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КОМБАЙН МАЙБУТНЬОГО

Серед основних трендів на ринку зернозбиральних 
комбайнів експерти називають зростання продуктивності 
при зниженні експлуатаційних витрат, збільшення 
автоматизації та інтелектуалізації, а також курс на уніфікацію 
в cільгоспмашинобудуванні. 
Детальніше про це на сторінці 5 видання.

ХТО НА ЗЕМЛІ ГОСПОДАР?

Фермер з Кіровоградщини Віктор Квашук, про якого цей 
нарис – людина відома не тільки в фермерському середовищі, 
а й в усьому агропромисловому комплексі України. І не 
лише як лауреат Почесної грамоти Верховної Ради України, 
а передусім як невтомний борець за фермерські інтереси, за 
ідеали української продовольчої незалежності. Очолюючи 
багато років поспіль Гайворонську районну асоціацію 
фермерів і приватних землевласників, Віктор Антонович не 
став кабінетним керівником, він завжди серед людей. До того 
ж, окрім громадської роботи, не може забувати й про власні 
лани, бо земля такого не пробачає.
Читайте матеріал на сторінці 4.

ЧИ ОТРИМАЄ 
СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСТВО 

ЗАКОНОДАВЧУ ПІДТРИМКУ?
19 березня 2015 року відбулося чергове засідання 

Національного прес-клубу з аграрних і земельних питань на 
якому було обговорено проблематику створення сімейних 
ферм, їх законодавча підтримка та чи виграють від цього прості 
селяни. Матеріал на сторінці 2 видання.

ФЕРМЕР КУЗУК ЧЕКАЄ
СПРАВЕДЛИВОСТІ ВІД 

ПРАВООХОРОНЦІВ 
ОДЕСЩИНИ…

Нещодавно до Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України після довгого очікування надійшов 
лист від прокуратури Одеської області, у відповідь на письмове 
звернення Президента АФЗУ І.Ф. Томича до Генерального 
прокурора України та відповідну газетну публікацію щодо 
скривдженого фермера Федора Кузука з Тарутинського району 
Одеської області, якого в червні 2013 року цинічно пограбували, 
відібравши вирощений ним врожай ячменю. На якусь мить 
навіть здалося, що нарешті скресла крига у нескінченному 
кримінальному провадженні. Та не так сталося, як гадалося... 
Продовження на сторінці 3 видання.

У цей фатальний час,
Коли картковий дім,

Якого людство грішне
Безглуздо будувало,

Руйнує звідусіль
Глобальний буревій-

«Усе пропало!»,
Коли Історія – повія

Метається на віражі
Між астероїдами зла,
Протистоянь, брехні,
А ми снуємо в міражі

Солодко – підлої свободи,
Що образ ліпить з нас

Цинічної ерзац – породи,
Коли жорстоко, лоб у лоб,

Зіткнулись, став на прю,
Минуле із Прийдешнім

На доленоснім перехресті
І «Бути чи не бути …»
Утретє стало на кону,

Опісля референдуму
Та згірклого Майдану,

Якого гідність здали
Нехлюям його слави,
А ті своїми чварами

Нам в душу наплювали.
Послухай, що тобі,

Як на духу скажу,
Для нас обох важливе!

Таки є з нами Божа сила!
І милостивий наш Господь,
Поки ще вільна ти країна,
Поки соборною та зрима,
Поки ми разом є родина – 
То Український ми народ.

Після всього, що натворили
З тобою владні гамадрили,
А ми у тім їм підсобили! …
Поки є чесні й працьовиті,

Патріотичні і талановиті,
Вітчизні здатні послужить,
Щоб Українство відродить,
Здолавши розбрати і чвари.
Поки живуча в тобі мова – 

Тарасова в віршах і колискова,
Святиня предків, солов’їна,

З якою нація – нетлінна,
Поки земля твоя – єдина

І з молотка не сплила нива – 
Надія й віра селянина!...

Поки стоїть в селі хатина
І в ній колише мати сина – 

Твого нащадка, Україно!
А на столі, біля колиски,
Під образами на кутку – 

Окрайцем врізана хлібина
На вишитому рушнику – 

Оце і є та Божа сила
Що нас тримає на духу!

БОЖА СИЛА!

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ТА ЯКІ ДІЇ ПРИ ЦЬОМУ 

ПРОВОДЯТЬСЯ
В наші дні трапляється чимало злочинів проти майна 

фермера, а інколи і проти нього особисто. Від того, на скільки 
ви обізнані в процесах, які повинні відбуватися, та що повинен 
робити сам фермер та представник слідчих органів, залежить 
подальше розслідування злочину.
Детальніше читайте на сторінці Правовика.

Ймовірно, таку назву матиме стаття, присвячена 
журналістському розслідуванню обставин злочинного замаху 
на життя фермера Юрія Шибера з Житомирщини і причин 
гальмування кримінального провадження за цим фактом. 
Коротко про це на сторінці 4.

Закінчився перший етап роботи по 
запровадженню фіксованого членства в 
Асоціації фермерів та приватних землевласників 
України. Невелика перерва, щоб дати селянам 
можливість здійснити весняно – польові роботи 
і не турбувати їх в цей складний період, і буде 
продовжено роботу в наступних областях: 
Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій 
та Одеській. Узагальнюючі матеріали про 
фермерські зібрання в Черкаській, Чернігівській, 
Київській, Харківській областях читайте на 
сторінці 8 видання.

ПЕРШІ 500 ФЕРМЕРІВ ОТРИМАЛИ КВИТОК ФІКСОВАНОГО ЧЛЕНА

КУРЯЧА СЛІПОТА 
БЕРДИЧІВСЬКИХ 

ПРАВООХОРОНЦІВ
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ЧИ ОТРИМАЄ СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСТВО 
ЗАКОНОДАВЧУ ПІДТРИМКУ?

В засіданні в якості доповідачів прийняли участь 
Володимир ЛАПА, заступник міністра аграрної 
політики та продовольства; Вадим ІВЧЕНКО, народний 
депутат України; 

Валерій ДАВИДЕНКО, народний депутат 
України; Іван ТОМИЧ, президент Асоціації фермерів 
та приватних землевласників України; Микола 
ГРИЦЕНКО, керівник напрямку «Розвиток ринкової 
інфраструктури» Проекту USAID «АгроІнвест».

В обговоренні було розглянуто питання про те, 
як створення сімейних ферм може позначитися на 
добробуті селян, розвитку сільських територій і 
аграрній економіці в цілому та яким чином сімейні 
ферми здатні вплинути на легалізацію товарних потоків 
та зменшення рівня корупції в країні.

Присутні журналісти поставили питання перед 
доповідачами про те, яка система оподаткування буде 
застосована до сімейних ферм та чи матимуть сімейні 

ферми достатню фінансову, організаційну та технічну 
підтримку з боку держави.

З відповіді Володимира Лапи стало зрозуміло, що 
очікувати від держави в найближчі часи якоїсь суттєвої 
підтримки не слід. Надія є лише на міжнародні програми 
та іноземних інвесторів. Але для цього необхідна 
легалізація. Але в цілому від створення сімейних 
ферм, від зменшення посередницьких структур виграє 
сільська місцевість.

Стосовно проблем взаємодії з фіскальними 
органами та ведення бухгалтерської звітності Вадим 
Івченко відповів, що створення сімейної ферми 
справа добровільна і коли господар відчуває що він 
«доріс» до юридичної легалізації та бажає отримувати 
певні преференції від держави, чи бажає уникнути 
посередника та працювати з переробним підприємством 
напряму – то тоді він самостійно приймає це рішення.

На думку президента Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України Івана Томича 
прийняття закону про підтримку створення сімейних 
ферм назріло вже давно. Головне щоб цей закон 
працював, а не був лише декларацією, як це було з 
Законом про особисті селянські господарства. Потрібно 
лише подивитися, як це робиться в сусідніх країнах. 
Тій же Польщі, де середній розмір фермерського 
господарства 5 – 10 гектарів. Але ці гектари дають 
можливість жити за європейськими нормами сім’ї з 4 
– 6 людей.

Під закон про сімейні ферми потрібна чітка та 
зрозуміла програма Уряду про підтримку таких 
господарств. Потрібна робота дорадництва та робота 
громадських організацій в інформаційному полі, 
потрібна консультативна допомога для селян.

Михайло Данкевич,
газета «Вісник Фермер України»

ЗА ПОКЛИКОМ СОВІСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ

Фермери й підприємці Лисянщини придбали для 
батальйону «Черкаси» автомобілі «Урал» та «ЗІЛ». 
Мова про те, як допомогти українському війську, 
йшла на останніх зборах лисянських фермерів. Ось 
тоді голова районної асоціації фермерів Олександр 
Пухир і запропонував: 

— Це добре, що ми підтримуємо і відгукуємось 
на звернення волонтерів. Але давайте порадимось, 
поміркуємо і надамо конкретному підрозділу свою 
вагому реальну допомогу.

Колеги-фермери ідею Олександра Олександровича 
підтримали, порадились, поміркували і вже незабаром 
гуртом взялися за втілення її в життя.

— Поспілкувавшись із командуванням батальйону 
«Черкаси», який перебуває зараз у зоні бойових дій 
на Донбасі, ми вирішили купити й передати воїнам-
землякам дві автомашини, які їм потрібні щоденно, 
— «Урал» та «ЗІЛ», — говорить фермер Євген 
Головнич. — Легше було із «ЗІЛом», а ось «Урал» 
довелося пошукати. Він у вільному продажу виявився 
лише один в Україні — в Кременчуці. Зібрали кошти, 
поїхали, придбали і пригнали у Лисянку. З перегоном 
«Урала» справились працівники сільгосппідприємства 
«Діалог» Володимир Петрович Шалівський та Валерій 
Васильович Ігнатьєв.

На ремонт обох автівок та переобладнання 
«Уралу» пішло чимало грошей. Бо фермери вирішили 
будку - кунг на ньому укріпити й зробити такою, щоб 
витримувала автоматні й кулеметні постріли.

— Загалом наш кунг обшитий міцним металом, 
але ми зсередини його стінки укріпили по всьому 
периметру спеціальною гумово - тросовою стрічкою, 
— говорить керівник «Діалогу» Віктор Васильович 
Невмиваний. — Нижчими зробили й сидіння для бійців, 
щоб вони, сидячи в кунгу, були повністю захищені 

подвійним захистом. Увесь ремонт і переобладнання 
здійснено руками газоелектрозварника нашого 
господарства, справжнього умільця Віталія Івановича 
Ковтуна. А ось Володимир Олександрович Бабій 
пофарбував обидві автівки, зробив написи на них. 
І Віталій, і Володимир працювали напружено, але 
швидко.

