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ПІДТРИМКА СІМЕЙНОГО 
ФЕРМЕРСТВА: ГАСЛА І ДІЇ

КРЕДИТ 0%

Проти розкрадання бюджету, обману і «політичного 
шулерства» - аграрії України перекривали рух на голов-
них автомагістралях по усій країні. 

Народні обранці не почули вимог селян. Більше 
того, завдяки «договорнякам» та виторговуванням благ 
для себе значна кількість фермерів залишилася навіть 
без обіцяних 25% ПДВ на перехідний період. Відбув-
ся так званий перерозподіл. В одних забрали – іншим 
добавили.

Тож дії фермерів перейшли у інше русло, більш ра-
дикальніше. Селяни розпочали перекриття автодоріг та 
закликають Президента Петра Порошенка накласти вето 
на проект закону «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надхо-
дженнях у 2016 році» (реєстр. №3688).

Переглянути інформацію про місця. Де відбувалися ці 
акції можливо на сторінці 2 видання.

Останнім часом в Україні стало правилом хорошо-
го тону демонструвати прихильність до сімейного типу 
господарювання на землі. Мінагрополітики декларує 
сприяння його розвитку, парламентарії опрацьовують 
відповідні законопроекти, Асоціація фермерів і приват-
них землевласників висуває ініціативи щодо посилен-
ня інституційних засад функціонування фермерського 
укладу тощо. Схоже, що до проявів такої активності спо-
нукають заяви донорських організацій про підтримку 
дрібних і середніх сімейних ферм. Матеріал про обіцян-
ки уряду розвивати сімейне фермерство, та що ми маємо 
в реальності, читайте на сторінці 3 видання.

НА ЧЕРГОВІЙ РАДІ АФЗУ ІНІЦІЙОВАНО ПРОВЕДЕННЯ 
РЕФЕРЕНДУМУ ПО ЗЕМЛІ

На черговому засіданні Ради АФЗУ, яке відбулося 
21 січня 2016 року, було проаналізовано результати 
проведення обласних фермерських конференцій та об-
говорено питання підготовки та проведення чергового 
з’їзду АФЗУ, який заплановано провести 24 лютого в 

ФЕРМЕРІВ ДІСТАЛИ!

місті Києві. 
Також було затверджено важливу зміну до квоти 

представлення делегатів на З’їзді. 
Тепер, за умови сплати обласною організацією не 

менше 50 % внесків, вона буде мати можливість пред-
ставити делегатів на з’їзді, але в кількості яка буде 
розраховуватися в залежності від кількості фіксованих 
членів. 

Фермери обговорили питання податкових змін, зе-
мельні питання та як їм відстоювати своє право на іс-
нування в нинішніх умовах. 

На засіданні Ради АФЗУ було прийнято важливе рі-
шення про ініціювання проведення референдуму для 
вирішення долі української землі та створення комітету 
який буде займатися цим питанням.

Текст рішення Ради пропонуємо до уваги читачів на 
сторінці 2 видання.

ОГЛЯД ЗМІН В 
ОПОДАТКУВАННІ 

СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ
До уваги читачів нашої газети пропонуємо огляд змін 

в оподаткуванні сільгосппідприємств, що відбулися з 
01.01.16 р. підготовлений відповідно до умов співпраці 
між Асоціацією фермерів та приватних землевласників 
України та громадською організацією Інститут податко-
вих реформ. Матеріал на сторінці 7 видання.

АГРАРІЇ ДАРУЮТЬ БЮДЖЕТУ 
УКРАЇНИ 23 МІЛЬЯРДИ!

Голова Полтавської обласної асоціації фермерів та 
приватних землевласників «Відродження Полтавщини» 
Віктор Галич пропонує свій варіант прозорого та чесно-
го наповнення бюджету України. матеріал читайте на 
сторінці 5 видання.

