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ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ ПРО ОБІГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ ВІДБУДУТЬСЯ
21 ГРУДНЯ

Парламентські слухання на тему: «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук
української моделі» відбудуться 21 грудня 2016 року. За
відповідний проект Постанови (№5266) проголосувало
177 народних депутатів.
Прес-служба АФЗУ

РЕЙДЕРСТВО
НЕ ПРОЙДЕ

Вперше у Всеукраїнському селянському вічі взяли
участь близько 10 тисяч представників з усіх регіонів
України. Це лідери громадських селянських організацій, фермери, сільські та селищні голови, депутати міс-

На редакційний стіл постійно лягають все нові листи з повідомленнями про скривджених українських
хліборобів: Федора Кузука з Одещини пограбували
ще 2013 року, самоправно зібравши вирощений ним
ячмінь. Проти Юрія Цапуна з Житомирщини скоєно
низку злочинів, у тому числі працівниками правоохоронних органів. А фермера з Київської області Василя
Мальованого 14 вересня 2015 року по-звірячому закатовано і вбито у власному будинку. Таких подій на теренах України налічуються вже десятки, але так звані
цевих рад, а також делегати від профспілок, сільської правоохоронці блокують розслідування злочинів, бо їм
за це платять зловмисники.
медицини та освіти.
Про черговий випадок рейдерства на КіровоградМатеріал про зібрання селян читайте на сторінках
щині читайте на сторінці 12 видання.
2-4 видання.

WWW.FARMER-UKR.COM, WWW.FARMER.CO.UA, WWW.COOP-UNION.ORG.UA
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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ВІЧЕ
ПРЕЗЕНТОВАНО НОВУ ПРОГРАМУ
РОЗВИТКУ СЕЛА!
Пропонуємо до уваги
читачів найбільш цікаві виступи учасників Всеукраїнського селянського віче та
інтерв’ю з ними.

Іван Томич, президент
Асоціації фермерів та
приватних землевласників України.

- Ми разом вибороли продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення на один
рік. Але цього недостатньо.
Потрібно внести у Верховну Раду законопроект про
продовження мораторію на 5
років. І за цей період навести
лад з основним нашим загальнонаціональним ресурсом.
- Емфітевзис, законопро29 жовтня в Києві відбулося Всеукраїнське селянське віче, на якому в присутності 10 тисяч аграріїв було
презентовано нову програму розвитку села.
У стратегії передбачається створення з боку держави умов для розвитку аграрної галузі України, яка може
наздогнати такі країни-лідери у цій сфері, як США, Канаду, Норвегію та Данію.

Програмою визначені ключові кроки, які мають бути
покладені в основу державної стратегії розвитку села:
- формування селянина-господаря та розвиток сімейно-фермерського устрою господарювання;
- збереження та розвиток поселенської мережі;
- впровадження прозорих земельно-орендних відносин;
- ефективне землекористування, захист прав власників
паїв;

- державна підтримка дрібних товаровиробників та поглибленої переробки;
- відшкодування відсотків на аграрні кредитні програми;
- стале оподаткування: єдиний податок з 1 гектара землі;
- підвищення рівня оплати праці в агропромисловому
комплексі;
- децентралізація податків і зборів на рівень громад;
- якісні освітні і медичні послуги;
- розвиток сільської інфраструктури, соціально-інженерних мереж.

ект №4010-А - це новітній
засіб винищення української
нації. Необхідно негайно відхилити, як неприйнятний законопроект у Верховній Раді
України.
-Українська земля – це не
тільки потенційний ресурс
аграрної економіки, це перш
за все, життєвий простір
української нації і майбутнє
поколінь. Це повинно бути
першочерговою стратегією
нової земельної політики
Української Держави.
- Рейдерство, факти якого проявляються у всіх куточках України – це хвора
система влади і її потрібно
лікувати. Ми маємо більше
7 тисяч фактів рейдерських
посягань - це Дніпропетровське господарство «Дар», чисельні факти на Рівненщині,
більше тисячі фактів в Кіровоградській області, останнє
з яких захоплення ПСП «ім. Димитрова».
- Податкова політика, яка працювала десятиліттями,
сьогодні зруйнована і ми ставимо чіткі вимоги – взаємовідносини фермерів, сільгоспвиробників з державою
повинні бути простими і прозорими. А це можливо лише
при Єдиному земельному податку.
Формула Нової аграрної політики проста! Від олігархізації – до сімейного фермерського устрою, до розвитку
селянина та місцевої громади.

Юлія Тимошенко, лідер ВО «Батьківщина».

- Сьогодні врятувати українське село можна шляхом
надання фермерам доступу до дешевих кредитів, введенням єдиного податку з одного гектара та ухваленням
закону про сімейні ферми. Ці кроки дадуть поштовх для
відродження аграрного сектору і життя сільських громад.
- Нам потрібно прийняти закон про стратегію розвит-

ку села, де буде сформульовано новий устрій аграрного
сектору, планомірний розвиток сімейного фермерства.
Такий закон ми зобов’язані напрацювати, щоб вирвати
село з рук тих, хто хоче розвивати лише аграрну мафію,
аграрні холдинги, аграрні монополії.
- Продаж сільськогосподарської землі є неможливим

до того часу, поки в Україні не будуть створені цивілізовані правила для аграрного ринку.
Земля не може бути товаром до того часу, поки наші
сімейні фермери не будуть мати можливості та гарантії,
як зберегти цю землю в своїх руках, передати в спадщину своїм дітям, обробити її і дати країні найвищий рівень
заможності.

- Головним пріоритетом державної політики має бути
стратегія розвитку сімейних фермерських господарств,
яка б дозволила збільшити їх кількість у 36 разів – до півтора мільйона ферм. Така політика не тільки дозволить
забезпечити країну продуктами харчування, а й створить
можливість для кожної родини в селі жити заможно.
На переконання Юлії Тимошенко українці можуть
бути такими ж заможними, як американці, канадці чи
данці, адже Господь дав Україні унікальних людей,
працьовитий і сильний народ та родючу землю

Михайло Данкевич

Повну версію Всеукраїнськго Селянського Віче дивіться на інформаційний каналі
"ВІЛЬНИЙ СЕЛЯНИН" на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm9HerV0Yust9QuosAlSj2w,
та слідкуйте за діяльністю Асоціації на сайтах farmer.co.ua, coop-union.org.ua
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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ВІЧЕ

СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ НЕОБХІДНА
СУТТЄВА ДЕРЖАВНА
ПІДТРИМКА
ба, оті 0,2 % при сумі видатків бюджету 578 мільярдів.

Після закінчення Всеукраїнського селянського віче
ми попросили заступника голови Комітету з питань
аграрної політики та земельних відносин Вадима Івченка відповісти на запитання нашого журналіста,
які актуальні для багатьох селян та були озвучені
учасниками зібрання.

ВФУ. Після внесення проекту бюджету на 2017
рік ми багато чуємо про мільярди на підтримку
аграріїв. Яка Ваша думка про це і чи отримають
бодай що не будь фермери?

В. І. Говорячи про «бюджетні» сподівання, селянам
навряд чи варто розраховувати на надзвичайну щедрість
урядовців. Адже з тих 5,4 мільярдів гривень, що прописані в Держбюджеті, значна частина потрапить до Міністерства АПК, Держгеокадастру, Держспоживслужби,
інших центральних органів виконавчої влади, що тим чи
іншим чином входять до системи АПК і будуть використані на зарплати чиновникам.
Реально в бюджеті можливо знайти лише 2,97 млрд.
грн., з яких 1,4 млрд підуть на «підтримку галузі», а 1,5
– це кошти спецфонду, з якого, після прийняття низки
законів, в тому числі і про спецконфіскацію, можливе
виділення певних коштів. Але це віртуальні гроші, адже
ми поки не знаємо, що в тих законах буде, і чи будуть
вони прийняті. Наприклад питання спецконфіскації
взагалі мало кому зрозуміле, в тому числі й народним
депутатам. Тому можемо говорити про те, що у нас є
більш-менш реальні 1, 97 мільярда гривень. Друге питання: безпрецедентно мала підтримка сільськогосподарських виробників. Вона планується на рівні лише
0,2 % від тих 32 % ВВП, тобто 14 мільярдів валютної
виручки, які держава отримує від АПК. Це сором і гань-

Не можна скупитися на фінансування практично єдиної
галузі, яка в Україні сьогодні є бюджетоутворюючою.
Хоча, навіть ці жалюгідні копійки вже заздалегідь
розписані. Буде добре, якщо основні кошти, тобто 1,7
млрд. будуть використані для так званої підтримки на
гектар по певних культурах, що спонукатиме внутрішню переробку сільськогосподарської продукції. У Мінагрополітики вважають, що головна увага буде приділятися гречці, житу (точніше, борошну з нього), кормам
для тваринництва. Щось має перепасти також олійним
та цукровим культурам, виробництву біопалива. Зрозуміло, що розподіл коштів буде проблемним і не завжди
справедливим, але традиційні виробники експортного
зерна повинні до цього поставитися спокійно: хоч їх
продукція наразі надприбуткова, вона не може залишатися єдиним джерелом експорту. В Україні потрібно й
нові сади закладати, й ставки з рибою мати, і тепличне
овочівництво розвивати, і мед та горіхи до Європи возити, як пращури колись. На мою думку повертати ПДВ
потрібно насамперед тим виробникам, які експортують
не сировину, а готову продукцію або принаймні напівфабрикати, перероблені на українських підприємствах і
руками українських робітників.

ВФУ. Раніше існували різноманітні програми підтримки аграріїв через здешевлення кредитів. Сьогодні їх немає. Яка перспектива на майбутній рік?

В. І. Стосовно програми відшкодування відсоткових
ставок за кредитами, тут підхід мав би бути вибірковим,
з наданням пріоритету тим культурам, які хоч і складають невелику частку в загальному обсязі сільгосппродукції, але важливі для країни. Наприклад, по тій же
гречці: в Європі її не їдять, а у нас вона електорат завойовує. Або гарбузам, без насіння яких не спечеш славнозвісного німецького хліба.

ВФУ. Скажіть декілька слів про Аграрний
фонд, його роботу.

В. І. Найголовніше завдання Аграрного фонду – працювати з дрібними сільгоспвиробниками, які вирощують у невеликій кількості зернові та технічні культури
для внутрішнього ринку. Саме фонд має налагодити
таку співпрацю цих підприємців з державою, щоб вона
надавала підтримку винятково тим, хто її найбільше
потребує. Для цього необхідно прийняти такі закони й
підзаконні акти, які назавжди закріпили б державну підтримку за дрібними і середніми фермерами й приватними землевласниками.
І на закінчення розмови Вадим Євгенович зауважив:
«Ми невдовзі побачимо, як ці та інші селянські проблеми будуть представлені в програмних документах профільного міністерства. Боротьба буде жорсткою, адже
холдинги вже зараз рахують гроші, які вони сподіваються отримати з бюджету через міністерство».

Спілкувався Володимир Майський
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ГІРКИЙ ПРИСМАК
ЛУГАНСЬКОГО КОРОВАЮ

«Хліб не той, що на полі, а той, що в коморі». Цю
відому народну істину нагадав у бесіді з нашим кореспондентом на Всеукраїнському селянському віче лідер
луганських фермерів і голова Аграрної спілки Сватівського району Луганщини Сергій Ковальов. Повний
текст інтерв’ю з ним та хвилюючу розповідь про хліборобів Луганщини, які вирощують рекордні врожаї
зціпивши зуби, у вогняному кільці, читайте у наступному номері нашого видання, а зараз – кілька слів про
найголовніше.

