, за останні
роки стає все помітнішою, і можна про-
гнозувати, що умови ведення землероб-
ства в майбутньому будуть ще неспри-
ятливішими. В зв’язку з нерівномірністю
опадів та температури ці райони України
відносять до зони нестійкого зволожен-
ня, що вимагає додаткового штучного
зрошування посівів, зокрема, овочевих
культур.

Найкращим способом зволоження
грунту, після натурального дощу з хмар,
овочівники вважають крапельне зрошу-
вання. 

КРАПЕЛЬНИЙ ПОЛИВ 
(КРАПЕЛЬНЕ ЗРОШУВАННЯ) 
Так називають особливий метод

поливу, коли вода безпосередньо пода-
ється в прикореневе місце (прикореневу
зону) вирощуваних рослин спеціальни-
ми порціями, які регулюються за допо-
могою дозаторів-крапельниць та / або
крапельної стрічки. Даний полив діє про-
тягом усього вегетаційного періоду, й
іригаційна волога надходить виключно
на самі рослини і не витрачається на
міжряддя. Витрати води та електроенер-
гії при крапельному зрошуванні в 2 ... 5
разів менші, ніж при традиційних спосо-
бах поливу, так само майже в 3. .. 4 рази
знижуються обсяги внесення необхідних
добрив. Крапельний полив – економічно
обгрунтований та екологічно безпечний
спосіб вирощування овочів в умовах від-
критого та закритого грунту (теплиця). 

Крапельне зрошування (крапельний
полив) дозволяє займатися овочівницт-
вом навіть там, де у зв'язку з нестачею
водних ресурсів це раніше взагалі було
неможливо. Для прикладу, в Африці, а
точніше, в її північних районах, на пісках з
використанням крапельного поливу
отримують врожаї томатів понад 100 т /
га. При цьому варіанті зрошення по-
новому відбувається внесення всіх доб-
рив (якщо потрібно). Раціон добрив роз-
раховується обов'язково до сезонних
потреб ваших рослин. Оскільки води
подається набагато менше, допускаєть-

ся використання води з більшою мінера-
лізацією, ніж при звичайному дощуванні
рослин. За допомогою крапельного зро-
шування можна регулювати рН грунту –
відмінна боротьба з шкідниками.
Користувачі систем крапельного поливу
виграють в термінах дозрівання готової
продукції.  

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗРОШУВАННЯ? 
Схема крапельного зрошування про-

ста і кожному зрозуміла: вода з бочки
витікає через шланги, до них підключені
крапельниці-дозатори, з отворів яких
краплі спадають під корінь рослини. Це
спрощений варіант, а більш детально
читачі познайомляться з крапельним
зрошуванням на прикладах наявних у
продажу систем, назви котрих ми не
наводимо, щоб уникнути звинувачень у

рекламі. Відтак обмежимося необхідни-
ми короткими рекомендаціями для при-

ватних користувачів-городників.
Для початку слід наповнити бочку

водою. Робити це треба повільно, щоб
сонце встигало нагрівати її. Електронний
блок управління поливом оснащений
чутливим елементом, за допомогою
якого визначається, що настав день
(світло), або ніч (темно); він також уміє
рахувати дні і ночі між поливами (програ-
мується згідно інструкції).   При настанні
запрограмованого дня і часу поливу
(ранок чи вечір), блок управління на дея-
кий час включає насос, щоб подати воду
з бочки через шланг, а потім насос від-

ключається, продовжуючи пропускати
через себе воду, яка тепер тече само-
пливом, під дією земного тяжіння. Вода
витікає з бочки через шланг, і далі – до
крапельниць на грядки! 

Цикл поливу повторюється із запро-
грамованою періодичністю, яку можна в
будь-який момент поміняти; крім того,
можна встановити час поливу - з настан-
ням темряви або зі світанком.

Найголовнішою перевагою системи
крапельного поливу, без сумніву, є її
автономність у роботі (це стосується й
комплектів з автоматикою). Вона працює
24 години на добу 7 днів на тиждень, а Ви
тим часом відпочиваєте або займаєтеся
улюбленою справою. До того ж, застосу-
вання крапельного поливу зробить
непотрібним тягання шлангів по городу і
на порядок знизить трудовитрати,
пов'язані з розпушуванням та прополкою
землі після звичайного поливу.

