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ЧЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ, ЕСЛИ 
СЕЛЬСОВЕТ СТАНЕТ «ЛОКОМОТИВОМ» 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ ГРОМАДЫ

АЛГОРИТМ 
ПРИДБАННЯ ЗБРОЇ

Сполучені Штати Америки є найбільшим виробни-
ком зерна у світі. На кінець травня 2012 року ця краї-
на експортувала понад 80 мільйонів тонн зернових.
За кількістю оброблюваних площ, комплектацією
машино - тракторного парку, використанням сучас-
них систем землекористування заокеанські ферме-
ри попереду всієї планети. Наші вітчизняні аграрії
найчастіше кивають у бік американців: «Ось, бачте, у
них там всі умови для роботи, і державні субсидії одні
з кращих в світі, і банківські кредити дають під неве-
ликі відсотки, а про логістичні можливості для екс-
порту й говорити зайве. Аби тільки працювали. А нам
дісталися лише проблеми й несправедливості». Про
те, як зароджувалося та розвивалося фермерство
Сполучених Штатів Америки читайте на сторінці 5.

АНТОЛОГІЯ УСПІХУ 
ФЕРМЕРІВ США

Згідно ст. 27 Конституції України кожен громадя-
нин має право захищати своє життя і здоров'я, життя
і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
Нажаль, сьогодні, коли на сході фактично іде війна,
гинуть військові і мирні люди, коли в руках незакон-
них та самопроголошених формувань знаходиться
велика кількість зброї, а значна частина міліції не
здатна виконувати свої обов’язки виникає риторичне
запитання – як захистити себе та своїх близьких?
Відповідь на це запитання було дано вже давно і в
багатьох країнах світу – вільне володіння вогнепаль-
ною зброєю. Останнім часом на цій темі «піаряться»
ряд депутатів і пропо-
нують закріпити це
законодавчо, хоча ця
норма в ньому існує вже
давно. Як на законних
підставах придбати
зброю читайте на сто-
рінці 4 видання.

Есть на Луганщине в Новайдарском
районе село Денежниково, о жизни гро-

мады которого можно написать целую
книгу. И эта книга может быть полезным
пособием и руководством к действию
для многих громад, пытающихся нала-
дить жизнь в родном селе. В
Денежниково активно работают обще-
ственные организации, которыми
совместно с сельсоветом разработаны и
внедрены несколько десятков проектов,
направленных на развитие социально-
экономической инфраструктуры села. В
числе этих проектов и создание сельско-
хозяйственных кооперативов. И вся эта
многогранная и разносторонняя дея-
тельность громады направляется сель-
ским Советом во главе с сельским голо-
вой Сергеем Николае вичем Артёмовым.
Продолжение на странице 5.

20 травня відбулася презента-
ція початку роботи ІІІ - ї фази про-
екту «Місцевий розвиток.
Орієнтований на громаду», який
фінансується Європейським
Союзом та спів-фінансується та
впроваджується ПР ООН.

Загальна сума, що виділяється
на проект становить 23,8 млн.
Євро. Проект буде працювати в
сфері енергоефективності, водо-
постачання, економічного розвит-

ку, інноваційного врядування,
житлового сектору, навколишнь-
ого середовища та охорони здо-
ров’я.

Робота проекту поширена на
всю Україну, райони, села та
міста, кількість мешканців котрих
не перевищує 150 тис.

Більш детальну інформацію про
умови діяльності проекту можливо
отримати на інтернет - сайті
www.cba.org.ua

МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК 
ОРІЄНТОВАНИЙ 

НА ГРОМАДУ

На конкурсе «Совета Европы» - 
второй слева – Сергей Артемов
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ЗЕРНОСУШАРКИ БЕЗ ГАЗУ ТА СОЛЯРКИ

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

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

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

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

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

Спеціальний пальник, який спалює
паливо у так званому киплячому шарі.
Тобто паливо не лежить, а постійно, під
дією повітря, знаходиться у русі. В тако-
му стані воно повністю згоряє, віддаючи
усе тепло та залишаючи щонайбільше
3% золи.

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

Втім, бажаючі можуть використовува-
ти і інші види твердого палива.

Повна комплектація. До базової вар-
тості сушарок ОЗСУ входить усе: не тіль-
ки сушарка, але й висмок-
тувач зернового пилу, тент
від дощу, шнеки для заван-
таження і вивантаження
зерна, централізована
система змащення масти-
лом, механізми для скла-
дання і розкладання сушар-
ки, усі приводи і навіть
інструменти з вогнегасни-
ком. Тобто придбав сушар-
ку – і відразу можеш почи-
нати працювати.

Що стосується якості та
надійності, судіть самі: за
винятком рами та каркасу
комплектуючі до зерносу-
шарок ОЗСУ поставляють
відомі європейські вироб-
ники. Тож турецькою її
можна назвати хіба що
умовно (адже країна про-
писки обов’язкова). Тому ці
сушарки сертифіковані не
тільки в Туреччині, але й в
Західній Європі. Тож дилер
в Україні – компанія ФІН-
ПРО - надає 2 – х річний
гарантійний термін.

Повна комплектація. До
базової вартості сушарок
ОЗСУ входить усе: не тільки
сушарка, але й висмокту-
вач зернового пилу, тент

від дощу, шнеки для завантаження і
вивантаження зерна, централізована
система змащення мастилом, механізми
для складання і розкладання сушарки,
усі приводи і навіть інструменти з вогне-
гасником. Тобто придбав сушарку – і від-
разу можеш починати працювати.

Що стосується якості та
надійності, судіть самі: за винят-
ком рами та каркасу комплек-
туючі до зерносушарок ОЗСУ
поставляють відомі європейські
виробники. Тож турецькою її
можна назвати хіба що умовно
(адже країна прописки обов’яз-
кова). Тому ці сушарки сертифі-
ковані не тільки в Туреччині, але
й в Західній Європі. Тож дилер в
Україні – компанія ФІНПРО -
надає 2 – х річний гарантійний
термін.

Більш детальну інформацію 
можливо отримати на інтернет – 
сайті www.ozsu.com.ua 
та за тел.\факс: 
044 – 467 – 61 - 44, 
097 – 823 – 00 - 11 

Володимир Данченко, к.т.н.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНОСУШАРОК “OZSU”

8 травня відбулася зустріч Прем’єр - міністра
України Арсенія Яценюка з представниками
аграрного сектору вітчизняної економіки. Цю
акцію ініціювали Асоціація фермерів та приват-
них землевласників України
та інші громадські організа-
ції аграрного сектору.
Предметом обговорення
стали одвічні селянські,
особливо фермерські, про-
блеми, про які наша газета
вже не раз писала.

Арсеній Яценюк заціка-
вився інформацією Леоніда
Козаченка, голови Аграрної
Конфедерації, про те, що Україна має непогані
шанси стати одним зі світових лідерів сільсько-
господарської продукції. Вже сьогодні здобутки
українських аграріїв порівняні з відповідними
показниками металургійної галузі, потрібно
лише розвивати успіх, а для цього держава
повинна забезпечити аграріям стабільні й без-
печні умови життєдіяльності.

З розумінням поставився Прем’єр - міністр
до пропозицій, висловлених Володимиром
Лапою, аналітиком Клубу аграрного бізнесу,

щодо технічного огляду сільськогосподарської
техніки, спрощення реєстрації договорів та
сприяння експорту української продукції.

Віктор Шеремета, віце-президент Асоціації
фермерів та приватних земле-
власників України, звернув увагу
очільника уряду на неприпусти-
мий рівень корумпованості укра-
їнського чиновництва, яке
«пасеться» на нашій землі.
Необхідно якомога скоріше нада-
ти більше повноважень щодо роз-
поділу земель сільськогоспо-
дарського призначення та розпо-
рядження ними районним орга-

нам влади і територіальним громадам. Систему
оподаткування також потрібно вдосконалити,
забезпечивши справжню підтримку фермерів.

Підбиваючи підсумки короткої наради,
Прем’єр - міністр подякував учасникам за від-
вертість і конструктивні пропозиції. Він пообіцяв
невдовзі повернутися до їх розгляду, але
попросив у аграріїв трохи терпіння, адже в краї-
ні дуже неспокійна обстановка, та ще й вибори
потрібно забезпечити.

Володимир ЯРОШЕНКО

ВІДВЕРТА РОЗМОВА З ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ

Асоціація фермерів та
приватних землевласників
спільно з Союзом сільсько-
господарських обслуговую-
чих кооперативів, за підт-
римки науковців та юристів,
розробили два дуже важли-
вих законопроекти для фер-
мерства та кооперації.

Зокрема, це проект
Закону № 4922 від
20.05.2014 року, який в
новітній історії фермерсько-
го руху вперше дає можли-
вість врегулювати проблему
наданих земель громадянам
України в постійне користу-
вання для створення фер-
мерських господарств в
період з 1991 року по 2002
рік, а це 36000 фермерських
господарств.

Наступний законопроект
№ 4731 від 17.04.2014 року

що вдосконалює оподатку-
вання податком на додану
вартість сільськогоспо-
дарської продукції, яка
виробляється особистими
селянськими господарства-
ми та реалізується через
сільськогосподарські обслу-
говуючі кооперативи.

Для прийняття цих зако-
нопроектів необхідна мобілі-
зація фермерського та коо-
перативного руху України,
тільки спільними зусиллями
можливо домогтися їх при-
йняття у Верховній Раді
України.

Звертайтесь до своїх
депутатів, надсилайте листи
та телеграми до Верховної
Ради. Вирішення цього
питання у Ваших руках!

Прес-служба АФЗУ

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ 
АФЗУ ТА ССОКУ
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ПНЕВМОВИБРОСТОЛ ПВСФ
Первый в мире пневмовибростол

разработали братья Уолтер и Эдвин
Стил в штате Техас в 1898 году. С тех пор
инженерная мысль не придумала более
эффективной машины по разделению
сухим способом сыпучего материала,
частички которого близкие по размеру,
но отличные по плотности. Причем,
отличие по плотности при этом незначи-
тельное.

Суть работы пневмовибростола про-
стая. Направленная поперечная вибра-
ция деки смещает зерно в направлении
импульса колебания (рис 1), даже в том
случае, когда стол имеет поперечный
угол наклона. Тяжёлые семена в процес-
се вибрации занимают нижние слои и
лежат на деке, а более лёгкие оказы-
ваются наверху. Если теперь через деку,
(она проницаема для воздуха), напра-
вить выровненный поток воздуха снизу
вверх такой интенсивности, что - бы он
приподнял лёгкие зёрна, а тяжёлые
оставил на колеблющейся деке, то они
(лёгкие зёрна) начнут скользить вниз,
т.е. в противоположную сторону от дви-
жения тяжёлых (рис. 2). Осталось только
наклонить деку (не меняя поперечного
угла) в продольном направлении и ссы-
пать отдельно легковесные и тяжёлые
семена. В производимых нами пневмо-
вибростолах имеются новые техниче-
ские решения, на которые
получены патенты России
и Украины (рис. 3). 

Регулирование часто-
ты колебания деки осу-
ществляется за счёт
частотного преобразова-
теля автономного приво-
да. 

Регулирование режи-
ма работы кипящего слоя
позонное, за счет авто-
номных четырех вентиля-
торов, каждый из которых
управляется через
частотный преобразова-
тель.

