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ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕРМЕРСЬКА ХОДА 
СТАРТУВАЛА В БОРИСПОЛІ

Оформлення фіксованого членства фермерами Київщини

Минулий, XXV з’їзд Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України, прийняв 
ряд надзвичайно важливих для організації 
рішень та ухвал.

Одне з них – це проведення перереєстрації 
членів АФЗУ відповідно до Статуту, 
запроваджуючи фіксоване членство, 
інвентаризація діяльності діючих районних 
організацій та створення таких організації у 
випадку їх відсутності.

З цією метою протягом 2015 року заплановано 

проведення обласних (регіональних) загальних 
зборів фермерів у всіх областях України, з 
участю президента, віце-президентів, голів 
обласних організацій, на яких буде донесено до 
фермерського загалу Ухвалу XXV з’їзду АФЗУ 
та шляхи її реалізації.

Перший такий захід відбувся в м. Борисполі, 
де зібралися фермери лівобережної частини 
Київської області.

Матеріал про зібрання читайте на 
сторінках 3 – 4.

Кожен, хто займався сільським 
господарством хоча б на присадибній 
ділянці знає, що основний успіх і 
врожайність дуже багатьох культур 
залежить від розсади. Яку розсаду 
виростив, такий урожай і зібрав. Але 
займатися розсадою самому — справа 
клопітка і дуже багато господарів просто 
купують розсаду на найближчому 
ринку. Ще гірші справи у фермерських 
господарствах — і великих і маленьких.

Наші поради тому, хто бажає 
зайнятися цією справою для себе, 
або ж започаткувати свій бізнес на 
вирощуванні розсади. Продовження на 
сторінці 5 видання

ВИРОЩУВАННЯ 
РОЗСАДИ

За даними експертів основний обсяг такої 
сільгосппродукції, як овочі, фрукти, яйця, 
молоко, в Україні виробляється в особистих 
сільських подвір’ях. За різними джерелами 
їх налічується від 4 до 5 млн. При цьому, не 
маючи юридичного статусу, вони незахищені 
в правовому, соціальному і фінансовому 
відношенні. Вважається, що змінити ситуацію 

може реєстрація їх, як сімейних ферм. З цього 
питання ще з осені минулого року йде дискусія 
між прихильниками і противниками цієї ідеї, а в 
Верховній Раді зареєстрований законопроект про 
сімейні ферми.
Матеріал з «круглого столу», де обговорювалось 
питання нової державної регуляторної політики 
в аграрній сфері, читайте на сторінці 2.

ОСОБИСТЕ СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЧИ СІМЕЙНА 
ФЕРМА?

Виявляється «надзвичайний стан» 
можливо оголосити не лише в окремій 
області чи окремому регіоні. Деякі 
«великі» керівники, дозволяють 
собі зробити це навіть в окремому 
господарстві. Навіть ігноруючи 
рішення органів місцевої влади та 
Закони України.

І це в той час, коли на Сході вже кілька 
місяців гримлять вибухи й гинуть люди і 
зберегти добробут і гідність нації можна 
лише одним способом: допомагати один 
одному в скрутну хвилину, зберігати 
мир і злагоду, вирішувати конфліктні 
питання цивілізованим шляхом. Схоже, 
що цю віковічну мудрість дехто забув. 
Про це на сторінці 2 видання.

ГЛУХИЙ КУТ, АБО 
НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН 

В ОКРЕМО ВЗЯТОМУ 
БУВШОМУ КОЛГОСПІ
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ГЛУХИЙ КУТ, АБО НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В ОКРЕМО 
ВЗЯТОМУ БУВШОМУ КОЛГОСПІ

Десь півроку тому до редакції нашої газети 
зателефонував підприємець із Хмельниччини Володимир 
Петрович Гуцалюк, щоб поскаржитися на неправомірні, з 
його точки зору, дії керівництва ТОВ „Волочиськ - Агро”, 
яке з 2009 року орендує землі колишнього колгоспу 
„Червона зірка”. Суть справи така: звіроферма, на якій 
В.П. Гуцалюк вирощує своїх „чорнобурок” та інших 
звірят, теж колись належала колгоспу „Червона зірка”, і 
Володимир Петрович на ній працював, а 1997 - го року, 
коли побачив, що ферма може просто зникнути, взяв її в 
оренду, разом із прилеглою земельною ділянкою в 1,1 га. 
Нікому та ферма не заважала, ніхто не мав до підприємця 
жодних претензій. Між двома господарствами - сусідами 
пролягала поганенька, але все - таки помітна дорога 
(близько 400 м), прокладена попередніми господарями по 
землях загального користування. Не можна стверджувати, 
що сусіди часто їздили нею в гості один до одного, але 
принаймні проблем із тією дорогою не було, а для 
звіроферми вона виконувала роль „дороги життя”.

Аж ось 2011 року В. Гуцалюк вирішив трішечки 
розширити межі своєї земельної ділянки, відтак за 
рішенням суду отримав право власності на земельну 
ділянку площею 2 гектари, на якій фактично розташоване 
його особисте сільське господарство, тобто власне 
звіроферма і допоміжні господарчі будівлі. Такий стан 
речей не сподобався керівнику ТОВ „Волочиськ-Агро”, і 

він став тим чи іншим способом перешкоджати фермеру 
займатися вирощуванням хутрових звірів; зокрема 
шляхом заборони виїзду на згадану вже дорогу через 
ворота ТОВ. 

Не маючи іншої можливості, ми проконсультувалися 
з юристами й порадили фермеру не звертати уваги 
на провокації вартових, а спробувати домовитися про 
добросусідські відносини безпосередньо з генеральним 
директором ТОВ „Волочиськ-Агро” Ігорем Васильовичем 
Данилюком. Якщо цього не зробити, то доведеться або 
залучати до спору з заможнішим сусідом правоохоронні 
органи і розпочинати нескінченну судову тяганину, 
або примиритися із загибеллю негодованих і непоєних 
звірят і розоренням звіроферми. Водночас скривдженого 
підприємця запевнили, що у разі, коли спроби домовитися 
по-доброму виявляться невдалими, до його справи у 
правовому полі долучаться керівні органи й ресурси 
Асоціації Фермерів і приватних землевласників України 
(АФЗУ), а газета „Фермер України” завжди готова 
надати йому свої сторінки і свою підтримку в медійному 
просторі.

Здається, порада виявилася слушною, і високі сторони 
знайшли спільну мову.

Та не так сталося, як гадалося, адже у багатих 
свої примхи. Минуло зовсім небагато часу, і ось на 
редакційному столі знову стос паперів від Володимира 
Гуцалюка, який знову скаржиться на ТОВ „Волочиськ-
Агро”. Зокрема, він пише: „Починаючи з 29 грудня 
2014 року, мене не пропускають на автомобілі до мого 
звірогосподарства, зачиняють центральні ворота ТОВ, 
а мені потрібно протягом дня кілька разів побувати на 
фермі, доглянути звірят. На будь-які перемовини І.В. 
Данилюк не йде, навіть свого прямого телефону не дає, 
відмовився він і від законного вирішення питання шляхом 
підписання окремого договору про сервітут на „право 
проїзду на транспортному засобі по наявному шляху”, 
який передбачений ст. 100 Земельного кодексу України. 
Це незважаючи на те, що ми погоджувалися встановити 
розмір плати за встановлення сервітуту за домовленістю 

сторін”.
За свідченнями В.П. Гуцалюка, його звертання до 

адміністративних та правозахисних органів Волочиського 
району були оперативно розглянуті, але навіть вони своїми 
листами не змогли переконати генерального директора 
ТОВ „Волочиськ-Агро” І. В. Данилюка в тому, що його дії 
протизаконні за суттю, а за формою – аморальні. Адже, як 
би там не було, йдеться не про посягання на його особисту 
власність, а лише про кількаразовий, протягом доби, 
проїзд до звіроферми В.П. Гуцалюка по землі загального 
користування. Натомість „бізнесмен” нещодавно висипав, 
за словами В.П. Гуцалюка, на оту горезвісну дорогу дві 
купи щебінки: чи то з метою імітації її ремонту, чи для 
радикального перекриття доступу до звіроферми, до якої, 
як відомо, іншої дороги поки що немає.