ВУЗЛИКИ НА ПАМ’ЯТЬ

• Система крапельного поливу
зовсім не захищена від неправиль-
ної обробки грунту та неправильно-
го догляду за всіма рослинами в
теплиці, тому всі необхідні роботи
слід виконувати своєчасно. 

• Овочеві культури повинні бути
розміщені в два і / або більше рядів,
так як трубка може забезпечувати
необхідною вологою два ряди. 

• Правильна експлуатація протя-
гом усього сезону, а також прове-
дення профілактичних, ремонтних
робіт подовжують термін служби
системи в рази. Правильна підготов-
ка всієї системи до зберігання та її
демонтаж також є запорукою успіху
в цьому питанні. 

• При використанні крапельного
поливу з підключенням до централь-
ного водопостачання (колодязя і
т.д.) необхідно використовувати
фільтр очищення. 

• При низьких температурах у
разі попадання води можливе роз-
морожування та пошкодження
частин системи крапельного поливу.
Будьте пильні і вчасно демонтуйте
систему на зберігання. 

• Краплинний полив вимагає пра-
вильного підбору устаткування і пла-
нування всіх робіт з експлуатації
даної системи. 

За більш детальною інформацією
звертайтеся до фахівців.

Підготував 

Володимир ЯРОШЕНКО

КОЛИ ЩО СІЯТИ
Дотримуємось умов висіву
Зима ще іноді нагадуєпро себе замо-

розками на траві та зашерхлими калю-
жами, однак настав час подбати про
майбутній урожай. Вже варто починати
висів на розсаду насіння овочевих і квіт-
кових культур. Завдання це нескладне,
якщо дотримуватися основних умов
висіву та вирощування розсади.

Найголовніше при цьому – правиль-
но визначити дату передбачуваної
висадки розсади на постійне місце. Як
правило, якщо висаджувати розсаду у
захищений ґрунт, то потрібно, щоб вона
була готова до 10-20 травня, якщо у від-
критий – до 10 червня.

Середні строки схожості розсади
після висіву – від 3 до 15 днів, залежно
від культури. Дуже важливо врахувати
вік, до якого потрібно доростити її перед
тим, як висаджувати на постійне місце. У
середньому це 50 днів. Зокрема, розса-
ду солодкого перцю вирощують 50-55,
капусти і баклажанів — 55-60 днів. Якщо
вона переросте і витягнеться, продук-
тивність рослини значно знизиться.

Після пікірування чи пересадки
сіянцю потрібно кілька днів на адаптацію
та приживлення. Ці дні також варто вра-
хувати.

Наприклад, розсаду селери висад-
жують у відкритий ґрунт близько 25
травня. Від цієї дати потрібно відрахува-
ти назад оптимальний вік розсади, який
становить 70- 80 днів, додати до нього
дні, що пройдуть від посіву до сходів,
тобто 15 днів, і кілька днів – на прижив-
лення після пересадки. Таким чином,
щоб вирахувати, коли можна сіяти селе-
ру на розсаду, від 25 травня потрібно
відняти 90-95 днів. Теоретично посів цієї
культури треба здійснювати наприкінці
лютого або на початку березня.

Якщо хочете отримати перший уро-
жай до певної дати, потрібно враховува-
ти ще й тривалість вегетації рослини від
посадки до перших плодів (зазвичай
вона вказана на пакетику з насінням).

Приміром, у ранніх сортів помідорів і
гібридів строк вегетації до перших пло-
дів становить близько 100 днів.
Оптимальний вік розсади для висадки —
45-50 днів. Середній строк від посіву до
сходів — 7-8 днів. Оптимальний строк
висадки підготовленої розсади у відкри-
тий грунт — близько 1 червня. Тому,
щоб отримати перший врожай помідо-
рів до 20 липня, висівати насіння треба
за 100 днів до цієї дати плюс тиждень від
посіву до сходів і близько 5 на адапта-
цію. Приблизна дата висівання — 1-8
квітня.