Таким образом –
пневмовибростол:

выделяет трудноотде-
лимые примеси от семян
культурных растений;

сортирует семенной
материал  по продуктив-

ности семян;
выделяет из семен-

ного материала травми-
рованные, поражённые
насекомыми и инфици-
рованные семена;

отделяет палочку от
подсолнечника;

отделяет лёгкие
фракции (нешелушен-
ные) зёрна риса, проса,
овса от тяжёлых (шелу-
шённых);

выделяет из злако-
вых культур тяжёлые
(камешки, песок и т.д.) и
лёгкие компоненты
(проросшие семена,
экскременты грызунов,
спорынью, дикой редь-
ки…)

П н е в м о в и б р о с т о л
надежно работает
несколько лет, а окупа-
ется за один сезон дваж-
ды! Первый раз на ози-
мых, а второй на яровых
культурах при площадях
посева 500га и более.

Покупайте оборудование у разработчиков и производителей. 
При этом легко решаются все вопросы!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

28 травня заступник міністра
аграрної політики та продовольства
України Андрій Дикун обговорив із
представниками Асоціації фермерів
та приватних землевласників України
нагальні питання аграріїв та співпра-
цю громадської організації з про-
фільним міністерством в питаннях
дерегуляції фермерського бізнесу та
реформування аграрної галузі.

В ході зустрічі сторони обсудили
низку важливих питань та проблем,
які потребують вирішення стабільно-
го функціонування фермерських гос-
подарств та виробництва аграрної
продукції. Зокрема, питання щодо
викорінення корупції та неправомір-
них перевірок з боку фіскальних
органів.

З цього приводу заступник міні-
стра має чітку позицію: «Хабарників
та корупціонерів потрібно ловити на
гарячому і садовити за грати.
Чудовий приклад у цьому – Грузія.
Початок такої роботи є вже й на

Україні. Служба безпеки України

сама просить – дайте лише факти і ми
зробимо все необхідна. В цьому
напрямку вже є й серйозні приклади.
Просять – давайте, але попередьте
СБУ або мене. Порядок ми наведемо».

На відміну від подібних зустрічей в
минулі роки фермери навіть не підні-
мали питання фінансової підтримки,
розуміючи складнощі нинішнього
періоду. Тож на думку фермера з
Кіровоградщини Володимира

Рижкова сьогодні держава може
допомогти селянам не вит-
рачаючи на це ні копійки.
Потрібно лише позбутися
корупціонерів та заборони-
ти контролюючим органам
здійснювати перевірки гос-
подарств в період масових
польових робіт. Це була б
найкраща допомога та підт-
римка.

Кадрове питання на цій
зустрічі було актуальним
для обох сторін. Для міні-

стерства це відсутність кваліфіко-
ваних кадрів для швидкого рефор-
мування галузі, а для фермерів –
старі кадри в структурі управлінь
АПР та принцип партійних квот при
призначенні керівників, нерідко без
відповідної кваліфікації та досвіду
роботи.

Заступник міністра закликав
керівництво Асоціації до більш тісної
роботи для розробки нових законо-

проектів для аграрної галузі та пора-
див брати на себе більше відпові-
дальності. Адже якщо самі фермери
не будуть приймати активну участь у
створенні сприятливого середовища
для своєї роботи, то ніхто інший
цього не зробить тим більш.

В ході зустрічі, Віктор Гончаренко,
голова Черкаської АФЗ, на слова
Андрія Дикуна про те, що міністерст-
во розробляє багато документів для
спрощення роботи селян, але ці доку-
менти «тонуть» в Кабміні та Верховній
Раді, запропонував підтримку відом-
ству з боку селян, наголосивши, що в
цій справі ми партнери.

На завершення сторони домови-
лися продовжити зустрічі з метою
створення більш сприятливих умов
для роботи українських аграріїв та
прикласти більше зусиль для тіснішої
співпраці аграрного відомства та
українських фермерів.

Прес - служба АФЗУ

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ФЕРМЕРІВ З ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА АППУ
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АЛГОРИТМ ПРИДБАННЯ ЗБРОЇ
Відповідно до чинного законодав-

ства, громадяни України можуть мати у
власності у необмеженій кількості
наступні види вогнепальної зброї:

Газова зброя – зброя несмертельної
дії, призначена для стрільби газовими
патронами, що тимчасово уражають
супротивника сльозогінними та дратів-
ними речовинами. Згідно з чинною
редакцією наказу МВС №622, такої кате-
горії зброї в правовому полі України уже
не існує.

Травматична зброя – гладкоствольні
вогнепальні пістолети і револьвери, при-
значені для самооборони на невеликій
відстані (від 3 до 5 метрів), споряджені
набоями несмертельної дії з гумовими
метальними снарядами (кулями).

Мисливська вогнепальна гладко-
ствольна зброя – одно- або двоствольні,
напівавтоматичні або ручного перезаря-
джання (помпові) гладкоствольні рушни-
ці, з від'ємним або фіксованим магази-
ном чи без нього, з довжиною ствола не
менше 45 см, загальною довжиною не
менше 80 см. Згідно з наказом МВС
№622, ємність магазина має бути до 4
патронів. Придбання цього виду зброї
дозволено громадянам України з 21-річ-
ного віку.

До цього виду зброї належать одно-
та двоствольні рушниці-переломки, пом-
пові рушниці (Сафарі ПН-01, Hatsan
Escort, Mossberg 590, Remington 870,
Benelli SuperNova тощо), напівавтома-
тичні рушниці з фіксованим підстволь-
ним магазином (Benelli M2, Benelli Vinci,

Beretta Ulrika, Mossberg 930 тощо) та
напівавтоматичні рушниці з від'ємним
коробчатим магазином (Вепр - 12, Сайга
- 12, Молот - 12 тощо). Найпоширеніший
калібр – 12-й.

Мисливська вогнепальна нарізна
зброя – одно- чи багатозарядні, неавто-
матичні, напівавтоматичні або ручного
перезаряджання карабіни, гвинтівки та
штуцери з фіксованим чи від'ємним
магазином або без нього, з довжиною
ствола не менше 20 см та загальною
довжиною не менше 80 см. Згідно з
наказом МВС №622, ємність магазина
має бути до 10 патронів. Нарізна вогне-
пальна зброя на внутрішній поверхні
ствола по всій його довжині містить спі-
ралеподібні виїмки (нарізи), які при-
значені для розкручування кулі в польоті
для надання стабільності її траєкторії.
Придбання цього виду зброї дозволяєть-
ся громадянам України з 25-річного віку.

До цього виду зброї належать одно-
зарядні мисливські штуцери, «болтові»
гвинтівки, напівавтоматичні карабіни.
Найпоширеніші калібри – 5,45 мм, 5,56
мм, 5,6 мм, 7,62 мм.

АЛГОРИТМ ПРИДБАННЯ ЗБРОЇ

Видачу дозволів на придбання зброї,
її реєстрацію та перереєстрацію здій-
снюють підрозділи дозвільної системи
МВС України. Для отримання дозволу на
придбання переліченої зброї необхідно
підготувати наступні документи:

1. Заяву щодо видачі дозволу на
придбання зброї на ім'я керівника органу
внутрішніх справ за місцем проживання
заявника (заповнюється у відділі доз-
вільної системи МВС).

2. Картку-заяву (заповнюється у
відділі дозвільної системи МВС).

3. Медичну довідку за формою №
127/o. Повна її вартість – в середньому
близько 160 гривень, в залежності від
медичного закладу. Медична довідка
дійсна протягом трьох років. Корінці про
оплату всіх послуг треба зберігати.

4. Довідку про відсутність судимо-
сті. В МВС її видача коштує 90 - 100 гри-

вень, в приватній юридичній
конторі можна замовити дис-
танційно, з доставкою, за 150 -
200 грн. Видача потребуватиме
від 1 до 12 робочих днів.

5. Обов’язкове страхуван-
ня цивільної відповідальності
за шкоду, яка може бути випад-
ково заподіяна третій особі.
Страховка на три роки буде
коштувати близько 50 гривень.

6. Тим, хто купує зброю

вперше, необхідно пройти ліцензовані
стрілецькі курси за програмою МВС в
одному зі стрілецько-спортивних клубів,
«Товариств сприяння обороні України».
Курси будуть коштувати близько 200
гривень, а по їх закінченні видадуть
довідку про вивчення матеріальної
частини зброї.

7. Крім того, необхідно сплатити
вартість послуг дозвільної системи
(близько 50 гривень) із наданням відпо-
відної квитанції.

Видача дозволів на придбання глад-
коствольної зброї та її подальша
реєстрація здійснюється у районних від-
ділах дозвільної системи. Адресу та кон-
такти відділу дозвільної системи свого
району можна дізнатися у районному

управлінні внутрішніх справ. Видача доз-
волів на придбання нарізної та травма-
тичної зброї та подальша її реєстрація
здійснюється в обласних (міських)
управліннях дозвільної системи.

Володіння травматичною зброєю
дозволене в Україні лише певним катего-
ріям громадян – журналістам, народним
депутатам, державним службовцям,
близьким родичам працівників суду та
правоохоронних органів, особам, які
беруть участь у кримінальному судочин-
стві (тобто свідкам, що мають привід тур-
буватися про своє життя), та громадя-
нам, які беруть участь в охороні гро-
мадського порядку та державного кор-
дону, – «дружинникам».

• Журналісти, на додачу до вже
перелічених документів, мають подавати
також довідку з місця роботи, письмове
клопотання головного редактора щодо
видачі дозволу на ім’я керівника органу
внутрішніх справ, копію свідоцтва про
державну реєстрацію засобу масової
інформації (нотаріально завірену), копію
трудової книжки (також нотаріально заві-
рену).

• Родичі працівників суду та пра-
цівників правоохоронних органів мають
додати довідку з місця роботи означено-
го працівника суду чи правоохоронних

органів та документи, які свідчать про
ступінь родинних зв’язків із ним.

• Особи, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві, мають додати
копію рішення про застосування заходів
безпеки, видану органом, що їх здій-
снює, з зазначенням, на який термін
повинна бути видана зброя.

• «Дружинники» додають довідку-
характеристику від керівника свого гро-
мадського формування та органу місце-
вої влади і мотивоване клопотання від
керівника органу внутрішніх справ (або
прикордонної застави), на адміністра-
тивній території якого громадянин здій-
снює охорону громадського порядку,
щодо необхідності володіння спецзасо-
бом.

• Народні депутати мають надати
довідку з місця роботи.

Подавши всі необхідні документи, ви
протягом місяця отримуєте дозвіл на
придбання зброї (бланк суворої звітності
з трьох частин: першу одразу залишає
собі МВС, з двома останніми йдете до
магазину та купуєте зброю; магазин
залишає собі другу частину, а в третю
продавці вписують характеристики при-
дбаної зброї і віддають вам). Термін дії
дозволу на придбання – 3 місяці.

Протягом 10 днів після придбання
зброї її необхідно зареєструвати, звер-
нувшись до того ж підрозділу дозвільної
системи, який видав дозвіл на придбан-
ня зброї, надавши корінець дозволу, де
зазначені характеристики зброї, а також
дві фотокартки розміром 3х4 см.
Сплативши 100 гривень за виготовлення
картки, протягом двох тижнів отримуєте,
нарешті, остаточний документ – дозвіл
на зберігання та носіння зброї.

Маючи на руках дозвіл на зброю,
необхідно провести її контрольний від-
стріл для внесення результатів до бази
МВС. При собі треба мати власне зброю,
дозвіл на неї, паспорт і три штатні патрони.

В окремих випадках ви можете при-
дбати в магазині зброю, яка вже прой-
шла контрольний відстріл (про що вам в
магазині видадуть відповідну довідку).

Плата за послуги тиру: для гладко-
ствольної – 73,16 грн, для травматичної і
нарізної – 84,42 грн.