«РЕКОМЕНДАЦІЙНІ» 8% 
ОРЕНДНИХ СТАВОК – 

НЕПРАВОМІРНІ!
Держгеокадастр закликає сільгосппідпри підвищи-

ти орендні ставки. Чи треба виконувати його пропози-
ції,розповідь юриста компанії ОМP Вікторії Кіпріянової 
на сторінці 4 видання.
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РІШЕННЯ
Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України

21 січня 2015 р. м.         Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 93, готель „Голосіївський”
Членів Ради – 30 чол.
Присутні – 23 чол. (відсутні Кухарчук І. І., Собуцький М. Т., Довгань А. Г., Ковальов 

С. М., Мендрик А. О., Гаврилюк М. Д., Шкарбан М. І.)

Обговоривши питання порядку денного
РАДА АФЗУ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про проведення обласних конференцій АФЗ рік взяти до відома.
1.1 Головам обласних АФЗ завершити проведення обласних конференцій до 10 лю-

того 2016 року. Віце – президентам АФЗУ здійснити підтримку та контроль у прове-
денні конференцій відповідно до закріплених областей. 

1.2 З метою ширшого залучення фермерів до АФЗУ, зокрема, участі у ХХVІ з’їзді 
АФЗУ, продовжити строк сплати членських внесків за 2015 рік до 10 лютого 2016 року. 

1.3 Обласним АФЗ, які сплатили 100 % внесків до 25 грудня 2015 року,  встанов-
лена квота: 2 делегата від 10 фіксованих членів обласної АФЗ, але не більше 20 - ти 
делегатів від області станом на 25.12.2015 року (згідно раніше надісланих матеріалів 
Ради). 

А також додатково встановити наступну квоту обрання делегатів та учасників на 
з’їзд для обласних АФЗ, які сплатили 50 і більше процентів плану внесків: 50 % від 
встановленої квоти делегатів для обласних АФЗ станом на 25 грудня 2015 року.

1.4 Голови обласних АФЗ запрошують на з’їзд до 5-ти голів районних АФЗ, які не 
ввійшли до складу делегатів та учасників з’їзду.

1.5 Делегати, учасники з’їзду мають бути фіксованими членами АФЗУ згідно статті 
3.1 Статуту АФЗУ.

1.6 З метою фінансового забезпечення проведення з’їзду за кожного присутньо-
го на з’їзді делегата, учасника, запрошеного обласними АФЗ сплачується 100 грн. за 
участь у з’їзді до 10 лютого 2016 року.

1.7 ХХVІ з’їзд АФЗУ провести 24 лютого 2016 року в місті Києві (про місце прове-
дення буде повідомлено додатково).  

2.1. На виконання завдання АФЗУ в частині податкової політики:
- підтримати внесення на голосування до парламенту проекту Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань оподаткування діяльності 
у сфері сільського господарства № 3748-1 від 05.08.2015 р. (н.д. Кужель О.В., Кирилен-
ко І.Г., Івченко В.Є.) та доопрацювати його на основі пропозицій Аграрного форуму.

У випадку не включення його в порядок денний розгляду парламенту відновити 

Всеукраїнську акцію фермерів.
- невідкладно розглянути парламенту проекту Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських 
господарств № 1599 від 23.12.2014 р.

- розробити та внести на розгляд парламенту Закону про єдиний земельний податок 
і винести його на обговорення обласним та районним АФЗ;

- Верховній Раді України заслухати звіт Уряду та відправити його у відставку.
2.2. Ініціювати створення комітету для проведення всеукраїнського референдуму 

на якому визначитися щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського при-
значення. До встановлення результату референдуму заборонити продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення. 

2.3. Повторно звернутись до Міністерства аграрної політики та продовольства 
України щодо  вирішення проблем діяльності Укрдержфонду та вчасного фінансуван-
ня фермерських господарств. Контроль за результатами покласти на Віце – президента 
АФЗУ Кириченко Л.П. 

3.1. Запропонувати делегатам з’їзду на затвердження план роботи та кошторис 
АФЗУ на 2016 рік.

3.2. Рекомендувати ХХVІ з’їзду обрати Першими заступниками Президента АФЗУ 
Шеремету В.В. та Кириченко Л.П. 