За таким же принципом розрахо-
вують строки посіву насіння гарбузових
– огірків, кабачків, гарбузів, динь, каву-
нів. Слід пам’ятати, що ці культури більш
скоростиглі, гірше переносять пересад-
ку, тому їх вирощують відразу в індивіду-
альних ємкостях (краще торф’яних ста-
канчиках, щоб не діставати перед
висадкою) і не довше, ніж до появи 3-4
справжніх листків. Ці культури дуже світ-
лолюбні, тому висівати їх потрібно не
раніше 10-20 квітня.

Сіяти помідори, перець та баклажани
на розсаду у лютому-березні варто лише
за наявності теплиць з підігрівом і мож-
ливості висадити розсаду на постійне
місце у кінці квітня – на початку травня.

Орієнтовні дати посіву на розсаду
основних овочевих культур:

Селера.
Висаджування у відкритий ґрунт – 25

травня. Вік розсади – 70- 80 днів, від
посіву до сходів – до 15 днів. Посів –
після 25 лютого.

Солодкий перець.
Висаджування – після 25 травня. Вік

розсади – 50- 55 днів. Висів на розсаду
– 15 лютого.
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32 % УКРАЇНСЬКИХ ВИНОГРАДНИКІВ ТА 
50 % ВИРОБНИКІВ ВИНОПРОДУКЦІЇ 

ОПИНИЛИСЯ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ
Станом на 1 січня

2014 року в усіх катего-
ріях господарств України
налічувалося 77,6 тисяч
гектарів зайнятих вино-
градниками. В основно-
му всі вони розташовані
в південній частині краї-
ни : це Закарпатська (1,6
тис. га), Запорізька (0,3
тис. га), Одеська
(25,5тис. га),
Миколаївська (6,3 тис.
га), Херсонська (5,5 тис.
га) області та АР Крим
(24,9 тис. га). Валовий
збір по всіх підприєм-
ствах за 2013 рік стано-
вив 575,4 тисяч тон
винограду. Біля 50,0
тисяч тон було спожито у
свіжому вигляді, лише
біля 100 тон пішло на
експорт, частина на соки, а з значної
частини солодкого врожаю було виго-
товлено 27,75 мільйонів декалітрів вино-
матеріалів, в тому числі шампанських та
ігристих вин – 8,02 млн. дал, коньяку –
5,67, столових вин – 11,0 та кріплених
вин – 3,06.

ФУ. В якому стані, після анексії
Криму, опинилося виноградарство та
виноробство України?

Валерій Петров. Більше 30 відсотків
виноградників залишилося в Криму.
Гірше те, що майже половина винороб-
них підприємств, як первинного так і вто-
ринного виноробства, також опинилися
на окупованій території. В цій ситуації
потрібно приймати термінові невідкладні
заходи для підтримки вітчизняного
виробника. В іншому випадку – будемо
споживати молдавський виноград та
пити італійські вина.

ФУ. Які першочергові кроки необхід-
но зробити владі для виправлення ситуа-
ції в виноградарстві та виноробстві?

Валерій Петров. В першу чергу
необхідно створити сприятливі умови
для виробництва місцевих, «теруарних»
вин, розвитку невеликих фермерських
господарств по типу «шато», що прита-
манне для більшості країн , які зай-
маються виноробством.

Необхідно адаптувати законодавчі
акти до світових стандартів у питаннях
класифікації вин , а також внесли на роз-
гляд зацікавлених органів виконавчої
влади деякі зміни до існуючих законів.
Йдеться про зміни до Земельного кодек-
су України, де обумовлено, що землі, на
яких виростають виноградники, після
зняття мораторію на продаж землі
можна буде продати тільки тому, чиї
виноградники ростуть на цій площі. Крім
того необхідно внести зміни до Закону
України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів», якими від-
мінити оплату за отримання ліцензії на
право продажу своєї продукції в розмірі
500 тисяч гривень. Оплата повинна бути
диференційованою, в залежності від
об’єму виробництва.

Також необхідно внести зміни до
Податкового кодексу України , якими
передбачити, що на тих фермерів і ті під-
приємства, які самі вирощують вино-
град, переробляють його і розливають
своє вино в пляшки, поширювалися піль-
ги для сільгоспвиробників. А результат їх
діяльності - вино - також вважалося сіль-
госппродукцією.