ВФУ: Сергію Миколайовичу, розкажіть, будь
ласка, про фермерську акцію, яка відбулася в області на початку жовтня. Що було її метою, які
результати?

С. К.: 4 жовтня в районному центрі Сватово на Луганщині пройшов попереджувальний селянський страйк
аграріїв області, в якому взяли участь хлібороби Сватовського, Троїцького, Білокуракинского й Старобільського районів. Фермерські господарства вишикували на
центральній площі містечка близько сотні тракторів, на
яких були закріплені плакати з їх вимогами до влади:
«Ні – продажу землі», «Ростуть податки – зростатимуть
і ціни на продукти», «Ні – голоду в Україні» та інші.
Фермери на день полишили свої справи, припинили
термінові польові роботи осіннього періоду, коли кожна
хвилина дорого коштує, не пошкодували й дефіцитного
пального. Все це заради того, щоб одностайно виступити з вимогами щодо збереження мораторію на продаж
сільськогосподарських земель, впорядкування податкової системи щодо аграріїв, повернення спец режиму
ПДВ, який діяв до 2016 року. Хлібороби вважають, що
запуск ринку продажу землі призведе до втрати Украї-

ною свого суверенітету і перетворення її на колонію, а
позбавлення селян пільгового оподаткування неодмінно
викличе ланцюгову реакцію на продовольчому ринку. За
всі ці «новації» український народ буде змушений заплатити так багато, що жодні транші закордонних «доброзичливців» не врятують Україну від жебрацтва.
Якщо недолугих горе-економістів не зупинити, наслідки їх експериментів стануть катастрофою для всіх
господарств. Адже вони блокують розвиток сільського
господарства. Якщо, не приведи Боже, вони ще й закон
про 18-відсотковий податок на прибуток протиснуть у
Верховній раді, тоді нам залишиться тільки одне – зупинити роботу і збиратися на новий Майдан. Тому ми вирішили влаштувати попереджувальну акцію, і показати,
що ми існуємо, і луганський мільйонний коровай – не
крайній шматок на державному столі. Ми надіслали до
Києва резолюцію, з якої «батьки нації» повинні усвідомити: Аграрії ніколи не були проти влади. Але вони
завжди були й будуть у конструктивній позиції, щоб
висловити свою думку, донести до народних обранців,
уряду і суспільства правду про біду українського села.
Як локомотив економіки (який сьогодні дає 40 % валового продукту, 37 % експортного потенціалу), аграрії
мають на це право.
ВФУ: Чому селянська акція проходила саме в

Сватовому?

С. К.: Цей районний центр (до речі, здавна україномовний) є важливим для Луганщини транспортним вузлом, зосередженим навколо залізничної станції Сватово.
Відтак усе, що відбувається з вирощеним нами врожаєм,
тут видно як на долоні. Зокрема, ми бачимо катастрофічну нестачу вагонів, якими мала би вивозитися наша
пшениця. А навколишня «гібридна» війна відлякує зернотрейдерів, які не хочуть підставляти свою логістику
під можливе знищення вогнем чи рейдерськими атаками сепаратистів. Тож маємо, що маємо, як любив казати
наш Президент Леонід Кравчук: виростивши й зібравши
добрий врожай, хлібороби не можуть його продати за
справедливою ринковою ціною, якої луганська пшениця, повірте, варта. В Європі залюбки її купуватимуть,
але допоможіть вивезти зі сватовських елеваторів, дайте
вагони, про супровід і охорону зернових потягів ми вже
подбаємо. Тільки не забувайте уроків зовсім недавньої
історії, не залишайте луганських фермерів і приватних
землевласників напризволяще, бо зрештою втратите і
цих самовідданих патріотів України.
Спілкувався Володимир Майський

ЧЛЕНИ АГРАРНОГО КОМІТЕТУ ЗАДЕКЛАРУВАЛИ
СТАТКИ В 50 РАЗІВ БІЛЬШІ НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО
НА ПІДТРИМКУ ФЕРМЕРІВ В 2016 РОЦІ!

Комітет Верховної Ради з
питань аграрної політики та
земельних відносин загалом
задекларував 775 739 976 грн.
Дана сума випливає з аналізу електронних декларацій

29 членів аграрного комітету.
Розрахунки проводились
із показників річної зарплати,
готівкових коштів та банківських рахунків народних депутатів.
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АГРАРНИЙ КОМІТЕТ СХВАЛИВ ДОРОЖНЮ
КАРТУ ЩОДО РОЗВИТКУСІМЕЙНИХ ФЕРМ

Учасники
комітетських слухань на тему:
«Трансформація
агропромислового комплексу
України. Стимулювання
розвитку сімейних ферПрес-служба АФЗУ мерських господарств та

В той же час на підтримку фермерів в поточному році
передбачено всього 15 млн.
гривень.

їх оподаткування», що відбулися у Верховній Раді
України заслухавши та
обговоривши інформацію
доповідачів, а також беручи до уваги досвід Європейських держав та реко-

мендації експертів світових проектів і організацій
напрацювали відповідні
суттєві рекомендації, які
будуть опубліковані в наступному номері.
Прес-служба АФЗУ

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24
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ФОРУМ ФЕРМЕРІВ ТА СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 жовтня 2016 року відбувся форум фермерів та сільгоспвиробників Черкаської області.
У роботі форуму взяли участь депутати Черкаської обласної ради від фракції „Батьківщина”, представники центрального офісу АФЗУ на чолі з президентом Іваном Томичем,
фермерські делегації від більшості районів Черкащини, фахівці обласних служб, обласні ЗМІ. Вів збори віце-президент
АФЗУ, голова Черкаської АФЗ Віктор Гончаренко.

Основними питаннями порядку денного були принципи
формування аграрного бюджету на 2017 рік та земельна політика в Україні. З даного питання виступили фермери, власники ОСГ та керівники сільськогосподарських підприємств.
Пропонуємо увазі читачі основні тези виступаючих по болючих та типових проблемах, які актуальні для всіх фермерів
України.

них коштів не вистачить щоб її оформити, не говорячи вже про
її обробіток. І як тому селу розвиватися, в плані децентралізації, якщо не має предмету виробництва. Землі немає і взяти її
немає звідки.
А розмови про продаж землі ідуть зараз тому, що купити її
ми, прості селяни, не зможемо. А куплять її ті. Хто має гроші.
А ми будемо у них наймитувати. А чого я маю наймитувати у
когось, якщо я сам можу обробляти свою землю? І годувати
свою сім’ю, платити податки державі і ще комусь допомагати,
хто не здатен працювати!

Віктор Зінченко, Черкаський район. На моє переконання потрібні і великі і малі господарства. Але пріоритет та
підтримка повинні надаватися малим. Це дасть можливість
збільшити асортимент та якість натуральних продуктів: джемів, соків, різноманітних консервації. Для таких господарств
повинна існувати спрощена система оподаткування.

Сергій Гнатюк, Уманський район. На сьогодні в суспільстві існує велика несправедливість і люди шукають захисту.
Влада ці проблемні питання вирішувати не хоче, вона «сліпа»,
а всі її представники в «долі» зі злодіями. Ми вбачаємо свій
захист у створенні міжрайонних козацьких сотень.

Володимир Бойко, Кам’янський район. В сфері агро
виробництва відсутні прозорі правила гри. Влада знаходиться
в руках чиновників, а чиновники через свої «підставні» підприємства та «фірми-прокладки» відбирають землю, майно та
господарства.

Василь Драч, Золотоніський район. Необхідно розраховувати лише на захист власними силами, необхідно активно
працювати в Асоціації, передплачувати газету «Вісник Фермер України», вступати в козацтво, купляти рушницю, реєструвати її і захищати себе в межах правового поля.

Валерій Перепелиця, Драбівський район. Головна проблема – це земля. Тож для розвитку сімейних ферм, сільської місцевості, землі запасу повинні бути передані місцевим громадам.
А про ринок землі розмови не на часі. Люди не можуть
зараз зробити свідомий вибір, бо їх загнали в злидні.
Вихід з цієї критичної ситуації ми вбачаємо у розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Але для цього потрібні кошти. Як мінімум 2,5 млн. гривень. Самостійно
селяни це не «потягнуть». Потрібна підтримка держави, як у
всіх цивілізованих країнах.
Нажаль, окрім розмов ми не бачимо ніякої підтримки. Навіть ПДВ у нас забрали. У нас забрали, а великим зернотрейдерам його відшкодовують за експорт нашого ж зерна.

Ігор Чернюк, Жашківський район. Після розвалу колгоспів люди по розтягували все майно, порозбирали споруди,
а на селі з’явився новий власник – Агрохолдинг. Він прижене
потужну техніку, розіб’є сільські дороги, за 5 – 6 днів убере
все на полях і поминай як звали …А для сільських мешканців
роботи не має. Люди роз’їхалися хто куди і село залишилося
наодинці зі своїми проблемами. В селі якщо і є молоді люди,
то вони не можуть отримати землю , але якби й отримали, то у
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Олег Пухтій, Городищенський. Мале фермерство потрібно розвивати, бо великі агрохолдинги уб’ють все. У мене на
землі «черв’як ходить» - значить це жива земля!

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

Іван Козяр, Монастирищенський район. Бюджет 5,7
млрд. гривень. Який механізм його розподілу? Хто буде розподіляти? Самою прозорою і не корумпованою підтримкою був
спец-режим ПДВ. Ми були зацікавлені більше виробити та
продати, бо 20 % йшло на наші рахунки для нашого розвитку
і діяльності.
Але ПДВ відібрали, а натомість запровадили систему
електронного декларування ПДВ. Для малих господарств це
система вимивання обігових коштів. Покупець тобі кошти ще
не перерахував, а операція здійснена і 20% на казначейський
рахунок вже заплати, бо податкову не зареєструють, а без документів ніхто не хоче брати товар. Де взяти кошти малому
господарству? Він тільки ячмінь зібрав, а пшениця ще не дозріла. Що йому продати? За що солярку для збирання тієї ж
пшениці придбати?

Світлана Скрипсинська, голова Громадської ради при
Христинівській РДА. Головна причина всіх проблем, про які
говорили попередні виступаючі, це відсутність державницької
політики спрямованої на підтримку малого бізнесу на селі.
А хто надав право Держгеокадастру розпоряджатися власністю народу, а саме землями? Територіальні громади такого
права їм не давали. Зверху їм надали таке право! А там де є
одноосібне право розпоряджатися землями, там є і корупція.
Право розпорядження землями повинні мати територіальні громади.

Іван Томич, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Земельне питання сьогодні вирішує долю української нації. На рік продовжено мораторій
на продаж землі. Але залишилася небезпека прийняття законопроекту про емфітевзис. Законопроекту, який провідними
аграрними науковцями визнано таким, що не відповідає світовій практиці організації ринку земель сільськогосподарського
призначення.
В основі нової аграрної політики, про яку неодноразово
згадували попередні виступаючі, повинна бути сімейна ферма,
так як це є у всіх європейських країнах.
Про бюджет 2017 року, в якому обіцяють на підтримку села
понад 5 млрд. гривень (прем’єр-міністр навіть пообіцяв цю
суму збільшити вдвічі!) необхідно зазначити, що ця сума передбачає фінансування таких структур як Міністерство агрополітики, академію аграрних наук, сюди входять розрахунки
за борги минулих років. Залишиться 1,4 млрд. гривень навколо
яких – «темний ліс». Одне тільки відомо – до фермерів вони не
потраплять. А якщо точніше – на підтримку фермерів передбачено 25 млн. гривень з основного фонду, та 40 – з спец-фонду.
Мізер, про який і не варто говорити.
Стосовно податків, то наша позиція чітка – для дрібних виробників і фермерів зберегти спец-режим ПДВ та фіксований
податок, а для сімейних ферм – єдиний земельний податок і
податкові канікули на 5 років.
Наприкінці зібрання Віктор Гончаренко узагальнив пропозиції виступаючих та запропонував проголосувати за резолюцію Форуму. Ця резолюція була винесена на Всеукраїнське
селянське віче та врахована при напрацюванні його рішення.
Михайло Данкевич
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МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ - ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО

ПП «БТУ-Центр» - провідний український виробник висококонцентрованих мікробних препаратів. Компанія пропонує
біопрепарати для захисту та живлення рослин, ефективність яких доведена 17-річним досвідом роботи в цій галузі.
Директор відділу маркетингу компанії «БТУ-Центр», Алла
Болоховська, розповіла про останні досягнення та перспективи розвитку компанії.