Необхідно пам'ятати, що зброя,
бойові припаси до неї, основні частини
зброї, що належать громадянам, мають
зберігатися в металевих ящиках, сей-
фах, спеціально виготовлених для збері-
гання зброї, за місцем їх постійного про-
живання.

В підготовці матеріалу використана
інформація інтернет – ресурсів
http://zbroya.info та http://mvs.gov.ua/

ПОДАТКИ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ
У нас дуже популярно вести дискусії

про нашу систему оподаткування і
зміну податків. Викликано це тим, що
ще в 2010 році Україна займала перше
місце в світі за кількістю податків. Але
після цього провели ряд реформ, і за
кількістю податків Україна вже фактич-
но зрівнялася з більшістю країн світу.
Хоча знову пропонують реформувати
податкову систему і зменшити кількість
податків, але незрозуміло, як при
цьому зменшиться податкове наванта-
ження. Бо одне зменшення кількості
назв податків фіскальний тиск не змен-
шує.

А дійсно , високі у нас податки чи ні?
Наскільки наша податкова система від-
різняється від інших країн світу? І що ж
дійсно заважає нашому бізнесу нор-

мально працювати? Непрості питання
для нашої економіки і наших людей.

Основними податками в багатьох
країнах світу є податок на бізнес (ана-
лог нашого податку на прибуток компа-
ній), податок на продажі (наш бідолаш-
ний ПДВ) і податок з фізичних осіб. Є й
інші податки, але вони роблять менший
фіскальний тиск , ніж ці.

Отже, податок на доходи фізосіб у
нас 15 - 17%, це дуже мало, якщо
порівнювати з іншими країнами
Європейського Союзу. У Польщі він 32
%, у Німеччині - 45 % , в Австрії - 50 %.
А взагалі в середньому по Єврозоні -
43,5 %. Але в Чехії - 22 % , в Румунії - 16
%. У даній ситуації слід враховувати ту
обставину , що в багатьох країнах світу
платежі до пенсійного фонду та фонду

соціального захисту, юридичні особи
не сплачують , а платять тільки фізичні
особи. Тому в даній ситуації потрібно
враховувати суму єдиного соціального
внеску, який сплачують наші компанії і
прибутковий податок з фізосіб. У
цьому випадку податок на доходи фізо-
сіб в Україні можна вважати на рівні
близько 50 %. Так що в Україні податки
з доходів фізосіб вище, ніж у середньо-
му по ЄС, і навіть вище ніж у Німеччині.
Правда, в Швеції ще вище , ніж в
Україні , там податки на доходи фізосіб
сягають 57 %.

Але чому ж тоді у нас при таких
високих податках на доходи фізосіб
постійний дефіцит пенсійного фонду і
проблеми з дефіцитом держбюджету?
Може тому, що просто свідомо взяли і

встановили занадто високий рівень?
Дуже часто ідеологи податків вва-
жають, що чим вищі податки, тим біль-
ше надійде грошей до бюджету. Але на
практиці все виходить навпаки. Високі
податки на доходи фізосіб тільки сти-
мулюють виплати заробітної плати в
«конверті». В результаті держбюджет
взагалі нічого не отримує. Може краще
взяти досвід інших країн і зробити
податок на доходи фізосіб такими, щоб
бізнесу було б просто невигідно
виплачувати заробітну плату в «конвер-
ті». Бо не варто робити з бізнесу злого
генія, який тільки й мріє переводити
гроші в готівку . Він це робить часто не
тому, що так хоче, а тому, що по-іншо-
му не може. Ставка 15 %, або макси-
мально 20 % (сума ставки єди-
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АНТОЛОГІЯ УСПІХУ ФЕРМЕРІВ США
ПЕРЕДМОВА
Існує думка, що фермерський клас в

США склався легко: європейський пере-
селенець перетинав океан, отримував
землю від уряду і починав займатися
агробізнесом, маючи готові ринки збуту і
шляхи доставки. Так би мовити, на всьо-
му готовому. Проте все було не зовсім
так, а якщо точніше – зовсім не так.

Ми вирішили познайомити читачів із
досвідом американських сільських това-
ровиробників, які протягом кількох
десятків років пройшли шлях від бідного
орендаря земель у англійської аристо-
кратії до фермера, якого всі інші структу-
ри держави величають на Ви; яким
чином США за порівняно невеликий час
вдалося наростити настільки високий
рівень виробництва продукції та експор-
ту. Такий досвід може бути корисним
багатьом українським фермерам.

З цією метою на сторінках „Фермера
України” започаткований цикл публіка-
цій, з якого читачі зможуть дізнатися, як
формувався американський шлях роз-
витку в сільському господарстві і як фер-
мери вчилися відстоювати свої права.

ПЕРШІ КРОКИ ПО НОВИХ ЗЕМЛЯХ
Заселення щедро обдарованих при-

родою земель Північної Америки май-
бутніми фермерами почалося в XVII-XVIII
століттях, коли англійська корона розда-
вала обширні латифундії своїм аристо-
кратам і впливовим особам. Працювали
на цих землях 2 види сільських трудяг:
орендарі, які переїхали в нову країну
самостійно, і сервенти, які перетнули
океан за рахунок господарів і відпраць-
овували їм борг протягом декількох
років. Люди, які не хотіли гнути спину на
британську аристократію, заселили нові
землі, переважно північно-західні, само-
вільно і стали їх обробляти. Цей рух
отримав назву скваттерство.

Із цих трьох категорій переселенців і
виросли майбутні фермери США. 

Після революційної війни за незалеж-
ність 1775 року землі аристократії конфі-
сковувалися в державний фонд, дроби-
лися і продавалися всім бажаючим їх
обробляти. Так були закладені основи

сільського господарства Америки –
сімейні ферми на невеликих ділянках.
Однак і тут було не все так просто: ціна
була досить високою для переселенців,
основними покупцями виявилися
земельні компанії, яким надалі протягом
декількох років вартість землі виплачува-
ли ті, хто її реально обробляв.

Завоювання Америкою незалежності
сприяло зростанню громадянської сві-
домості фермерів. Почали утворюватися
сільськогосподарські товариства, ство-
рювалися фермерські журнали. Завдяки
цьому по країні широко поширилися такі
прийоми, як чергування культур (сівозмі-
на) і внесення вапна в землю. На місце-
вому рівні щорічні ярмарки надавали
фермерським сім'ям можливість обмі-
нюватися досвідом, демонструвати
досягнення, обговорювати економічні й
політичні можливості розвитку сільсько-
го господарства.

КЛЮЧОВА РОЛЬ ТЕХНІКИ 
Характерною рисою американського

фермера з самого початку була готов-
ність впроваджувати нові технології, що
базувалися на широкому використанні
сільськогподарських машин і механізмів.

Протягом XIX століття нові винаходи і
знаряддя праці з'являлися одне за
іншим. Спочатку серп при жнивах зміни-
ла коса, а потім - вже з початку 40 - х
років XIX століття – механічні косарки.
Замість дерев'яної сохи прийшов чавун-
ний, а потім (з 1845 року) і сталевий плуг.
Ще до громадянської війни (1861 - 1865
рр.) машинами вже прибирали сіно,
молотили, збирали врожай, орали і
сіяли. У регіоні, відомому як Середній
Захід, склалася потужна промисловість
сільськогосподарського машинобуду-
вання з центром в Чикаго, штат Іллінойс.

Місто Чикаго стало також великим
транспортним центром, завдяки своєму
географічному положенню між
Великими озерами і судноплавною річ-
кою Міссісіпі, що впадає в Мексиканську
затоку. У 1848 році силами ірландських
емігрантів був проритий канал від
Великих Озер до Міссісіпі. Це призвело
до економічного буму в Чикаго і пов'яза-

не з торгівлею зерном. По суті, місто
стало зерновим терміналом, тобто пере-
валочним торговельним пунктом між
сільськогосподарським Заходом
(виробниками) і густонаселеним Сходом
(споживачами) Америки. У тому ж 1848
році за ініціативою 82 торговців зерном
була створена перша з чиказьких товар-
них бірж, яка отримала назву «Торгова
палата Чикаго».

До початку 1860-х років в США існу-
вало вже близько 3,65 млн дрібних і дуже
дрібних фермерських господарств, які
використовували особисту працю членів
сім'ї фермера або залучали найманих
працівників. Це свідчило про те, що роз-
виток сільського господарства нової
країни йшов новим шляхом, який був
зовсім не схожий на європейський.

ЗАХІДНИЙ ВЕКТОР
Протягом багатьох десятиліть люди,

яким хотілося займатися сільським гос-
подарством, активно боролися за полег-
шення доступу до західних земель, за
демократизацію аграрного законодав-
ства. Крок за кроком керівництво країни
приймало земельні закони, що знижують
ціни на землю, зменшують розміри про-
даваних ділянок (земельні закони 1800,
1804, 1820, 1841 р. та ін.). Велике зна-
чення мав закон про займанщину від 4
вересня 1841 р., що надавав скваттерам
право на придбання оброблюваних ними
ділянок за мінімальною ціною.

Крім фермерів, які не могли купити
землю, але хотіли на ній працювати, за
безкоштовну роздачу західних земель
виступали й інші сили: промисловці, які
хотіли просування цивілізації на захід,
політичні партії, які були проти рабства і
боялися, що землі розкуплять багаті пів-
денні плантатори.

HOMESTAD – ФЕРМЕРСЬКЕ 
ВОЛОДІННЯ
У розпал громадянської війни між

Північчю й Півднем, в 1862 році був при-
йнятий історичний Акт про гомстеди,
який мав дуже важливе значення для
розвитку тієї самої Америки, яку ми
знаємо сьогодні. Гомстед - акт з'явився

в результаті тривалої боротьби за землі
Заходу. Питання про безкоштовну роз-
дачу земель мало довгу історію . Думка
про те, що громадська земля не повинна
бути джерелом доходу, що за кожним
поселенцем або за кожним головою сім'ї
має бути визнано право на землю, вису-
валося в обох палатах колоній ще у XVIII
ст. Після утворення США пропозиції про
безкоштовне наділення землею вноси-
лися до конгресу в 1818, 1826, 1844 рр.і
пізніше. В результаті тривалої політичної
боротьби за права на вільну землю при-
хильники фермерів домоглися таки
свого. Кожен глава сім'ї, який досяг 21
річного віку і мав громадянство
Сполучених Штатів ( або навіть тільки
збирався його отримати) міг увійти в
право володіння наділом громадської
землі розміром в 160 акрів (85 гектарів),
оселившись на ньому і проживши п'ять
років. Якщо ж сім'ї не терпілося вступити
у володіння, то вона могла придбати
землю за ціною 1,25 доллара за акр,
проживши на ній шість місяців. У наступ-
ні роки уряд надав поселенцям можли-
вість набувати ще більші наділи безкош-
товно або за символічну плату.

Закон про гомстеди зміцнив існуючу
систему малих сімейних ферм.
Прийняття закону стало потужним сти-
мулом для зростання аграрного сектору
економіки. Істотно знизилася собівар-
тість сільськогосподарської продукції,
тому що за землю не треба було платити
ренту, а також з'явилися додаткові сти-
мули для приватної ініціативи, підвищен-
ня продуктивності праці. Закон сприяв
відтоку надлишкового населення зі схід-
них штатів і створенню суспільного стану
незалежних фермерів. У XIX столітті й на
початку XX століття кількість людей, які
мали ферми або працювали на них, різко
зросла, досягнувши в 1916 році піку в
13,6 мільйонів осіб, що складало 14 від-
сотків населення Сполучених Штатів.