ФУ. Наскільки нам відомо, боротьба з
таким «ліцензуванням» ведеться не пер-

ший рік. Чому справа не рухається на
користь невеликих господарств?

Валерій Петров. Офіційний аргумент
Міністерства фінансів стосовно розміру
ліцензії – це поповнення бюджету. Хоча
за нашими розрахунками, в разі введен-
ня диференційованої системи оплати за
ліцензії, бюджет може отримати в 8 – 10
разів більше коштів, ніж за нинішньої
системи. 

На мою думку така система ліцензу-
вання більше виконує роль монополізації
ринку на користь великих виробників,
придушуючи в той же час дрібних госпо-
дарів.

ФУ. Які ще проблеми існують у вино-
робів?

Валерій Петров. Виноградники і
сади - це те , що зростає десятки років.
А якісне вино на молодих виноградни-
ках взагалі не можна зробити. Тому
дорогі французькі вина виробляються з
винограду на виноградниках, яким по
сотні років. А у нас максимальна оренда
- це 49 років, а головне - спробуй укла-
сти договір на ці 49 років. Зазвичай це
10 - 15 років. При такій економіці і при
таких договорах оренди взагалі немож-
ливо розвивати хороше, якісне вино-
робство. Тому проблема не тільки в
цьому. Крім усього іншого , у нас на сьо-
годнішній день практично не працює
підтримка по посадці розширення площ
і катастрофічна нестача сировини. Для
дрібного виробника не тільки 500 тисяч
проблема, а й те , що він не може увійти

в мережу супермар-
кетів, вірніше сплати-
ти «вхідні» в сумі 100
тисяч гривень. Який
невеликий виробник
зможе взагалі це зро-
бити?

ФУ. Держава
справно стягує 1,5 %
на підтримку виногра-
дарства , садівництва
і хмелярства. Чи
отримують підприєм-
ства ці кошти згідно
законодавства?

Валерій Петров. У
1999 році був прийня-
тий Закон України
«Про збір на розвиток
виноградарства ,
садівництва і хме-
лярства» , що перед-
бачав спочатку 1 % , а

до недавнього часу -1,5 % збір з продажу
алкоголю для підтримки , в тому числі і
виноградарської галузі. Прийняття цього
закону поклало початок активного збіль-
шення посадок винограду. Підприємства
почали використовувати інтенсивні тех-
нології вирощування винограду , якісний
посадковий матеріал високих селекцій-
них категорій.

На жаль, з позаминулого року, а ні
виноградарі, ані садівники та хмелярі,
цих коштів не отримали. Навіть заборго-
ваність за 2012 рік не виплачена.

ФУ. Що Ви можете сказати про куль-
туру споживання винопродукції в
Україні?

Валерій Петров. Україні набагато
більше п'ють пива , лікеро-горілчаних
виробів і набагато менше вживають
вина. Ні для кого не секрет, що вино - це
здоров'я , головне вживати якісний про-
дукт і в міру.

Для створення належних умов у роз-
витку культури споживання сухих вин
населенням України необхідно визнати
натуральне виноградне сухе вино про-
дуктом харчування. А при видачі ліцензій
на торгівлю алкогольними напоями в
закладах громадського харчування
необхідно передбачити вимогу обов'яз-
кової наявності в меню вин виноградних
сухих вітчизняного виробництва в асор-
тименті.

Розмову вів Михайло Данкевич

Огірки, кабачки.
Висаджування – друга половина квіт-

ня –перша декада травня. Вік розсади –
30 днів, від посіву до сходів – близько
10-14 днів. Посів на розсаду – друга
половина березня.

Помідори.
Висаджування – після 20 травня. Вік

розсади – 50-55 днів, від посіву до схо-
жості – до 20 днів. Посів на розсаду –
третя декада лютого.

Капуста.
Висаджування – перша половина

травня. Вік розсади – 55 - 60 днів, від
посіву до схожості – 15-20 днів. Посів на
розсаду – початок лютого.