Від автора: Журналістські дослідження нерідко 
знайомлять мене з людьми, яких так чи інакше торкнулися 
подібні негаразди. Адже не секрет, що наше земельне 
законодавство вкрай недосконале, а правоохоронна 
система фактично не в може, або й не хоче, допомагати 
вирішенню фермерських проблем. Тому навряд чи слід 
беззаперечно вірити в могутність Права і справедливість 
Суду, а потрібно шукати простих шляхів примирення зі 
своїми опонентами і навіть ворогами. Найдієвішими з 
них є круглий стіл і чесна пряма мова.

Володимир ЯРОШЕНКО

Від редакції. Реагуючи на звернення сільського 
підприємця, Асоціація фермерів та приватних 
землевласників України звернулася з листами до 
Генерального прокурора та міністра внутріщніх 
справ з проханням відреагувати на подібне свавілля 
з боку керівника ТОВ «Волочиськ-Агро» та дати 
правову оцінку діяльності місцевих правоохоронних 
органів, які своєю бездіяльністю дискредитують заяви 
керівництва держави про очищення влади від корупції 
та некомпетентності.

ОСОБИСТЕ СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЧИ СІМЕЙНА ФЕРМА?
Нове керівництво Мінагрополітики також підтримало 

цю ідею. «Чому потрібен закон, щодо визначення 
сімейного фермерського господарства? Тому, що ми 
хочемо розуміти, яке фермерське господарство дійсно 
є сімейним, яке являє собою малоукладні форми 
господарювання?», - підкреслив заступник міністра 
агарної політики та продовольства України Володимир 
Лапа на засіданні «круглого столу».

Але як зазначила завідувач відділу економіки і 
політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України» Олена Бородіна 
зараз на владному рівні дуже багато говориться про 
те, як важко працювати великому бізнесу, що треба 
багато чого відмінити, щоби полегшати йому життя. 
«А громадський сектор? Я маю на увазі 4,5 мільйони 
особистих селянських господарств, 20% з яких, це 
справжні сімейні ферми, голосу яких ніхто не чує, - 
зауважила вчений-економіст, - Але це дуже велике благо 
для держави, тому що ці люди самі себе забезпечують, на 

них не потрібно тратити додаткові бюджетні кошти. Тому 
треба підтримати їх діяльність, дати їм доступ до ринків 
капіталів, збуту і ресурсів. І особливо – це відпрацювання 
системи соціального забезпечення цих господарюючих 
суб’єктів».

На думку голови Рівненської обласної Асоціації 
фермерів та приватних землевласників України Дмитра 
Українця не потрібно винаходити велосипед і плодити 
нові закони, оскільки вже є Закон «Про особисте 
селянське господарство», прийнятий ще в 2003 році. 
Згідно цього закону «Особисте селянське господарство - 
це господарська діяльність, яка проводиться без створення 
юридичної особи фізичною особою індивідуально 
або особами, які перебувають у сімейних чи родинних 
відносинах і спільно проживають, з метою задоволення 
особистих потреб шляхом виробництва, переробки і 
споживання сільськогосподарської продукції, реалізації 
її надлишків та надання послуг з використанням майна 
особистого селянського господарства, у тому числі й у 

сфері сільського зеленого туризму».
«На жаль в цьому законі зазначено, що «Діяльність, 

пов’язана з веденням особистого селянського 
господарства, не відноситься до підприємницької 
діяльності». Тому вони не можуть отримати безвідсоткові 
кредити, не мають ніяких пільг, як фермери, - каже Дмитро 
Українець, - Але при цьому вони, тяжко працюючи, 
не можуть навіть оформити пенсію. Тому треба 
удосконалити цей закон, де ці нюанси визначались би. 
Це захист фізичної особи у фінансово-кредитній системі, 
певні пільги для них, механізми виходу на пенсію за віком. 
Необхідно створити діючий механізм для такої категорії 
сільгоспвиробників». Як приклад, наводимо думку 
фермера зі стажем, - «Особисті селянські господарства 
можуть реєструватися в сільській Раді, з подальшою 
сплатою певних внесків, які в майбутньому дають право 
одержувати пенсію та інші соціальні виплати. До того ж 
це додаткові надходження до сільського бюджету».

Лариса Чайка

УМОВИ МВФ ДЛЯ НАДАННЯ УКРАЇНІ 
ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Міжнародний валютний фонд надасть фінансову 
допомогу Україні лише за умови стабілізації ситуації 
в країні. Про це заявила директор фонду Крістін 
Лагард.

ІНТЕРАКТИВНА ЕКОЛОГІЧНА КАРТА

Всесвітній фонд природи створив інетрактивну 
карту екологічних проблем України. Будь який 
бажаючий може відзначити екологічну проблему на 
карті www.ecomap.org, приєднатися до вирішення 
інших питань, або просто проголосувати за 
проблему, якщо вважає її найважливішою і 
першочерговою для вирішення.

УЗГОДЖЕНО ГРАФІКИ 
ВІДКЛЮЧЕННЯ СТРУМУ

Мінагрополітики та Мінпаливенерго узгодили 
графіки відключення струму, - заявив Міністр 
агрополітики Олексій Павленко.
Найближчим часом такі графіки отримають усі 
підприємства агропромислового комплексу. Це 
допоможе уникнути збитків на виробництві. 
Насамперед, це стосується молочної та м'ясної 
продукції. Також за графіком працюватимуть 
хлібопекарні.
Міністр додав, що для підприємств, де вимикати 
світло не можна, наприклад, на  птахофермах, буде 
створено особливі умови.

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета 

"Вісник "ФЕРМЕР УКРАЇНИ"
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www.presa.ua
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕРМЕРСЬКА ХОДА 
СТАРТУВАЛА В БОРИСПОЛІ

Ранок 16 січня 2015 року видався в лівобережній 
частині Київської області туманним, а невеличкий 
морозець швидко вкрив місцеві автошляхи 
підступним льодом. Навіть водії могутніх джипів 
були змушені стримувати своїх скакунів і рухатися 
обережно, ніби босими ногами по стерні. Проте ні 
туман, ні ожеледиця не змогли зупинити фермерів, 
які поспішали на зустріч із майбутнім. Адже того дня 
дійсно вирішувалося питання про стратегію розвитку 
Асоціації фермерів і приватних землевласників 
України (АФЗУ), яку нещодавно знову очолив Іван 
Федорович Томич. 

Місцем проведення міжрайонних зборів фермерів 
лівобережної частини Київської області став конференц-
зал Бориспільської районної Ради, люб’язно наданий 
господарями. Вхід до залу традиційно прикрашали 
майстерно вишиті українські рушники – від стелі до 
підлоги. В самому приміщенні навіть прискіпливе 
журналістське око не змогло знайти жодних недоліків. 
Хіба що вільних місць спочатку було забагато, навіть 
з’явилася на мить тривожна думка, що хтось із фермерів 
запізниться або взагалі не зможе приїхати по слизькій 
непевній дорозі. Проте ці побоювання виявилися 
марними: приїхали всі запрошені, тож рівно об 11-й 
годині голова Київської обласної асоціації фермерів 
і приватних землевласників Олександр Чубук 
оголосив про відкриття засідання, і вже за хвилину 
під склепінням конференц-залу лунав Гімн України у 
виконанні понад сотні фермерів. 