кожного: захищають рослини від хвороб, беруть участь в
поліпшенні живлення та в результаті покращують родючість
ґрунту.
Які новинки ви представили аграріям у 2016 році? Які
з продуктів стали лідерами продажів?
У 2016 році ми представили декілька новинок - це біологічні фунгіциди «МікоХелп®» та «ФітоХелп®», а також мікробіологічне добриво «Граундфікс®».
Ефективність цих препаратів підтверджена науковими дослідженнями.

ня мінерального живлення рослин. Але не менш важливим
є економічна ефективність застосування препарату Граундфікс®, підтверджена результатами його застосування при вирощуванні сої, соняшника та інших сільськогосподарських
культур.
Які ви бачите перспективи розвитку ринку біодобрив
в Україні? Чи можуть вітчизняні препарати гідно конкурувати із зарубіжними аналогами?
Вітчизняні препарати не лише можуть, вони вже - гідні
конкуренти закордонним аналогам. Ми проводили порівняльні випробування своїх препаратів з закордонними. В результаті, дослідження показали, що наші препарати працюють на рівні, а в деяких випадках навіть ефективніше. Крім
того, кожен аграрій зможе підрахувати, що навіть за еквівалентної ефективності, співвідношення ціна - якість буде за
вітчизняним виробником.
В даний час ринок біопрепаратів в Україні стрімко розвивається. І з кожним роком спостерігається підвищення попиту на біофунгіциди для овочевих та ягідних культур. Це
пов’язано зі збільшенням попиту на органічну продукцію як
в Україні, так і в інших країнах.

Нагорода Срібна Стела та Диплом якості в номінації: «За
вагомий внесок у розвиток України, розвиток вітчизняної
галузі біотехнологій тамікробіологічного синтезу і високий
професіоналізм», 2015
Ваша компанія пропонує аграрію цілу лінійку препаратів різної дії: біодобрива, біоінокулянти, біофунгіциди,
біоінсектициди, біодеструкторитощо. У якому сегменті ви
бачите себе лідерами на українському ринку?
Ми маємо право вважати себе лідерами в розробці та реалізації біодеструкторівстерні. Ще 10 років тому ніхто не знав
про такі препарати. І ми перші, хто розробив багатокомпонентні деструктори для різних умов та технологій обробітку
ґрунту, до складу яких входять декілька видів мікроорганізмів
та ферментів, а також довели їх ефективність і написали понад 20 наукових статей про роль мікроорганізмів в поліпшенні
родючості ґрунту. А в 2013 році отримали нагороду «Золоту
медаль» від Міністерства аграрної політики та продовольства
України в номінації «Технологія застосування біопрепарату
деструктора стерні «Екостерн®» для підвищення родючості
ґрунтів»
Що принципово відрізняє ваші препарати від аналогічних (вітчизняних та зарубіжних) на ринку України?
На ринку України переважно представлені біопрепарати,
які містять тільки один вид мікроорганізмів.
Препарати компанії «БТУ-Центр» - це симбіотичний
комплекс селекціонованих мікроорганізмів високої концентрації, які працюють в комплексі, взаємно посилюючи дію
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Сертифікат «Органік стандарт». Продукція дозволена до
використання в органічному землеробстві.
МікоХелп® - це ґрунтовий біофунгіцид, призначений для
комплексного оздоровлення ґрунту проти таких хвороб як: фузаріоз, септоріоз, головня, кореневі гнилі, снігова пліснява тощо.
Також даний препарат можна використовувати в якості протруйника для насіння озимих та ярих
зернових, сої, кукурудзи тощо.
ФітоХелп® - біофунгіцид
нового покоління, який виявляє ефективність не лише
в боротьбі з бактеріальними
патогенами, які викликають:
чорний бактеріоз пшениці, базальний бактеріоз, ореольний
бактеріоз вівса тощо, а й зі
збудниками грибних захворювань.
Особливість біофунгіцидів
полягає в тому, що у патогенів
не формується резистентність
(звикання) до біофунгіцидів.
Лідер продажів серед новинок - мікробіологічне добриво
«Граундфікс®». Цей препарат
сприяє мобілізації недоступних рослинам форм фосфору та
калію, які знаходяться в ґрунті
у зв’язаному стані, у доступні та забезпечує позитивний
баланс елементів живлення в
ґрунті після збирання врожаю.
А також підвищує коефіцієнт
засвоєння внесених мінеральних добрив за рахунок активної життєдіяльності корисних
мікроорганізмів, що входять до
складу «Граундфіксу®».
Які основні рішення ви
пропонуєте для поліпшення
умов живлення рослин?
В першу чергу ми рекомендуємо використовувати деструктор стерні «Екостерн®»
для прискореного розкладання
рослинних залишків. Завдяки цьому ми збагачуємо ґрунт
органікою, покращуємо її санітарні та фізико-хімічні показники, і у такий спосіб готуємо її до майбутнього врожаю.
Внесення мікробіологічного
добрива «Граундфікс®» разом
з мінеральними та органічними добривами під посів озимих і ярих культур призводить
до феноменального поліпшен-

А. Слободянюк, агроном та А. Болоховська, директор відділу маркетингу компанії «БТУ-Центр»
Чи експортуєте Ви свою продукцію, та в які країни?
Що найбільше користується попитом?
Ми експортуємо нашу продукцію в Росію, Німеччину та
ведемо переговори з Італією, а також з іншими країнами.
Найбільше цікавляться нашим деструктором стерні
«Екостерн» та біологічним прилипачем «Липосам». В результаті діалогу з зарубіжними партнерами ми зрозуміли
наскільки Україна знаходиться попереду в біотехнологіях
виробництва та застосування мікробних препаратів.

«Золота медаль» від Міністерства аграрної політики та
продовольства України в номінації «Технологія застосування біопрепарату деструктора стерні «Екостерн®» для
підвищення родючості ґрунтів».
Що, на вашу думку, може допомогти вітчизняному виробнику біодобрив бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках?
В першу чергу - підтримка держави. З нашого боку - це
висока та стабільна якість продукту, зовнішній вигляд упаковки, зручність у використанні, вартість. А також, обов’язково повинна бути своя «родзинка», підтверджена практикою, постійне вдосконалення властивостей біопрепаратів з
метою збільшення їх ефективності.
Алла Болоховська,
Директор відділу маркетингу компанії «БТУ-Центр»

Компанія
«БТУ-Центр»
Консультації за тел.:
(044) 594-38-83
www.btu-center.com
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- Картоплесаджалки 2-х, 4-х рядні (Білорусь, Польща), саджалки
для проророщеної картоплі СПК-2, СПК-4 (Білорусь) і запчастини.
- Саджалки часнику та цибулі МПЛС (Білорусь), PLMA (JJ Broch,
Іспанія).
- Косарки КС-2.1, КН-2.1, КДН-210, Л-501 (Білорусь, Україна), двох
роторні WIRAX (Польща) та запчастини.
- Картоплекопалки КТН-2В, КТН-2ВМ, КСТ-1,4А (Білорусь,
Польща) та запчастини.
- Цибулеві копалки SATURN Z-653/1 (Польща), КЛ-1,4 А (Білорусь),
ІМАС ОД-1400, ОД-1650, ОД-1900 (Італія)
- Культиватор для міжрядного обробітку ґрунту з внесенням
мінеральних добрив і ротаційною бороною КОН-2,8А (Білорусь).
- Картоплесортувалка Л-701 (Білорусь), запчастини до
картоплекомбайнів КПК-2, КПК-3, ККУ-2, картоплесортувальних
пунктів КСП-15Б, КСП-25, завантажувача картоплі ТЗК-30.
- Сівалки пневматичні зернові Вінничанка МВ-3000, МВ-4000,
МВ-4500, МВ-6000, СПУ-4Д, СПУ-6Д, (Україна, Білорусь) та
запчастини.
- Сівалки механічні та пневматичні (буряк, кукурудза): СТВ-12,
СНМ-12, СТВ-8К, СКН-6, СПЧ-6 «Мультикорн» та запчастини.
- Розсадосадильні машини МР (безкасетні, касетні), (Білорусь,
Польща).
- Культиватор фрезерний для міжрядного і суцільного обробітку
ґрунту з внесенням мінеральних добрив (овочевий) КФ-2,8(3,0),
(Білорусь).
- Прес-підбирачі ПРФ-145, ПРФ-180 (Білорусь), FAMAROL Z-511,
SIPMA-224 (Польща) та запчастини.
- Запчастини до розкидачів добрив: - органічних ПРТ – 7, ПРТ – 10,
- мінеральних МВУ – 6, МВУ – 8.
- Зернодробарки КДУ, зерноочисні машини ОВС-25, СМ-4,
зернонавантажувач ЗМ-60 та запчастини.
Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Сонячна, буд.4
Телефони: (0332) ф.72-72-73, 72-43-24, 067-362-10-72, 067-36123-13. Ел. пошта oazis2004@ukr.net, Сайт www.oazis-pvp.com.ua
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ФІЛАЗОНІТ ВИРІШУЄ БІЛЬШІСТЬ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕРОБА

У той час, коли собівартість вирощування сільськогосподарської продукції зростає кожного дня і все
важче отримувати прибуток, ми стикаємося з найактуальнішою проблемою сталого розвитку аграрного сектору, а саме: деградацією ґрунтів, поступовим
зниженням кількості поживних речовин у ньому, і що
найбільше турбує – окисленням земель.

До всіх цих прогалин ще приєднуються проблеми спалення стерні та не раціональне використання
мінеральних добрив. У результаті необґрунтованого
використання агрохімікатів більшість ґрунтів має несприятливе для бактерій середовище, вони стали, за
висловлюванням вчених, «свого роду кладовищем для
мертвих бактерій». Вирішення цих проблем можливе
завдяки використанню біопрепарату Філазоніт. При
використанні цього біодобрива у ґрунт повертається та
збільшується кількість тих корисних мікроорганізмів,
які зникли внаслідок незбалансованого використання
агрохімікатів. Філазоніт покращує ґрунтове життя та
його структуру, засвоєння мінеральних добрив, збільшує кількість та доступність поживних речовин, розкладає рослинні рештки, сприяє утворенню гумусу.
Разом з цим покращуються температурний, повітряний
та водний режим ґрунту, значно поліпшуються його
фізичні та хімічні показники та біологічна продуктивність. У результаті цього підвищується родючість
ґрунту та зростає врожайність на 15 - 40 відсотків у
залежності від культури.
При застосуванні біодобрива Філазоніт зменшується потреба агрохімікатів, що призводить до зниження
додаткових затрат. Завдяки даного препарату зменшується кількість шкідливих та патогенних мікроорганізмів, вирощені рослини стають менш чутливими до хвороб, краще переносять стрес.
Але давайте послухаємо самих товаровиробників,
які за підсумками співпраці в 2016 році з ТзОВ “Філазоніт Україна” діляться своїм досвідом вирощування
різних культур із застосуванням грунтоцентричної технології на основі біопрепарату Філазоніт.
СОЯ.