Додам, що для того, щоб автомашини були як 
новенькі, доклав чимало коштів та зусиль і сам 
керівник Віктор Невмиваний. За цей короткий час де 
лише не побував Віктор Васильович, щоб знайти ту чи 
іншу запасну деталь, ще щось із того, щоб авто було 
оснащене для автономного виживання на передньому 
краї бойових дій. Та й хіба лише він дбав і переживав, 
щоб автівки від лисянських фермерів і підприємців 
надійно служили бійцям? Дбали всі, кому це було 
небайдужим, кого це зачепило за душу.

А під час проводів техніки із Лисянки на фронт 
до водіїв - вояків підходили люди, які принесли і 
передавали хто що міг. Підприємець Олександр із 
сусідньої Звенигородки привіз два вогнегасники 
й чотири каністри тосолу. Житель села Бужанка 
Микола Васильович привіз і передав воякам теплий 
армійський бушлат, сказавши, що він витримав зимове 
випробування на київському Майдані і є справжнім 
оберегом. А мати шести дітей і бабуся десяти внуків, 
жителька Лисянки Марія Корунець, підійшла до 
одного з бійців і простягла гроші:

— Візьми, синку, в дорозі знадобляться, може, 
треба буде десь машину заправити, чи ще на щось.

Хтось віз теплий одяг, хтось — картоплю, цибулю, 
сало, домашню консервацію.

Коротенький мітинг був без протокольних виступів 
владців, без оркестру й помпезних промов, але зі 
щирими напутніми словами воїнам: перемагати і усім 
живими повернутися назад.

Вже коли заїхали на автозаправку при виїзді 
з Лисянки, щоб вщерть заповнити баки пальним, 
вояків догнав Олег Михайленко із Дашуківки. Він 
привіз рацію, яку зававтопарком ПАТ «Дашуківський 
бетоніт» Олександр Масюк передав бійцям батальйону 
«Черкаси».

— У кунг ми поклали все, що зокрема нас просили 
бійці-лисянці: 2 бушлати, 5 балаклав, 4 пари берців, 
дрель, бінокль, 2 комплекти форми, шумопоглинаючі 
навушники, 5 ліхтариків, навігатор, телефони, бритви, 
ножі, «болгарку», — повідомив Євген Головнич. — Ці 
речі — від нардепа Валентина Ничипоренка.

За матеріалами Василя Марченко, 
Лисянський район

ВІСТІ З
ФЕРМЕРСЬКОГО ПОЛЯ
В фермерських господарствах більшої частини 

України розпочалися весняно – польові роботи. Як 
вони проходять в цей складний час, коли різкий 
обвал національної валюти зробив захмарними ціни 
на дизельне паливо, посівний матеріал та мінеральні 
добрива дізнавалася наш журналіст Софія Феджора.

 Київська область
Зіновій Шепетюк (Згурівський р – н, фермерське 

господарство «Статок», в обробітку 495 га землі, 
напрямок діяльності - рослинництво) повідомляє, що 
весняно - польові роботи вже розпочалися, закривається 
волога грунту. Серйозну проблему господар вбачає 
в збільшенні плати за оренду землі до 5% - 6% від 
вартості земельної ділянки. Також існує проблема з 
кредитами. Теоретично взяти їх можливо, оскільки 
«Агробанк» пропонує векселі, однак форма застави, 
яку пропонують фермери, не задовольняє банк, тому 
скористатися цим правом залишається і досі складною 
процедурою. А до того ж і велику кількість документів 
вимагають. Поскаржився фермер і на брак інформації, 
яка часто не доходить до нього. А от зі збутом товару 
проблем не має.

Житомирська область
Петро Хміль (Брусилівський р – н, фермерське 

господарство «Богдан», вирощує зернові культури) 
зазначає, що польові роботи почали, вже закрили 
вологу. Щодо цін на зернові розповідає: жито можливо 
реалізувати по 2 600 грн/тону, у той час як за добриво 
потрібно віддати 11 800 грн./тону. Орендна плата 
в середньому становить 4% від вартості земельної 
ділянки. Наголошує на тому, що кредитування 
фермерів не відбувається. Проблему також вбачає у 
нестачі робочої сили, а саме спеціалістів по обробітку 
землі.

Чернігівська область
Микола Московко (Бобровицький р – н, фермерське 

господарство «Надія», обробляє 200 га землі, напрямок 
- рослинництво) доповідає, що весняні роботи ідуть 
повним ходом, пшеницю підживили, вологу закрили. 
Про ціни на зернові культури воліє не згадувати, 
зазначає лише, що кукурудза коштує 3 500 грн./тону, 
а пшениця – 4 000 грн./тону. Кредитів намагається не 
брати. Аренда за землю сягає 1 000 – 1 200 грн./га. 
Зазначає, що проблеми існують не лише у вирощуванні 
продукції, але також і в її обробленні (брак або неякість 
технічного обладнання).

Іван Шутий (Бобровицький р – н, фермерське 
господарство «Промінь», в обробітку 91 га землі, 
вирощує зернові технічні культури) розповідає про 
початок весняних польових робіт: закривання вологи. 
Ціни у порівнянні з минулими не влаштовують: 
добриво подорожчало більш ніж вдічі (до 12 000 грн./
тону), в той час як кукурудза ледве що в 1,5 рази ( до 
2.600 грн./тону). Кредитів не беруть. Проблем зі збутом 
товару не спостерігалося. Усім радить працювати 
своїми силами.

Іван Болотян (Городнянський р - н; фермерське 
господарство «Іванович і КО», має 24 га землі, 
спеціалізується на вирощуванні картоплі) повідомляє, 
що весняно - польові роботи ще не розпочиналися у 
зв’язку з погодними умовами. Теперішню ситуацію 
із різким подорожчанням мінеральних добрив бачить 
вперше: від 3.900 до 13.000 грн./тону, паливо збільшило 
свою вартість з 8 до 22 грн/л. Кредити не бере, оскільки 
бачить поживу лише для банків. Арендна плата сягає 
близько 1 700 грн./пай. Ділиться інформацією про те, 
що картоплі надто багато, дівати немає куди.

Черкаська область
Олександр Гончар (Катеринопільський р – н, 

фермерське господарство «Гончар О. А.», в обробітку 
43 га землі, напрямок діяльності – рослинництво та 
тваринництво) зазначає, що весняні роботи почалися, 
встигли висіяти ячмінь. Ситуація із добривами 
наступна: збільшення в ціні з 7 000 грн./тону до 11 000 
грн./тону не дасть можливості дати землі поживних 
речовин в повній мірі, будуть економити. Орендують 
землю за 2 500 грн./га. Кредитів не беруть.

Щодо тваринництва, то найбільший дохід дають 
кози, а також продаж молока.

Ігор Подільський (Уманський р – н, фермерське 
господарство «Агролюкс», має 190 га землі, вирощує 
зернові технічні культури) розповідає про початок 
Продоження на 3 сторінці видання 
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ЧЕРКАСЬКІ ФЕРМЕРИ ПЕРЕДАЛИ УАЗ БІЙЦЯМ АТО

На фото: Станіслав Фіголь, Іван Ковтюшенко, Іван 
Кононюк передають оновлений автомобіль солдату 

Анатолію Бесарабу. 
Керівники фермерських господарств «Кононюка» 

і «Фіголя», що в селі Роги на Маньківщині, передали 
автомобіль УАЗ - 469 одному з військових підрозділів 

на Сході України для виконання бойових завдань у зоні 
проведення АТО.

Перед відправкою закупили запчастини, машину на 
совість відремонтували, доукомплектували. Автомобіль 
забезпечили 120 - ма літрами бензину для поїздки до 
місця дислокації підрозділу.

Місцевий підприємець Іван Ковтюшенко для 
потреб армійського підрозділу подарував переносний 
електрозварювальний апарат.

Днями аграрії передали техніку та обладнання 
представнику мотопіхотної роти й побажали 
якнайскорішого настання миру. Передача відбулася 
скромно, без пафосу, на виробничій території.

— Сьогодні кожен із нас має докласти всіх зусиль для 
захисту України: хто безстрашно обороняючи кордони, 
хто — посильно допомагаючи нашим солдатам, — 
поділилися думками рогівські фермери Станіслав Фіголь 
та Іван Кононюк. — Нехай цей УАЗ допоможе нашим 
хлопцям у нелегких бойових буднях здобути перемогу, 
повернутися неушкодженими додому. Краще українцям 
хліб вирощувати, ніж воювати…

Тетяна КАЛИНОВСЬКА,«Черкаський край»

ФЕРМЕР КУЗУК ЧЕКАЄ
СПРАВЕДЛИВОСТІ ВІД ПРАВООХОРОНЦІВ 

ОДЕСЩИНИ…
Федір Дмитрович Кузук, якого наш кореспондент 

попросив прокоментувати згаданий документ 
правоохоронного відомства, повідомив, що кримінальне 
провадження у його справі нині так само далеке 
від завершення, як і рік тому. Щоправда, листи від 
правоохоронців надходять справно. Ось нещодавно 
отримав із Тарутинської прокуратури повідомлення, 
що досудове розслідування у його кримінальному 
провадженні поновлене.

Відповіло й Міністерство внутрішніх справ, яке 
повідомило таке: „Головним слідчим управлінням МВС 
розглянуте Ваше звернення від 10.02.15 року щодо 
неналежного проведення працівниками Тарутинського 
РВ ГУМВС України в Одеській області досудового 
розслідування у кримінальному провадженні... за 
фактом таємного викрадення Вашого майна, за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого 
п.1 статті 185. Зазначене кримінальне провадження 
перебуває на контролі в ГУМВС України в Одеській 
області, надані письмові вказівки щодо всебічного, 
повного й неупередженого дослідження всіх обставин 
кримінального провадження та прийняття в ньому 
обгрунтованого рішення. Контроль за здійсненням 
досудового розслідування здійснюється працівниками 
ГУМВС України в Одеській області”.