Продовження читайте 
в наступному номері

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО
(за матеріалами іноземних ЗМІ)

ного соціального внеску та
ставки прибуткового податку) - ось що
може змусити бізнес платити всім
заробітну плату " по білому". Про це
вже говорять більше десяти років, це
політики обіцяли ще в часи
Помаранчевої революції, але нічого
реального не робиться. А жаль.

В Україні податок на прибуток юри-
дичних осіб становить 18 %. Майже
така ж ставка у Швейцарії - 17,95 %. У
Польщі - 19 % , в Румунії - 16 %. У
Норвегії - 27 %, у Німеччині - 29,6 %, а у
Франції - 33,3 %. Високі ставки з вели-
ких доходів. Політика високих ставок
на прибуток бізнесу - це розкіш, яку
можуть собі дозволити дуже розвинені
країни. У США корпоративний податок
40 %. Тут проста логіка. Найбільше
податків платить бізнес, так як він бага-
тий, так як він може собі це дозволити.
У нас дещо інша модель: вважається ,
що бізнес отримав преференцію, так як
раніше він платив 25 %.

Але наскільки ця преференція стала
дієвою? Так, обсяги зібраних податків
на прибуток зросли. Зменшився обсяг
приховування прибутку компаній.
Проте сказати, що прибутки компаній
почала радикально рости, складно.
Може все ж варто застосувати інший
метод і дійсно зробити податок на при-
буток компаній такий, як в Макао - 10
%? Швидше за все, можна було б про-

сто знизити його до рівня 16 % і зупи-
нитися. Це був би нормальний податок
для нашого бізнесу. От коли українсь-
кий бізнес зрівнявся б за рівнем з
французьким або німецьким, тоді і
ставки податку на прибуток можна
було б зробити такими ж як там.

У нас ПДВ - 20 %, така ж ставка у
Великобританії, Болгарії, Сербії,
Естонії, Вірменії й Узбекистані. Але в
Росії - 18 %, в Казахстані - 12 %, в
Південній Кореї - 10 %, а на Тайвані - 5
%. Але в Швеції і Норвегії - 25 %, у
Польщі та Румунії - 23 %. У нас це най-
складніший податок. Він найбільше
дає грошей для формування доходу
держбюджету, але при цьому пробле-
ма неповернення ПДВ у нас стоїть
дуже гостро. Взагалі - то для країни,
яка орієнтована на експорт, ПДВ на
рівні 20 % дуже високий показник.
Якраз Південна Корея своїм прикла-
дом показує, який повинен бути ПДВ в
країні, якщо вона хоче більше експор-
тувати. Чим вища ставка ПДВ, тим
більше проблема відшкодування ПДВ.
Тому, якщо б у нас ПДВ був 10 %,
менше було б проблем з відшкодуван-
ням ПДВ. І найголовніше , чим нижче
ставка ПДВ, тим нижче роздрібні ціни в
країні. Саме ПДВ дуже швидко накру-
чує зростання цін . І це зростання цін
породжує одвічну проблему фіктивно-
го ПДВ. Занадто висока ставка ПДВ

дає простір для різного роду махіна-
цій, і скільки б влада не змінювалася,
але махінації з ПДВ були і будуть. Дуже
заманливо 20 % з обороту покласти
собі в кишеню. Тут вже ніякі страшні
погрози з боку перевіряючих не допо-
можуть. Бо перевіряючі теж люди, і з
ними можна завжди домовитися ,
маючи такий великий профіт . А от
якби ставка ПДВ була 10 , а краще 7 %,
то навряд чи у бізнесу виникало б
бажання займатися фіктивним ПДВ.
Невеликий податок завжди простіше
сплатити, ніж намагатися щось на
ньому «нахімічити».

Окрім того в Україні діє фіксований
сільськогосподарський податок (ФСП),
що ставить у привілейоване становище
вертикально інтегровані структури.
Агрохолдинги, які об'єднують у собі
повний операційний цикл (виробницт-
во — заготівля — переробка — торгів-
ля) в умовах чинного законодавства,
можуть без будь - яких обмежень опти-
мізувати ціни між окремими своїми під-
розділами, що перебувають на різних
податкових режимах, і «перекидати»
прибутки переробки та торгівлі на
аграрний підрозділ, розмір податкових
навантажень якого не залежить від
обороту та рівня рентабельності. У
держави ж нині відсутні можливості
перешкоджати цьому.

Слід звернути увагу, що ФСП у його

нинішньому форматі забезпечує ком-
фортне існування підприємствам, які
не використовують угіддя у своїй діяль-
ності, проте можуть оподатковуватися
на основі земельної площі (птахофаб-
рики, тепличні комбінати, тваринницькі
комплекси).

Поточна практика оподаткування
сільгоспугідь не влаштовує сільські гро-
мади, які, володіючи земельними маси-
вами, позбавлені основного доходного
джерела муніципалітетів. Частка ФСП у
бюджетах сільських (селищних) рад не
перевищує 1,5 – 2,0%. За кордоном же
майнове оподаткування — основа міс-
цевих бюджетів.

Також сільгоспвиробники мають
спеціальний режим оподаткування по
ПДВ, за рахунок чого формується
близько 8 – 9% фінансових ресурсів
аграрних підприємств (лише щодо
рослинницької продукції сума акумуль-
ованого ПДВ становить понад 7 млрд
грн). Але це значно менше за рівень
підтримки у країнах — членах ЄС і
навіть в сусідній Росії.

Податки ніхто не любить платити.
Це сказав ще Платон. І він правий.
Тому завжди доводиться шукати
«золоту середину», щоб ці податки не
знищували тих , хто їх платить.

Матеріал підготував 
Віктор Зволинський
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ЯК ПІДВИЩИТИ УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ
Провідною олійною культурою в

Україні є соняшник. Насіння його рай-
онованих сортів та гібридів містить до
48,7% жиру, а вихід олії при переробці
на заводах може становити майже 47%.
Після переробки соняшникового насін-
ня, крім олії, одержують макуху або

шрот, які є цінним кормом для худоби.
Тому на сьогоднішній день ця культура
залишається досить привабливою для
кожного господаря, якому не зайвим є
отримання якомога більшого врожаю. Та
для реалізації такої цілі потрібно засто-
совувати недешеві добрива, тому що, як
відомо з результатів досліджень вітчиз-
няних та закордонних дослідників, част-
ка приросту урожаю від використання
добрив становить від 45% до 75%.

Урожайність соняшника безперечно
залежить від ґрунту, способів  його
обробітку та попередників. Але особли-
во вибагливий соняшник до поживних
речовин. Йому необхідно вдвічі більше
азоту, втричі - фосфору, в 10 разів -
калію, ніж іншим зерновим культурам.

Існує багато альтернативних техно-
логій, що використовуються при виро-
щуванні соняшника. Це позакореневе
живлення мікроелементами різних
виробників, використання різних стиму-
ляторів тощо. Перед початком нового
сезону кожен виробник шукає опти-
мальний варіант, щоб правильно витра-
тити кошти, застосувати надійні підходи
для одержання гарантованого врожаю.
Важливим сьогодні є підвищення ролі
біологічного фактору у землеробстві,
яке веде за собою зниження негативно-
го впливу хімізації землеробства, підви-
щення родючості грунту, збереження
рівноваги в екологічній системі грунт –
рослина - тварина - людина. Відомо, що
при застосуванні мінеральних добрив

продуктивно, за призначенням, викори-
стовується біля 30% елементів живлен-
ня, решта вимивається з дощами, випа-
ровується, забруднюючи повітря, грунт,
водні джерела або накопичується у тка-
нинах сільськогосподарських культур,
що значно погіршує їх поживні власти-

вості.
Застосування біо-

препаратів на основі
природних грунтових
та ендофітних мікро-
організмів та їх біоло-
гічно активних речо-
вин (фітогормонів,
вітамінів, ферментів)
значно покращує
обмінні процеси у тка-
нинах рослин. Як
наслідок, покращу-
ється стійкість до хво-
роб, розвиток та ріст
рослин, накопичу-
ється більша кількість

цукру, жирів, протеїну, вітамінів.
Безперечно, все це відбивається на
якості та кількості продукції.

На практиці підтверджено, що спеці-
ально розроблений біопрепарат
Біокомплекс - БТУ для технічних культур
при обробці насіння дозволяє зменши-
ти кількість мінеральних добрив у двічі.
Завдяки обробці насіння
Біокомплексом, коренева система
збільшується в 1,3 - 1,5 рази, рослини
дуже швидко починають рости. Крім
цього, обробка спеціальним
Біокомплексом додатково захищає
насіння від патогенних грибів та бакте-
рій. Азотфіксуючі бактерії, що входять
до складу Біокомплексу, фіксують моле-
кулярний азот, фосфор - мобілізатори

живлять рослину вкрай
необхідним фосфором,
адже він, як правило,
знаходиться в грунті в
нерозчинному стані, іде
розчинення та засвоєн-
ня калію, інших необхід-
них для швидкого росту
мікро - та макроелемен-
тів. Спостерігається
зміцнення імунної
системи рослин.

Враховуючи затяжні
зими, пізні посіви зерно-
вих і технічних культур,
дефіцит опадів та тем-
пературу повітря, вищу
за норму, дуже важливо
вчасно, в необхідні фази
розвитку, застосувати
для стимуляції росту та
живлення рослин поза-
кореневе підживлення.
Соняшник дуже пози-
тивно реагує на позако-
реневе підживлення

спеціальними Біокомплек сами.
Саме такі дослідження проводилися

на дослідних полях центральної експери-
ментальної бази та в лабораторії агрохі-
мії Всеросійського НДІ олійних культур
ім. В. С. Пустовойта (м. Краснодар,
Росія) на високопродуктивному раннь-
остиглому трилінійному гібриді соняш-
нику Кубанський 930 селекції ВНДІОК.

Це високопродуктивний, раннь-
остиглий гібрид інтенсивного типу,
період вегетації складає 84 - 86 днів. У
насінні накопичується до 53% олії.
Висота рослин 175 - 185 см. Стійкий до
несправжньої борошнистої роси, толе-
рантний до фомопсису, фомозу, коши-
кової та стеблової форм білої та сірої
гнилей. 

Внесення Біокомплексу - БТУ
проводили у відповідності зі схе-
мою проведення досліду: по 0,3
л/га біопрепарату вносили у фази -
6 та 10 листків, контроль - без біо-
препарату. За період з жовтня 2011
р. по квітень 2012 р. випало 363,9
мм опадів при кліматичній нормі за
цей період 373,0 мм.
Середньодобова температура
повітря за період з травня по вере-
сень була вище кліматичної норми.
У цілому, погодні умови вегетацій-
ного періоду соняшнику гібриду
Кубанський 930 складалися спри-
ятливо для його росту і розвитку, що
дозволило отримати високий уро-
жай насіння та збір олії. У середньо-
му за варіантами досліду від засто-
сування Біокомплексу - БТУ в насін-
ні містилося 48,9% олії,що на 0,2%
більше порівняно з контролем.

Важливим показником продук-
тивності соняшнику є вихід олії з 1
га, оскільки соняшник - олійна культура.
Збір олії визначається врожайністю і
вмістом олії в насінні. Підвищуючи уро-
жайність насіння, біопрепарат  сприяв
збільшенню олійності, вона зросла, в
порівнянні з контролем, на 110 кг/га
(9,0%). Біопрепарат сприяв збільшенню
маси 1000 насінин на 1,7 г (2,8%).
Кількість зерен в одному кошику при
внесенні Біокомплексу - БТУ збільши-
лась, порівнюючи з контролем, на 59
штук (4,0%). Також збільшилась кіль-
кість виповнених насінин у кошику (на

63 шт. (5,4%) порівняно з контролем).
Зав`язування насінин у кошику склала в
контролі 79%, у варіанті з препаратом -
81%. (Рис).