- Разом з посівом соняшника у грунт внесли біопрепарат Філазоніт з розрахунку 15 л/га. На обробленій
площі рослини були темно - зеленого забарвлення, з міцними, товстими стеблами та з більш розвиненою кореневою системою, з ярко вираженим, довгим центральним
коренем. Приріст врожаю в порівнянні з контрольними
площами 24 %, що становить 7 ц/га, а також наше господарство вирощувало пшеницю із застосуванням ґрунтоцентричної технології - приріст врожаю на дослідних
ділянках в порівнянні з контрольними у відсотковому
співвідношенні становив 17 %, що становить 8 ц/га.

Йосип Бочкор, Закарпатська область, Виноградівський район, с.Дяково:

Янош Гусар, фермер з с.Шом, Берегівського району
Закарпатської області:
- Займаюсь в основному вирощуванням колосових
культур, кукурудзи та соняшнику, утримую велику рогату худобу. Ось уже три роки використовую на ділянках біодобриво Філазоніт. Спочатку вносив його на 3,
потім – 7, тепер – 10 гектарах. На площах колосових
здійснюю з допомогою Філазоніту лущення стерні на 15
гектарах, але використовую його і при обробці стебел
кукурудзи та соняшника. Солому не спалюю, як це, на
жаль, ще багато-хто робить, а теж опрацьовую її біодобривом. Отримана маса заміняє мені органіку. Таким
чином у ґрунті збільшується кількість поживних речовин та гумусу, вдосконалюється його структура. В результаті досягаємо кращих врожаїв. Приміром, шапки
соняшника на наших плантаціях сягають в діаметрі не
20, як в інших, а 25 - 30 сантиметрів.
КУКУРУДЗА НА СИЛОС.

Директор ДП «АНТ-КЕР» Іштван Дерцені, Закарпатська область, Берегівський район, с. Яноші:
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- Нинішнього року сіяв переважно кукурудзу на
зерно на площах, де попередниками виступали озимі
культури. Одночасно з насінням вносив у ґрунт Філазоніт з розрахунку 16 л/га. Рослини були міцнішими, з
потужними стеблом та кореневою системою. На 60 – 70
% стебел було 2 повноцінно розвинуті качани. Це дало
змогу досягти врожай в межах 90 - 110 ц/га в залежності
від гібриду.

Фермерське господарство «Фенікс БНГ», Закарпатська область, Берегівський район, с. Бадалово.
Одночасно з посівом тут було внесено 15 л/га Філазоніту на площу, яка роками давала мізерні врожаї,
навіть при внесенні великої кількості мінеральних добрив. Після обробки земель біопрепаратом урожайність
кукурудзи склала 95 ц/га.

Заступник директора ТзОВ «Клячанівське» Андрій
Чонка, Закарпатська область, Мукачівський район, с.
Клячаново
- Восени на подрібнені рештки кукурудзи внесли 15
л/га Філазоніту та весною, перед посівом - 15 л/га. На
площі, де було задіяне біодобриво, рослини виявились
більш розвиненими, коренева система - потужнішою,
на ній значно видніші характерні бульбашкові бактерії.
Внаслідок цього врожайність склала 30 - 35 центнерів з
гектара.
СОНЯШНИК.

КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО.

РАННЯ КАРТОПЛЯ.

Головний агроном ДП «Чайка» Ярослав Здольник,
Київська область, Бориспільский район, с. Дударків:
- При сівбі на одній з ділянок застосували ґрунтоцентричну технологію вирощування силосної кукурудзи
угорської селекції МАКСІМА. Згідно з рекомендаціями
густота посіву складала 80 тисяч шт/га. Попередниками
були однорічні трави на сінаж, переважно овес з викою.
Восени провели культивацію на глибині 10 сантиметрів.
Перед посівом обприскувачем ОП-2000 на дослідній
площі був внесений біопрепарат Філазоніт. Ніколи не
думав, що на одному гібриді можна досягти таких результатів.
У період вегетації виникли певні проблеми, пов’язані з погодними умовами, наразі з випаданням граду.
Звернули увагу, що на ділянках, не оброблених біопрепаратом, сходи з’являлись дуже важко, вони пригнічувались дощем. Натомість на дослідних площах рослини
почували себе краще. Врожайність біомаси силосної
кукурудзи МАКСІМА на дослідних ділянках складала
500 - 550 ц/га, в той час як на контрольних ділянках вона
складала 300 - 350 ц/га.

Золтан Сані, Закарпатська область, Ужгородський
район, с.Велика Добронь:
- Площу обробили Філазонітом за нормою 12 л/га.
Посів ранньої картоплі почали 12 березня, збирання - з

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

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

9

№ 21-22 (391-392)
1-30 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ

ФІЛАЗОНІТ ВИРІШУЄ БІЛЬШІСТЬ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕРОБА
ТЮЛЬПАНИ.

20 травня 2016 року. Врожайність бульб підвищилась на
40 відсотків у порівнянні з контрольними площами.

Шандор Гіді, Закарпатська область, Ужгородський
район, с.Велика Добронь:

Ласло Гріца, Закарпатська область, м.Берегово:

- Філазоніт вносили під зяблеву оранку з розрахунку
15л/га та 70 т/га органічного добрива. Врожайність картоплі підвищилась на 25 відсотків у порівнянні з контрольними ділянками.
ТЕПЛИЧНІ ОГІРКИ.
Юрій Бабіта, Закарпатська область, Іршавський район, с.Заріччя, та Юлій Товт, Закарпатська область,
Берегівський район, с.Геча:
щуванню розсади з біодобривом та внесення Філазоніту у воду для крапельного зрошення, повністю відсутнє зараження рослин фузаріозом, збільшився період
вегетації на 3 - 4 тижні, наслідком цього був значний
приріст врожаю.
Фермер Тібор Гадар, Закарпатська область, Мукачівський район, с.Чомонин:
- Наша сім’я вирощує в теплицях огірки сорту Мірабелла з п’ятикратним внесенням біодобрива Філазоніт. При посадці замочили розсаду в біодобриві, потім у
співвідношенні 1:1000 додавали його у воду для крапельного зрошення. Врожайність підвищилась у порівнянні з контрольними площами на 45 відсотків.
ПЕРЕЦЬ ТЕПЛИЧНИЙ.
- Вирощуємо кубовидний перець сорту «Бобіта».
Восени внесли біопрепарат Філазоніт, внаслідок чого
подрібнені рештки повністю розклалися. Завдяки виро
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- Восени перед висадкою цибулин половину площі
обробили Філазонітом - 15 л/га. Весною на обробленій
ділянці цвітіння почалося значно раніше, а тюльпани більш пишні, вони розквітли саме в необхідний період,
до Дня всіх святих.
Як бачимо, застосування біопрепарату “Філазоніт”
має певні й відчутні переваги перед іншими подібними
препаратами. Він вирішує багато з наявних проблем. На
України все більше виробників скаржаться, що їхні ґрунти
стали кислими, щільними, що при підготовці площ з’являються багаторічні залишки рослин, землі швидко висихають у засушливий період, а при надмірних опадах на полях
стоїть вода. Великою проблемою є і те, що господарі дарма
купують дорогі добрива, оскільки вони недостатньо засвоюються рослинами. Дедалі понижується стійкість рослин
до різних хвороб та стресових факторів. Це змушує виробників використовувати більше агрохімічних засобів, що з
одного боку складає додаткові витрати, а з іншого негативно впливає на здоров’я людини та навколишнє середовище.
Досвідчені виробники давно звернули увагу на те, що
за проблемою погіршення якості ґрунту стоїть зменшення активності «ґрунтового життя». Наші співрозмовники на власному досвіді переконались, що повернути його може застосування біодобрива Філазоніт.

http://www.filazonit.com

Вдовенко Петро.
заступник генерального директора з економічних
питань ТОВ «ФІЛАЗОНІТ УКРАЇНА»
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СІЛЬСЬКИЙ ПОРАДНИК
Вісник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

МОТОТРАКТОР – ЦЕ КОЛИ МАЛИЙ ФЕРМЕР
МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ КОМФОРТНО

Молодий чоловік на одній із аграрних виставок прискіпливо оглядав китайську малогабаритну сільськогосподарську техніку, перепитував про якісь тонкощі. На запитання
«Хочете купити?» відповів: «Дякую, ні..Ми самі виробляємо». Ми познайомилися. Микола Іванович Скороход виявився
підприємцем з міста Славута Хмельницької області, який
організував виробництво мототракторів.
- Що таке мототрактор і чим він відрізняється від звичайного трактора чи мотоблока?
- Мототрактор – це універсальний мобільний енергетичний засіб на базі одноосного шасі. Різниця між мототрактором та звичайним трактором суттєва. Трактор – більш
складна машина, в якій використовуються складні деталі.
Мототрактор має набагато простішу форму, в яку входить
необхідна кількість модулів для того, щоб придати мотоблоку нові можливості. За рахунок модернізації мотоблоку наш
мототрактор наділений всіма зручностями мінітрактора: він
став зручнішим в керуванні, збільшилась його маневреність
та економічність двигуна, на відміну від звичайного трактора. Також варто відзначити високий дорожній просвіт мототрактора, який дозволяє не наносити шкоди високим культурам (бурякам, картоплі, зерновим і т.п.) при їх обробці.
- Як і чому з’явилася така ідея: переобладнувати мотоблоки у мототрактори?
- Коли на ринку України з’явилися мотоблоки, це був прорив
в сільському господарстві. Адже мотоблок – це піший трактор,
за яким оператор ходить позаду і при цьому отримує велике фізичне навантаження. Тому з’явилася ідея створити такий удосконалений агрегат, який полегшить роботу фермеру. І зараз наш
мототрактор став незамінним помічником в господарстві для
наших клієнтів.
- З чого ви починали?
- Починали ми з продажу сільськогосподарської техніки
китайського виробництва - мотоблоки, причіпне та навісне
обладнання.
- Хто був вашим першим клієнтом?
- Нашими першими клієнтами були звичайні селяни батько та син. Вони шукали якусь малогабаритну енергоекономічну машину для обробітку невеликої ділянки землі.
І тут в нагоді став наш мототрактор, який задовольнив їхні
потреби, виконуючи різні функції щодо обробітку землі, косовиці…
- На який сегмент ринку ви орієнтуєтеся? Хто є тепер
вашим клієнтом?
- Переважно це люди середнього достатку, які працюють
на землі.Наш клієнт - це малий фермер, який проживає в селі
або в дачному поселенні і має бажання працювати на своїй
земельній ділянці.
- У людини є мотоблок. Вона хоче більшого. Телефонує вам і просить переобладнати цей мотоблок. Як відбувається процес далі?
- Далі клієнт передає нам свій мотоблок, який ми оглядаємо та перевіряємо на цілісність. Після чого ми виписуємо документ, який буде страхувати техніку клієнта під час процесу
переобладнання. Коли замовлення готове ми повідомляємо
власника та при зустрічі ознайомлюємо клієнта з правилами
користування та експлуатації мототрактора.
- Скільки це коштуватиме власнику мотоблока?
- Вартість переобладнання для кожного клієнта різна, це залежить від комплектуючих деталей: коліс, крісла, капоту, рами.
В середньому сума коливається від 9500 грн до 15000 грн.
- Як ви враховуєте забаганки власника мотоблока?
- Всі наші клієнти є різними людьми і тому наше завдання
знайти підхід до кожного з них. Ми враховуємо всі побажання клієнта і намагаємося переробити його мотоблок на максимально зручний для власника мототрактор.
- У скільки обійдеться переобладнання мотоблока і
трактор індивідуальному замовнику? І скільки коштує
«серійний» мототрактор?
- Конкретної ціни на переобладнання мотоблока немає.
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Ціна коливається. І це пов’язано з нестабільним курсом валюти, бо приходиться використовувати різні матеріали із зарубіжжя.
Але ми не тільки переобладнуємо мотоблоки замовника.
Ми вже налагодили серійний випуск мототракторів. Ціна на
такий серійний мототрактор різна, в середньому від 32000
грн до 45000 грн.
- Тепер поговоримо про технічну сторону. Що є основою ваших монотракторів?
- Основою наших мототракторів є сам мотоблок. Його
ми розглядаємо як основу для створення повноцінного мототрактора.
- На чому ви спеціалізуєтеся зараз? Чи плануєте розширювати лінійку техніки?
- Зараз ми спеціалізуємося на мототракторах та комплектах для переобладнання мотоблока на мототрактор. В найближчий час ми плануємо запустити в роботу нову лінію
повнопривідного мототрактора. Зараз працюємо над цим
проектом.