Що треба знати обов’язково

● Найкращий склад грунтової суміші
для посіву і пікірування більшості овоче-
вих культур — 2 частини компосту, 1
частина тирси, 1 частина піску. Свіжу
тирсу слід зволожити слабким розчином
аміачної селітри або сечовини.
● Грунтову суміш в ящиках перед

посівом насіння слід спершу полити,
інакше насіння з водою буде затягнуте
углиб грунту і період появи сходів
розтягнеться.
● Не загущуйте посіви, бо тоді росли-

ни будуть довгими, слабкими, можуть
уражатися «чорною ніжкою».
● Не забувайте підтримувати опти-

мальний температурний режим.
Загальне правило таке: до появи сходів
температура вища, після появи сходів –
нижча на 5 - 7°С вдень і на 10°С вночі.
● Застій води у посудині з поганим

дренажем призводить до загибелі насін-
ня, а також сходів у початковій стадії.
● Світло і тепло – основні складові

успішного вирощування розсади.
Додаткове освітлення збільшує шанси
на успіх. Додатково освітлювати росли-
ни потрібно стільки часу, щоб світловий
день був 12-14 годин. Бажано досвічува-
ти рослини рано-вранці або ввечері.
● Не запізнюйтеся з пікіруванням

розсади. Для більшості овочевих куль-
тур це необхідно зробити після появи 2-
3 справжніх листків. Після пікірування
рослини поливають і притіняють на 1-2
дні.
● Через 4-5 днів після пікірування

проводять перше підживлення рослин.
Найкраще для цього використовувати
розчини мінеральних та органічних
речовин.

Підживлюють рослини раз на 10 днів,
чергуючи мінеральні та органічні
добрива.
● Перед висаджуванням розсади на

постійне місце її треба обов’язково
загартовувати. За 10 днів до висадки
рослин на постійне місце місткості з роз-
садою виносять на 2 — 3 години на
засклені лоджії, веранди, відкривають
вікна в кімнаті. Час перебування розсади
на відкритому повітрі поступово
збільшують.
● Садять розсаду ввечері або в

похмуру погоду. Горщики з рослинами і
ямки перед висаджуванням рясно поли-
вають.

Підготував 
Володимир ЯРОШЕНКО

Валерiй Петров (праворуч) на виставцi вина
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ТОВ “Екс по R 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) 501R78R23  

Рек лам ний від ді л:
(044) 501R78R23,  501R78R24
ER ma il:farmexpo@ukr.net

Від діл роз пов сюд жен ня:
(044) 501R78R23
ER 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 но�
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, 12OА
Тел.: (0432) 55O63O97

Під пи са но до дру ку  O   14.04.2014
Від дру ко ва но               O    14.04 .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 №147806

228R48R15

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Які документи видаються на підт-

вердження права власності на
земельні ділянки? Хто це здійснює?

Відповідно до Закону України «Про
кадастр», з 1 січня 201З року державні
акти на право власності на земельну
ділянку не видаються. На підтверджен-
ня державної реєстрації земельної
ділянки заявнику видається витяг з
Державного земельного кадастру про
земельну ділянку та відповідно до ЗУ
«Про реєстрацію речових прав» з 1 січня
201З року право власності на земельну
ділянку, у визначених цим законом
випадках, підтверджуватиме свідоцтво
про право власності на нерухоме майно
(до цього це право посвідчувалось дер-
жактом). При цьому державні акти,
видані до зазначеної дати, залишають-
ся чинними.

Згідно Закону України «Про реєстра-
цію речових прав» з 1 січня 2013 року
функції державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно, у тому числі на
земельні ділянки, перейшло до спеці-
ально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань дер-
жавної реєстрації прав - Міністерства
юстиції та його територіальних управ-
лінь юстиції. Від імені Міністерства
юстиції ці функції виконує Державна
реєстраційна служба України (далі -
Укрдержреєстр), її структурні територі-
альні підрозділи та нотаріуси. Державна
реєстрація речових прав здійснюється
шляхом внесення записів до
Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.

Чи є дійсним рішення органу міс-
цевого самоврядування про зміну
грошової оцінки земельної ділянки,
якщо на ньому не вказано кадастро-
вий номер цієї ділянки?