Ефективність дії Біокомплексу - БТУ
полягає в його поліфункціональності.
Поліпшити загальний обмін речовин,
мінеральне і особливо фосфорне та
калійне живлення рослин, забезпечити
пригнічення більшості фітопатогенної
мікрофлори та санації грунтової мікробіо-
ти можливо, завдяки комплексній оброб-
ці сільськогосподарських культур, а саме:
передпосівній обробці насіння та обприс-
кування рослин по вегетації. Це показано
на прикладі вирощування соняшника у
фермерському господарстві «Марухна
Ю.Д.»(2011р), Вінницька обл. Насіння
соняшнику перед посівом на площі 10 га
було оброблене Біокомплексом - БТУ з
додаванням прилиплювача Липосам.
Пізніше вегетуючі рослини обприскали

розчином цих же біопрепаратів згідно
рекомендованих норм. Оброблені росли-
ни суттєво відрізнялись ростом і розвит-
ком, були менше пошкоджені хворобами,
кошики були більші, з виповненим насін-
ням. Урожайність склала 2,25 т/га, при-
ріст урожаю - 0,45 т /га.

Таким чином, дворазова обробка рос-
лин соняшнику гібрид Кубанський 930,
селекції ВНДІОК Біокомплексом - БТУ по
вегетації сприяла підвищенню структур-
них елементів урожаю та урожайності
зерна на 0,23 т/га, у порівнянні з контро-
лем. Продуктивність соняшнику за показ-

ником збору олії визначалась рівнем уро-
жаю насіння, забезпечивши надбавку
щодо контролю на 110 кг/га. Комплексна
обробка біопрепаратами, включаючи
передпосівну обробку насіння, позакоре-
неве підживлення по вегетації та дотри-
мання необхідних агротехнічних заходів,
забезпечило покращення схожості насін-
ня соняшнику, посилення розвитку коре-
невої системи, покращення фітосанітар-
ного стану рослин та значну прибавку
урожаю.

О. А. Коваленко, кандидат сільсько-
господарських наук, доцент
Миколаївського державного аграрного
університету, м. Миколаїв, Україна.

В. А. Болоховська, кандидат техніч-
них наук, лауреат Державної премії в
галузі науки і техніки, директор з пер-
спективи та розвитку компанії «БТУ-
Центр»

Рис. Вплив Біокомплексу - БТУ на структурні елементи урожаю 
та урожайність соняшнику, гібрид Кубанський 930 селекції ВНДІОК
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«ГУРТОМ І БАТЬКА ЛЕГШЕ БИТИ»
Первое упоминание о Денежниково в

исторических документах появилось в 1865
году в связи со строительством храма
Первоверховных Апостолов Петра и Павла.
До наших дней то здание храма не сохрани-
лось, оно было разрушено в 1979 году. В
советское время в селе был колхоз «Заря»,
где работало 80% трудоспособного населе-
ния. Но с развалом СССР его постигла та же
участь, что и остальные колхозы. Время
было тяжелое, сельский бюджет трещал по
швам. А тут священник отец Василий обра-
тился к местной громаде с просьбой о
сборе средств на постройку церкви на
месте разрушенного храма.

Многим селянам тогда казалось, что эта
затея нереальная, многим, но не всем.
Верующие женщины, убеленные сединами
и умудренные жизнью, были уверены, что с
возрождением храма, возродится и село. И,
несмотря на преклонный возраст, они объ-
единились в инициативную группу, возгла-
вила которую Мария Васильевна
Воронкина. Сбор средств проходил не все-
гда гладко, но в целом громада поддержала
идею, и строительство началось. Длилось
оно десять лет. «Несмотря на все трудно-

сти, 12 июля 2005 года во вновь построен-
ном храме отец Василий отслужил торже-
ственную литургию в честь 150 - летия со
дня закладки первого камня в храм, который
был варварски разрушен, - вспоминает
Сергей Артёмов, - И это была первая
ласточка на пути самоорганизации нашей
громады. А селяне поняли, что громада –
это великая сила». 

«ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ТЕЧЕТ»
Пост сельского головы селяне доверили

Сергею Артёмову в 2006 году, так как пом-
нили, что еще в колхозе он был хорошим
главным инженером. Сейчас в Денежниково
341 домохозяйство, население 888 человек.
В распоряжении громады 677 га земли, из
них 288 га - территория населенного пункта.

Когда колхозная земля была распаева-
на, и ее стали обрабатывать местные фер-
меры, то чтобы хоть как-то увеличить
поступления в сельский бюджет, сельский
голова провел с ними соответствующую
работу и убедил, что пора выходить «из
тени» и работать официально. Так в бюд-
жет села мало - помалу стали поступать
налоги и сборы. Затем Сергей Николаевич
начал поиски путей привлечения в село
внебюджетных средств. Не зря говорится,
«кто ищет, тот всегда найдет». И однажды
ему попал в руки диск с тренингами
Украинского фонда социальных инвести-
ций. Этот диск стал руководством к дей-
ствию. «Когда после изучения диска УФСИ
я засел в Интернет, то узнал, что есть
много программ, проектов и грантов, бла-
годаря участию в которых можно привле-
кать необходимые средства, - рассказыва-
ет Сергей Артёмов, - Но тогда в основном
предоставлялись гранты на создание
сельскохозяйственных кооперативов. Вот
мы и решили для развития в частном сек-
торе мясомолочного животноводства
организовать молочный кооператив, так
как в сельских подворьях было около
сотни коров».

ДЕНЕЖНИКОВЦЫ 
НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
Путь к созданию кооператива, был

непростым. Но многочисленные тренинги,
изучение нормативных документов, а самое
главное, агитационная работа среди насе-
ления дали свои результаты. В январе 2008
года был зарегистрирован сельскохозяй-
ственный обслуживающий кооператив «Ай -
Дар», возглавил который Василий
Воронкин. Часть селян, которые держали
коров, влились в кооператив. Поначалу
работа сводилась к реализации молока на
рынках областного центра, до которого от
села около 70 км. Тогда у кооператива не
было молоковоза, поэтому молоко собира-
ли в трехлитровые банки, на каждой делали
отметку, с какого двора молоко, и везли его
на микроавтобусе в Луганск.

«Но на такой примитивной форме рабо-
ты наши кооператоры не остановились.
Росло число членов кооператива, нужно
было подумать о взаимопомощи в заготовке
кормов, приобретении сельхозтехники и
молоковоза, - рассказывает Сергей
Артёмов, - Поэтому поиск программ и гран-
тов мы не прекращали». Через год коопера-
тив «Ай - Дар» был признан лучшим сельско-

хозяйственным обслужи-
вающим кооперативом в
Луганской области. Потом в
соответствии с
Постановлением КМУ он
вошел в двадцатку показа-
тельных кооперативов стра-
ны со всеми вытекающими
последствиями: кооператив
получил в дар молоковоз, а в
конце 2009 года средства из
госбюджета в размере 70
тыс. грн. на приобретение
сельсхозтехники.

Следующий 2010 год
ознаменовался тем, что в
рамках реализации Проекта
«Повышение уровня благо-
состояния членов СОК «Ай -

Дар» путем улучшения каче-
ства скота, обучение и обога-

щение громады в с. Денежниково Луганской
области» 17 членов кооператива получили
племенных нетелей симментальской поро-
ды. Чтобы это свершилось, проект прошел
экспертную оценку и получил одобрение в
Международной Благотворительной
Фундации «Хайфер Прожект Интернэшнл»,
ныне – Международная Благотворительная
Организация «Добробут громад». Проект
рассчитан на пять лет, его общая стоимость
составляет 149,9 тыс. долларов США.

За время реализации проекта СОК «Ай -
Дар» в общей сложности получил в дар 27
племенных нетелей. В результате от первой
партии, полученной в 2010 году, приплод из
14 нетелей передан в дар другим членам
кооператива. К тому же, в рамках проекта
получено оборудование для зооветобслу-
живания скота, элитные семена сельхоз-
культур для экологически чистого домашне-
го земледелия и средства на оплату работы
председателя кооператива, зоотехника и
ветеринара.

КООПЕРИРОВАТЬСЯ, 
КООПЕРИРОВАТЬСЯ И ЕЩЕ 
РАЗ КООПЕРИРОВАТЬСЯ
Но в Денежниково решили не ограничи-

ваться только мясомолочным животновод-
ством, а заняться другими видами сельско-
го хозяйства. И в июне 2012 года был заре-
гистрирован уже многопрофильный сель-
скохозяйственный обслуживающий коопе-
ратив «Каскад». Сейчас на стадии регистра-
ции еще один кооператив, где планируется
заниматься животноводством, в том числе и
выращиванием овец и коз. А чтобы объеди-
нить усилия и ресурсы сельскохозяйствен-
ной отрасли села, в 2013 году создана
«Ассоциация сельскохозяйственных обслу-
живающих кооперативов и сельхозпроизво-
дителей «Ай - Дар Плюс», в которую вошли
кооперативы, четыре фермерских хозяй-
ства и частные землевладельцы, так назы-
ваемые единоличники. «Ассоциация – это
второй уровень кооперации и мы создали
ее для того, чтобы совместно вести обра-

ботку земли, используя имеющуюся сель-
хозтехнику, - рассказывает Сергей
Николаевич, - Не секрет, что закупку ГСМ,
удобрений, средств защиты растений,
семян дешевле делать оптом. И теперь мы
делаем это в рамках Ассоциации.
Совместными усилиями будем реализовы-
вать и выращенную сельхозпродукцию».

А недавно совместными усилиями на
общественном пастбище громады устано-
вили оборудование, которое облегчает
выпас общественного стада. Его селяне
окрестили «электропастух» и не зря, ведь он
позволяет управлять выпасом животных
согласно календарному плану использова-
ния пастбищ, начиная с наиболее малопро-
дуктивных участков с последующим их вос-
становлением. «Электропастух», а также
мотоблок и бензопилы на общую сумму 30
тысяч гривен, мы приобрели благодаря
Проекту «Сохранение биоразнообразия
путем управления общественными пастби-
щами в Новоайдарском районе Луганской
области», который реализуется в селе
Денежниково общественной организацией
«Широкий степ» и финансируется
Глобальным Экологическим Фондом. Этот
проект стал логическим продолжением
Проекта «Биоразно образие степей», кото-
рый также успешно реализован на террито-
рии громады.

Вообще в Денежниково реализация про-
ектов переплетается между собой, как
например, забота о биоразнообразии окру-
жающей природы, управление обществен-
ным достоянием, в частности обществен-
ными пастбищами, мероприятия по энер-
госбережению. Так в Плане управления
общественными пастбищами заложено
проведение сельских толок по очищению
пастбищ от деревьев и кустарника, а защит-
ных лесополос от сухостоя. А спиленные
деревья используются для отопления сель-
совета и других объектов. А это уже реали-
зация проекта «Альтернатива газу есть».
«Наше село, наверное, самое патриотичное
в Украине, так как мы более чем вдвое
сократили потребление газа, - смеется
Сергей Николаевич, - Ну а если серьезно, то
вокруг нас много ресурсов и резервов, надо
только их увидеть и дать к ним доступ
людям. Это задача сельсовета и моя лично,
как сельского головы». Кстати сказать,
денежниковская громада была награждена
Советом Европы дипломом второй степени
за практику местного самоуправления под
названием: «Сельская ТОЛОКА, или две
собаки вместе наловят больше зайцев, чем
четыре - по отдельности!».