Український гімн у виконанні фермерів 

У короткому привітальному виступі головуючий 
нагадав, що метою зборів є обговорення визначеної 
позачерговим з’їздом АФЗУ стратегії відновлення 
ефективної життєдіяльності Асоціації, в тому числі 
шляхом запровадження фіксованого членства та 
проведення інвентаризації районних фермерських 
організацій.

Характеризуючи поточний момент, Олександр 
Іванович наголосив, що обрання Івана Томича 
Президентом АФЗУ стало знаковою й бажаною подією 
для всіх фермерів, особливо для тих, які розпочинали 
фермерувати в кінці 90-х років минулого сторіччя, коли 
саме Іван Федорович очолив цю громадську організацію 
вперше. То були роки, коли з фермерами рахувалися 
можновладці найвищого рівня, а президенти й прем’єр 
- міністри охоче брали участь у фермерських заходах, а 
проблеми фермерів вирішувалися без зайвої тяганини. 
Так, наприклад, фермери Згурівського району досі 
пам’ятають, як завдяки організаторському таланту й 
наполегливості Івана Федоровича вони виграли майже 
безнадійний двобій із цукровим заводом щодо так 
званого давальницького цукру.

За словами Олександра Чубука, нині настали такі 
часи, коли подібні протистояння, властиві для колишніх 
комуністично-колгоспних товарних відносин, можна 
вважати дитячими забавками. Адже наразі фермерські 
інтереси перехрестилися з амбіціями великого капіталу, 
який в умовах недолугого законодавства й правового 
нігілізму, під прикриттям олігархічної влади діє все 
нахабніше, відчуваючи власну безкарність. Держава або 

не хоче, або й не може захистити фермерів, і вони все 
частіше втрачають, замість того, щоб здобувати. Навіть 
тоді, коли чиновники імітують бажання щось зробити 
для фермерів, їх „доброчинна” діяльність закінчується, 
як правило, благими намірами, а вони, як відомо, 
ведуть до пекла. Ось хоча б один приклад: передача 
повноважень щодо земельних питань від районів до 
обласних організацій призвела до ще більшого хаосу, 
а фермери вже втрачають навіть землі постійного 
користування, які вони колись отримали від держави 
для ведення фермерських господарств. І якщо далі 
мовчати, буде ще гірше. „Щоб ефективно боронити свою 
справу, – підкреслив Олександр Чубук, – ми повинні 
навчитися давати жорстку відсіч будь-яким спробам 
заважати нормальній фермерській діяльності, а надто 
пограбуванню наших трудівників. Не маючи грубих 
гаманців і рахунків у швейцарських банках, ми можемо 
протиставити зловмисникам лише колективну силу, яку 
нам дає АФЗУ. Разом здолаємо перешкоди й знайдемо 
вірний шлях у бурхливому сьогоденні”.

Президент АФЗУ Іван Томич у своїй короткій, але 
змістовній доповіді подякував фермерам Київщини за те, 
що вони відгукнулися на його пропозицію про зустріч і 
відверту розмову про наявні проблеми в фермерському 
русі та можливі шляхи їх вирішення. „Цим зібранням 
у Борисполі, підкреслив Іван Федорович, – ми 
розпочинаємо цикл таких зустрічей, які будуть проведені 
в кожній області та об’єднаються у Всеукраїнську 
фермерську ходу, яка повинна довести нам самим, 
владі, Європі, усьому світові, що фермерський рух в 
Україні живий і незламний, а наша оновлена Асоціація 
залишається згуртованою й сильною. Те, що в цьому 
залі зібралися понад 100 фермерів (пропоную назвати 
їх Першою сотнею), свідчить про вашу відданість 
фермерській справі. За кілька місяців ми разом 
„перезавантажимо” нашу АФЗУ, відродимо її для нових 
економічних і політичних змагань. 

На трибуні Президент АФЗУ Іван Томич 

Серед вас немало тих, з ким ми разом працювали 
у буремні 90 - ті. Тож нам не звикати піднімати голос 
на захист фермерів чи виходити на пікетування уряду. 
Нам нічого втрачати, окрім землі - годувальниці, але за 
неї будемо боротися до останнього подиху. Єдине, чого 
нам іноді бракувало, це терпіння, вміння влаштовувати 
облогу фортець своїх опонентів. Тепер ми й це навчилися 
робити, Майдан тому переконливе підтвердження. 
Проте ситуація змінюється мало не щодня, і потрібно 
миттєво реагувати на всі нові виклики, аби не втрачати 
досягнутого ресурсу.

Я запросив вас, аби разом започаткувати оновлену 
Асоціацію, як таку громадську формацію, котра дасть 
можливість відродити на новому рівні фермерський 
рух, зміцнити його, а відтак запобігти руйнуванню 
українського села. Якщо ми створимо таку організацію, 
час не буде владним над нею.

Неупереджена статистика свідчить, що наразі 
весь тягар забезпечення продовольчої стабільності 
України несуть на собі дрібні й середні хлібороби, 
тобто ми з вами. Тому наша нова ініціатива не 
потребує якихось спеціальних слухань чи узгоджень з 

владними структурами. А ось рахуватися з нами вони 
будуть змушені. Тільки ми повинні стати на порядок 
організованішими, сильнішими, захищенішими.

Не вдаючись до деталізації окремих положень, хочу 
вас поінформувати, що основою майбутньої АФЗУ має 
стати (і стане) фіксоване членство. Іншими словами, 
кожен, хто вступить до нашої організації, візьме на себе 
певні нескладні обов’язки, натомість отримає членський 
квиток, тобто ось таку картку, яку я зараз тримаю в руці, 
а разом із нею право користуватися ресурсами Асоціації.

Які вони, ці ресурси?
Передусім, АФЗУ буде займатися всіма проблемними 

питаннями, з якими до неї звертатимуться фермери, 
зокрема безпековими, які сьогодні виходять на чільне 
місце. Чим довше Україна буде перебувати в стані 
війни, тим частішими й жорстокішими ставатимуть 
кримінальні інциденти, які вже тепер забирають 
життя наших людей. Так, наприкінці минулого року 
на Полтавщині по - звірячому вбили фермера, а трохи 
пізніше в Кіровоградській області була знищена ціла 
фермерська родина. Отже, проблема безпеки стає 
найголовнішою, і жодна правоохоронна структура не 
допоможе нам її вирішити, навіть за великі гроші. Відтак 
мусимо створити власну безпекову службу. Така робота 
вже проводиться, і 30 січня ми вийдемо на засідання 
Ради АФЗУ вже з відповідними організаційними 
й розпорядчими документами щодо створення 
спеціального фонду і спеціальної служби безпеки під 
керівництвом досвідченого професійного фахівця. Проте 
навіть якщо ми якось і впораємося з дрібним криміналом, 
це не вирішить проблеми зажерливих латифундистів, 
тому мусимо працювати на випередження і в жодному 
випадку не залишати їхні зловмисні посягання без 
належної реакції. Причому не слід діяти тільки за 
«законом Кольта», все-таки Україна претендує на статус 
правової держави. Тому в складі оновленої АФЗУ буде 
потужна юридична служба, головним завданням якої 
мусить стати захист фермерських інтересів у правовому 
полі.