– Це ми вже проходили, ще 2013 року, – зітхає 
Федір Кузук. – Доки ця тяганина буде продовжуватися 
і чи скінчиться вона коли-небудь, не знаю. Коли мені 
повернуть вкрадений врожай і землю? Коли дадуть 
належну оцінку злодіяння, що сталося на моєму полі? 
Ось, бачите, МВС теж тлумачить факт як крадіжку, тобто 
таємна крадіжка чужого майна, хоча особисто я схильний 
кваліфікувати його як грабіж чи навіть розбій. Втім, 
попри численні мої звернення, кваліфікація залишилася 
попередньою без будь-яких пояснень. Мої звернення 
просто ігнорувалися. Вважаю, що така кваліфікація 
злочину надана лише з тих підстав, що крадіжка 
дозволяє дати обвинуваченому умовний термін, а грабіж 
— не менше п’яти років ув’язнення. Проте, в даній 
справі замішані посадові особи Березинської селищної 
Ради Тарутинського району, Тарутинської районної Ради 
та Тарутинської РДА, і їх притягати до відповідальності, 
а тим більше саджати, ніхто не збирається, навіть якщо 
вони виявляться дійсно винними.

Мені також відмовлено в порушенні справи щодо 

притягнення до відповідальності слідчого Тарутинського 
РВ ГУ МВС України в Одеській області Іванова С. В. 
Пояснення дає цитата з листа прокуратури Одеської 
області: „Вивченням кримінального провадження 
встановлено, що досудове розслідування не у повній 
мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального 
кодексу України. За дорученням прокуратури області 
слідчим управлінням ГУМВС Українив в Одеській 
області 06.03.2015 проведено службову перевірку 
щодо неналежного розслідування кримінального 
провадження слідчим СВ Тарутинського РВ ГУМВС 
України в Одеській області. Перевіркою встановлено, 
що за допущенні порушення, які виразились у 
неприйняті заходів щодо проведення повного, швидкого 
та неупередженого досудового розслідування у 
кримінальному провадженні, слідчий заслуговує на 
дисциплінарне стягнення, однак, враховуючи те, що 
його переведено на іншу посаду, яка не пов’язана з 
розслідуванням кримінальних проваджень, обмежились 
цим”. Як кажуть, і щуку кинули у річку...

Від редакції:
Хочеться вірити, що тарутинському прокурору 

дійсно „вказано на необхідність проведення ряду 
слідчих (розшукових) дій та прийняття законного, 
обґрунтованого рішення у розумні строки”, як про це 
повідомив заступник обласного прокурора Одещини С. 
Костенко в своєму листі на ім’я Президента АФЗУ. Маємо 
сподівання, що вказівки, надані районній прокуратурі 
обласним начальством „з метою повного, об’єктивного 
та всебічного дослідження обставин кримінального 
правопорушення”, допоможуть зрушити з мертвої 
точки справу фермера Ф.Д. Кузука та забезпечити її 
справедливе вирішення.

Якщо ж затіяна тарутинськими „правоохоронцями” 
тяганина у справі Ф.Д Кузука буде продовжуватися, ми 
залишаємо за собою право не тільки опублікувати увесь 
список із прізвищами й характеристиками найбільш 
відомих дійових осіб та виконавців, причетних до 
справи про пограбування фермерського господарства 
„Світлий шлях”, які й досі перебувають на керівних 
посадах  в Тарутинському районі та в Одеській області, 
а й передати його, разом з іншими документами, до 
відповідних вищих державних органів та люстраційного 
комітету АФЗУ та Верховної Ради України.

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО

ВСІ ПЕРЕВІРКИ, ОКРІМ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, ПОЗА ЗАКОНОМ!
До АФЗУ звернулися фермери ряду районів 

Харківської області з інформацією про те, що їм надходять 
листи від Харківського обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України про 
розгляд справи за ознакою вчинення фермерськими 
господарствами порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції у вигляді зловживання 
монопольним становищем на ринку що може призвести 
до ущемлення інтересів власників земельних паїв.

Насамперед повідомляємо, що  Мораторій на 
перевірки бізнесу продовжено ще на пів – року. Про 

це в ході підсумкової прес-конференції 18 грудня 2014 
року повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. 
"Що стосується малого і середнього бізнесу, то ми 
ввели мораторій на проведення перевірок і дворазово 
зменшили оподаткування для малих підприємств. Ще на 
півроку продовжено мораторій на всі види перевірок, які 
проводяться контролюючими органами України, крім 
Державної фіскальної служби та Державної фінансової 
інспекції".

Довідка. Перевірки підприємств, установ та 
організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими 

органами (крім Державної фіскальної служби України та 
Державної фінансової інспекції України) здійснюються 
протягом січня - червня 2015 року виключно з дозволу 
Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта 
господарювання щодо його перевірки. (ЗАКОН 
УКРАЇНИ Про внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких законодавчих актів 
України (Закон, ВР України, від 28.12.2014, № 76-VIII 
"Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів України")

Юридична служба АФЗУ

ВІСТІ З
ФЕРМЕРСЬКОГО ПОЛЯ 

Продоження
весняних робіт - вологу закрили. Дорікає на банківську 
систему та нестабільність на валютному ринку, яка 
негативно впливає на вартість паливно – мастильних 
матеріалів, добриво та посівний матеріал. Аренда 
на земляні ділянки збільшила на 25%, порівняно з 
минулим роком. Кредитами не користується.

Кіровоградська область
Віктор Квашук (Гайворонський р - н; фермерське 

господарство «Маяк», обробляє 78 га землі, має 
рослинницький напрямок) дає знати, що весняні 
роботи вже почалися - роблять підкормку землі. 
Аренда вартує 4 % від вартості земельної ділянки. 

Каже, що у зв’язку із ситуацією на валютному 
ринку все подорожчало в рази. Кредитами стараються 
не користуватися, а спиратися на власні сили.

Юрійович Кулик (Голованівський р – н, фермерське 
господарство «Лідія», має 86 га угідь, вирощує 
зернові культури) розповідає, що сіяти ще не почали, 
бо погодні умови не дозволяють. Оскільки проблем 
із купівлею зернових немає, то продавати вже немає 
чого. Закупивши мінеральні добрива і насіння з осені, 
Григорій Юрійович зумів заощадити кошти. Однак, 
ціни не стоять на місці: пшениця тепер по 3.600 грн/
тонн, а соняшник – близько 8.000 грн/тонн. Проблему 
у діяльності вбачає в першу чергу у труднощах 
продовження строку договору оренди землі.

Рівненська область 
Валентин Антонюк (Острозький р - н; селянське 

фермерське господарство «Хлібодар», має 90 га землі, 
вирощує зернові і технічні культури) ділиться з нами 
інформацією про те, що весняні польові роботи вже 
почалися, однак засівати ще не поспішають. Ціна на 
пшеницю коливається від 3 500 до 4 200 грн./тону в 
залежності від класу, ячмінь вартує 4000 - 5000 грн/
тону, в той час як добрива сягнули вже позначки у 13 
000 – 14 000 грн./тону. «Залишається тільки конопля 
і мак, щоб вижити» (жартує Валентин – прим.Ф.С.). 
Солярка «впала у ціні» з 30 грн до 19 грн, але ж це 
не минулорічні 11 грн. Арендна плата за землю вартує 
5 % від вартості + податок. За кредит говорить, що 
хотіли б взяти, але такої можливості їм не надають.

Дніпропетровська область
Василь Шкаредний (П’ятихатський р - н; селянське 

фермерське господарство «Земля і воля», в обробітку 
317 га землі, вирощує зернові і технічні культури) 
ділиться інформацією про те, що весняні роботи вже 
ідуть повною мірою: пшеницю підкормили, горох 
посіяли, вологу закрили. Ціни на пшеницю впали на 
третину, крупи коштують в районі 3 500 грн./тону. 
Завчасна закупівля добрива та насіння допомогла 
частково не купляти по завищених цінах продукцію. 
Арендувати землю можна по 3 % від вартості 
земельної ділянки, однак передбачається натуроплата. 
Ціни на кукурудзу сягають 5000 грн./тону. Кредитів 
намагається не брати.

Олександр Латишев (П’ятихатський р – н, 
селянське фермерське господарство «Вишневе», 
на 800 га землі вирощує зернові технічні культури) 
повідомляє про початок весняних польових робіт: 
підкормка, закривання вологи, початок посівних 
робіт. Кукрудза вітчизняна має ціну від 5 000 до 20 
000 грн./тону, сонях – від 5.000 до 50.000 грн/тонн 
(максимальна ціна має на увазі посівний матеріал). 
Наголошує на тому, що кредити брати не вигідно, тому 
обходяться своїми силами. Ситуація з добривами також 
не найкраща: восени давали 5.000 грн./тону, а зараз – 
11 000 грн./тону. Пан Олександр пропонує виходити 
на європейський ринок, де фермери мають не 50 % 
від товару, а 70 – 90 %. Також закликає об’єднуватися 
у кооперативи та закупляти добрива оптом, щоб і на 
вартість доставки йшло менше витрат і у часовому 
проміжку було швидше.
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ХТО НА ЗЕМЛІ ГОСПОДАР?
Як більшість тих, кого тепер називають ветеранами 

фермерського руху, Квашук розпочав фермерувати в 
далекому 1990 році, коли взяв у оренду занедбаний 
колгоспний сад. Коли зрозумів, що з однією лише 
садовиною добробут родини забезпечити практично 
неможливо, отримав надані державою 21 га орної землі 
та зареєстрував фермерське господарство „Маяк”. 
Назва ця виявилася пророчою. Фермер повів справи 
так, що невдовзі став дійсним маяком для своїх колег. 
Втім, менше про це, адже Віктор Антонович понад усі 
людські чесноти цінує чесність та порядність і терпіти 
не може, коли хвалять людину, а не її справи. Саме 
тому до його конкретних і бездоганно аргументованих 
виступів з найвищої фермерської трибуни (а він був 
делегатом кожного фермерського з’їзду) завжди уважно 
прислухаються і однодумці, й опоненти. Він сильний, бо 
відчуває постійну підтримку сильних побратимів, серед 
яких такі ветерани фермерського руху, як В. А. Вовк із 
Хащуватого, А. М. Огнєв із Гайворона (на жаль, його 
вже немає з нами), В. О. Майстренко з Могильного, В. 
Г.Пустовойт із Бугового, Л. Є. Мала із Чемерполя та інші. 
Відчувати плече друга завжди важливо, надто сьогодні, 
коли Асоціація фермерів і приватних землевласників 
України на чолі з недавно обраним Президентом Іваном 
Томичем щойно формує свій оновлений стратегічний 
курс, від якого залежатиме доля не тільки фермерського 
руху, а й всього АПК, не можна мовчати або сподіватися, 
що якось воно буде. Вже відомо, як може бути: землі 
розтягнуть загребущі латифундисти, а українське село 
вимре.