- Добре, я купив мототрактор, а що робити з причепним, навісним обладнанням? Де його купити? Чи може
ви пропонуєте своє?
- Навісне та причіпне обладнання можна купити у нас.
Спеціально для наших клієнтів створено склад-виставку, де в
асортименті є всі одиниці навісного обладнання.
- А сервіс? Техніка ламається, якісь деталі зношуються… Що робити з ремонтом? Куди бігти за запчастинами?
- Ми пропонуємо для техніки наших клієнтів сервісне обслуговування по гарантії, а також ремонт всіх силових агрегатів. Також працює відділ запчастин до техніки.
- Виробники техніки намагаючись заманити клієнта,
встановлюють в салоні кондиціонери, телевізори, навігаційне обладнання… Гідравліка, пневматика… А ви пропонуєте мототрактор. Наскільки комфортною є праця на
вашому мототракторі?
- Пропонуючи мототрактор, ми в першу чергу подумали
про людей, які будуть працювати на ньому. У нашому виробі поєднується якість та зручність використання. Звичайно,
телевізор та кондиціонер в салоні мототрактора ми не встановлюємо. Але в цьому є свої переваги, оскільки це в рази
зменшує ціну на виріб, що дає можливість клієнтам економити кошти.
- А ще виробники заманюють клієнтів гарантіями.
Які гарантії даєте ви?
- Так, звісно, гарантія має бути у кожного виробника. І
ми не є виключенням. Наші клієнти отримують гарантію на
виріб та сервісне обслуговування в разі ремонту.
- Чи повертаються до вас клієнти? Наприклад, хтось
замовив один трактор, потім ще. Потім друзям розповів і
ті прийшли до вас…
- Ми називаємо це явище «живою» рекламою, коли клієнт передає інформацію через наш виріб. Люди повертають-

ся з різних причин, наприклад: за консультацією щодо роботи мототрактора, або ж приводять сусіда і той, в свою чергу,
замовляє переобладнання мотоблоку.
- У вас є власне виробництво, розкажіть трохи більше
про нього. Яке обладнання маєте? Скільки людей працює? Які це фахівці?
- Так, в нас є своє невелике виробництво. Зараз у нашій
команді 15 працівників. Це слюсарі - зварювальники, слюсарі - механіки, фарбувальники, токарі, авто електрики.
- Чому українські підприємства не «осідлають» цю
тему? Колишні гіганти вітчизняного машинобудування
простоюють, а тут попит?
- Важко дати однозначну відповідь. Україна багата на
ресурси, має величезний потенціал в аграрній галузі, в машинобудуванні, в тому числі сільськогосподарської техніки.
Можливо, на державному рівні варто внести проект з даною
ідеєю, оскільки сучасний селянин та малий фермер потребує
недорогої, але надійної малої техніки. Допомогти у цій справі може держава. Так є в Європі.
- Фермери часто хизуються технікою, «міряються» в
кого потужніша? Як і чим гордитимуться ваші клієнти?
- Наші клієнти мають перевагу в мобільності, економічності, в швидкості виконання господарських робіт нашим
мототрактором. Велике значення має якість нашого виробу.
Чим не можуть похвалитися власники китайський тракторів.
- Сьогодні виробники китайської техніки пропонують
стільки всього… Чому ж, все-таки, люди йдуть до вас?
- Справа в тому, що ми знаємо потреби наших клієнтів
і враховуємо їх в своїй техніці, чого не робить китайський
виробник. Тому люди більше цінують нашу роботу і йдуть
до нас.
- Яку вигоду отримують фермери, купуючи вашу техніку?
- Мототрактор - це означає економія. Доступна ціна окуповує його за 1 - 2 сезони. Мототрактор дуже витривалий і надійний, через якість нашої збірки. Він здатний виконувати повний комплекс робіт в полі, на фермі, на садовій ділянці, тобто
скрізь, де виникає необхідність в тяговій і підйомній силі.

- Польові роботи закінчилися. Як ще може пригодитися ваш мототрактор у господарстві?
- З нашим мототрактором можна виконувати різні роботи у господарстві. Ним можна перевозити вантажі, задіюючи
причіп, використовувати як генератор напруги або ж встановити водяну помпу (водяний насос). Також можна прикріпити до мототрактора щепоподріблювач, дровокол, лопату. На
загал, мототрактор – це універсальна машина, яка може стати
незамінним помічником для кожного фермера.

Роман Корінець,
Президент Національної асоціації
сільськогосподарських дорадчих служб України

Переобладнання мотоблока на мототрактор.
- Комплект для переобладнання мотоблока.
- Навісне та причипне обладнання до мотоблоків
та мототракторів.

м.Славута Хмельницька обл.
Тел: 068 09 17 983
E-mail: nikslavuta@gmail.com
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228-48-19
ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

Фермерське господарство „Вольниця” звертається із
проханням допомогти розібратися та надати юридичний
супровід згідно яких нормативних документів та законодавчих актів фермерське господарство може використовувати земельну ділянку що знаходиться в постійному користуванні.
В 1992 році було створене наше фермерське господарство та отримано 50 га землі в користування. Членами
фермерського господарства стали мати, син, а головою
господарства – батько. Державний акт на право постійного користування був виданий на ім’я голови господарства, тобто батька. В 2007 році 18 га землі було розпайовано між членами фермерського господарства, а решта
залишилася у постійному користуванні (державний акт
на право постійного користування не здавався та не змінювався). В минулому році, коли син захищав Батьківщину
в АТО, помер батько. Одразу ж чиновники почали насідати на родину: здавайте землю. Пізніше зборами членів
фермерського господарства обрано голову господарства
– сина. Внесені зміни до статуту фермерського господарства та зареєстровані у державного реєстратора. Д о
цих пір адміністрація та відділ земельного кадастру вимагає не розпайовану землю – 32 га здати або оформити
в оренду, мотивуючи це тим що державний акт на право
постійного користування втратив чинність після смерті
голови господарства, на якого він був виписаний, а право
постійного користування не оформляється. Просимо поради як діяти в даній ситуації, чи правомірна вимога відділу Держгеокадастру, якщо – ні то на основі яких нормативних актів? З повагою, члени фермерського господарства „Вольниця” Миколаївська область
Відповідь юриста АФЗУ Василя Горбачова.

На підставі положень земельного законодавства, а саме:
Земельний кодекс України від 18.12.1990 року № 561 – ХІІ,
згідно зі статями 7, 9, 19, 50, 52, передбачалося, що органами влади громадянам, які бажали створити та вести фермермське господарство, надавалась земельна ділянка в постійне користування. Відповідно до частини 1 ст. 50 цього
Земельного кодексу порядок отримання землі полягав у наступному: Громадяни, які виявили бажання вести селянське
(фермерське) господарство, для одержання земельної ділянки у власність, або користування, подають до сільської, селищної, міської, районної Рад народних депутатів за місцем
розташування земельної ділянки заяву, яку підписує голова
створюваного селянського (фермерського) господарства.
Тобто, від імені всієї родини та в інтересах кожного бажаючого члена сім’ї
заяву про надання землі підписував засновник фермерського господарства, то відповідно і на його імя виписувався

державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. У державному акті метою або призначенням
надання земельної ділянки зазначалося «для ведення селянського (фермерського) господарства».
Надання такого права постійного користування громадянам в новій редакції Земельного кодексу України №2768
– ІІІ від 25.10.2001 року, який набрав чинності 01.01.2002
року, вже не передбачалося, це право залишилося лише для
юридичних осіб державної та комунальної форми власності.
Наголошуємо: право не скасовувалося, а більше не передбачалося надання громадянам у постійне користування
для ведення фермерського господарства з 01.01.2002 року.
Це ключовий момент, його потрібно усвідомити, тому,
що в багатьох випадках чиновники, коли змушують відмовитися від земель, то говорять не все, а тільки – напівправду.
Вони використовують наступні аргументи: «так, це право
було передбачено, тоді видавали землю в постійне користування громадянам, а тепер такого права не має. Чинний Земельний кодекс України його не містить і тому воно скасоване, а значить право постійного користування не законне і як
наслідок його потрібно змінити на оренду земельної ділянки
або від нього відмовитися».
Звучить на перший погляд логічно і неначебто правомірно.
Але ця логіка вибудована в інтересах знищення фермерства, позбавлення фермера землі. Це свідоме та умисне
маніпулювання положеннями законодавства.
Це потрібно розуміти та знати. Не лякатися та не панікувати.
Насправді все по іншому. Нині чиним Земельним кодексом України право постійно користування НЕ СКАСОВУВАЛОСЯ!
Нехай «зарозумні» чиновники покажуть, назвуть статтю кодексу де чорним по білому написано скасування постійного користування!
Не назвуть і не покажуть, тому, що не існує такого положення кодексу або іншого нормативно правового акту, що
скасовує право постійного користування земельною ділянкою для ведення фермерського господарства.
А значить всі їх переконування, змушення, залякування, психологічний тиск та шантаж це лише корисливий намір позбавити фермерів землі.
Крім того, загально визнаним принципом законодавства є приницип
неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших
нормативно-правових актів. Так би мовити: незворотність
законодавства закріплено в Конституції України в статті 58
за якою„закони та інші нормативно-правові акти не мають
зворотної дії в часі”.
А це значить, що, раніше надане, право постійного ко-

ристування не скасовується. Так, дійсно з певного моменту
(прийняття ЗКУ в новій редакції) таке право вже не надається, але це зовсім не означає, що, раніше надане, право
скасоване. Це потрібно не випускати з уваги.
До цього ж згідно статті 22 Конституції України „при
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих
прав і свобод”.
Фермерське господарство, члени сім’ї засновника, голови фермерського господарства, в складі фермерського
господарства мають право користуватися земельною ділянкою державної власності наданої в постійне користування
для ведення фермерського господарства на підставі вищезаначеного права та державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою. Навіть якщо він був виписаний на особу яка вже померла.
Якщо чиновники вимагають здійснити невигідні для
вас дії, або у вас виникає сумнів щодо правомірності їх вимог, включаючи офомлення нерозпайваної землі в оренду
– не панікуйте та не робіть поспішних дій, що можуть бути
помилковими.
Для елементарної перевірки законності вимог потрібно отримати у письмовому вигляді всі вимоги чиновників.
Потім після їх аналізу із фахівцями приймати рішення про
їх виконання або їх оскарження. У випадку грубого, явного
порушення законодавства або перевищення службових повноважень чиновником викладеного в письмовому листі,
що є офіційним документом органів державного управління це є належним та достатнім доказом здійснення посадовою особою злочину, що переслідується кримінальним
законодавством.
Розуміючи це, чиновник ніколи не напише сам собі вирок. Усно буде розказувати все що захоче, розраховуючи на
переляк, некомпетентність людей, а от письмово підписуватися під сказаним не буде. Тому діяти потрібно спокійно
і помірковано.
В конкретно Вашому випадку - спокійно продовжуйте
вести фермерське господарювання, вирощуйте продукцію,
заробляйте гроші, створюйте своє стабільне економічне
майбутнє. Вимога чиновників відмовитись від постійного
користування землями для ведення фермерського господарства та переоформити їх в оренду НЕ ПРАВОМІРНА!
Найоптимальнішим та ефективним способом захисту
прав та відстоювання інтересів фермерів є участь у діяльності фермерського самоврядування - АФЗУ. Оскільки ніхто крім нас самих не переймається проблемами фермерів.
В такій ситуації перебувають багато фермерських господарств. З часом їх стане більше, на жаль. І ця задача буде
вирішуватися АФЗУ також за їх участю.