УЧИТЬСЯ САМИМ И УЧИТЬ ДРУГИХ
Сотрудничество денежниковской грома-

ды с МБО «Добробут громад», УФСИ,
ПРООН и другими
фондами принесло
свои плоды, прежде
всего это повышение
активности селян.
Люди объединились в
общественные орга-
низации «Казачья
застава хутора
Денежниково», НРОО
«Товарищество сель-
ских женщин
«Акация», НРОО
«Слобода». В селе
проходит много
обучающих семина-
ров различной
н а п р а в л е н н о с т и .
Очень часто денежни-
ковцы за получением новых знаний и обме-
на опытом выезжают не только в другие
города Украины, но и за рубеж.

Так после обучения и стажировки в
Польше работники сельсовета при консуль-
тации и помощи польских специалистов
разработали «Комплексную программу ори-
ентированного на человека, управляемого
развития общества с. Денежниково на 2010
- 2020 годы «Каскад - 2020»». В рамках этой
программы запланированы и успешно реа-
лизуются 26 целевых проектов. В течение
2012 года в рамках Стратегии «Каскад -
2020» было разработано и принято три про-

граммы и Стратегия развития сельского
зеленого туризма, Программа экономиче-
ского и социального развития, программа
Благоустройства населенного пункта и
Программа развития физической культуры

и спорта. «Все программы у нас работают, а
не существуют на бумаге, - продолжает
свой рассказ сельский голова, - Так, в рам-
ках развития зеленого туризма открыта
агроусадьба «Черепахи». Благодаря уча-
стию в программе правительства Японии
«Успешная громада», выиграли грант и
получили комплект компьютерной техники.
Еще установили две вышки мобильной
связи с выходом в Интернет, отремонтиро-
вали спортзал и Дом культуры».

КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ 
СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Что касается ремонта ДК, то проходил

он в несколько этапов. Еще в 2007 году был
реализован проект УФСИ «Улучшение усло-
вий для предоставления услуг в области
культуры в с. Денжниково». В проекте пред-
усматривался ремонт, обустройство панду-
са и поддержка кружков и художественных
коллективов. Бюджет проекта составил 400
тыс. грн, громада собрала 40 тыс. грн. В
результате отремонтировали кровлю, заме-
нили окна и двери, сделали косметический
ремонт, а позже за счет средств районного
бюджета заменили систему отопления в
спортзале. А вот зрительный зал ДК так и
оставался без отопления.

Но женщины из РНОО «Общество сель-
ских женщин «Акация» не хотели мириться с
этой ситуацией. «Женщины нашего села –
это огромный людской капитал, можно
лишь восхищаться их энергии и жизнеут-
верждающему оптимизму. Так из 12 депута-
тов сельсовета – 6 женщины, из 10 членов
исполкома половину также составляют жен-
щины, - не без гордости говорит Сергей
Артёмов, - Благодаря их инициативе в ДК
теперь есть отопление».Главным праздни-
ком на селе является День работников сель-

ского хозяйства. И чтобы этот праздник
проходил в комфортных условиях, заботу о
его проведении в 2011 году взяла на себя
«Акация». «Мы инициировали проведение
совместного заседания членов исполкома и
депутатов Денежниковского Совета, на
котором были определены мероприятия по
подготовке к празднику. Упор был сделан на
проведение праздничного концерта, - рас-
сказывает руководитель «Акации» Ася
Артёмова, - А для того, чтобы концерт про-
шел в комфортных условиях, мы поставили
жесткие условия мужской части
сельского актива - безотлагатель-

ЧЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ, ЕСЛИ СЕЛЬСОВЕТ СТАНЕТ 
«ЛОКОМОТИВОМ» В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ ГРОМАДЫ

Жребий на нетелей тянут братья Винокуровы

Заседание инициативной группы

Установка електропастуха
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У природі сезонна активність кліщів
спостерігається з березня по листопад,
має два виражених піки активності – в
квітні - травні та серпні - вересні. Як бачи-
мо, ці періоди співпадають з періодами
масових сільськогосподарських робіт,
виїздів на природу, відпочинку в лісах -
тобто, ризики інфікування людей в цей
час  надзвичайно великі. Тому ми підготу-
вали матеріал, використовуючи поради
фахівців, та радимо прочитати уважно
його самому, та ознайомити з ним своїх
близьких та працівників господарств.

Кліщі можуть нападати на людину у
будь - який час дня і ночі, в будь-яку
погоду. Як правило, їх менше в суху
жарку погоду і більше в прохолодну,
похмуру. Живляться кліщі кров’ю людей
та тварин, занурившись хоботком глибо-
ко в шкіру. Кровосмоктання кліща може
тривати до 12 діб. Напившись крові
людини або тварини кліщ відпадає само-
стійно для відкладання яєць в грунт.

Кліщ може бути переносником порядку
20 інфекцій. Найнебезпечніші - енцефаліт і
хвороба Лайма. На щастя, на території
України кліщі - переносники енцефаліту
зустрічаються рідко. За даними
Міністерства охорони здоров’я України,
небезпечними зонами з кліщового енце-
фаліту (де можливе зараження та щорічно
реєструються місцеві випадки) є окремі
території України: Волинська область -
Ратнівський, Ківерцівський, К.Каширський,
Ковельський, Любомильський, Мане -
вицький, Луцький райони та Яворівський
район Львівської області.

А ось інфікованість кліщів Борелли
(переносники хвороби Лайма) за інфор-
мацією Павла Дьяченка, старшого нау-
кового співробітника відділу нейроінфек-
цій Інституту епідеміології та інфекційних

захворювань ім. Л. Громашевського, в
залежності від регіону і особливостей
сезону становить від 10 % до 70 %. Ці
бактерії вражають нервову та серцево -
судинну системи.

Як відбувається напад кліща ?
Кліщі присмоктуються до людей не

лише під час перебування на природі,
але й через деякий час, після відвідуван-
ня зеленої зони, залишившись на одязі,
речах. Існує ризик нападу кліщів в елек-
тричці, в автобусі, автомобілі, якщо
поряд є попутники, які повертаються з
поля чи лісу. Крім того, кліщі можуть
заноситись до житла людини з букетами
квітів, собаками, іншими тваринами.

Чи можна не помітити 
напад кліща ?
Кліщ разом зі слиною виділяє анесте-

зуючу рідину, що робить укус практично
безболісним, і тільки через декілька
годин виникає відчуття болю. Дорослих
кліщів, що присмокталися, як правило,
можливо помітити через 2 - 3 дні: в місці
наявності кліща з’являються припух-
лість, свербіж, почервоніння, сам кліщ
збільшується у розмірах.

Нападають і зовсім маленькі, майже
прозорі німфи (статевонезріла стадія
кліща), що часто для людини залишаєть-
ся не помітним.

Кліщ присмоктується протягом 15 -
20 хвилин. Якщо його помітити одразу,
буде легше видалити. Чим більше часу
пройшло від присмоктування кліща, тим
більша вірогідність зараження.

Чи можна уникнути укусу кліща?
«Так. Особливо, якщо приймати від-

разу кілька превентивних заходів, - каже
Павло Дьяченко. - Перше - треба знати,
що кліщі нападають з трави або з низьких
чагарників (в тому числі і в міських дво-
рах), на яких сидять, чекаючи «здобичі»,
а не планують з дерев, як це їм припи-
сують обивателі. Тому без особливої
потреби не ходіть по таким зарослях.

Друге - потрапивши на тіло , кліщ
спочатку шукає зручне місце для укусу і
присмоктується до місць з найбільш тон-
кою шкірою: за вухами, на шиї, в паховій
області. На пошуки іноді йде і кілька
годин. Тому оглядаючи себе і супутників
кожні 1 - 1,5 години, ви зможете вчасно
помітити непрошеного гостя.
Обов'язково проведіть ретельний огляд

після повернення додому.
Третє - якщо йдете працювати в поле,

чи ліс, і дозволяє температура повітря,
одягайтеся герметично. Тобто не просто
одяг з довгими рукавами- брючинами -
коміром, а щоб одежа при цьому щільно
облягала тіло.

Четверте – обробіть на час перебуван-
ня в потенційно небезпечних місцях одяг і
особливо відкриті ділянки тіла, репелен-
том. Тільки врахуйте , що засобів, однако-
во ефективно діючих на всіх комах, немає.
Тому не купуйте універсальні, беріть спе-
ціальний засіб проти кліщів».

Як витягнути паразита самому ?
«Акуратно взяти кліща пінцетом і

плавно повертаючи в одну сторону (за
годинниковою стрілкою або проти неї)
легенько тягти його вгору. «Душити»
паразита, змащуючи місце укусу олією,
не варто. Кліщ загине, але хвилин через
20 - 30. Сенсу ні в тому, ні в іншому
немає, бо якщо кліщ вас укусив, то інфі-
кування (якщо він був переносником

зарази ) вже відбулося, в перші ж секун-
ди. Краще постаратися якомога швидше
дістатися до найближчого травмпункту
чи поліклініки, де хірург або інфекціоніст
витягнуть паразита: швидко і не розда-
вивши його, - каже Павло Анатолійович. -
Останнє дуже важливо, тому що з'яв-
ляється можливість віднести кліща на
аналіз: в найближчу санстанцію або при-
ватну лабораторію. Так можна дізнатися,
переносником яких інфекцій він є і при-
значити лікування. Для аналізу підходить
тільки живий кліщ ! А доморощеними
способами, як правило, вдається витяг-
ти паразита тільки по частинах. Якщо все
ж будете витягувати кліща самі, то після
змастіть місце укусу будь - яким анти-

септиком: спиртом, йодом, зеленкою».
Які ліки прийняти після укусу ?
«Самостійно - ніякі ! Питання про при-

значення медикаментів має вирішувати
лікар, враховуючи не тільки результати
аналізу кліща, а й особливості здоров'я
конкретної людини, - каже Павло
Дьяченко. - В якості основної терапії, як
правило, призначаються антибіотики тет-
рациклінового ряду (до 12 років заборо-
нені), або групи цефалоспоринів на 14
днів, а також протиалергічні препарати.
Це якщо було інфікування Борелли. Якщо
ж кліщ був роздавлений, то тут вже на
розсуд лікаря. Але, як правило, антибіоти-
ки призначають, оскільки наслідки зара-
ження хворобою Лайма дуже серйозні».

Коли виявляються наслідки 
зараження ?
«Тільки через 1 - 3 тижні: з'являється

кільцеподібні почервоніння навколо
місця укусу (але тільки в 60 - 70 % випад-
ків), виникають відчуття, як при застуді
(ломота в тілі, слабкість), температура

тіла може навіть не
п і д в и щ у в а т и с я .
Підступність хвороби
Лайма ще й у тому, що
діагностувати її не так
просто навіть за аналі-
зом крові. Тому що так
звані гострофазні
антитіла (класу М)
з'являються при ній
тільки через 3 - 4
тижні, а антитіла класу
G, що говорять про те,
що контакт з Борелли

був, лише через 3 - 4 місяці, - каже Павло
Дьяченко. - Таким чином, якщо лікар вва-
жав за потрібне не призначати лікування
відразу після укусу, спостерігайте за
собою і у випадку найменших підозр
починайте обстеження в зазначені тер-
міни. Їх може призначити інфекціоніст
поліклініки, або ж можна самостійно
звернутися в приватну лабораторію.
Крім того, через 7 - 10 днів після укусу
вже буде інформативним загальний ана-
ліз крові: він у разі інфікування покаже
підвищення рівня лейкоцитів».