Тож, коли його запитують, від чого чи від кого має 
боронити дрібних сільгоспвиробників фермерська 
Асоціація, Віктор Антонович без вагань відповідає: „Є від 
кого боронити. Ось лише один свіжий приклад. Упродовж 
останніх двох років сільгоспвиробники нашого району 
подавали заяви про отримання дозволів на виготовлення 
документації на оренду земель державного резерву 
і державного запасу. До цього часу вони не можуть 
одержати їх, хоча саме вони, згідно з законодавством, 
є першими претендентами на оренду цих земель. 
Натомість такі дозволи стали отримувати представники 
різних холдингів та фінансово-промислових груп, 
тобто люди, далекі від інтересів нашого району та його 
населених пунктів. Причому робилося це без відома 
органів місцевого самоврядування. До них зверталися 
лише тоді, коли було потрібно підписати вже підготовлені 
документи. Інакше як дерибаном такий процес назвати 
не можна.

Далі пішло ще гірше. Обласне управління Держкомзему 
направило у Гайворонський район виконувача обов'язків 
начальника відділу Держземагентства,незаконно 
звільнивши з цієї посади завідуючу відділом Л. О. 
Зубарєву. Спритники облаштували все так, нібито жінка 
подала заяву про звільнення за власним бажанням, хоч 
вона цього не.робила. Наша Асоціація, за підтримки 
громадськості, не допустила такої „ротації”. Після того 
ми провели мітинг у Гайвороні. За нашою ініціативою 
відбулася акція протесту в Кіровограді. Ми зустрілися з 
головою облдержадміністрації С. Кузьменком. Зрештою, 
крига почала скресати. Після більш як піврічної судової 
тяганини Л. О. Зубареву поновили на посаді.

Було також видане розпорядження тодішнього 
віце-прем'єра Володимира Гройсмана і роз’яснення 

Держкомземагентства України, у яких вказувалося, 
що видачу наказів про виготовлення документації 
землеустрою на оренду державних земель та земель 
резерву необхідно погоджувати з органами місцевого 
самоврядування. І не лише погоджувати, а й обов’язково 
об¬говорювати ті чи інші кандидатури з числа бажаючих 
займатися фермерськими справами на засіданнях 
відповідних комісій при райдержадміністраціях. Про 
це ж ідеться в листі-відповіді Держагентства земельних 
ресурсів України, який ми одержали на своє звернення до 
Президента України.

Однак керівники обласних Держземагентств ці 
вимоги ігнорували, продовжуючи наділяти землю 
«потрібним» людям, за явно корупційними схемами на 
території всієї України. Виявлено факти, коли обласні 
управління  видавали землю особам, які навіть... не 
зверталися з заявами про виділення землі до місцевих 
органів влади. Що було робити? Тоді ми звернулися до 
прем’єр - міністра України Арсенія Яценюка з проханням 
прийняти Постанову Кабміну з тим, щоб скасувати 
видані накази обласних управлінь Держземагентств за 
увесь 2014-й рік, видані певним особам за корупційними 
схемами”.

Фермерська Асоціація Гайворонського району 
досить активно підтримує волонтерський рух, допомагає 
нашому війську в зоні АТО. Відомо, що саме фермери 
утворили фонд «Добро почина¬ється з тебе». Чимало 
фермерів беруть участь у його діяльності, а своєму 
визнаному лідеру Віктору Квашуку вони доручили бути 
головою наглядової комісії цього фонду. Фундаторами 
ж фонду стали голова фермерського господарства 
«Людмила» з села Бугового Валентин Пустовойт та 
голова ПСП «Нива» із села Хащуватого Сергій Савчук. 
Слід відзначити, що фондом опікується також голова 
Гайворонської РДА Владислав Медвідь, який активно 
сприяє його поповненню. До фонду вже надійшло понад 
400 тисяч гривень, він охопив усі села району. „Якби я, 
– наголосив Віктор Антонович, –  перераховував усіх, 
хто вносить кошти, не вистачило б газетної шпальти. 
Хочу подякувати всім гайворонцям, які так чуйно й 
патріотично сприйняли нашу загальну біду, підтримуючи 
сили й бойовий дух українських воїнів. Ось, наприклад, 
13 лютого, за кошти нашого фонду придбаний автомобіль 
УАЗ - 452, негайно переданий прикордонникам, які 
несуть службу в м. Котовськ».

За словами Віктора Квашука, районна АФЗ суттєво 
впливає на виконавчу та законодавчу гілки влади у 
спрощенні сільськогосподарським  виробникам системи 
оподаткування, наданні належних пільг тощо. Не всі 
фермери мають можливість взяти участь у тій чи іншій 
акції протесту, демонстрації чи зібранні, але кожен може 
підтримати Асоціацію фінансово, сплачуючи членські 
внески в розмірі дві гривні з 1 га землі, адже ці кошти 
потрібні на фінансування діяльності офісу фермерської 
організації в Києві та виконавчого директора в 
Кіровограді. Тільки за умови чіткого й організованого 
„перезавантаження” АФЗУ на основі фіксованого 
членства, згуртованості й свідомої корпоративної 
дисципліни можливий подальший прогрес фермерського 
руху. „Поважаймо один одного, то й нас поважатимуть. 
А коли покажемо, що ми сильні, то ще більше 
поважатимуть”, – каже лідер гайворонських фермерів.

У бесіді з нашим кореспондентом Віктор Антонович 

з певною гіркотою згадав про поширену тезу деяких 
„експертів”: мовляв, Україна здатна прогодувати мало 
не півсвіту. На його думку, такі шапкозакидацькі настрої 
сьогодні невиправдані. Щоправда, Україні належить 
приблизно 60 відсотків чорноземів, наявних на нашій 
планеті. Коли б один лише цей показник міг визначити 
її успіхи в сільськогосподарському виробництві, ми були 
б однією з найбагатших країн у світі. Але насправді 
сама лише наявність великих площ чорноземів ще не 
є запорукою того, що країна буде отримувати високі 
врожаї. Так, дійсно, наші землі відзначаються великою 
потенційною врожайністю. І, можливо, саме за рахунок 
цього ми стабільно отримували високі врожаї зернових. 
Але не слід забувати, що протягом досить тривалого часу 
(скажімо, періоду незалежності України) застосування 
мінеральних і особливо органічних добрив скорочувалося, 
що призводило до зниження вмісту гумусу в українських 
чорноземах, тобто до їхнього руйнування. Наразі понад 
90 відсотків земель нашої країни розорані, причому з них 
60 відсотків – це якраз чорноземи.

– Практично всі чорноземи України зайняті сьогодні 
під сільгоспвиробництвом, – зауважив фермер, – 
отримуємо рекордні врожаї, а в сільських і навіть багатьох 
міських магазинах неможливо купити справжнього 
запашного українського хліба, та ще й ціни на нього 
постійно зростають. То для чого маємо годувати півсвіту, 
коли власний народ голодний?

Проблем в нашому сільському господарстві багато, і 
не тільки в ньому. Тому рано сивіють голови українських 
фермерів, тому за клопотами забувають вони навіть про 
власні ювілеї та родинні свята. Але ніколи не забувають 
про рідну землю, яка всім нам дає життя і підказує 
єдино вірні кроки. На думку Віктора Квашука, такими 
першочерговими кроками оновленої АФЗУ мають бути:

1. Очищення АФЗУ від баласту, тобто тих осіб, 
які фактично втратили зв’язок з цією громадською 
організацією, не сплачують належних внесків, не 
передплачують профільну газету «Вісник Фермер 
України» та не беруть участі в заходах Асоціації.

2. Активна участь у підготовці, обговоренні та 
узгодженні змін до Конституції України. Зокрема, 
в Основному Законі мусять бути положення про те, 
що пріоритетною ланкою сільськогосподарського 
виробництва в нашій країні повинні стати сімейні 
фермерські господарства, які утворюють сільську 
поселенську мережу і користуються винятковими 
преференціями держави.

3. Законотворчаі ініціативи і робота в парламентських 
і урядових структурах з метою повернення широких 
повноважень місцевим Радам у питаннях розпорядження 
землями сільськогосподарського призначення. Зокрема, 
обмежити кількість землі в користуванні однієї особи 
(фізичної чи юридичної) територією однієї сільської 
Ради.

4. Нещадна боротьба з проявами корупції та 
хабарництва на будь-якому рівні, з використанням усіх 
методів, дозволених чинним законодавством.

Принагідно Віктор Антонович ще раз закликав 
фермерів до згуртованості й застеріг від байдужості та 
безпечності: „Єднаймося, гуртуймося, то разом вистоїмо. 
А поодинці всіх передушать, як курчат. Слава Україні!”

Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО

ОБЕРЕЖНО ШАХРАЇ!
До уваги фермерів та приватних сільгоспвиробників!
Звертаємо вашу увагу на обережність при роботі з Приватним  

акціонерним товариством "Креатив", м. Кіровоград, код 31146251, 
яке заключає угоди на закупку соняшника на умовах післяоплати і не 
розраховується.

На сьогодні, в АФЗУ в роботі знаходиться 3 звернення з цього 
приводу від господарств Чернігівської області: від фермерського 
господарства «Щурівське», ТОВ «ТРАНС-ТОРГ ІЧНЯ» та ТОВ «АФ 
«ПРИЛУЦЬКА», з якими повинні були розрахуватися до 15 лютого 
2015 року за поставлений соняшник.

Загальна сума неповернутих коштів лише по цим господарствам 
становить понад 17 млн. гривень.

Фактично, ці господарства не зможуть виконати весняно-польові 
роботи і стануть кандидатами на банкрутство.

З цього приводу АФЗУ звернулася до Генерального прокурора з 
проханням про оперативне розслідування для запобігання банкрутства 
господарств.

Також звертаємо увагу, що керує підприємством ПрАТ «Креатив» 
син народного депутата Березкіна Станіслава Семеновича, члена 
депутатської групи «Відродження», Березкін Максим Станіславович.