Зважаючи на важливість застосу-
вання кадастрового номеру для одно-
значної ідентифікації земельних ділянок
у Державному земельному кадастрі, а
також у зв’язку із неприпустимістю при-
йняття органами влади рішень щодо
земельних ділянок без їх належної пер-
соніфікації як об’єктів цивільних право-
відносин, стаття 16 ЗУ «Про кадастр»
встановлює правило обов’язковості
зазначення у рішеннях органів держав-
ної влади, органів місцевого самовря-
дування про передачу цих ділянок у
власність чи користування, зміну їх ціль-
ового призначення, визначення їх гро-
шової оцінки, про затвердження доку-
ментації із землеустрою та оцінки
земель щодо конкретних земельних
ділянок, кадастрових номерів відповід-
них ділянок. Рішення органів влади, що
прийняті із порушенням цієї норми не
матимуть правових наслідків.

Який порядок відведення земель-
них ділянок?

02.10.2012 року Верховною Радою
України за № 5395-VI прийнято Закон
України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удос-
коналення процедури відведення
земельних ділянок та зміни їх цільового
призначення ", зокрема у статтю 186-1
ЗКУ - повноваження органів виконавчої
влади в частині погодження проектів
землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок.

Закон скасовує комісії з питань
погодження документації із землеу-
строю, що функціонують при районних
державних адміністраціях та міських
радах міст обласного значення. Замість
цього, встановлюється, що проекти від-
воду земельних ділянок узгоджуються:

- у всіх випадках - органом земель-
них ресурсів;

- у випадку, коли на ділянці розташо-
ваний об'єкт нерухомості або плану-
ється розташування такого об'єкта -
органом містобудування та архітектури;

- у разі відведення ділянки природ-
но-заповідного та іншого природоохо-
ронного призначення - природоохорон-
ними органами;

- у разі відведення ділянки історико-
культурного значення - органом охоро-
ни культурної спадщини;

- у разі відводу земель лісогоспо-
дарського призначення - органом лісо-
вого господарства;

- у разі відведення земель водного
фонду - органом водного господарст-
ва.

У разі якщо проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
підлягає обов'язковій державній екс-
пертизі землевпорядної документації,
погоджений проект подається замов-
ником або розробником до централь-
ного органу виконавчої влади, що здій-
снює реалізацію державної політики у
сфері земельних відносин, або його
територіального органу для здійснення
такої експертизи.

Де можливо отримати інформа-
цію про земельну ділянку?

З метою забезпечення створення
автоматизованої системи державного
земельного кадастру, вдосконалення
оформлення результатів робіт із зем-
леустрою в електронному вигляді в
Україні зийснено прехід на нову
Державну геодезичну референційну
систему координат УСК-2000, яка змо-
дельована на основі GPS-спостере-
жень. Нові вимоги встановлюють поря-
док оформлення результатів робіт із
землеустрою в електронному вигляді
(обмінного файлу), які формуються з

метою внесення даних до Державного
земельного кадастру. Нова геодезична
система якнайкраще відповідає сучас-
ним технологіям і системам координат.
Державний кадастр України на данному
етапі повністю прозорий, автоматизо-
ваний і високотехнологічний. У рамках
Національної кадастрової системи
(НКС) - повністю автоматизованої
електронної системи реєстрації та
кадастру, яка запрацювала з 1 січня
2013 року, запущеа публічна кадастро-
ва карта. Відтепер громадяни зможуть
через Інтернет отримати інформацію
про усі земельні ділянки у межах
України.

Чому оформлення документації
про відведення земельних ділянок
займає багато часу?

Останніми змінами в сфері земель-
ного законодавства спрощено проце-
дуру розгляду документації про відве-
дення земельних ділянок. Наказом
Держземагенства від 27 березня 2014
року скасовується розгляд документа-
ції на центральному рівні. Відповідно до
цього збільшуються повноваження та
відповідальність територіальних орга-
нів Держземагенства, які самостійно
розглядають, приймають рішення та
присвоюють номер наказу.

Передбачається, що нові зміни доз-
волять не лише спростити процедуру, а
й зняти соціальне невдоволення серед
населення, оскільки кількість позитив-
но розглянутих справ про передачу
земельних ділянок у власність чи кори-
стування громадянам має значно зро-
сти.