Разом ми досягаємо більшого!

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ ЗАКОН

28 жовтня Президент підписав Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно і захисту прав власності».
Документом передбачено комплексний підхід до
вдосконалення системи державної реєстрації прав на
нерухоме майно. Зокрема, передбачається невідкладне повідомлення державним реєстратором власника
об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву, про
проведення відповідних реєстраційних дій, введення
обов'язкової реєстрації заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій

у Державному реєстрі прав, відновлення реєстраційних
дій тільки за рішенням суду, що набрало законної сили,
або заяви власника.
Крім того, передбачено обов'язкове нотаріальне посвідчення підписів засновника (учасника), уповноваженої ним особи, установчому документі, передавальному
акті і розподільчому балансі юридичної особи, в заяві про
вихід з товариства, що подаються для державної реєстрації змін про юридичну особу, уточнення підстав за якими
може бути анульовано свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю, заборона припиняти керівникам
своє членство в організації роботодавців чи об'єднання

організацій роботодавців, в творчому союзі, членство у
політичній партії, у громадському об'єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів, посилення
кримінальної та адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, раніше Мін'юст повідомляв, що власники бізнесу будуть отримувати смс-повідомлення або
повідомлення на електронну пошту при спробі рейдерів
захопити їх майно шляхом внесення змін до реєстру. Також Законом передбачено запуск системи смс-інформування про будь-які реєстраційні дії, які вчиняються з їх
нерухомістю.
Прес-служба АФЗУ

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», Передплатний індекс – 21591,

сторінка 18 «Каталогу видань України 2016 рік» та сторінка 20 «Каталогу видань України 2017 рік»
Імпортна сівалка точного висіву КПС – 8.
5.4 м., 2 роки, в ідеальному стані
Продам або обміняю. Не дорого.
068 120-29-56 Петро Сергійович
Зерновоз. Камаз з причепом, 1994 р., в доброму
стані, продам або обміняю.
067 297 29 54 Петро Васильович
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24
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РЕЙДЕРСТВО НЕ ПРОЙДЕ

Цього разу жертвою рейдерів на Кіровоградщині стало
Приватне сільськогосподарське підприємство «ім. Димитрова» (далі ПСП) та його керівник Кіров І. П. Зокрема, в спілкуванні з нашим кореспондентом потерпілий повідомив:
– Я, Кіров Іван Петрович, очолюю дане господарство вже
понад 20 років. На даний час ПСП обробляє близько 1200 га
родючих земель, які належать переважно жителям сільської
місцевості (близько 200 власників паїв). Більшість із орендодавців є працівниками ПСП «ім. Димитрова». За всі роки
господарювання, ПСП не мало жодних конфліктів, ні з орендодавцями, ні з трудовим колективом ПСП, оскільки завжди
цінували важку працю селянина. Проте 5 серпня цього року,
шляхом підробки мого підпису та печатки ПСП «ім. Димитрова» було вчинено перші дії на шляху рейдерського захоплення
ПСП: зареєстровані зміни до установчих документів, мене виключено зі складу засновників та включено ТОВ «Ліман-Миколаїв», зареєстроване в Миколаївській області, з розміром
внеску до статутного фонду … аж 100 грн. Усвідомлюючи
протиправний характер дій державного реєстратора та наявність ознак кримінального правопорушення, що виражається
у спробі протиправного заволодіння майном ПСП шляхом
підроблення документів, печаток ПСП, я звернувся до Вільшанського відділу поліції Голованівського ВП ГУНП Кіровоградської області із відповідною заявою. За нею 05.08.2016 р.
відкрито кримінальне провадження з ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Правоохоронці швидко розібралися, що Кіров І. П., факт
підробки підпису якого на сфабрикованій приватним нотаріусом заяві про нібито вихід зі складу засновників і печатки
ПСП вони підтвердили, дійсно є потерпілим, і вжили невідкладних заходів, а саме: наклали арешт на все рухоме та нерухоме майно ПСП «ім. Димитрова» (в тому числі і на зібраний врожай пшениці 2016 року та посіви соняшнику 270 га і
кукурудзи 300 га).
Здавалося б, процес пішої у вірному напрямку, і вже скоро настане торжество Закону, а винні будуть покарані. Та не
так сталося, як гадалося. Черговий приватний нотаріус (його
прізвище не варте піару) на підставі сфальшованих установчих документів здійснює чергову державну реєстрацію змін
до установчих документів, відповідно до яких одноосібним
власником (засновником) стає вже ТОВ «Євроагрохолдінг».
А вже через два дні той же приватний нотаріус знову реєструє зміну складу засновників – замість холдингу з’являється громадянин Ростислав В. Далі цей, тепер уже одноосібний
власник ПСП, організував і очолив справжню рейдерську
атаку, в якій брали участь, крім нього, ще три десятки міцних хлопців, яким травмовані нападниками члени трудового
колективу не могли дати належну відсіч. Відтак зловмисники
захопили ПСП – територію, складські приміщення, ветеринарну лабораторію, майстерні по ремонту автотракторної
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техніки, адміністративні будівлі з офісною технікою та всіма
фінансово-господарськими документами. Працівники прокуратури та поліції, присутні під час сутички, мовчки спостерігали за її розвитком, не втручаючись.
Обласне управління юстиції своїм листом попередило
компетентні органи про спалах рейдерських захоплень в Кіровоградській області, відзначивши, що ПСП «Ім. Димитрова» є одним із підприємств, на яке вчинено спроба захоплення. Маючи беззаперечні докази ознак рейдерського захоплення ПСП та докази вчинення службового злочину державним
реєстратором, спеціальна комісія «вмотивованим» наказом
відмовляє в задоволенні скарги ПСП, чим залишає безкарним цей службовий злочин.
Натомість «новий власник», до якого, за словами І. Кірова, все частіше «підпрягається» й сільський голова (?!), агітує
селян перейти на бік нових господарів та отримати за це грошову винагороду, але працівники ПСП і орендодавці поки що
незламні. Кожен із них знає, що на полях ПСП є ще великі
площі незібраного врожаю соняшнику та кукурудзи. Строки
для їх збирання пройшли, з кожним днем збільшуються втрати
врожаю, а для селян це означає позбавлення засобів існування та втрати подальшої можливості провести вчасно і якісно
посівну кампанію на наступний рік. Розуміючи це, учасники
ПСП «ім. Димитрова» та інші селяни дружно поставили свої
підписи поруч з підписом свого керівника Івана Кірова на його
зверненнях до державних і громадських організацій за допомогою проти рейдерів.
Можна не сумніватися, що протиправні рейдерські дії
щодо ПСП «ім.. Димитрова» та його керівника будуть зупинені, а негідні вчинки посадових осіб належним чином покарані, але втрачається найдорожче – час. Його повернути
неможливо, і поки що він веде свій відлік на користь грабіжників.
На жаль, держава поки що демонструє лише неспроможність захистити своїх годувальників від такого ганебного
явища, яке назвали рейдерством. Фактично це організована
злочинність, і свої злочини вона скоює на службі у нечистого
капіталу, нерідко під прикриттям корумпованих чиновників,
навіть у мундирах правоохоронних органів.
Наразі в усіх регіонах нашої країни поширюється громадський рух за створення місцевих фермерських формувань
(читай загонів) для самооборони від рейдерських атак. Адже
агробізнес, особливо малий і середній, став тим ласим шматочком, який особливо приваблює зловмисників. Чи не втягнуться хлібороби в кровопролитні конфлікти замість того,
щоб сіяти й збирати пшеницю? Чи зрозуміють селян Гарант
Конституції та законодавці? Чи визначаться, нарешті, працівники правоохоронних органів, кому мають служити? Час
покаже, як воно буде. А поки що радимо бути пильними і дослухатися до рекомендацій досвідчених юристів-аграрників.

Аналізуючи вищенаведені факти, правники відзначають,
що описана вище спроба рейдерського захоплення ПСП «ім.
Димитрова» здійснюється за досить складною комбінованою
схемою, котра поєднує документальний (маніпуляції з документами) і силовий способи заволодіння чужим майном. За
задумом рейдерів, аграрій мусить усвідомити, що він приречений або домовлятися зі своїми кривдниками, або застрягнути в роках безнадійної процесуально-судової тяганини.
На думку практикуючих юристів, у даному разі рейдери
для «віджимання» чужої власності скористалися можливостями так званої подвійної державної реєстрації. Для читачів
надаємо довідку: до 1 січня 2013 року держреєстрацію договорів у агросфері здійснювали органи земельних ресурсів, з
1 січня 2013 року до 1 січня 2016 року – реєстраційні служби
при районних управліннях юстиції. А з 1 січня 2016 року,
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ще раз було
змінено не тільки суб’єктний склад реєстраторів (дозволили
проводити реєстрацію установчих документів та договорів
оренди не лише державним реєстраторам, а й нотаріусам), а
й саму процедуру державної реєстрації.
Все, на що спромоглася держава, щоб припинити різночитання законодавства у цій сфері, – це лист рекомендаційного характеру Державної реєстраційної служби України
від 06.08.2013 року № 2951/05-15-13 «Щодо запобігання
випадкам подвійної реєстрації прав оренди на земельну ділянку за різними правонабувачами». Судова практика також
неоднозначно тлумачить законодавство. Відтак пересічному
хліборобу чи селянину-орендодавцю важко зорієнтуватися в
густих хащах українського земельного законодавства. Відтак
перший втрачає орендовану землю, і можливо ще й врожай,
а останній «клює» на, як йому здається, більш вигідні, але
насправді підступні умови оренди землі.
Тож як Вам, шановний Іване Петровичу Кіров, повернути своє господарство і захистити його від нових рейдерських
атак? Відповідь проста: чітко дотримуватися законодавства
у питаннях оформлення та реєстрації договорів оренди землі. Це убезпечить принаймні від одного з видів рейдерства.
Що ж стосується можливого повторення силового сценарію,
його передбачити практично не можливо. Про всяк випадок
не завадить пошукати тісного контакту з обласним антирейдерським штабом, який нещодавно утворили фермери Кіровоградщини разом з ВО «Батьківщина».
А взагалі, якщо з документацією все гаразд, зловмисники
швидко охолонуть, а суд рано чи пізно стане на ваш бік. Розібратися в земельному законодавстві непросто, тож зберегти
свої статки, час та гроші допоможе кваліфікована юридична
допомога.

Підготував Володимир Майський
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ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ АГРАРІЇВ
Як фермеру не стати платником акцизного податку?
З 1 січня 2016 року платником акцизного податку є особа,
яка реалізує пальне (пп. 212.1.15 Податкового кодексу України, далі – ПК). При цьому реалізацією вважаються будь-які
операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України за плату (компенсацію), або без такої, які
передбачають перехід права власності або права розпорядження (абзац другий пп. 14.1.212 ПК):
• на підставі господарських та цивільно-правових договорів (договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, поруки, доручення, в тому числі передача на комісійну/
довірчу реалізацію тощо);
• на підставі договорів про виробництво із сировини замовника;
• за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування.
Таким чином, якщо пальне використовується виключно для власних потреб, то фермерське господарство (далі
- ФГ) не є платником акцизного податку.