Прес-служба АФЗУ

КУРЯЧА СЛІПОТА БЕРДИЧІВСЬКИХ 
ПРАВООХОРОНЦІВ

Коли вже нинішній номер був зверстаний до АФЗУ та редакції звернувся Юрій Богданович 
Шибер, який розповів, що вже 22 роки (а його вік 45) доглядає ставок у селі Семенівка, раніше 
ця водойма належала місцевому колгоспу, а потім фермер узяв її в оренду, щоб згодом отримати 
право власності на цей водний об’єкт. Починаючи з 2006 року, провадиться процес оформлення 
необхідних для цього документів, причому чиновники, як у нас водиться, не поспішають.

Так би воно помаленьку й рухалося далі або зупинилося, якби минулого літа Шиберу не 
всадив кулю (гумову, але кулю!) під лопатку завзятий аматор браконьєрської риболовлі, такий 
собі Валерій П. Це він зробив у відповідь на слушне зауваження господаря ставка щодо кількості 
дозволених знарядь лову і обмеження аматорського лову певними правилами. За словами Юрія 
Шибера, бердичівські міліціонери з самого початку трактували інцидент як випадковість і не 
застосували до зловмисника жодних правових заходів.

Спливає час, змінюються місяці й роки на календарі, а „віз і нині там”. Настав момент, 
щоб з усією рішучістю нагадати тим, хто насмілюється завдавати кривди фермерам, і тим, хто 
носить мундири правоохоронних відомств: українські фермери перебувають під правовим 
протекторатом Асоціації фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ), і вона, разом 
із редакцією газети „Фермер України”, вживатиме найжорсткіших заходів для захисту їхніх 
законних інтересів. А це офіційні запити до Генеральної прокуратури та МВС та відрядження 
нашого журналіста до Бердичівського району. В наступному номері читайте наші журналістські 
розслідування.

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО
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КОМБАЙН МАЙБУТНЬОГО
Необхідність в машинах, що володіють високою 

продуктивністю, за останні роки сильно зросла, 
відзначають фахівці. Це стосується і зернозбиральної 
техніки, головна характеристика якої - це пропускна 
здатність, тобто кількість зернової маси, що проходить 
за одиницю часу через молотарку.

Орієнтування на більш потужні і продуктивні 
машини швидше притаманне великим агрохолдингам 
з традиційно великими площами посівів, які ставлять 
більш жорсткі вимоги до термінів збирання врожаю. Тож 
традиційні, з класичною схемою обмолоту і клавішним 
соломотрясом, комбайни їх вже не задовольняють, і 
інтерес зміщується в бік роторних.

То чи можливо стверджувати що майбутнє за 
ротором? Пропонуємо розібратися в цьому питанні.

З основних трьох схем обмолоту, застосовуваних у 
зернозбиральних комбайнах (барабанна з клавішним 
сепаратором, роторна сепарація і обмолотом і гібридна - 
барабан + ротор), на ринку України, як і раніше, найбільш 
затребувана класична барабанна система обмолоту 
з клавішним соломотрясом, що встановлюється на 
комбайнах середньої потужності. Вона значно дешевша 
та має важливу перевагу при збиранні вологої зернової 
маси. Справа в тому, що роторні комбайни менш 
пристосовані до прибирання зерна вологістю вище 
14%, через що існує небезпека засмічення (забивання) 
ротора при роботі з вологою масою. Тоді як клавішні та 
гібридні комбайни можуть починати збирання врожаю 
на дві години раніше і закінчувати на дві години пізніше, 
оскільки вони не бояться роси. Але роторні машини 
можуть прибирати цей же обсяг набагато швидше.

Прибирання вологого зерна - проблема, впоратися з 
якою може далеко не кожен зернозбиральний комбайн. 
Справа в тому, що при роботі на вологих і забур'янених 
хлібах ефективність роторних машин знижується. 
Наприклад, з'являється поширена «хвороба» таких 
машин - забивання деки у верхній частині (так звана 
«мертва зона»).

Але основний плюс роторних комбайнів - в їх високої 
продуктивності. Якщо клавішний комбайн здатний за 
добу обробити максимум 40 га, то роторний без зусиль 
здолає 100 га.

Звичайно, клавішні машини мають такі важливі 
плюси, як простота налаштувань, зручність управління 
і здатність працювати по вологому зерну, проте в 
майбутньому такі машини не будуть затребувані, 
оскільки вологе зерно буде невигідно прибирати. Бо 
зростання цін на енергоносії зробить використання 
сушарок зерна невигідним, і сільськогосподарським 
підприємствам доведеться прибирати тільки стигле 
сухе зерно в дуже стислі терміни. З цієї причини роторні 
машини будуть ставати все більш популярними.

Автоматизація в базі.
Ще один яскраво виражений тренд в сучасному 

сільгоспмашинобудуванні - автоматизація оснащення 
машини і її інтелектуалізація.

Важко сказати конкретно, яке майбутнє чекає 

комбайнове виробництво, але можна сміливо 
припустити, що ще більший розвиток отримають 
системи автоматизації функцій оператора і системи 
точного землеробства. Вже сьогодні, майже на всі 
моделі сучасних комбайнів базово встановлюється 
електрорегулювання решіт з кабіни, а бортовий 
комп'ютер має можливість автоматично налаштовувати 
робочі органи на необхідні параметри, виходячи з того, 
яка культура збирається або з запрограмованих раніше 
налаштувань (зазор підбарабання, оберти вентилятора, 
оберти молотильного барабана, зазори верхніх і нижніх 
решіт, то що).

Раніше всі ці параметри потрібно було налаштовувати 
вручну для кожного поля і для кожної культури, а 
це вимагало вихід з кабіни і втрата часу. Сучасний 
комбайн відрізняється комфортом в роботі і зручністю 
в керуванні майже всіма процесами при зміні культури 
і поля. Це можна робити, не встаючи з місця, на панелі 
управління однією рукою.

Економія часу під час збиральної кампанії - один з 
головних моментів, а можливість отримання інформації 
он-лайн і регулювання решіт і підбарабань при переході 
з культури на культуру безпосередньо з кабіни мають 
саме пряме до цього відношення.

Інтелектуалізація зростає.
На сьогодні кабіна сучасного комбайна - це не 

просто місце роботи оператора, а повноцінний 
мініофіс. Наприклад, у всіх комбайнах марки New 
Holland встановлений датчик вологості, який дозволяє 
власникові машини приймати оперативні рішення 
прямо в полі - везти зерно на сушарку чи відразу на 
зернозбиральний пункт.

Таким чином, можливо заздалегідь продумати 
логістику прибирання і прийняти рішення: чи варто 
збирати врожай зараз, чи почекати, поки вологість зерна 
впаде, і його не доведеться сушити, а значить, знизяться 
витрати на доопрацювання зерна. Крім цього, в базове 
оснащення, починаючи з моделі клавішної машини 
CX 6090, аж до роторних флагманів CR 9080, входить 
устаткування для картування врожайності.

Так само як і в інших галузях машинобудування, 
у виробництві комбайнів простежується наростання 
застосування інтелектуальних технологій для повної 
автоматизації процесів і максимального виключення 
оператора з участі у прибиранні. Механізаторові все 
більше відводиться роль спостерігача за процесом, 
основні рішення машина приймає сама.

Моніторинг зовнішніх умов стає тепер не завданням 
оператора, а обов'язковою функцією самої машини. 
Більш того, оператор може навіть не керувати - за 
нього це зроблять встановлювані системи паралельного 
водіння та автоматичного розвороту (у базовій 
специфікації комбайнів серії S), а завдяки автоматичній 
супутниковій системі AutoTrac кожен прохід буде 
відповідти повній робочій ширині захвату жатки. І 
оскільки комбайн сам здійснює рульове управління, 
оператор менше втомлюється і може зосередитися на 
оптимізації продуктивності.

У базову комплектацію роторних машин John Deere 
серії S з 2014 року також входить система інтерактивного 
регулювання комбайна (ICA), призначена для зниження 
втрат і підвищення якості зерна та соломи. За 
допомогою цієї системи оператор вибирає стратегію 
збирання врожаю, орієнтуючись на критерії оптимізації. 
За вибраними оператором пріоритетам (якість 
зерна, збитки, чистота в бункері або якість соломи) 
комбайн видає рекомендації по установці швидкості 
ротора обмолоту, зазору підбарабання, налаштуванні 
вентилятора і решіт. При зміні умов збирання комбайн 
видасть нові параметри, можна вибрати один або 
навіть кілька пріоритетів, за якими комбайн здійснить 
оптимізоване налаштування.

Компанія CLAAS також пропонує свій продукт 
- інтелектуальну систему CEMOS, завдяки якій 
електронна система оптимізації машини дає 
комбайнеру можливість правильного налаштування 
машини відносно продуктивності, якості, надійності та 
ефективності. На результат збирання врожаю впливають 
до 50 параметрів настроювання: від мотовила до 
соломоподрібнювача, і практично за десятком з цих 
значень комбайнер повинен стежити постійно. На 
допомогу йому система CEMOS виводить на дисплей 
пропозиції щодо збереження цих параметрів в самому 
оптимальному діапазоні. Після того як комбайнер 

підтвердить запропоновані йому параметри, система 
автоматично виконає оптимальну настройку машини.

Контроль не виходячи з контори.
Ще однією інтелектуальною «фішкою» в базовій 

конфігурації всіх машин John Deere стала установка 
модуля врожаю JDLink. Такі інтернет - рішення 
надають керівникам парків сільгосптехніки (ця функція 
особливо стане в нагоді у великому господарстві чи 
підприємстві, що надає послуги по збиранню врожаю) 
можливість повного контролю всіх машин і процесу 
роботи в цілому в режимі реального часу.

Тобто, керівник господарства може легко в режимі 
он-лайн відстежувати місцезнаходження машин, 
контролювати дотримання меж ділянки, планувати 
проведення технічного обслуговування, фіксувати 
витрату палива, час напрацювання машини і т. п. 
Більш того, за згодою покупця дилер може отримувати 
віддалений доступ до машин, перебуваючи на своєму 
робочому місці, і у випадку поломки він отримає коди 
несправностей та інші відомості про машину.