Незважаючи на обмаль інформації, ми розуміємо, що 
Україна втягнута в довготривале воєнне протистояння 
з сильним і підступним ворогом; воно може тривати 
роками, і це для нас дуже серйозний виклик. Адже 
хліб не росте на полях, де свистять кулі й гуркочуть 
танки. Мабуть, доречно буде поставити перед 
нашою Асоціацією й таке неординарне завдання, як 
створення територіальних загонів самооборони. Але 
це вже поняття з іншої системи координат, про них 
поговоримо іншим разом. А зараз мушу наголосити: 
ми не прагнемо вибудовувати якісь силові паралелі на 
противагу державним структурам чи в обхід їх. Наша 
мета – захистити фермерів від рейдерських наскоків 
та розбійних нападів. Звичайно, в межах чинного 
законодавства”.

Уважний зал 

Підсумовуючи сказане, Іван Федорович зауважив, що 
сьогодні АФЗУ ще не може обіцяти своїм членам легкого 
й безтурботного життя. Всі повинні розуміти, що така 
обіцянка була б неправдою або принаймні утопією. 
Проте вже тепер можна стверджувати, що фіксоване 
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членство в Асоціації невдовзі дасть фермерам певні 
переваги, серед яких:

Правова підтримка, захист:
Безкоштовна юридична консультація;
Здійснення запитів до органів влади.

Фінансові вигоди (зокрема, знижка в ціні при купівлі 
техніки). Вже тепер досягнено домовленості з низкою 
підприємств – виробників сільськогосподарської 
техніки та обладнання, щодо надання знижок при 
її купівлі членами Асоціації, які мають квиток 
встановленого зразка, тобто є фіксованими членами 
АФЗУ. Такі знижки готові надавати відомі українські 
підприємства, серед яких:

ТОВ «Спецелеватормлинмаш»-8%;
ВАТ «ХТЗ»-3%;
ПП ВКФ «Велес – Агро»-10%;
ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»-10%;
ПАТ «Хмільниксільмаш»-10%;
ПАТ «Уманьферммаш»-10%;
Дизельне пальне за пільговою ціною з 

розрахунку ціна регіонального ринку мінус 50 коп. 
на літрі ви зможете отримувати, наприклад, від ТОВ 
«НБ - Україна», яке нещодавно вийшло на АФЗУ з 
відповідною комерційною пропозицією.

Доплата до ціни за реалізацію зернових і технічних 
культур; її вже пропонує компанія „НІБУЛОН”, з якою 
зараз готується відповідна угода.

Кредити (ЄБРР) стануть можливими для 
кредитування фермерських господарств (фіксованих 
членів АФЗУ).

Інформаційна підтримка:
- Електронна розсилка змін в Законодавчій базі;
- Розсилка постанов КМУ та наказів МінАПК;
- Розсилка аналізу ринкових цін;
- Розсилка технологічних та інноваційних розробок;
- Поширення досвіду кращих господарств.

Знижки на оплату відпочинку та лікування – 
укладено договір з Санаторно-курортним комплексом 
“Моршинкурорт” з умовою надання знижки 10% 
фіксованим членам організації.

Законодавче забезпечення розвитку фермерських 
господарств.

Стажування та навчання, кадрова політика.

СТОСОВНО АФЗУ ФЕРМЕР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
1.Вступити до АФЗУ та сплачувати членські внески 
(100,0 грн. вступний внесок та 1,0 грн/га щорічна 
сплата, що еквівалентно на сьогодні 300 г. пшениці з 
1 га).
2.Передплачувати газету “Вісник Фермер України”;
3. Регулярно відвідувати сайти АФЗУ (www.farmer.
co.ua, www.coop-union.org.ua, www.farmer-ukr.com);
4. Брати участь у заходах АФЗУ.

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ
Анатолій Старунський, почесний голова АФ 

Київської області, у своєму виступі підкреслив, що 
давно чекав такої відвертої розмови, бесіди справжніх 
побратимів. Подібні зібрання – запорука того, що 
фермерський рух є тією потужною силою, яка найкраще 
характеризує нашу хліборобську націю, нашу країну з 
її віковічними традиціями та культурною спадщиною. 

Анатолій Старунський, почесний голова Київської 
Асоціації 

 

Фермери завжди підтримували один одного, 
знаючи, що успіху досягти можна тільки разом, гуртом. 
Київщина має потужну обласну асоціацію, дієздатні 
районки, але підстав для самозаспокоєння це не дає. 
Зараз, як ніколи, потрібно перегрупувати свої сили, 
пересіяти кадри на густе сито, обов’язково запровадити 
фіксоване членство в АФЗУ і встановити чіткий 
порядок і справжню організаційну дисципліну. А для 
корпоративної безпеки, вважає Анатолій Федорович, 
потрібно створити підрозділ швидкого реагування, 
тобто батальйон самооборони. Це не означає, що 
фермери шукають непотрібної конфронтації, але такий 
підрозділ допоможе зрозуміти і друзям, і недругам, що 
фермери – це сила. Адже саме фермери наповнюють 
бюджет, утримують владу, годують тих чиновників, які 
безсоромно показують їм на двері, навіть не знаючи, 
звідки береться хліб насущний. Сьогодні фермери 
відсторонені від законотворчої діяльності, а до 
Верховної Ради їх ніколи не запрошують і тим паче не 
обирають. Члени АФЗУ зі стажем пам’ятають ті часи, 
коли на фермерські мітинги виходили десятки тисяч 
людей, і влада була змушена рахуватися з ними. На 
виборах 2004 року до Верховної Ради були таки обрані 
аж 2 фермери, але згодом усе розпалося. Зате в кожному 
кабінеті районного чи обласного рівня продовжують 
сидіти, незважаючи на люстрацію, ті ж самі пики, які 
вже давно пустили там своє отруйне коріння. Не треба 
їх боятися, нехай вони бояться, а фермери повинні не 
мовчати, а повідомляти про таких пристосуванців, хоча 
б по телефону представника люстраційного комітету - 
(067) 409 50 44.

Григорій Наконечний, голова Баришівської 
районної асоціації фермерів, прибув на фермерські 
збори, як на велике свято, з запашним короваєм на 
вишиваному рушнику. Звертаючись до колег, він 
зауважив, що потрібно вимогливіше ставитися до так 
званого аграрного лобі, яке нібито є у Верховній Раді й 
налічує близько 30 депутатів, але практично нічого не 
робить для фермерів. 

Голова фермерського господарства «Віра. Надія. 
Любов» Григорій Наконечний 

Складається враження, що після Майдану українці 
розповзлися по норах і їх ніщо більше не єднає. Невже 
розбудити совість можна тільки палаючими шинами та 
пострілами? Чому українцям вкотре бракує мудрості, 
яка повинна зберегти націю в жорстоких бурях новітньої 
історії. Яким би важким не був шлях до Європи, він 
для українських фермерів має бути єдиним, бо іншого 
нам не дано. Фермер - ветеран побажав, щоб у кожному 
наступному зібранні було якомога більше молоді, без 
якої неможливий прогрес.

Іван Матишко, фермер зі Згурівського району, 
в своєму виступі сказав: „Сьогодні ми зібралися у 
важливій і невідкладній справі, тому закликаю всіх до 
серйозної праці. Не час розслаблятися, адже не за горами 
весна, а чи дадуть нам спокійно посіяти й виростити 
врожай, зібрати його й покласти до державної комори, 
наразі невідомо. Одне тільки знаю: без оновлення й 
зміцнення Асоціації фермери не виживуть. Поодинці 
нас пересічуть, як капусту. 