Як відомо, 2013 року Державне
агентство земельних ресурсів України
набуло повноважень з розпорядження
землями с/г призначення державної
власності для всіх потреб.

Затверджена раніше процедура з
прийняття рішення про відведення
ділянки передбачала подвійний аналіз
поданої громадянами документації – на
обласному та центральному рівнях
Держземагенства, що призводило до
стримування чи затягування розгляду
документації.

Чи змінилася процедура держав-
ної реєстрації похідних речових
прав на земельну ділянку?

Новими правилами спрощується
система державної реєстрації прав,
похідних від права власності – оренда,
іпотека. Так, до лютого 2014 року щоб
провести державну реєстрацію змін,
що виникають з прав оренди чи іпотеки,
необхідно було спочатку провести дер-
жавну реєстрацію прав власності та
права оренди. Тільки потім проводить-
ся державна реєстрація відповідних

змін.
Зараз, передбачається можливість

таких змін без обов’язкової реєстрації
права власності, якщо таке право було
зареєстровано до 1 січня 2013 року.

У випадку втрати державного
акту на землю, чи можливо заре-
єструвати право власності на об’єкт
нерухомості?

Існувала проблема, стосовно того,
що людина втратила держакт на землю
і вона не могла зареєструвати право
власності на об’єкт нерухомості.

Проте зараз, для реєстрації такого
об’єкта нерухомості людині потрібно
буде надати держреєстратору копію
примірника втраченого, пошкодженого
або зіпсованого документа, завірену в
установленому порядку за місцем роз-
ташування земельної ділянки.

Як здійснюється оподаткування
платників фіксованого с/г податку у
разі не проведення ними державної
реєстрації договорів оренди
земельних ділянок?

У разі якщо ви є платником фіксова-
ного сільськогосподарського податку
та особою, до якої застосовується спе-
ціальний режим оподаткування подат-
ком на додану вартість с/г діяльності,
то дуже важливим з цього питання є
інформаційний лист Вищого адміні-
стративного суду України від
28.12.2012 року № 2614/12/13-12, у
якому чітко зазначається те, що:
«…податкове законодавство не
вимагає державної реєстрації дого-
вору оренди земельної ділянки
(паю) як обов’язкової ознаки для
кваліфікації відповідної ділянки як
такої, що знаходиться у користуван-
ні сільськогосподарського товаро-
виробника» та «дефекти оформлен-
ня відповідного договору не можуть
впливати на правильність врахуван-
ня доходів від реалізації продукції
рослинництва при розрахунку
частки сільськогосподарського
товаровиробництва…».

Тож, враховуючи лист ВАСУ, у
податкових органів відсутні підстави
для застосування будь-яких негативних
наслідків за недотримання вами норм
земельного законодавства стосовно
реєстрації договорів оренди земельних
ділянок, якщо при цьому вами було
дотримано вимоги податкового зако-
нодавства.

Проте незважаючи на досить чіткий
висновок Вищого адміністративного
суду України стосовно даного питання,
податківці все одно продовжують від-
стоювати свою позицію. У цьому випад-
ку єдиним вірним шляхом є вирішення
проблеми через суд.
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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. 
5162-3-14-00,
050-355-81-10

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

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

«ФОТОН -
УКРАЇНА»

Сільгосптехніка
Мінітрактори

Мотоблоки
Спецтехніка 

Сівалки 8 ряд-
кові для посіву

соняшника і
кукурудзи
Італійські 
трактора

Тел. 
044-390-56-58

Агрофірма «ВІКТОРІЯ» 
пропонує:

І репродукція
Засоби захисту рослин

Мікродобрива
Протруйники насіння

Регулятори росту рослин
Тел. 04843-4-42-98, 

4-42-95, 4-08-81

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

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ
(станом 14. 04. 2014 року)
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ АГРАРІЇВ

• Юридичні консультації 

• Корпоративне юридичне  

обслуговуванн 

• Підготовка договорів

• Ведення справ у суді

044 528 30 94
044 528 30 54 
Київ, 
П. Лумумби 21
Оф. 416
puhaipartnery.com.ua

Найкраща команда юристів 
в аграрній сфері