Нові технології в рослинництві.
Є і ще одна важлива тенденція в зерновому 

рослинництві- це перехід на нульові технології. 
Безумовно, виробники не можуть обійти це питання 
стороною. Так, багатьом виробникам прибиральної 
техніки довелося розробити продукт, що дозволяє 
рівномірно розкидати подрібнену масу на всю ширину 
захвату.

Компанія CLAAS в цьому напрямку пропонує 
систему ACTIVE SPREADER, яка рівномірно розкидає 
подрібнений матеріал на ширину до 12 м. Автоматичне 
регулювання напряму розкидання доступне на всіх 
моделях LEXION з радіальним розкидачем. Вона 
дозволяє регулювати напрямок розкидання залежно від 
бокового вітру і нахилу.

На сьогодні, а в майбутньому це буде ще 
більш актуальним, спостерігається тенденція 
сільгосппідприємств до диверсифікації своїх посівних 
площ. Розуміючи це, багато виробників зернозбиральної 
техніки додали універсальності своїм комбайнам.

Так, нові комбайни Massey Ferguson, «заточені» на 
забезпечення оптимального процесу збирання широкого 
асортименту зернових культур та мають єдиний стандарт 
агрегатування з виробленими корпорацією жатками для 
різних культур. Тому з 2014 року всі машини CX6090 
без винятку мають в базовому оснащенні обладнання 

для збирання кукурудзи, соняшнику, бобових та ріпаку. 
Уніфікація - світовий тренд.
Крім універсальності, глобальною тенденцією у 

світовому машинобудуванні є міжмодельна уніфікація 
сільськогосподарських машин. Тобто, створення 
універсальної модульної структури комбайна із 
застосуванням уніфікованих вузлів і агрегатів, 
яка дозволяє створювати комбайни різних класів і 
спеціалізацій.

Так, наприклад, в корпорації AGCO стратегічним 
завданням найближчих п'яти років бачать повну 
уніфікацію виробництва зернозбиральних комбайнів, 
що означає використання так званої спільної платформи, 
загальних вузлів і компонентів. Це забезпечить більш 
гнучке виробництво і дозволить кінцевим споживачам 
економити на запасних частинах і витратних матеріалах, 
це дозволить спростити технологічний процес 
виробництва зернозбиральних комбайнів і сервісне 
обслуговування машини. Завдяки високому ступеню 
заміщення деталей і компонувальних вузлів продукт 
стане не тільки більш ремонтопригідним, а і дешевшим, 
та дозволить спростити підготовку кадрів для роботи на 
зернозбиральних машинах.

Підготував Михайло Данкевич
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Замовлення № 157803

228-48-19

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЯКІ ДІЇ ПРИ ЦЬОМУ ПРОВОДЯТЬСЯ
Перше що потрібно зробити – це звернутися до 

правоохоронних органів. Але, нажаль, трапляються випадки 
коли слідчий по кримінальному правопорушенню майже 
нічого не робить, тим самим заганяючи розслідування 
злочину в глухий кут. Подібний типовий випадок, який 
стався з фермером з Одещини, описано на сторінках 
цього номера видання. Тому спробуємо вияснити, які 
процесуальні дії, згідно законодавства, повинен провести 
слідчий на етапі досудового розслідування справи.

Процесуальний порядок порушення кримінальної 
справи.

Зрозуміло, що спочатку працівник правоохоронного 
органу повинен прийняти заяву та внести відомості 
доЄдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР). 
Зробити він це зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 
24 годин після подання заяви та розпочати розслідування, 
згідно ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України). Після внесення кримінальної 
справи до ЄРДР, їй присвоюється відповідний номер.

Слід додати, що правова кваліфікація злочину 
зазначається під час реєстрації заяви в ЄРДР, відмова 
у прийнятті та реєстрації заяви про кримінальне 
правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України).

На підставі заяви та зібраних доказів, слідчий і 
прокурор готують наступні документи: протокол усної 
заяви (повідомлення) про скоєння злочину; протокол огляду 
місця скоєння злочину; протокол допиту свідка; пояснення 
потерпілої сторони; доручення про проведення досудового 
розслідування (за підписом начальника); повідомлення 
про початок досудового розслідування (до прокуратури); 
план спільних слідчо-оперативних дій спрямованих 
на розкриття та розслідування кримінальної справи; 
постанова про призначення прокурора (готує прокуратура); 
здійснення відповідних запитів слідчим (щодо експертиз, 
судимості особи, отримання відео інформації та записів з 
камер спостереження, документів, тощо); висновок щодо 
приєднання матеріалів до кримінального провадження; 
постанову про порушення кримінальної справи та прийняття 
її до свого провадження; постанову про створення слідчо-
оперативної групи; постанова про визнання цивільним 
позивачем; постанова про призначення судово-медичної 
експертизи; протокол затримання особи, підозрюваної 
у вчиненні кримінального правопорушення; постанова 
про залучення захисника; протокол проведення слідчого 
експерименту; повідомлення про оголошення підозри; 
протокол допиту підозрюваного; обвинувальний акт.

Вищезазначений перелік дій є не вичерпним, оскільки 
початок та порядок порушення кримінальної справи 
розпочинається і закінчується не однаково. Більшість 
кримінальних справ, розпочинаються за фактом скоєння 
чи виявлення злочину, з подальшим виїздом на місце події 
слідчо-оперативної групи, зібрання доказів, опитування 
свідків, тощо. Сфера і природа злочинів також різна, розшук 
і затримання винних осіб, передача справи до суду у майже 
60% не відбувається взагалі. Основними причинами для 
правоохоронців слугує те, що останні не змогли встановити 
винну особу, не змогли встановити місце перебування 
підозрюваної особи, в діях вбачаються ознаки цивільно-
правових відносин або ознак злочину не вбачають взагалі.

Вимоги КПК України щодо проведення слідчих дій.
Слід зазначити, що слідчі дії повинні бути спрямовані на 

отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих 
доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 
1 ст. 223 КПК України). Із самого початку, слідчий має 
опрацювати місце вчинення злочину з метою встановлення 
імовірних свідків або очевидців кримінального 
правопорушення.

Для участі у процесуальних діях слідчий зобов’язаний 

запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) 
(ч. 7 ст. 223 КПК України). Понятими не можуть бути 
потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і 
потерпілого, працівники правоохоронних органів, а 
також особи, заінтересовані в результатах кримінального 
провадження.

Порядок проведення допиту слідчим.
Запам’ятайте, що згідно вже згаданої ст. 224 КПК 

України: допит проводиться за місцем проведення 
досудового розслідування або в іншому місці за погодженням 
із особою, яку мають намір допитати; допит не може 
продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - 
понад вісім годин на день; перед допитом встановлюється 
особа, роз’яснюються її права, а також порядок проведення 
допиту; під час допиту може застосовуватися фотозйомка, 
аудіо- та/або відеозапис (наполягайте на цьому, адже це 
може вам дуже знадобитися в майбутньому!); допитувана 
особа має право використовувати під час допиту власні 
документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-
якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко 
зберегти в пам’яті; за бажанням допитуваної особи вона має 
право викласти свої показання власноручно. За письмовими 
показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові 
запитання; особа має право не відповідати на запитання з 
приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона 
у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна 
таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або 
які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення 
у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім’ї 
кримінального правопорушення, а також щодо службових 
осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, 
які конфіденційно співпрацюють із органами досудового 
розслідування.

В разі потреби, в ході слідства, слідчий має право 
викликати свідків для допиту та скласти протокол допиту. 
Пам’ятайте, якщо вас викликали в якості свідка, то ви згідно 
ч. 1 ст. 66 КПК України маєте право: 1) знати, у зв’язку з 
чим і в якому кримінальному провадженні він допитується; 
2) користуватися під час давання показань та участі у 
проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою 
адвоката; 3) відмовитися давати показання щодо себе, 
близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати 
підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, 
близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального 
правопорушення; 4) давати показання рідною або іншою 
мовою, і користуватися допомогою перекладача; 5) 
користуватися нотатками і документами при даванні 
показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-
яких розрахунків та інших відомостей, які важко тримати в 
пам’яті; 6) на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом 
для давання показань; 7) ознайомлюватися з протоколом 
допиту та заявляти клопотання про внесення до нього 
змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити 
такі доповнення і зауваження; 8) заявляти клопотання про 
забезпечення безпеки; 9) заявляти відвід перекладачу.

Права потерпілої сторонни.
Також слідчий повинен роз’яснити потерпілим, іншим 

особам право на заявлення цивільного позову по справі, яке 
у них є відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України, де визначено, 
що цивільний позов пред’являється для відшкодування 
збитків, завданих вчиненням злочину. Про це він 
зобов’язаний скласти протокол, винести постанову про 
визнання цивільним позивачем та повідомити, відповідно 
до ст. 61 КПК права цивільного позивача. Такими правами 
є: підтримувати цивільний позов або відмовитися від 
нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення 
судового рішення; бути повідомленим про прийняті 
процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що 

стосуються цивільного позову; інші права для потерпілого, 
в частині, що стосуються цивільного позову. 

Після цього слідчий зобов’язаний долучити до справи 
цивільний позов і матеріали, що його підтверджують.

Призначення експертизи.
Також слідчий надає доручення до галузевих служб 

(підрозділів), з метою встановлення можливих свідків та 
очевидців кримінального правопорушення та визначення 
місця знаходження особи, причетної до злочину. До речі, ч. 
3 ст. 41 КПК України встановлено обов’язковість виконання 
оперативними підрозділами таких доручень.

Слідчий, в разі потреби невідкладно може звертатися 
до експертів, тобто призначати експертизу. Для цього він 
направляє листи в експертні установи. Наголошуємо, 
що слідчий зобов’язаний згідно ч. 2 ст. 242 КПК України 
звернутися до експерта для проведення експертизи 
щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення 
тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення 
психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, 
які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої 
осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно 
для вирішення питання про можливість притягнення її 
до кримінальної відповідальності, а іншим способом 
неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення 
статевої зрілості потерпілої особи; 6) визначення розміру 
матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди 
довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Після отримання висновків експертиз, слідчий долучає 
їх до матеріалів справи.

Порядок затримання.
Якщо у слідчого є вагомі підстави для затримання особи, 

він має право звернутися з відповідним клопотанням до 
слідчого судді, суду, які ухвалюють дозвіл на затримання, 
згідно ст. ст. 188, 189, 190 КПК України.