Бачу три головні проблеми, які заважають фермерам 
нормально працювати. Перша з них – загарбницькі 
посягання латифундистів. Фермери Згурівського 
району навчилися давати їм гідну відсіч. Знаєте, коли 

на поле, де виникає конфлікт інтересів, приїздить 
десяток потужних автомобілів з рішучими чоловіками, 
потяг агресорів до чужої землі відразу зменшується. 
Другою проблемою є недосконале законодавство, яке 
фактично позбавляє фермера права бути не тільки 
повноправним землевласником, а навіть постійним 
землекористувачем. Зате у різночинців розв’язані 
руки: раніше по 10 долларів з гектара брали, а тепер 
вже на тисячу замахнулися! Третьою проблемою є 
нераціональна практика фінансового й матеріального 
забезпечення фермерських господарств. Ми мусимо 
зміцнити свою Асоціацію і разом здолати ці проблеми, 
поки вони не здолали нас”.

На трибуні Анатолій Лук’яненко 

Анатолій Лук’яненко, голова фермерського 
господарства „Мрія” з Вишгородського району, 
виступаючи перед присутніми, пригадав часи, коли 
фермерський рух перебував „на підйомі”, це співпало 
з першою, так би мовити, каденцією Томича І.Ф. 
як керівника АФЗУ. Пізніше настало незрозуміле 
затишшя, млява імітація якоїсь діяльності, зрештою 
повна стагнація і скорочення чисельності фермерських 
господарств. Вишгородські фермери з задоволенням і 
надією сприйняли звістку про те, що Іван Федорович 
знову Президент Асоціації. Його ініціативи щодо її 
оновлення й розбудови повинні знайти порозуміння й 
підтримку, бо вони єдино прийнятні в цей складний час. 

Згурівський фермер Степан Кузьмич 

Фермери отримали шанс ще раз довести, що 
вони є найбільш патріотичною, прогресивною, 
активною частиною не тільки сільського населення, а 
й усього українського суспільства. На підтримку цієї 
тези Анатолій Петрович наголосив, що вже настав 
час фермерам створити робочу групу при АФЗУ, 
яка прийматиме пропозиції з місць, вивчатиме й 
узагальнюватиме їх, готуватиме відповідні документи 
для владних структур. Із тих реформ, які недавно 
були озвучені Президентом України, він запропонував 
зосередитися на адміністративно - територіальній, 
земельній, податковій і пенсійній, докладно 
висвітливши особливості кожної з них. АФЗУ повинна 
долучитися до цих реформ і задіяти якнайбільше 
активних фермерів. А метою такої діяльності повинен 
стати справедливий поділ землі та угідь, щоб вони були 
доступні не лише багатіям, а всім селянам.

Степан Кузьмич, фермер зі Згурівськогорайону, 
висловив згоду з пропозиціями попередніх 
виступаючих, додавши до них слова про те, що 
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свободу й владу селянам ніхто й ніколи добровільно 
не віддасть, за них потрібно боротися. А в союзники 
потрібно запрошувати місцеві Ради. Саме ці органи 
самоуправління повинні мати виключне право 
розпоряджатися землями сільськогосподарського 
призначення на підпорядкованих їм теренах. Щодо 
діяльності Президента АФЗУ, Степан Степанович 
висловив думку про те, що його бажання почути 
і зрозуміти українських фермерів гідне поваги і 
підтримки.

Володимир Ананьєв, голова «Асоціації вівчарів 
та козівників України» з АР Крим закликав фермерів 
активно долучитися до підготовки й 

проведення місцевих виборів, делегувати до Рад 
Голова «Асоціації вівчарів та козівників України» 

Володимир Ананьєв 

своїх представників, які могли б вирішувати фермерські 
питання. 
Він також звернувся до присутніх із проханням
господарствах майбутнім фермерам з числа кримських 
дітей, які наразі здобувають агротехнічну освіту в 
спеціалізованому навчальному закладі 
на Житомирщині.

На зборах фермерів виступили також представники 
українських фінансових та комерційних структур, які 
висловили підтримку розпочатої АФЗУ Всеукраїнської 
фермерської ходи і бажання співпрацювати з АФЗУ на 
взаємовигідних умовах.

Матеріал Володимира Ярошенка

ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ

Кожен, хто займався сільським господарством 
хоча б на присадибній ділянці в курсі, що основний 
успіх і врожайність дуже багатьох культур залежить від 
розсади. Яку розсаду виростив, такий урожай і зібрав. 
Але займатися розсадою самому — справа клопітка 
і дуже багато господарів просто купують розсаду на 
найближчому ринку. Ще гірші справи у фермерських 
господарствах — і великих і маленьких.

Розсади потрібно багато, подібного ринку (стабільного, 
принаймні) сьогодні практично в Україні не існує, а ходити 
скуповувати ті ж кущики капусти у бабусь нереально. 
По-перше, невідомо що у кого купиш, по-друге, розсада 
вся потрібна одного віку і сорту, по-третє, розраховувати 
на «авось» якось не серйозно — в трубу вилетиш, по-
четверте, розсади господарству потрібно багато. Ось і 
колупаються дрібні господарства самостійно, витрачаючи 
дорогоцінний час і сили на розсаду, замість того щоб 
направити їх на підготовку до сезону.

Відразу зауважимо, що дефіцит розсади обумовлений 
не тим, що її складно вирощувати, а просто тому, що 
ніхто цим серйозно не займається. В Україні, наприклад, 
розсаду вирощує всього кілька серйозних господарств і 
бабусі з ринку. У господарствах постійні черги, на ринку 
і мови бути не може про гарантовану якість товару. За 
кордоном, наприклад, навіть усередині сфери сільського 
господарства існує чіткий поділ: одні вирощують насіння, 
інші розсаду, треті овочі. У нас же господарства змушені 
існувати «три в одному». Так чому б не зайняти практично 
порожню в Україні нішу і не організувати вирощування 
розсади на в своєму господарстві чи на своїй присадибній 
ділянці? До того ж вирощування і продаж розсади 
набагато вигідніше, ніж вирощування з неї овочів? Що 
заважає виділити землю під розсаду і на виручені гроші 
купити необхідну кількість картоплі та іншої городини? 
Тим більше, якщо деякі регіони для картоплі не зовсім 
сприятливі з точки зору кліматичних умов (той же південь 
України). та й розсада, на відміну від дорослої рослини, 
займає в 10 - 20 разів менше місця, тому навіть на одній 
сотці можна виростити цілу плантацію. Найголовніше 
— знайти серйозного постачальника насіння, щоб бути 
впевненим, що виросте саме те, що й повинно вирости. 
Виробників та постачальників достатньо. Виписати 
його можна з будь - якого кінця країни або, якщо хочете, 
хоч з закордону. Але краще зі свого регіону, оскільки 
голландські помідори, наприклад в середній смузі або 
на півдні відчуватимуть себе незатишно, а значить на 
наступний рік репутація у вашого товару буде погана. 
Необхідно враховувати, що розсада потрібна до початку 
сезону посадки, тому доведеться обзавестися теплицею. 

Висаджувати насіння потрібно в кінці зими, тому 
обігрівати її доведеться зовсім недовго — 2 - 3 тижні. 
У помірних і південних широтах з обігрівом цілком 
впорається сонячний конвектор, виконаний своїми 
руками, так що для початку вистачить.

Пізніше, звичайно, можна буде зробити справжню 
скляну теплицю з, наприклад, підгрунтовим обігрівом 
газом, але все одно, висівати насіння на розсаду на 
початку зими сенсу, як показує досвід, немає — взимку 
овочі занадто дорогі, купують їх погано, відповідно і на 
розсаду на початку зими попиту не буде.