В підготовці матеріалів викори-
стана інформація інтернет - ресурсів

http://vesti.ua/ та
http://zdorov.com.ua/

ЩО РОБИТИ В РАЗІ УКУСУ КЛІЩА?

но решить проблему отопления в
зрительном зале Дома культуры».

Координировала мероприятия по орга-
низации праздника депутат сельсовета
Марина Шевырёва. За финансовой помо-
щью обратились к фермерам и предприни-
мателям, а среди жителей распространили
благотворительные билеты на концерт.
Один из местных предпринимателей выде-
лил средства на оборудование отопления в
ДК, но при условии полной анонимности
его финансовой помощи. В работу по
устройству отопления включились мужчи-
ны Юрий Кошман, Алексей Кобелев,
Сергей Кривянин и Пётр Артёмов. И празд-
ничный концерт проходил уже в теплом
зрительном зале, который впервые за
последнее десятилетие был полон до отка-
за. Вот так женщины смогли расшевелить
мужчин и День работников сельского
хозяйства в селе Денежниково прошел на
славу.

В ходе реализации проекта «Создание
ячейки общественной активности на базе
Дома культуры села Денежниково», кото-
рый одобрен ОО «Институт развития и соци-
альных инициатив» при поддержке
Антикризисной гуманитарной программы
МФ «Возрождение» в ДК сельские мастери-

цы обучают всех желающих вязанию.
Причем, проектом предусмотрены сред-
ства на приобретение материалов для
работы кружка. А еще раньше были созданы
кружки бисероплетения и вышивки. И около
70 жителей села, среди которых 50 пред-
ставителей молодого поколения, посещают
эти кружки.

Еще благодаря активисткам в 2010
году возобновлена работа детсада
«Колобок», где организована группа крат-
ковременного пребывания детей
дошкольного возраста. При участии
«Акации» в детсаде в рамках программы
ЕС ПРООН «Местное развитие ориентиро-
ванное на громаду» реализован микро -
проект «Сохранение окружающей среды с.
Денжниково путем установки биоканали-
зации для десткого сада «Колобок».

А директор и воспитатель в одном лице
детсада Ирина Долбина, которая также
активистка «Акации», собрав отцов и деду-
шек своих воспитанников, обратилась к
ним с вопросом: «А не слабо ли вам сде-
лать для детворы игровую площадку?». И
мужчинам ничего не оставалось, как отве-
тить, что «Не слабо!». И в результате из
того, что казалось, является хламом и
мусором - старые автошины, ПЭТ - бутыл-

ки, бревна превратилось в паровозик и
самолет, мишку с бочонком меда, лебедей
и другие забавные малые архитектурные
формы.

ЖИТЬ ПРОСТОЙ ЖИЗНЬЮ
Как часто можно слышать жалобы

селян на бездействие местной власти, на
отсутствие бюджетных средств, без чего
украинские села приходят в упадок, а то и
просто вымирают. А вот опыт работы
Денежниковского сельсовета и его лидера
Сергея Артёмова говорит о том, что,
несмотря на трудности и проблемы, сель-
совет способен организовать громаду для
решения ее социально - экономических
проблем и развития территории.
«Нехватка финансовых ресурсов застави-
ла нас искать пути реализации местных
инициатив и участвовать в самых разных
программах, - говорит Денежнековский
сельский голова, - Но самое главное, что
сельсовету удалось расшевелить громаду.
Люди не только принимают активное уча-
стие в реализации различных проектов, но
уже и сами ищут и предлагают пути разви-
тия громады. А сельсовет – это «локомо-
тив» для реализации их планов».

Но, вот спокойное течение жизни

живописного села Денежниково, как и
других территорий Украины, нарушено.
«Опять обострился извечный историче-
ский спор западников и славянофилов,
куда все - таки идти на поклон Украине – в
Евросоюз или кинуться в объятия «стар-
шего брата», зовущего нас в Таможенный
союз. Но если раньше это был только
спор, то сейчас он вылился в вооруженное
противостояние с кровопролитием. Вот
что страшно! – с горечью в голосе говорит
Денежниковский сельский голова, - В
связи с текущей ситуацией мнение селян,
конечно, разделилось. Но чтобы отвлечь
их не только от тревожных, но и порой кра-
мольных мыслей, сельсовет и наши обще-
ственные организации стараются прово-
дить больше совместных сельских меро-
приятий, вовлекают людей в обществен-
ную работу и настраивают на то, что нужно
жить в мире и согласии, и что Украина
должна быть единой. Мы хотим простой
сельской жизни - работать на земле, рас-
тить детей и внуков, передавать им свои
традиции, прививать любовь к родному
краю и своей стране».

Лариса Чайка, Луганск

ЧЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ, ЕСЛИ СЕЛЬСОВЕТ СТАНЕТ 
«ЛОКОМОТИВОМ» В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ ГРОМАДЫ
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1. Законодавчі та 
нормативні зміни

01 квітня 2014 року вступив в
силу Закон України “Про запобі-
гання фінансової катастрофи та
створення передумов для еконо-
мічного зростання в Україні”,
який був прийнятий від 27 берез-
ня 2014 року за № 1166-VII.

Законом, зокрема внесені зміни
до Податкового кодексу Україні в
Розділ XIII «Плата за землю», щодо
змін ставок земельного податку.
Радикально збільшено оподаткуван-
ня сільськогосподарського землеко-
ристування, оскільки базою для
справляння фіксованого сільсько-
господарського податку взамін нор-
мативної грошової оцінки сільсько-
господарських угідь 1995 року, стала
поточна нормативна грошова оцінка
з урахуванням коефіцієнта індексації
за станом на 1 січня базового подат-
кового (звітного) року. Нові показни-
ки оцінки перевищують ті, що висту-
пали базою для справляння податку,
у 5,6 рази (враховується коефіцієнт
індексації 3,2 та додатковий коефіці-
єнт 1,756, що був запроваджений у
2011 році).

19 квітня 2014 року набрав
чинності Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодав-
чих актів України у зв’язку з при-
йняттям Закону України «Про
інформацію» та Закону України
«Про доступ до публічної інфор-
мації» за № № 1170-VII, що був
прийнятий 27 березня 2014 року.

Законом, зокрема, внесені зміни
в Закон України «Про регулювання
містобудівної діяльності», а саме
вказує, що матеріали генерального
плану населеного пункту відтепер не
можуть містити інформацію з обме-
женим доступом та бути обмежени-
ми в доступі. Загальна доступність
матеріалів генерального плану насе-
леного пункту забезпечується шля-
хом його розміщення на веб-сайті
органу місцевого самоврядування та
у місцевих періодичних друкованих
засобах масової інформації, а також
у загальнодоступному місці у примі-
щенні такого органу. Матеріали
генерального плану населеного
пункту надаються за запитом відпо-
відно до Закону України «Про доступ
до публічної інформації».

Таким чином, завдяки прийнято-
му Закону значною мірою має бути
спрощений доступ до містобудівної
документації, яка широко викори-
стовується при регулюванні земель-
них відносин і яка, до останнього
часу, нерідко «утаємничувалася»
органами місцевого самоврядуван-
ня з метою прихованого перерозпо-
ділу земель. Прийнятий Закон дає

надії на підвищення прозорості
земельних та містобудівних відно-
син, а також посилення громадсько-
го контролю за діяльністю органів
влади.

Прийняття 09 квітня 2014 року
Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо скорочення кілько-
сті документів дозвільного харак-
теру» за № 1193-VII.

Законом вносяться зміни до дея-
ких законодавчих актів України які
стосуються документів дозвільного
характеру. Зокрема, внесені зміни
до Переліку документів дозвільного
характеру у сфері господарської
діяльності, якими виключені:

- висновок Комісії з розгляду
питань, пов’язаних з погодженням
документації із землеустрою, про
погодження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки;

- висновок щодо використання
земельних лісових ділянок для видо-
бування корисних копалин (крім
видобування корисних копалин міс-
цевого значення для власних
потреб), прокладання кабельних
ліній, трубопроводів та інших комуні-
кацій, здійснення бурових, підривних
та інших робіт, не пов’язаних з
веденням лісового господарства;

- погодження зміни цільового
призначення земельних лісових
ділянок;

- погодження Кабінетом Міністрів
України продажу земельних ділянок,
що перебувають у власності терито-
ріальних громад, іноземним держа-
вам та іноземним юридичним осо-
бам;

- погодження Кабінетом Міністрів
України продажу земельних ділянок,
що перебувають у власності терито-
ріальних громад, іноземним держа-
вам та іноземним юридичним осо-
бам;

- погодження та затвердження
проектів землеустрою сільськогос-
подарських підприємств, установ і
організацій, особистих селянських,
фермерських господарств.

Формально, відтепер вказані
документи не можуть вимагатись від
суб’єктів господарювання, проте до
внесення змін у спеціальні акти зако-
нодавства ці документи можуть
вимагатися від суб’єктів, які не
мають підприємницького статусу.

Внесено зміни до Лісового кодек-
су України, якими його гармонізова-
но із вимогами земельного законо-
давства у частині використання
земельних лісових ділянок. Зокрема,
використання земельних лісових
ділянок для розташування підпри-
ємств, споруд та інших об’єктів, що
шкідливо впливають на стан і відтво-
рення лісів, відтепер має здійснюва-

тися після надання таких ділянок для
зазначених цілей у порядку, вста-
новленому Земельним кодексом
України. Використання земельних
лісових ділянок для видобування
корисних копалин (крім видобування
корисних копалин місцевого значен-
ня для власних потреб), прокладан-
ня кабельних ліній, трубопроводів та
інших комунікацій, здійснення буро-
вих, підривних та інших робіт, не
пов’язаних із веденням лісового гос-
подарства, також здійснюється після
надання таких ділянок для зазначе-
них цілей у порядку, встановленому
Земельним кодексом України.

2. Акти органів виконавчої
влади у сфері земельних 
відносин

04 квітня 2014 року набрав
чинності наказ Міністерства
юстиції України “Про внесення
змін до наказу Міністерства юсти-
ції України від 02 квітня 2013 року
№ 607/5” прийнятого 26.03.2014
року за № 570/5, який зареєстро-
ваний в Міністерстві юстиції
України 27 березня 2014 р. за №
370/25147.

Вносяться зміни до наказу
Міністерства юстиції України від 02
квітня 2013 року № 607/5 «Про захо-
ди щодо взаємодії органів державної
реєстрації прав та їх посадових
осіб». Цей досить сумнівний з точки
зору відповідності вимогам законо-
давства наказ значно ускладнює у
деяких випадках процедуру реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно,
оскільки орган державної реєстрації
прав у день прийняття відповідної
заяви не розглядає її самостійно, а
за допомогою програмного забез-
печення Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно передає
таку заяву на розгляд до
Укрдержреєстру. У подальшому дер-
жавний реєстратор прав на нерухо-
ме майно Укрдержреєстру з дотри-
манням процедури, визначеної
Порядком державної реєстрації
прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2013 року № 868, розглядає
заяву, подані до неї електронні копії
документів, поданих для державної
реєстрації прав, та приймає відпо-
відне рішення.