Також, ст. 207 КПК України зазначається, що ніхто не 
може бути затриманий без ухвали слідчого судді, суду. 
Але є винятки, при яких кожен має право затримати без 
ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу: 1) при вчиненні 
або замаху на вчинення кримінального правопорушення; 
2) безпосередньо після вчинення кримінального 
правопорушення чи під час безперервного переслідування 
особи, яка підозрюється у його вчиненні.

Слідчий, після затримання особи, відповідно до ч. 5 ст. 
208 КПК України зобов’язаний, скласти протокол, в якому 
зазначити: місце, дата і точний час (година і хвилини) 
затримання; підстави затримання; результати особистого 
обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо 
такі надходили; повний перелік процесуальних прав 
та обов’язків затриманого. Протокол про затримання 
підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія 
протоколу негайно під розпис вручається затриманому, 
а також надсилається прокурору. Обов’язковим є 
повідомлення родичам про затримання.

Важливо запам’ятати, що ч. 1 ст. 211 КПК України 
зазначається: строк затримання особи без ухвали слідчого 
судді, суду не може перевищувати сімдесяти двох годин з 
моменту затримання.

Отже, дії слідчого є важливим етапом у ході 
розслідування кримінального провадження і потрібно знати 
законодавство, щоб правильно контролювати дії слідчого, 
і відповідно якісно захистити свої права. Рекомендуємо 
вам серйозно ставитися до кримінальних проваджень, і 
у випадках, коли ви хоч якимось чином залучаєтесь до 
них (в якості свідка, потерпілої сторони, підозрюваного, 
обвинуваченого), невідкладно звертатися до адвоката, який 
посприяє всебічному захисту ваших прав та свобод.

Юридичний відділ АФЗУ
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ПУБЛІЧНА КАДАСТРОВА КАРТА УКРАЇНИ – ЩО ЦЕ І ЯК ВОНА ПРАЦЮЄ?
Створення Кадастрової карти є великим досягненням 

у сфері земельних відносин, який дозволить остаточно 
сформувати кадастрову карту та підвищити гарантії 
прав власності на землю. Побудова сучасної кадастрової 
комп’ютерної системи дозволяє суттєво скоротити 
строки проведення операцій з землею, значно знизити 
рівень корупції, скоротити витрати громадян.

Разом з тим, треба розуміти, що Державний 
земельний кадастр України зараз активно наповнюється 
інформацією, вирішує багато технологічних завдань і 
тому на Публічній кадастровій карті України можливі 
помилки та деякі невідповідності.

Портал ZEM.UA розповість, як користуватися 
Публічною кадастровою картою України та що робити у 
разі виявлення помилок.

Публічна кадастрова карта України виконує дві 
основні функції:

1.Перевірка наявності земельної ділянки в 
Державному земельному кадастрі України та відсутність 
помилок і невідповідностей в її відображенні.

2.Можливість надіслання електронної заяви про 
відсутність ділянки або помилки і невідповідності в її 
відображенні.

Публічна кадастрова карта України знаходиться на 

сайті:http://map.dazru.gov.ua
Пошук ділянки за кадастровим номером.
Кадастровий номер ділянки можна знайти на 

зворотній частині державного акту. Якщо державний 
акт виданий до 2004 року, то кадастровий номер треба 
шукати в Довідці про присвоєння кадастрового номеру. 
Якщо такої довідки немає, то скоріше за все земельна 
ділянка не має кадастрового номеру та відомості про неї 
відсутні в Державному земельному кадастрі України. 
Якщо ж земельній ділянці присвоєний кадастровий 
номер, то його слід ввести в пошукову стрічку на сторінці 
Публічної кадастрової карти України та натиснути 
кнопку пошуку.

Якщо земельна ділянка наявна в Державному 
земельному кадастрі, інформація про земельну ділянку 
повинна з’явитися на Публічній кадастровій карті, 
зокрема Ви зможете побачити її кадастровий номер, 
форму власності, код цільового призначення та її площу 
в гектарах. Дані про власника земельної ділянки на 
Публічній кадастровій карті України не публікуються.

Пошук ділянки без кадастрового номеру.
Для пошуку земельної ділянки необхідно ввести 

інформацію про місцезнаходження
ділянки – область, район, населений пункт. Потім 

необхідно шукати ділянку вручну,
використовуючи «мишку» або кнопки «+» та «-» на 

карті. 
Для того, щоб краще орієнтуватися на місцевості 

можна підключити супутниковий знімок, спочатку 
натиснувши на карті на кнопку «Шари», а потім обравши 
пункт «Ортофотоплан».

Можливі помилки на карті.
1. Там, де повинна бути Ваша земельна ділянка, 

взагалі немає земельної ділянки («Ділянка не знайдена»).
2. Кадастровий номер не знайдено.
3. Конфігурація ділянки має помилки.
4. Межі земельної ділянки перетинаються з межами 

іншої ділянки (ділянок).
5. Місцезнаходження ділянки помилкове.
6. Частина ділянки у воді.
7. Частина ділянки на дорозі.
Якщо Ви не змогли знайти свою ділянку на Публічній 

кадастровій карті України або виявили помилки в її 
відображенні, Публічна кадастрова карта України 
допомагає сформувати електронну заявку із зазначенням 
проблеми, яка виникла, та надіслати її на розгляд в 
органи земельних ресурсів.

Юридичний відділ АФЗУ

ЧОМУ АМІАЧНА СЕЛІТРА ДЛЯ ФЕРМЕРА КОШТУЄ 500 ДОЛАРІВ, А ЗА КОРДОН ЇЇ 
ПРОДАЮТЬ ПО 300?

З такими проблемами, як цієї весни, фермери 
Рівненщини ще не стикались. Очільник місцевих 
фермерів Дмитро Українець, переконаний, що для 
високих врожаїв потрібно витримати технологію. А для 
цього необхідне пальне в достатній кількості, насіння, 
добрива, засоби захисту, тощо. «Різке, не обгрунтоване 
здорожчання матеріально-технічних ресурсів вибиває 
у фермера землю з-під ніг. Звичайно. І в минулі роки 
ми віддавали дешево свою продукцію. А тепер взагалі 
відбувається невідомо що. Та ж аміачна селітра, яку 
виробляє «Рівнеазот», торік коштувала 4 тисячі гривень 
за тонну, а нині — 11 - 12 тисяч! А ціна на картоплю 
якою була, такою й залишилася, навіть упала до 1,5 
гривні за кілограм», — бідкається він. 

За його словами, усі намагання дізнатися 
механізм ціноутворення від керівництва «Рівнеазоту» 
розбиваються об суцільне ігнорування — так, наче 
ці люди їдять не той хліб, який вирощують селяни. 

«Коли долар злетів до 40 гривень, завод, що належить 
олігарху Фірташу, підвищив ціну на добрива, і вона не 
впала ні на йоту. Невже газ для нього теж подорожчав 
утричі? Чи просто значно вигідніше експортувати 
селітру й заробляти валюту? А саме цікаве, що цей 
же завод за кордоном продає селітру по 300 доларів, 
а нам, українським фермерам – по 500!» — каже 
голова Асоціації фермерів і приватних землевласників 
Рівненщини.

З іншого боку, закупівельна ціна на пшеницю 3 
класу ще місяць назад зросла до 5000 гривень за тону, 
а нині впала до 4000, що становить по нинішньому 
курсу долара 160 $/т, а хліб для населення, вартістю 
8 гривень, випікають із зерна, яке аграрії продали 
восени щонайбільше по 1700 гривень за тонну. «Так, 
здорожчало пальне, енергоносії, але ж не основна 
складова — сировина! То чи не занадто високу ціну 
платить споживач? В цю ситуацію повинна втрутитися 
держава, якщо наші керманичі задумуються, чи зможе 
завтра український пенсіонер купити собі хліб та 
молока. Бо цукерок від «Рошен» він уже точно не 
скуштує. За попередніми прогнозами, собівартість 
тонни зерна нового врожаю буде не менш ніж 5 тисяч 
гривень. От і порахуйте, у скільки тоді обійдеться 
буханець», — каже він.

Цьому сприяє ще й мораторій на перевірки, 
проголошений урядом. Не чесні на руку переробники 
знімають останню сорочку і з селян, і зі споживача. 
Фермери перевірок не бояться: їм нічого приховувати, 
крім власних кайданів, які оділа на них держава. 
Скажімо, собівартість літра молока нині не менше 
5,4 гривень, а фермеру переробники платять 4 — 
4,50, а селянам - одноосібникам — вдвічі дешевше. 
Тут іде звичайний монопольний зговір керівників 
молокопереробних підприємств чотирьох областей.

Багато фермерів не засіють частину полів, не 

додадуть добрив — і що вони зберуть? У них лише два 
виходи: або вирізати худобу й припинити існування 
господарств, або ж перекрити дороги, щоб їх почули! 
Тільки чим наповнюватимуть внутрішній ринок, що 
їстимуть городяни — польську картоплю й капусту?

А від перших осіб держави чуємо, що аграрний 
сектор — єдина галузь, яка працює прибутково. Тільки 
хто має ті прибутки — трейдери, які вивозять зерно та 
сою за кордон і кладуть в кишеню валютну виручку. А 
ті, хто працює на внутрішній ринок, залишилися при 
своїх інтересах. На додачу до перелічених проблем 
на плечі фермера тепер лягає ще одна, непідйомна, — 
пенсійне забезпечення пільгових категорій працівників 
села. Тепер кожен із нас справді і швець, і жнець, ще 
й пенсійних законів знавець!» — говорить Дмитро 
Павлович.

Слід зазначити, йдеться про схвалені 28 грудня 
зміни в Податковий кодекс, які скасували поняття 
«платник фіксованого сільгоспподатку». Натомість, 
на думку голови обласної Асоціації, всі підприємства 
галузі стали платниками єдиного податку четвертої 
категорії. Водночас у Законі «Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування» для «єдинників» 
винятків щодо відшкодування витрат на виплату 
пільгових пенсій не передбачено.

«Ось така колізія: не знаю — навмисно чи випадково 
створена. Але нам від цього не легше: де взяти ці 
кошти? Скажімо, багатодітна жінка пропрацювала в 
господарстві місяць чи два на жнивах, а тепер я маю 
виплачувати їй пільгову пенсію — аж до досягнення 
пенсійного віку. Це нонсенс, але ж суди, на жаль, не 
чекають. Фермери вже отримали позови до Феміди 
за несплату коштів у Пенсійний фонд для пільгових 
категорій сільських пенсіонерів. Далі виконавча служба 
заблокує наші рахунки — от вам і буде посівна!».