Що вирощувати? Тут доведеться вивчити попит 
у вашому конкретному регіоні. Для початку треба 
визначитися кому продавати. Звичайний городник — 
поганий замовник. З ним заздалегідь не домовишся чого 
і скільки буде потрібно. Стояти на ринку — варіант для 
старту і то варіант сумнівний з тієї ж причини — невідомо 
що і скільки потрібно.

Оптимальний варіант — малі, а пізніше і великі 
фермерські господарства. З ними можна заздалегідь 
укласти договір і вже знати конкретно що, якого сорту і 
до якого часу знадобиться. Будь - яке таке підприємство з 
радістю звалить на вас турботу про розсаду, зайнявшись 
підготовкою до посадки, а ви в свою чергу будете знати, 
що товар ваш буде затребуваний. Шукати подібні точки 
збуту можна не тільки у своєму, а й у сусідніх регіонах. В 
Україні, наприклад, це може бути будь - яка точка країни 
— розсада легко перенесе коротку поїздку в тисячу 
кілометрів. Можна спробувати торгувати і з зарубіжжям, 
але сенс цим займатися невеликий — можуть бути 
затримки на митниці, а розсаді досить побути в закритій 
фурі добу, щоб звести нанівець всю вашу роботу. Виняток 
може становити лише ближнє зарубіжжя (але звичайно ж 
не Росія, вони не передбачувані), де митні правила більш - 
менш м’які, але за краще з закордоном не зв’язуватися. Та 
й навіщо, коли у своїй країні попит на розсаду величезний?

В теплиці, скажімо, площею 5 соток, можливо 
виростити в середньому 40000 одиниць розсади. В 
минулому році один кущик продавався в межах 1 гривні за 
штуку. Крім того, теплиця за своїм прямим призначенням 
— вирощування розсади — буде потрібна всього пару 
місяців. Решту часу вона зможе приносити дохід на 
овочах аж до жовтня — листопада.

Технологічні поради.

Підготовка насіння до сівби.
Підготовка насіння до посіву - запорука якісного 

проростання. Посів сухого насіння може бути виправданий 
тільки на великих площах і там, де немає можливості 
поливу.

Існує кілька способів підготовки насіння.

Прогрівання насіння.
Насіння помідорів і огірків прогрівають на батареях, 

під лампами при температурі 55 градусів - 2 години, 
при температурі 40 градусів - 10 годин. Насіння капусти 
протягом 20 хвилин тримайте в воді при температурі 50 
°С, періодично доливаючи гарячу воду.
Калібрування насіння.

30 - 50 грам кухонної солі розчинити в 1 літрі води. 
Насіння висипати в розчин і перемішати. Порожні та 
недорозвинені насінини спливуть. Потонуле насіння 
вимити чистою водою та використовувати для посіву.
Протруювання насіння.

У домашніх умовах протруювання насіння найпростіше 
робити за допомогою 1% розчину марганцівки. Насіння 
замочити в розчині на 20 хвилин, потім промити в чистій 
воді 2 - 3 рази. Якщо будете відразу сіяти, то насіння слід 
підсушити,щоб не склєїлось.
Намочування насіння.

Попередньо намочене насіння дає сходи на 4 - 7 днів 
раніше від сухих. Краще використовувати дощову воду. 
Але оскільки останнім часом вона не завжди хороша, 
то скористайтеся звичайною водою з доданими до 
неї стимуляторами росту. У будь - якому насінневому 
магазині вам запропонують широкий вибір таких 
стимуляторів. Рекомендують використовувати гумати 
(калію, натрію). Вони легко розчиняються, а невеликого 
пакета вистачає на декілька років. Гумат - природний за 
походженням. Його отримують з бурого вугілля. Можна 
використовувати і в період росту рослин, проводячи 
позакореневе обприскування. Можна використовувати 
витяжки з попелу, алое. За звичай насіння замочують на 
добу, насіння цибулі - на 2 доби, бобові - не більше ніж 
на 2 годни.
Пророщування насіння.

Намочене насіння загортають у вологу тканину 
(шматочки бинта), кладуть у тепле місце (бажано не 
нижче 23 - 25 градусів). Якщо у вас прохолодно, то 
покладіть на шафу, холодильник. Там де вище - насінню 
завжди тепліше. Тому хто не хоче поплутати сорти 
можна використовувати лоточок, коробку від цукерок 
з осередками для цукерочок. Зверху бажано прикрити 
плівкою. Так краще підтримувати вологість. При появі 
паростків у 3 - 5% насіння можливо здійснювати висів в 
добре зволожений грунт.
Загартування насіння.

Після проростання насіння необхідно покласти на 
добу в холодильник, де температура 1 - 3 градуси, або на 
лід. Але так робити не бажано з огірками та динями.
Стратифікація насіння.

Насіння змішати з вологим піском і проростити до 
посіву. Морква, петрушка, цибуля - близько 15 днів, 
капуста - до 17, буряк - близько 12. З піском зручно 
висівати, краще відбувається розподіл, особливо дрібного 
насіння. Але якщо насіння оброблене стимуляторами 
росту, то воно проросте набагато швидше.
Барботування насіння.

Насіння можна обробити за допомогою води, через яку 
протягом доби пропускати кисень. Цей спосіб хороший 
для власників акваріумів, тому що для цієї операції 
використовують акваріумний компресор.

Технологія вирощування розсади читайте в 
наступному номері
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ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
З прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо податкової реформи» (від 28.12.2014 
No71-VIII) істотно змінюються правила оподаткування 
для суб'єктів агропромислового виробництва. 

Скасування фіксованого сільгоспподатку
Найбільш кардинальні податкові зміни стосуються 

осіб, які до 2015 року були платниками фіксованого 
сільгоспподатку (ФСП), через скасування ФСП з 1 січня 
2015 року. Колишні платники ФСП з 1 січня 2015 стануть 
платниками єдиного податку (ЄП) четвертої групи. При 
цьому вимога про частку с / г виробництва за попередній 
податковий рік не менше 75% залишається, як і колись 
для платників ФСП.

Базою оподаткування є нормативна оцінка одного 
гектара с / г угідь з урахуванням коефіцієнта індексації 
станом на 1 січня базового податкового року. Ставки 
ЄП для платників ЄП четвертої групи, як і раніше для 
платників ФСП, залежить від категорії (типу) земель, 
які перебувають у власності такого платника або були 
надані йому в оренду, але при цьому збільшені втричі в 
порівнянні зі ставками ФСП.

Відповідно, якщо в 2014 р середній розмір ФСП 
з гектара сільгоспугідь становив менше 6 грн / га, то 
в поточному році відповідний обов'язковий платіж 
перевищить 115 грн / га, тобто зросте більш ніж у 19 
разів.

Підставою для нарахування ЄП платникам четвертої 
групи є дані державного земельного кадастру та / або 
дані з державного реєстру прав на нерухоме майно.

Платники ЄП четвертої групи самостійно обчислюють 
суму податку і сплачують податок щокварталу протягом 
30 календарних днів, наступних за останнім календарним 
днем податкового кварталу, в таких розмірах:

• в I кварталі - 10%;
• у II кварталі - 10%;

• в III кварталі - 50%;
• в IV кварталі - 30%.
С / г товаровиробники для переходу на спрощену 

систему оподаткування або щорічного підтвердження 
статусу платника ЄП подають до 20 лютого поточного 
року певний пакет документів, у тому числі довідку 
про наявність земельних ділянок, контролюючим 
органам за місцем свого знаходження та / або за місцем 
розташування земельних ділянок.