«Ускладнена» процедура
реєстрації прав, після внесених змін,
залишається у тих випадках, коли
речові права реєструються:

• на підставі рішень судів, що
набрали законної сили, де однією із
сторін є юридична особа, та/або
інший суб’єкт господарювання,
та/або фізична особа — підприє-

мець (крім випадків державної
реєстрації права власності на під-
ставі рішень судів у справах про
спадкування);

• на підставі договорів іпотеки,
що містять застереження про задо-
волення вимог іпотекодержателя;

• на підприємства як єдині
майнові комплекси;

• на новосформовані земельні
ділянки лісогосподарського, приро-
доохоронного, оздоровчого, рек-
реаційного, історико-культурного
призначення, водного та природно-
заповідного фонду загальною пло-
щею понад 1 га;

• на земельні ділянки загаль-
ною площею понад 1 га, які відво-
дяться за рахунок земель лісогоспо-
дарського, природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного, істори-
ко-культурного призначення, водно-
го та природно-заповідного фонду (у
тому числі зі зміною цільового при-
значення);

• на підставі договорів про
інвестування та/або договорів про
спільну діяльність, однією із сторін у
яких є держава в особі органу управ-
ління майном або територіальна гро-
мада в особі відповідного органу
місцевого самоврядування або під-
приємства, установи, організації
державної чи комунальної форми
власності (крім випадків державної
реєстрації права власності на об’єк-
ти житлової нерухомості за фізични-
ми особами);

• на об’єкти нерухомого майна
загальною площею понад 5000 кв.
метрів, що розташовані на земельній
ділянці.

Варто відзначити, що «усклад-
нень» немає у випадках державної
реєстрації речових прав на нерухоме
майно, реєстрація яких проведена
до 01 січня 2013 року відповідно до
законодавства, що діяло на момент
їх виникнення, а також державної
реєстрації права власності на неру-
хоме майно одночасно із заявами
щодо державної реєстрації похідних
від права власності речових прав на
нерухоме майно, реєстрація яких
проведена до 01 січня 2013 року від-
повідно до законодавства, що діяло
на момент їх виникнення.

Слід відмітити, що формально
чинне законодавство передбачає
жодних «ускладнених» процедур при
реєстрації речових прав на нерухоме
майно, а заява про реєстрацію речо-
вих прав на таке майно за загальним
правилом має розглядатися тим
реєстратором прав, якому вона була
подана.

За інформацією Земельної 
спілки України

http://zsu.org.ua/

ОГЛЯД ОСТАННІХ ЗМІН У ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
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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 8 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) 501878823  

Рек лам ний від ді л:
(044) 501878823,  501878824
E8 ma il:farmexpo@ukr.net

Від діл роз пов сюд жен ня:
(044) 501878823
E8 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 ноE
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, 12MА
Тел.: (0432) 55M63M97

Під пи са но до дру ку  M   28.05.2014
Від дру ко ва но               M    29.05 .2014

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

Нак лад — 18000 при мір ни ків.

За мов лен ня №147808

Верховна рада підтримала зако-
нопроект, який фактично дає право-
мобілізувати будь-який автотранс-
порт у юридичних осіб.

За відповідний законопроект №
4785 від 28 квітня 2014 року «Про
внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення обо-
ронно - мобілізаційних питань під час
проведення мобілізації» проголосу-
вали 250 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запис-
кою, документ фактично дає право
мобілізувати будь - який автотранс-
порт у юридичних осіб.

«Більшість правок, які внесли до
цього законопроекту до другого
читання, не торкнулися самої суті.
Так, згідно з законом, "виконання вій-
ськово - транспортного обов’язку
щодо мобілізації, якщо не введено
правовий режим воєнного чи надзви-
чайного стану, здійснюється відпо-
відно до мобілізаційного плану
України шляхом безкоштовного залу-
чення транспортних засобів у юри-
дичних осіб для забезпечення потреб
Збройних сил, інших військових фор-

мувань на умовах повернення транс-
порту власникам після оголошення
демобілізації», - йдеться у документі.

Водночас у законі зазначено, що
обсяги транспортних засобів за типа-
ми і марками, які планують залучити
під час мобілізації, встановлюють
місцеві держадміністрації за подан-
ням військових комісаріатів.

Як зазначається, прийом - пере-
дача транспортних засобів, залуче-
них під час мобілізації, і їхнє повер-
нення після оголошення демобілізації
здійснюються на підставі актів прийо-
му - передачі, в яких слід зазначити
відомості про власників, технічний
стан, балансову вартість та інші
необхідні відомості, що дозволяють
ідентифікувати ТЗ.

«Повернення транспортного засо-
бу власникові здійснюється протягом
90 календарних днів із моменту ого-
лошення демобілізації. Порядок ком-
пенсації шкоди, заподіяної транс-
портним засобам унаслідок їхнього
залучення під час мобілізації, визна-
чає Кабмін", - йдеться в документі.

Юридичний відділ АФЗУ

ЛЮБИЙ АВТОТРАНСПОРТ У ФЕРМЕРА 
МОЖУТЬ МОБІЛІЗУВАТИ

Некваліфіковані працівники зруй-
нували у Криму споруди Північно -
Кримського каналу і намагаються
тепер отримати воду, прориваючи
поза цими спорудами арики.

Про це заявив журналістам голова
Херсонської облдержадміністрації
Юрій Одарченко, передає кореспон-
дент Укрінформу.

«Плани (самопроголошеної крим-
ської влади - Ред.) стосовно того, що
вони, захопивши споруди Північно -
Кримського каналу, зможуть подава-
ти воду сільгоспвиробникам та у
водосховища, не виправдалися.
Вони наповнили ці служби некваліфі-
кованими людьми, які, ми маємо
інформацію, вже зруйнували на тери-
торії Криму самі споруди Північно -
Кримського каналу, і намагаються
відібрати воду поза спорудами, про-
сто прориваючи якісь арики», - зазна-
чив Одарченко.

За його словами, те, що Крим сьо-
годні не може отримати дніпровську
воду спричинено безвідповідальною

позицією тих людей, які називають
себе владою в Криму.

Що ж до сільгоспвиробників
Херсонщини, то вони отримують
зараз для своїх потреб дніпровську
воду із Північно - Кримського каналу
на всіх територіях області, які обслу-
говуються даним каналом.

Довідка. Північно - Кримський
канал є найбільшою в Європі гідро-
технічною спорудою. Головне його
призначення – транспортування води
для зрошування та водозабезпечен-
ня Херсонщини і Криму. Зокрема,
водопотреба Криму на 85% забезпе-
чується з Північно - Кримського кана-
лу. Загальна довжина каналу від
Каховського водосховища до міста
Керч становить 402 км. Від Північно -
Кримського каналу зрошується
понад 460 тис. га сільгоспугідь, з них
майже 102 тис. га – у Херсонській
області і близько 360 тис. га - у
Криму.

За інформацією Укрінформ

ЧОМУ КРИМ НЕ ОТРИМУЄ ВОДУ?

Конкурсною комісією
Міністерства аграрної політики та
продовольства України оголошу-
ється конкурс з відбору об'єктів, що
фінансуватимуться у 2014 році за
рахунок коштів державного бюдже-
ту, спрямованих на підтримку
реформування та розвитку кому-
нального господарства у сільській
місцевості.

Конкурс буде проведено о 10.00
годині 12 червня 2014 року в примі-
щенні Мінагрополітики України (м.
Київ, вул. Хрещатик, 24 кім. 523).

Для участі в конкурсі обласним
формуванням сільського кому-
нального господарства, управлін-
ню виробничо - технологічної ком-
плектації, що входять до складу
об'єднання "Укрсількомунгосп",
необхідно до 09 червня 2014 року
надати об'єднанню такі документи:
відповідну кошторисну документа-

цію на виконання робіт; дефектний
акт; інформацію відповідної облас-
ної (районної) державної адмініст-
рації або органу місцевого само-
врядування про підтвердження
виділення коштів з місцевого бюд-
жету на відповідний об'єкт за
наявності, у разі фінансування за
рахунок інших джерел - документ
про підтвердження виділення
власних коштів підприємства або
організації.

За додатковою інформацією 
слід звертатися до секретаря
Комісії Кіріної Ірини Григорівни

(Тел. 044 – 278 – 70 - 64, 
електронна адреса
iryna.kirina@minagro.gov.ua).

Прес - служба МАПП

КОНКУРС НА БЮДЖЕТНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

Неодноразові вимоги фермерів та
рішення декількох фермерських з’їздів
про скасування обов'язкових техогля-
дів сільськогосподарської техніки
нарешті почуті. Про це на брифінгу
заявив голова Державної інспекції

сільського господарства України
Микола Поєдинок.

"Періодичний (обов'язковий щоріч-
ний) технічний нагляд сільськогоспо-
дарських машин плануємо повністю
відмінити. Він буде тільки плановий,

згідно з законом про нагляд та конт-
роль, коли будуть проводитися ком-
плексні перевірки сільськогосподарсь-
ких  підприємств", - сказав Поєдинок.

При цьому він уточнив, що плановий
техогляд буде відбуватися згідно кри-

теріїв ризику підприємства: є суб'єкти
господарювання, які можуть перевіря-
тися раз у 2 роки, раз у 3 роки і раз у 5
років, або по скаргах других осіб.

Інформація власного 
кореспондента

ТЕХОГЛЯД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ СКАСУЮТЬ

17 травня, міністр аграрної політи-
ки та продовольства України Ігор
Швайка під час робочого візиту до
Вінницької області ознайомився з
роботою ТДВ „Брацлав” та поспілку-
вався з колективом підприємства.

На сьогоднішній день „Брацлав” —
це єдине підприємство на території
України, яке замається виготовлен-
ням високотехнологічного та нау-
коємного обладнання для вироб-
ництва молока.

Спілкуючись з працівниками під-
приємства, Ігор Швайка зауважив:
«Розвивати вітчизняне виробництво
сільськогосподарської техніки та
обладнання – одне з стратегічно важ-
ливих завдань. Приклад сучасного
підприємства «Брацлав» доводить,
що це цілком можливо. Сьогодні,
коли основний акцент робиться на
підвищенні обороноздатності країни,
важливо, що працюють такі підпри-
ємства, які дбають про продовольчу
безпеку держави, сільське госпо-

дарство та харчову промисловість».
Міністр відзначив, що разом з тим

маємо загальну тенденцію таку, що в
умовах відкритого ринку продукція
нашого сільгоспмашинобудування
виявилась неконкурентоспромож-
ною. Внаслідок цього частка вітчиз-
няної техніки в обсягах її реалізації
різко зменшилась, а велика кількість
агровиробників використовують
машини й обладнання іноземного
машинобудування. «В умовах склад-
ної економічної ситуації та дефіциту
бюджетної підтримки наше завдання
підвищити інвестиційну привабли-
вість галузі, створити всі умови для
притоку інвестицій. Для цього ми на
законодавчому рівні максимально
дерегулюємо підприємницьку діяль-
ність за усіма напрямами, в тому
числі і у сфері виробництва сільсько-
господарської техніки та обладнан-
ня», - наголосив Ігор Швайка.

За інформацією РБК-Україна

РОЗВИВАТИ ВІТЧИЗНЯНЕ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

МАШИНОБУДУВАННЯ
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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

У Міністерстві юстиції хочуть спро-
стити процедуру реєстрації права влас-
ності на землю або її оренду. Для цього
в аграрні регіони країни будуть відправ-
лені мобільні групи реєстраторів.

За словами міністра юстиції, на роз-

гляд парламенту також передано зако-
нопроект про запровадження в Україні
системи електронної реєстрації прав
власності на ділянку або її оренду. В

Аграрних асоціаціях кажуть - це суттєво
зменшить рівень корупції в регіональних
представництвах Держреєстру.

За даними Міністерства юстиції,

щороку українці витрачали близько 20
мільярдів гривень на оформлення різно-
го роду документів. Третина цих коштів
осідала у кишенях державних службов-
ців.

За інформацією Мінюст

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ
(станом 28. 04. 2014 року)

МОБІЛЬНІ ГРУПИ РЕЄСТРАТОРІВ
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