Підготувала матеріал Олена Юрченко

АГРАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Риски и противодействие мошенничеству»
В Киеве, 24 апреля 2015 года пройдет аграрная конференция, посвященная наиболее актуальным в современных условиях темам, – опережению и 
предотвращению мошеннических действий, а также мерам реагирования и подходам к управлению финансовыми рисками.
В рамках конференции участники получат уникальную возможность получить советы ведущих специалистов отрасли по эффективному управлению 
рисками, с которыми приходится сталкиваться аграриям, стратегиям защиты от внешнего мошенничества, методам противодействия внутреннему 
мошенничеству. 
Основные темы, которые будут обсуждаться в рамках конференции:
• Построение эффективной системы противодействия мошенничеству в аграрной компании.
• Актуальные направления мошенничества в АПК.
• Основные подходы к формированию системы экономической безопасности компании.
• Построение системы внутреннего контроля для выявления и фиксации внутрикорпоративного мошенничества.
• Методы реагирования и минимизации рисков мошенничества.
• Система риск-менеджмента как способ контроля и управления затратами в условиях неопределенности.
• Контроль и планирование рисков при проведении биржевых сделок, оценка налоговых рисков проекта.
• Страхование сельскохозяйственных рисков.
Конференция состоится по адресу: Киев, ул. Предславинская, 35Д, отель «Alfavito».
Организатором мероприятия выступает Информационная  компания «ПроАгро».
По вопросам участия в работе конференции, спонсорской поддержки, организации доклада и размещения рекламы обращайтесь в Информационную компанию «ПроАгро».
Тел./факс: +38 (044) 581-52-13, (067) 243-38-03 
Е-mail: event@proagro.com.ua; evgeniya.v@hotmail.com
Сайт конференции: http://www.proagro.com.ua
Контактное лицо для информационных партнеров: Яна Буданова, тел./факс:  + 38 (093) 611-61-21
Е-mail: marketing@proagro.com.ua; yana_budanova@mail.ru
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ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ШУКАЄ 
ІНВЕСТОРІВ

Селянське (фермерське) господарство «Переліг», Володарського 
району Київської області шукає інвесторів для розвитку господарства 
(сертифіковане органічне землеробство). Площа землі в обробітку – 50 га.
Мета отримання інвестицій – вирощення органічної сільськогосподарської 
продукції в 2015 р.
Тел. для довідок: 067 – 967 – 96 - 95

ПЕРШІ 500 ФЕРМЕРІВ ОТРИМАЛИ КВИТОК ФІКСОВАНОГО ЧЛЕНА
За перші три місяці роботи після останнього звітно 

– виборного з’їзду, на якому було прийнято рішення про 
запровадження фіксованого членства, цей крок здійснили 
перші 500 фермерів з усієї України. В частині областей було 
проведено загальні збори фермерів, в частині – міжрайонні, 
про них ми розповідали в минулих виданнях газети, в деяких 
областях проводять районні збори та реєструють членів, 
а частина фермерів здійснює це в онлайн – режимі, через 
інтернет-сторінку заповнюючи анкету та отримуючи квиток 
фіксованого члена через пошту чи свою районну Асоціацію.

Тож 20 лютого в місті Черкаси відбулися другі міжрайонні 
збори фермерів області, участь в роботі яких взяв член ради 
АФЗУ. колишній народний депутат Іван Заєць. Головною 
метою зібрання було  об’єднання фермерів та запровадження 
фіксованого членства. 

Окрім того в роботі зібрання прийняли участь 
представники фіскальної служби області та розповіли про 
нове в оподаткуванні фермерів та сільськогосподарських 
підприємств. Проте фермери у своїх виступах називали 
податкову систему в державі «гальмом розвитку фермерства 
на селі». Адже, казали вони, олігархи працюють за законними 
схемами, які дозволяють їм ховати надприбутки від 
оподаткування, а чесному фермеру, який хоч і на фіксованому 
податку, доведеться цього року платити у 20 разів більшу 
суму податку, ніж торік. Кількість податків не скоротилася, їх 
лише «пофасували» з 22 - ох у дев’ять груп. Фермеру, замість 
платити податок раз на рік, треба їздити щокварталу. «Тут 
сіяти б, а я папірці вожу» — досадував не один фермер.

Про факти рейдерського захоплення фермерських 
господарств, зокрема у Лисянському й Канівському районах, 
повідомив Віктор Гончаренко. Вони проходять безкарно. 
Друга біда — земельний дерибан. Після того, як у районів 
забрали повноваження надавати угіддя, сільська рада тепер 
не знає, що це за десять-двадцять осіб, яким надали по два 
гектари землі в адмінмежах села.

Проблемною є реєстрація договорів оренди. 
«Корумповане Держземагентство продовжує «юридично 
правильно» і швидко наділяти сотні гектарів землі так званим 
«латифундистам», переступаючи через голову села і громаду. 
Існує  такса: 350 «баксів» за гектар — і землю оформлять 
вчасно, навіть документи додому привезуть. Інакше 

А якщо фермер повинен кудись їхати по трасі 
негабаритним транспортом (комбайном), треба брати 
дозвіл у ДАІ й оплачувати послуги супроводу. Але якщо у 
фермера поруч два поля, по два боки траси, то, щоб переїхати 
впоперек, теж треба брати дозвіл, який коштує півтори - дві 
тисячі гривень.

Майже такі ж проблеми і у фермерів Чернігівської області, 
про що говорилося на загальних зборах фермерів області, які 
відбулися 25 лютого в місті Чернігові, за участю в. о. голови 
облдержадміністрації Сергія Журмана, заступника голови 
облдержадміністрації Костянтина Лубенцова, народного 
депутата України, заступника голови Комітету Верховної 

Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин Вадима Івченка.

Як зазначив голова обласної Асоціації Іван Якуб, 
фермерський рух на Чернігівщині має 25-річну історію. 
Зараз у ньому задіяно близько 400 працюючих господарств, 
що виробляють понад 10% обсягу сільськогосподарської 
продукції. Основним напрямком діяльності чернігівських 
фермерів є рослинництво.

На переконання Івана Томича, фермери країни мають 
стати єдиною організованою європейською структурою. 
Адже участь в АФЗУ забезпечує своїм членам правову 
підтримку, знижки при закупівлі техніки та пального, цінові 
переваги у реалізації зернових та технічних культур, доступ 
до дешевих кредитів, страхування майна та посівів, пошуки 
ринків збуту продукції.

Керівники фермерських господарств Чернігівщини 
відмітили стрімке зростання цін на пальне, мінеральні 
добрива, високу вартість кредитних ресурсів та конкуренцію 
з великими агрохолдингами. Представники малого та 
середнього агробізнесу області зачитали звернення до 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
депутатів ВРУ та Кабінету Міністрів України з пропозиціями 
про створення Державного Аграрного банку України та 
Державного зернотрейдера, що забезпечували б надійне 
кредитування та поставки зерна за світовими біржовими 
цінами.

Також відбулися збори фермерів правобережжя Київщини 
в місті Біла Церква 28 лютого. Участь у роботі прийняли 
президент АФЗУ Іван Томич, віце-президент Віктор Шеремета 
та голова районної держадміністрації Вадим Маршалок, який 
у своєму привітальному виступі дав чітко зрозуміти, що він 
стоїть на позиції підтримки фермерства та запевнив, що любі 
проблеми, які залежать від його рішення будуть вирішені без 
затримок.

Іван Томич розповів присутнім про задачі, які поставлені 
останнім фермерським з’їздом та що вже зроблено за цей 
короткий період. Він підкреслив, що лише через Асоціацію, 
через консолідацію фермерського руху можлива побудова 
фермерського устрою європейського рівня в нашій країні. 
Це можливо здійснити шляхом запровадження фіксованого 
членства, яке передбачає прямі контакти фермера та Асоціації, 
надання оперативної юридичної підтримки та фінансових 
вигід для членів.

Звичайно говорили і за проблеми, за шляхи їх вирішення, 
за цінову політику та державну підтримку, за недолугість 
податкового законодавства та корупційність земельників.

Але більш всього у виступах фермерів відчувалася 
тривого за те, як буде проходити цьогорічна посівна, чи 
вдасться закласти передумови для майбутнього врожаю хоча 
б на рівні не нижчому, ніж минулорічний.

Наступне зібрання відбулося на Харківщині, 5 березня, 
в той час коли під Верховною Радою проходила акція 
фермерів з вимогою про прийняття ряду важливих для селян 
законів, що стосуються земельних питань та підтримки 
розвитку сімейних фермерських господарств. Тому виступи, 
здебільшого, перекликалися з вимогами страйкарів у Києві.

Але голове питання, яке піднімали фермери Харківщини, 
це було питання діяльності обласної організації. І навіть 
виступ голови Кегичівської районної Асоціації Сергія 
Караптана про стан фермерства області часто переривалися 
критичними висловлюваннями з залу та зауваженнями 
про недостатню роботу організації. Здебільшого це була 
справедлива критика і сподіваємося що вона принесе свої 
позитивні результати.

Що ж стосується проблем фермерів, то вони здебільшого 
подібні до загальнонаціональних, ну хіба що за виключенням 
того, що фермери ряду районів, як наприклад господарство 
«ПОЛІССЯ» з Богодухівського району, отримують 
повідомлення з Харківського обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України про початок 
розгляду проти них справ «за ознаками вчинення порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції …». 
Здавалося б «бред рябої кобили», але не все так просто. 
Єдине що радить юридична служба АФЗУ в цій ситуації – це 
привести свої договори з пайщиками в необхідну норму, поки 
діє мораторій на перевірку контролюючими органами (окрім 
фіскальних).

На закінчення фермери прийняли рішення про підтримку 
вимог до влади, які були прийняті «Аграрним форумом» 
та висловили свою підтримку страйкуючим під стінами 
парламенту.

І останнє подібне зібрання відбулося 9 березня в 
смт. Знам’янка, де радилися фермери частини районів 
Кіровоградської області. Участь в ньому прийняли голова 
обласної Асоціації Іван Андрійчук та радник президента 
АФЗУ Микола Стрижак.

Михайло Данкевич, головний редактор.