Скасування відшкодування ПДВ при експорті 
сільгоспкультур для трейдерів та виробників

Законом №71 продовжено до 31 грудня 2017 
звільнення від ПДВ операцій з постачання на митній 
території України зернових культур товарних позицій 
1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур 
товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім 
операцій з їх першої поставки виробником або першим 
посередником.

При цьому з 1 січня 2015 року операції з вивезення 
зазначених вище зернових та технічних культур 
звільняються від ПДВ. Зазначене фактично означає 
втрату можливості відшкодування ПДВ при експорті 
сільгосппродукції як для зернотрейдерів, так і 
виробників, які самостійно займаються експортом 
продукції.

Відповідно до прийнятого Закону, в 2015 році 
зберігається спеціальний режим оподаткування ПДВ 
для сільськогосподарських товаровиробників, а також 
звільнення від оподаткування ПДВ зернових і технічних 
культур, крім операцій з їх поставки виробником або 
першим посередником.

Кабмін раніше пропонував залишити відшкодування 
ПДВ для сільгоспвиробників. Однак під час голосування 
була внесена правка, що передбачає "зрівняння" гравців 
ринку, тобто невідшкодування ПДВ для всіх суб'єктів 
господарювання.

Така правка не враховує механізми ціноутворення 

на ринку, оскільки трейдери при неповерненні їм 
ПДВ можуть отримати ці кошти шляхом зниження 
закупівельних цін на аналогічний відсоток на 
внутрішньому ринку, а сільськогосподарський виробник 
такого зробити не може.

Найбільше такі заходи відіб'ються на виробниках 
кукурудзи. Відшкодування ПДВ безпосереднім 
виробникам кукурудзи оцінюється в 289 100 000. Дол. 
Ця сума могла б покрити збитки аграріїв, отриманий 
в результаті економічної нестабільності в державі, 
девальвації національної валюти і зниження світових 
цін.

ВРУ підвищила земельний податок на 
сільгоспугіддя до не більше 1% від нормативної 

грошової оцінки
Згідно Закону №71, земельний податок на 

сільськогосподарські угіддя в Україні з 1 січня 2015 
підвищується до не більше 1% від їх нормативної 
грошової оцінки. До внесення зазначених змін ставка 
податку за 1 га ріллі, сіножатей та пасовищ становила 
0,1% від їх нормативної грошової оцінки, а для 
багаторічних насаджень - 0,03%.

Крім того, ВРУ підвищила ставку податку на 
земельні ділянки несільськогосподарського призначення 
до не більше 3% від їх грошової нормативної оцінки. 
При цьому земельний податок на земельні ділянки, 
які перебувають у постійному використанні суб'єктів 
господарювання (крім державної та комунальної форм 
власності), встановлюється у розмірі не більше 12% від 
їх нормативної грошової оцінки.

Для земель, грошова нормативна оцінка яких не 
проведена, ВРУ встановила земельний податок на рівні 
не більше 5%, тоді як раніше ставка рівнялася 5%.

Слід також зазначити, що Законом №71 значно 
скорочено перелік юридичних осіб, звільнених від 
сплати земельного податку.

За інформацією www.apk-inform.com

НОВІ ПОДАТКИ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ АВТОМОБІЛІВ
Для власників автотранспорту з 1 січня вводяться 

чотири додаткових податки.
Дані рішення були запропоновані Кабінетом міністрів 

в рамках проведення податкової реформи, ухваленої 
Верховною Радою на засіданні 28 грудня.

Так, з 1 січня 2015 року набувають чинності поправки 
до Податкового кодексу України, згідно з якими вводиться 
транспортний податок, новий акцизний збір на автобуси 
і вантажний транспорт, акциз на електродвигуни, а також 
відновлено акцизний збір на переобладнання автомобілів.

Згідно з нововведеннями, тепер власники автомобілів 
з об'ємом бензинового або дизельного двигуна більше 
3 тисяч куб см і не старше 5 років будуть зобов'язані 
сплачувати річний податок у розмірі 25 тисяч гривень.

З 1 січня вводиться новий акциз на автобуси і вантажні 
автомобілі. На нові автобуси акциз встановлений у 
розмірі 0,003 євро за 1 куб см двигуна, на старі - у 
розмірі 0,007 євро за 1 куб см. Причому на автобуси, 
які експлуатувалися більше 8 років, ставка податку 

підвищується в 20 разів.
На нові вантажівки, залежно від тоннажу, ставка 

акцизу встановлюється на рівні від 0,01 євро до 0,016 
євро за 1 куб см. На автомобілі, які використовувалися 
не більше 5 років, ставка акцизу зростає удвічі, а на 
використовувані понад 8 років - в 20 разів.

Також потраплять під оподаткування електромобілі. 
Ставка акцизу за один електродвигун складе 109 євро.

Крім того, залежно від об'єму двигуна і терміну 
експлуатації збільшиться акцизний збір на легкові 
автомобілі.

Знову буде стягуватися акциз на переобладнані 
легкові автомобілі, які були ввезені як комерційні, тобто 
без сплати акцизу.

В якості компенсації зростання податків уряд скасував 
збір за першу реєстрацію автомобіля, який в залежності 
від об'єму двигуна становив від 3,82 до 69,99 гривні за 
100 куб см.

Також Верховна Рада проголосувала за закон про 

введення тимчасового спецмита на імпорт автомобілів, 
згідно з яким додатковий імпортний збір на транспортні 
засоби становитиме 5% і буде сплачуватися протягом року. 
Але цей закон вступить в силу тільки після узгодження з 
Єврокомісією.

Як відомо, у квітні 2014 уряд прийняв закон про 
скасування екологічного податку за утилізацію знятих 
з експлуатації транспортних засобів та оподаткування 
акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного 
на митну територію України транспортного засобу в 
підакцизний легковий автомобіль.

З 14 квітня була встановлена ставка спецмита на 
імпортні автомобілі з об'ємом двигуна від 1000 куб см до 
1500 куб см на рівні 4,31%, з об'ємом від 1500 куб см до 
2200 куб см - на рівні 8,63%. При цьому з квітня 2015 
року планується знизити ці спецмита до 2,15% і 4,32% 
відповідно.

На сьогоднішній день в Україні діє ввізне мито на 
легкові автомобілі в розмірі 10%.
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РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПДВ. 
НОВАЦІЇ 2015 РОКУ.

З Нового року спрощено процедури реєстрації 
платників податків. Зокрема, починаючи з 1 січня 
збільшено із 300 тис. до 1 млн грн обсяги оподатковуваних 
операцій, при перевищенні яких суб’єкт господарювання 
зобов’язаний зареєструватись платником податку на 
додану вартість.

Наразі строк реєстрації платником ПДВ зменшено із 
5 до 3 робочих днів та встановлено правила визначення 
дати реєстрації особи платником ПДВ. Так, тепер у 
разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи 
як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний 
протягом 3 робочих днів після надходження реєстраційної 
заяви до контролюючого органу внести до реєстру 
платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи 
платником ПДВ:

- з бажаного (запланованого) дня реєстрації, 
зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті 
початку податкового періоду (календарного місяця), з 
якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та 
матимуть право на складання податкових накладних, у 
разі добровільної реєстрації особи платником ПДВ.

Внесені також доповнення до положень щодо 
підстави для відмови у реєстрації платником ПДВ та 
встановлено норму, що контролюючий орган відмовляє 
у реєстрації платником ПДВ у разі, якщо особою при 
поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного 
(запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та 
строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 — 
183.7 статті 183 Кодексу (зміни до пункту 183.8 статті 183 
Кодексу).