Зверніть увагу!

Якщо ФГ (як юридична особа) придбало талони та пластикові
картки на паливно-мастильні матеріали, то заправляти за такими
талонами воно може лише власні (які знаходяться на балансі ФГ)
або орендовані транспортні засоби. При передачі талонів іншим
особам фактично відбувається реалізація пального, і ФГ зобов’язане реєструватися платником акцизного податку. Тобто якщо на
балансі ФГ немає транспортних засобів, але пальне купувалося
для господарських потреб (наприклад, для заправки автомобіля,
що належить голові ФГ, агроному чи іншим членам або працівникам ФГ), то його передача (заправка автомобіля) прирівнюється
до реалізації. Для уникнення сплати акцизного податку на такі автомобілі потрібно укласти договори оренди.
Якщо ФГ користується послугами інших осіб за договорами підряду і при цьому заправляє власним пальним
їх транспорт (механізми), то слід звернути увагу на формулювання прописані у цих договорах. Підрядні роботи
можуть виконуватися як з матеріалу підрядника, так і з матеріалу замовника. Відповідно до ч. 2 ст. 840 Цивільного кодексу України у разі виконання робіт з матеріалу останнього у
договорі підряду мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів,
а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань. За наявності у договорі
підряду зазначених вимог використане пальне є власністю ФГ
і ніяких податкових наслідків для нього не буде. Такий висновок випливає з листа ДФСУ від 20.07.2016 р. №24565/7/99-9915-03-03-17.
Звертаємо увагу, що норми використання пального в договорі підряду доцільно встановити на підставі «Норм витрат
палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», затверджених наказом Мінтранспорту України від 10.02.98
р. № 43 або на підставі технічних характеристик транспортних
засобів та механізмів, які використовує підрядник. Це позбавить агропідприємства спорів та конфліктів з фіскальними органами (адже норми встановлено відповідними документами).
За даними Асоціації "Український кредитно-банківський

Як зберегти гроші
до посівної?

союз" у 2014 - 2016 роках було визнано неплатоспроможними
і ліквідовано 77 банків, тобто понад 40% діючих на 1 січня
2014 року. Внаслідок цього підприємства реального сектора
економіки позбулися оборотних коштів на суму близько 82
млрд. грн. (або чверть усіх коштів бізнесу, розміщених на рахунках у банках на 1 січня 2014 року).
Тож, як зберегти грошові кошти в умовах нестабільності
національної валюти і банківської системи?
Відповідаючи на це запитання, дамо три досить прості
рекомендації.
1. Розміщувати гроші слід у банках, чий рейтинг досить
високий. Заглянувши в Інтернет, можемо знайти ТОП-десятку
найнадійніших банків, з яких слід вибрати найбільш достойний. Головну увагу слід звернути на рейтинг надійності, а вже
потім - на рейтинги, складені за обсягами кредитних і депозитних ресурсів.
2. Не варто ігнорувати і виникнення малопередбачуваних негативних факторів. Це стосується, зокрема, політичних
ризиків, що можуть призвести до банкрутства навіть досить
надійний банк. Тож згадаймо англійське прислів’я: не кладіть
яйця в одну корзину, тобто розміщуйте грошові кошти підприємства у різних високорейтингових банках.
3. Третя рекомендація продиктована виключно національними особливостями: розміщуйте грошові кошти підприємства на депозитних банківських рахунках довірених фізичних
осіб. Справа в тому, що у випадку банкрутства банку підприємствам компенсація не виплачується, а фізичним особам
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО)
відшкодує втрати. Згідно зі ст. 26 Закону України від 23.02.12
р. № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб» гранична сума такого відшкодування не може бути меншою 200 000 гривень. Найпростіший спосіб перевести грошові кошти з рахунків підприємства на рахунки фізичної особи

— видати йому поворотну фінансову допомогу. Сума такої
фінансової допомоги не обмежена. І, до речі, ця операція не є
об'єктом оподаткування.

Чому фермера позбавили
землі?

За рішенням Верховного суду України фермера позбавили
права оренди земельної ділянки державної власності. Підставою стало визначення розміру орендної плати за цю земельну ділянку без проведення її нормативної грошової оцінки
(далі – НГО). На практиці відсутність НГО земельних ділянок
державної та комунальної власності є поширеною ситуацією.
Тому часто при визначенні розміру орендної плати за такі ділянки за основу брався розмір земельного податку або самостійно розрахована НГО.
Таким чином, під загрозою визнання недійсними можуть
опинитися усі ФГ, які орендують землі державної та комунальної власності, розмір орендної плати за які визначено без
проведення НГО. При цьому не має значення коли саме був
укладений договір оренди – багато, чи кілька років тому (в судах є справи про визнання недійсними договорів, що укладалися вже Держгеокадастром).
Як запобігти подібній ситуації? Якщо фермер зацікавлений у використанні земельної ділянки, то йому доцільно самостійно замовити розроблення НГО орендованої ділянки та запропонувати орендодавцеві внести зміни до договору оренди.
Як правило, більшість орендодавців традиційно бажають

Як заощадити при виплаті
орендної плати
приватним землевласникам?

одержувати в рахунок орендної плати певну кількість сільгосппродукції. В умовах інфляції та зростання цін ринкова вартість
такої продукції може перевищити розмір плати, зазначений у
договорі оренди. Аби не порушувати умов договору керівники
йдуть на різні хитрощі, наприклад, віддають продукцію за собівартістю, хоча, як відомо, в таких випадках ПК передбачає
застосування звичайних цін. При цьому для визначення бази
оподаткування підприємствами застосовується підвищувальний коефіцієнт (1,2195), передбачений п. 164.5 ПК.
Саме так вчинило ФГ «N». Згідно з договором оренди одному з орендодавців необхідно було сплачувати 2 750 грн. (3%
від нормативної грошової оцінки землі). В рахунок плати йому
щорічно видається 1 т кукурудзи, 1,5 т пшениці і 100 кг цукру. У 2016 році господарство видало таку кількість сільгосппродукції, оцінивши її в 3 280 грн. Застосувавши коефіцієнт
1,2195 воно визначило базу оподаткування - 4 000 грн. і перерахувало до бюджету 780 грн. ПДФО та військового збору.
Звертаємо увагу, що сільгосппідприємство на законних
підставах, скориставшись нормами Податкового та Цивільного законодавства могло заплатити податків значно менше.
Варіант 1
Звернемося до п. 170.1.1 ПК, згідно з яким при виплаті фізичній особі доходу за договором оренди землі об’єкт обкладення ПДФО визначається виходячи з розміру орендної плати,
зазначеної у такому договорі оренди, але не менш як мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі. Законодавчими актами (Земельний кодекс,
Закон «Про оренду землі», та ін.) мінімальний орендний платіж за землі приватної власності не встановлений.
Таким чином, при виплаті доходу орендодавцю ПДФО і
військовий збір розраховуються виходячи з розміру орендної
плати, зазначеної у такому договорі оренди. Отже, ФГ «N»
повинно було утримати з орендодавця 536,25 грн. ( 495 грн.
ПДФО і 41,25 грн. військового збору).
Дохід у вигляді сільгосппродукції, виданий понад цей розмір, вже не є орендною платою. Його можна розглядати:
• або як додаткове благо;
• або як подарунок;
• або як нецільову благодійну допомогу.
Від того, як буде оформлений такий дохід, залежить, скільки податків має сплатити орендар.
Якщо орендодавцю видається сільгосппродукція у вигляді додаткового блага, то для визначення бази оподаткування
ПДФО і військового збору необхідно вартість такої продукції, визначену за звичайними цінами, помножити на коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ПК, і вже з цієї
суми розрахувати ПДФО за ставкою 18%
і військовий збір за ставкою 1,5%. Саме
так і зробило фермерське господарство
«N». У податковому розрахунку за формою 1 ДФ такий дохід має ознаку «126».
Якщо у 2016 році орендодавцю видаватиметься сільгосппродукція (в певній кількості) у вигляді подарунка, то
така продукція не оподатковуватиметься
за умови, що її вартість не перевищуватиме 689 грн. на місяць, або 50% від мінімальної заробітної плати, встановленої
на 01 січня звітного року (п. 165.1.39 ПК).
Наприклад, восени, у зв'язку з відзначенням професійного свята - Дня працівни-
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ка сільського господарства, орендар може подарувати своїм
орендодавцям сільгосппродукцію на вказану суму. І це дуже
доречне рішення, яке не буде викликати питань у фіскальної
служби. У формі 1 ДФ такий дохід має ознаку «160».
Якщо орендодавцю видати нецільову матеріальну благодійну допомогу, то, відповідно до пп. 170.7.3 ПК, у 2016 році
така допомога не обкладатиметься ПДФО, а також військовим
збором, якщо її річний розмір не перевищуватиме 1 930 грн. У
формі 1 ДФ такий дохід має ознаку «169».
І подарунок і благодійна допомога не впливають на право
орендодавця на отримання субсидій.
Варіант 2
ФГ може на суму, яка належить виплаті орендодавцю продати сільгосппродукцію (при цьому ціна на таку продукцію
має відповідати рівню звичайних цін).
Що таке звичайна ціна? Це ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПК. Якщо не
доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає
рівню ринкових цін (пп. 14.1.71 ПК). Доводити протилежне, відповідно до пп. 20.1.36 ПК має контролюючий орган. Слід зазначити, що відповідно до проведеного аналізу судових рішень практично немає випадків, коли б у судах податковим органам вдалося
б довести, що застосовуються ціни не є звичайними.
Відповідно до ст. 626, 627,638, 639, 655, 657 Цивільного кодексу України договір купівлі продажу сільгосппродукції може
бути укладений між сторонами в усній формі. Тож якщо сільгосппідприємство має намір скористатися зазначеними нормами, то йому необхідно у документах про видачу сільгосппродукції зазначати, що вона здійснюється на виконання усного
договору купівлі – продажу, укладеної між орендодавцем та ФГ.
У разі оформлення продажу сільгосппродукції будь яких
наслідків з ПДФО і військового збору не виникає (адже орендодавець купує сільгосппродукцію, тобто несе витрати). А
ПДВ треба буде нарахувати, виходячи із звичайних цін.
Скориставшись одним з варіантів, ФГ «N» лише на одному
зі своїх орендодавців могло заощадити на податках 243,75 грн.

Чому режим оподаткування
на 2017 рік потрібно обрати
вже сьогодні?