Запроваджено і нові правила спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності, груп і ставок єдиного 
податку, що передбачають або не передбачають сплату 
податку на додану вартість.

Так, замість шести груп платників єдиного податку 
запроваджено чотири групи (перша та друга групи — 
для фізичних осіб — підприємців, третя група — для 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, четверта 
— для сільськогосподарських товаровиробників).

Реєстрація таких осіб платниками ПДВ здійснюється не 
раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням 
положень статті 293 ПКУ, відповідно до яких:

- ставкою єдиного податку, що передбачає сплату 
податку на додану вартість, є ставка єдиного податку, 
визначена для третьої групи (для юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців) у розмірі 2 %;

- ставкою єдиного податку, що не передбачає сплати 
податку на додану вартість, є ставка єдиного податку, 
визначена для третьої групи (для юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців) у розмірі 4 %.

Платник єдиного податку четвертої групи реєструється 
платником ПДВ (у тому числі як суб’єкт спеціального 
режиму оподаткування) за загальними правилами, 
незалежно від дати переходу на сплату єдиного податку, 
встановленого для четвертої групи. Реєстраційна заява 
подається у строки, встановлені для обов’язкової або 
добровільної реєстрації.

Також внесено зміни до абзацу другого підпункту 
298.1.2 пункту 298.1 Кодексу, згідно з якими зареєстровані в 
установленому законом порядку суб’єкти господарювання 
(новостворені), які протягом 10 днів з дня державної 
реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи 
оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої 
для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на 
додану вартість, вважаються платниками єдиного податку 
з дня їх державної реєстрації.

За інформацією ГУ ДФС

ПРО ІНДЕКСАЦІЮ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ У 
2015 РОЦІ

За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2014 рік становив 124,9 %.
Враховуючи це, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна 

грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського 
призначення, розрахований відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України, станом на 1 січня 
2015 року становить 1,249.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати 
проведення нормативної грошової оцінки земель. 

Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 
1996 рік — 1,703; 1997 рік — 1,059; 1998 рік — 1,006; 1999 рік — 1,127; 
2000 рік — 1,182; 2001 рік — 1,02; 2005 рік — 1,035; 2007 рік — 1,028; 
2008 рік — 1,152; 2009 рік — 1,059; 2010 рік — 1,0; 2011 рік — 1,0; 
2012 рік — 1,0; 2013 рік — 1,0; та за 2014 рік — 1,249. 
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась. Кумулятивне значення 

коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 1 січня 2015 року становить 
3,997.

На виконання пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України дані норми викладені в листі Державного 
агентства земельних ресурсів України від 14.01.2015р. № 6 – 28 – 0.22 – 215/2–15.

За інформацією ДПІ ГУ ДФС у м. Києві

ПОШУК ІНВЕСТОРІВ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ

До уваги власників фермерських господарств, 
які шукають інвестиції для розвитку чи бажають 
укласти форвардні контракти для вирощування 
сільськогосподарської продукції!

Редакція газети «Вісник Фермер України» 
збирає запити від господарств з наступним 
безкоштовним розміщенням цих оголошень в 
газеті та на інтернет-сторінках Асоціації фермерів 
та приватних землевласників України та Союзу 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Для цього необхідні наступні дані:
Назва господарства, повна адреса знаходження 

(друкується лише область та район), кількість землі 
в обробітку та потенційні можливості розширення 
за рахунок оренди, напрямок діяльності (зерновий, 
овочівництво, тваринництво та ін.), мета отримання 
інвестицій чи об’єм можливого форвардного 
контракту, телефон для зворотного зв’язку.

Дану інформацію направляти по електронній 
пошті – farmexpo@ukr.net, факсом – 044-501-78-23, 
501-78-24, поштовим відправленням – 01042. м. Київ, 
вул. Патріса Лумумби, буд. 21, оф. 415,
ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ»
(Редакція «Вісник Фермер України» ) 

Міняю автомобіль на 
100 тон пшениці.

Позашляховик, марки «Jeep Cherokee», 2008 
року випуску, пробіг 200 тис. км., двигун 2,8, 

дизель, коробка автомат.

Місце знаходження - Київська область.

Телефон: 063 – 628 – 64 - 77

Продам або обміняю
сівалку «John Deere 7000», 8 рядів,

для посіву кукурудзи, соняшника. 

Знаходиться в Київській області.

Тел.: 063 – 628 – 64 - 77

Фермерське господарство «Вікторія», що 
знаходиться в Тернопільській області, Зборівського 
району шукає інвесторів для розвитку господарства.
Площа землі в обробітку 37 гектарів, з можливістю 
оренди до 100гектарів.Тел.: 067 – 351 – 85 - 46

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив “Фермер - Сервіс” шукає інвесторів

Ідея проекту – завоювання і утримання лідерських 
позицій на ринку Рівненської та Волинської 
областей у сфері реалізації сільськогосподарської 
продукції та матеріально - технічного забезпечення 
сільгоспвиробників.Тел.: 067 - 402 – 32 - 26
Корнійчук Олег Петрович. E-mail: o.korn@mail.ru

Республіка Литва
Приватна особа пропонує в оренду земельну 

ділянку площею 7,33 га. Що знаходиться в 
Молетському районі Литовської республіки.Орендар 
має право створити фермерське господарство, 
що надасть можливість користуватися пільгами 
ЄС для сільгоспвиробників та отримати вид на 
проживання, та громадянство країни, що входить до 
Європейського Союзу.

Тел.:098 – 049 – 12 - 02

УВАГА – ШАХРАЇ!
Для захисту інтересів фермерів та наших 

партнерів від недобросовісних постачальників 
послуг та платників наводимо їх перелік.

За наявності у вас інформації про подібні факти 
просимо надсилати її на нашу електронну адресу – 
farmexpo@ukr.net

- ПАТ «ТАКО», Житомирська область – 
неправомірний захват урожаю кукурудзи з площі 
34 га фермерського господарства «НОНА», 
Житомирська область.

- ТОВ «А.Т.К.». смт. Любар, Житомирська область 
- самовільне захоплення земельної ділянки, 
що знаходиться в оренді СФГ «На Валах», 
Житомирської області.

- Головне управління агропромислового розвитку 
Львівської ОДА та ЛОВ АПК «Львів - Експоцентр» 
- заборгованість перед ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ» за 
участь у виставці «АГРО – 2012» та за участь у 
виставці «Фермер України - 2013».

- ВАТ «Вібросепаратор», м. Житомир - 
заборгованість перед ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ» за 
участь у виставці «Фермер України - 2012» у сумі 
3150,00 грн.

- ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», м. Біла Церква 
- заборгованість перед ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ» за 
участь у виставці «Фермер України - 2013» у сумі 
2 366,00 грн.

КРЕДИТУВАННЯ ПІД 3%
До уваги керівників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів!

Оголошується конкурс для членів Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на кращий 
регіональний бізнес - план по молочному, фрукто - овочевому та картоплярському напрямках.

Кращі бізнес - плани будуть передані інвесторам для фінансування. Загальна сума кредитної лінії 100 млн. 
Євро. Відсоткова ставка – 3% річних. Термін кредитування – до 20 років. Валюта кредиту – Євро.

Бізнес-плани приймаються до 30 січня 2015 року на електронну адресу: muravsky_sh@ukr.net.
Координатор проекту - віце-президент ССОКУ Львов Віталій Андрійович.
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