Підвищенням ставок єдиного податку 4-ї групи вже не
робить цей режим оподаткування таким привабливим. Отож
є підстави для оцінки економічної доцільності переходу до
сплати податку на прибуток. Зробити таку оцінку слід вже
2016 році, оскільки ключову роль у цьому випадку відіграє
можливість законної оптимізації податку на прибуток. Одним зі шляхів такої оптимізації є збільшення сум нарахованої
амортизації за результатами дооцінки основних засобів.
ФГ з обсягом річного доходу:
• понад 20 млн. грн. на рік переоцінку основних засобів
з метою оптимізації податку на прибуток доцільно здійснити виключно у поточному році – 2016 році (до переходу на
загальну систему оподаткування), оскільки норми ст. 138 ПК
(щодо податкових різниць) на платників єдиного податку 4
групи не поширюються;
• до 20 млн. грн. на рік переоцінку можуть зробити як у
поточному, так і у наступному – 2017 році, оскільки для них
відповідно до пп. 134.1.1 ПК фінансовий результат до оподаткування обчислюється за даними бухгалтерського обліку.
При проведенні аналізу ефективності переходу на загальну
систему оподаткування фермерам додатково слід врахувати,
що «єдинники» 4 групи на відміну від платників податку на
прибуток звільняються від сплати податку на майно (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільгоспвиробництва) та рентної плати за спеціальне використання води (п. 297.1 ПК). Крім того, «єдинники»
звільняються від витрат на виплату і доставку пільгових пенсій
(абз. 4 п. 1 ст. 2 Закону України від 26.06.1997 р. N 400/97 “Про
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”).
Ельвіра Ткачова, головний редактор журналу «АгроPRO»,
експерт з питань оподаткування ГО
«Інститут податкових реформ»
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СУПУТНИКОВИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ ПОСІВІВ

Очевидним є той факт, що ведення аграрного виробництва з кожним роком стає більш технологічнім. Постійно
з’являються нові технології та підходи, все більше в сільське господарство приходять технології з інших галузей.
Однією з таких технологій є супутниковий моніторинг стану посівів - технологія дистанційного спостереження за станом і динамікою розвитку посівів, що базується на аналізі та обробці супутникових зображень. Принцип
дуже простий: з визначеною періодичністю супутник фотографує поверхню землі в різних спектральних діапазонах(каналах).Через те, що рослини по-різному поглинають
та відбивають різні спектри, з’являється можливість отримати корисну інформацію про стан посів.

Як і у кожній технології, в неї є сильні та слабкі сторони. З одного боку супутникові знімки дозволяють швидко
отримати інформацію щодо стану посівів будь-якої площі: чи то поле, чи господарство, район або навіть країна.
З іншого - можливість проведення зйомки залежить від
погодних умов: якщо небо в хмарах, то неможливо провести зйомку. Більш того, супутник має певну періодичність
зйомки, що дозволяє отримувати дані тільки згідно запланованого графіку.

Як саме здійснюється аналіз даних супутника? На базі
спектральних даних розраховуються спеціальні індекси, які
характеризують посіви з одного чи з іншого боку. Цих індексів
дуже багато (понад 160), тому ми розглянемо найпоширеніші:
NDVI (Normalizeddifferencevegetationindex) – вегетаційний індекс, який є показником ступеня «зеленості» посівів.
Цей індекс дає змогу визначити динаміку розвитку посівів в
оперативному режимі та виявити проблемні зони розвитку. В
залежності від кольору на карті ми можемо зробити певні висновки щодо стану наших посівів.
LAI – параметр, який визначається співвідношенням
площі листяної поверхні рослин до площі, на якій вони зростають. Цей індекс також дозволяє відстежувати динаміки
розвитку рослин, неоднорідність полів та дає змогу виявити
проблемні зони.

Важливим є розуміння того, що самі індекси є лише інструментом для прийняття рішень і не заміняють виїзди в

поле, проте дають змогу швидко та більш ефективно ідентифікувати проблемні зони на полях та бачити повну картину по
всіх площах посівів.
Більш того, необхідно використовувати ці дані в сукупності з іншими та з урахуванням особливості полів та технологічних прийомів. Необхідно мати історію полів, вести
технологічні карти, мати історичні та прогнозовані погодні
дані, вести облік планових і виконаних робіт, фіксувати польові звіти при виїзді на полі, проводити аналізи рослин та
врожаю і весь цей облік повинен бути в сукупності з економікою виробництва. Це досить багато різнорідної інформації, до якої повинен бути постійний доступ. Саме тому на
сучасних виробництвах використовують спеціальні електронні системи обліку, які повинні об’єднувати та структурувати
всю цю інформацію. До недавнього часу такі системи могли
собі дозволити лише великі виробники, але зараз з’являються сервіси, які дозволяють дрібним виробникам та фермерам
користуватися всіма перевагами електронного обліку. Одним
з найбільш комплексних рішень сучасного обліку виробництва є платформа «Агро Online». Сервіс дозволяє вести
виробничий облік без жодних затрат на інфраструктуру та
не потребує мати в штаті спеціалізованих співробітників.
Фермер має змогу створювати карти своїх полів, вести облік
технологій та технологічних карт, керувати сівозмінами, фіксувати стан посівів, інтегрувати погодні та супутникові дані,
мати доступ до аналізів(аналізи ґрунтів, рослин, посівного
матеріалу та врожаю), керувати економікою виробництва,
вести облік активів та товарних залишків на складах, інтегрувати до виробничого процесу партнерів та консультантів і
ще багато чого іншого.
Такий комплексний підхід дозволяє в деталях контролювати усі показники виробництва та приймати вірні рішення,
тим самим збільшувати ефективність та фінансові показники.
Зацікавлені в використанні даної системи можуть
звертатися в виконавчу дирекцію АФЗУ за телефонами:
044-501-78-23, 050-391-94-72. Ел. пошта: farmexpo@ukr.net

ВАКАНСІЇ
КОМБАЙНЕР-ТРАКТОРИСТ
Контракт: від 7 міс до 2 років.
Заробітна плата: $ 2000 – 3000 САD/місяць*
КЕРІВНИК ЗЕРНОВОЇ ФЕРМИ (АГРОНОМ)
Контракт: від 2 років.
Заробітна плата: від $ 3500 САD/місяць*
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РОБІТНИК ТВАРИННИЦЬКОЇ ФЕРМИ
Контракт: від 7 міс до 2 років.
Заробітна плата: $ 2000 - 2500 САD/місяць*

Д

І

МЕХАНІК ЗЕРНОВОЇ ФЕРМИ
Контракт: від 2 років.
Заробітна плата: від 3000-3500 САD/місяць*
*після сплати податків

Головний офіс в Канаді,
в провінції Саскачеван,
де провідною галуззю
є сільське господарство.

Імміграційний консультант забезпечить
оформлення усіх необхідних документів
для отримати офіційного дозволу на роботу.

Ми безпосередньо спілкуємося
з фермерами, знаємо їх потреби
та вимоги. Саме тому, вони довіряють
нам підбір кваліфікованих робітників.
Ми пропонуємо працевлаштування виключно
до заявок фермерів та високий рівень
заробітної плати.

Газета "Вісник Фермер України"
реєстраційне свідоцтво:
КВ 5260 від 03.07.2001 року.
Видається з 1999 року
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ДЛЯ ВСІХ ВАКАНСІЙ
ВІДКРИТА МОЖЛИВІСТЬ
ІММІГРАЦІЇ З СІМ’ЄЮ!

ЧОМУ САМЕ ILC GROUP?

Допоможемо з оформленням дозволу на
постійне місце проживання та переїздом родини.
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Классика, проверенная временем
Уже более 18 лет Европейские приборы на рынке Украины
Серия анализаторов качества молока EKOMILK

Хит
продаж

Измеряемые параметры:
• содержание жира
• содержание СОМО
• плотность
• белок
• температура пробы
• добавленная вода
Экомилк СТАНДАРТ

• точка замерзания
• кислотность pH
• кислотность (° Тернера)
• проводимость
• лактоза
• соли
Экомилк БОНД

до 12-ти
параметров
молока
в одном
приборе

Приборы произведены Европейской компанией, сертифицированной по стандартам
ISO-9001 и ТUV. Занесены в Госреестр измерительной техники Украины под № У3122-1.
«ИКФ СЕРВИС+» единственный авторизированный сервисный центр в Украине,
по обслуживанию и ремонту анализаторов качества молока «Экомилк»
с выдачей Заводского гарантийного сертификата
Про надёжность приборов говорит тот факт, что при соблюдении правильной
эксплуатации приборы без ремонта работают по 10-15 лет
02002, Украина, г. Киев, ул. М.Расковой 52В, офис 7
тел/факс: (044) 537-21-16 (050) 410-13-12, (067) 408-27-08
www.ikf.com.ua

ПРОЕКТ АФЗУ ТА КОМПАНІЇ ПАТ «КВАЗАР» З
ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ
НА АУКЦІОНАХ ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ.
Наші напрямки:

-Обладнання для м’ясопереробки, вторинної переробки та розфасовки:
від ліній з забою до установок для копчення і в'ялення напівфабрикатів
-Обладнання длявиробництва та переробки молока:
від танків по зберіганню молока, сепараторів, пастеризаторів, гомогенізаторів,форм для сиру
до ліній з виробництвамолокопродуктів (в т.ч. сирів, сухого та згущеного молока)
-Обладнання з виробництва вина виноградного та коньяків:
від ліній з розливу до дубових бочок для витримки вина чи коньяку
-Трактори,телескопічні та фронтальні навантажувачі та екскаватори, а також зернозбиральні, кормозбиральні, картоплезбиральні комбайни, розсіювачі мінеральних добрив та гною відомих європейських та американських брендів:
JohnDeere, CLAAS, NewHolland, MasseyFerguson, Case IH, Krone, Kemper, Grimme, AVR,
Ropa,Merlo, AVR,Amazone, Bogballe, Rauch, Vicon та інш.
-Інші сільськогосподарські машини та обладнання від сівалок та саджалок до машин та
обладнання для збирання, переробки, обробки та зберігання.

Ваші переваги:

ДІЛОВА ПОЇЗДКА ДО ЧЕХІЇ!

Пропонуємо Вам поєднати відпочинок з отриманням корисного досвіду роботи фермерів Чехії в умовах
Євросоюзу, зустрітися з представниками місцевої фермерської Асоціації, побувати в типовому фермерському господарстві, прогулятися по
вуличках Праги та поглянути на неї
із Староместськой ратуші і спробу-

вати, нарешті, легендарне "вепрево
коліно" з місцевим пивом, відвідати
пивоварню Ходовар у скалі, та виноробне підприємство в м. Мельник,
сімейну ферму по виробництву сирів,
а під кінець – відвідати різноманітні
магазини, де в цей час будуть хороші
знижки на товари та продукти.
Тижневий тур заплановано на листопад і обійдеться в середньому в
940 євро на одну людину (переїзд автобусом, страховка, проживання в 4 *
готелі, харчування - сніданки, обіди
в національному стилі, екскурсії по
програмі).
За інформацією звертатися в виконавчу дирекцію АФЗУ:
Тел.: 044 – 501 – 78 - 24,
050 – 391 – 94 - 72

Економія в ціні від 20 до 80 відсотків -техніка, обладнання та устаткування, які купуються
на аукціонах – від збанкрутілих компаній або компаній, щотехнічно переоснащуються.
Відповідність -повна відповідність європейським технологіям та стандартам ЄС, щопідтверджується документарно.
Купівля "під ключ" та доставка в максимально стислі строки - не потрібно домовлятися
з перевізником, розмитнювати обладнання. Поставка у вказане місце з можливістю монтажу
та запуском.
Оплата в національній валюті України - не потрібно відкривати рахунок за кордоном, отримувати ліцензії на ЗЕД або витрачати час на конвертацію валюти.
Великий вибір обладнання - вибір техніки, обладнання та устаткування відомих світових
брендів серед більш ніж 10-ти аукціонів в Європі та Америці.
Максимальна інформованість - надання максимальної інформації всіх деталей, агрегатів,
вузлів.Можливість виїзду фахівця для огляду техніки. Повна відповідність заявлених та фактичних характеристик.
Гарантія - компанія ПАТ «Квазар» - це велика компанія, яка більше 25 років на ринку і яка
може гарантувати порядність виконання замовлення.

Будь ласка, звертайтеся до нас та ми підберемо оптимальний для Вас
варіант в максимально стислі строки.

Додаткова інформація за телефонами:
044-501-78-23, 501-78-24, 050-391-94-72, E-mail: farmexpo@ukr.net

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