3.3. Рекомендувати ХХVІ з’їзду створити наступні Комітети 
Комітет моніторингу і аналізу податкової діяльності (Є. Дуфанець)
Комітет фінансової політики (Ніколаєнко В. М., заст. Стрижак М. І.)
Комітет фермерської самооборони (Горбачов В.В., заст. Старунський А. Ф.)
Комітет становлення та розвитку сімейних ферм (Бородіна О.).
3.4. Доручити голові Полтавської АФЗ Галичу В. А. організувати розповсюдження 

в мережі Інтернет мети, діяльності АФЗУ, та організації електронних петицій з вимо-
гами фермерів.

3.5. Обласним АФЗ здійснити заходи громадського осуду народним депутатам об-
раних в їх округах, які проголосували за скасування пільгового режиму ПДВ для агра-
ріїв.

Направити дане рішення Ради АФЗУ всім аграрним громадським організаціям, ке-
рівникам фракцій та груп парламенту, Президенту України, Уряду України.

Головуючий      І. Томич
Секретар      М. Данкевич

РІШЕННЯ СТРАЙКОВОГО КОМІТЕТУ
"АГРАРНОГО ФОРУМУ"

22 січня на засіданні страйкового комі-
тету "Аграрного форуму" було проаналі-
зовано пропозиції, які надійшли від всіх 
громадських організацій аграрного сектору, 
узагальнено їх та прийнято наступне рі-
шення:

1. Зареєструвати та добитися прийняття 
закону, який поверне податкову політику 
в сфері оподаткування сільськогосподар-

ських товаровиробників до стану, який іс-
нував до 2015 року включно.

2. У випадку не включення даного Зако-
нопроекту до порядку денного продовжити 
Всеукраїнський селянський страйк, про що 
буде прийнято додаткове рішення співголо-
вами комітету.

Співголови страйкового комітету.

ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України

Порошенка П.О.
Шановний пане Президенте!

Сьогодні йде загроза знищення малого і 
середнього бізнесу в аграрному секторі еко-
номіки України: фермерських господарств та 
сільськогосподарських підприємств, які забез-
печують внутрішній ринок для жителів Украї-
ни, армію продуктами харчування, створюють 
робочі місця, зберігають село, його культурні і 
духовні традиції.

Причиною цього стало прийняття, з подачі 
Уряду, Верховною Радою України, незважаю-
чи на масові протести аграріїв по всій Украї-
ні в т.ч. під стінами Верховної Ради України, 
статті Податкового кодексу щодо зміни спец 
режиму ПДВ для сільськогосподарських това-
ровиробників. При цьому значно збільшився 
податок на землю (за рік з 6 грн. до 200 грн. 
за 1 га.), відсутні належні компенсатори. Таке 
рішення – вбивче для аграріїв, і може приве-
сти до самих негативних наслідків, аж до їх 
знищення!!!

Звертаємось до Вас, шановний Петро Олек-
сійович, не тільки як до гаранта безпеки Дер-
жави (в тому числі продовольчої), а як і до 
людини, яка з великою повагою і розумінням 
відноситься до села, української землі до лю-
дей, які на ній працюють і безсумнівно є її па-
тріотами.

Впевнені, пане Президенте, зважаючи на 
Вашу високодержавницьку і відповідальну 
позицію, Ви повернете на доопрацювання дані 
податкові зміни, і тим само захистите та збе-
режете малий і середній аграрний бізнес, фер-
мерство України.

З повагою,
за дорученням фермерів України,

віце-президент асоціації фермерів та 
приватних землевласників України

Дмитро Українець
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ПІДТРИМКА СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА: ГАСЛА І ДІЇ
На жаль, обіцянки урядовців розвивати сімейне фер-

мерство не підкріплюються реальними практичними 
діями, а ті кроки, які здійснюються у цьому напрямі, 
дають підстави підозрювати, що створюються умови 
не для залучення до цивілізованого сімейного господа-
рювання якомога більшої кількості селян, а для забез-
печення доступу обраних до можливих коштів донор-
ської підтримки. Мінагрополітики обіцяло реформувати 
Український державний фонд підтримки фермерських 
господарств, створити Агентство з підтримки фермерів 
і сільських громад, гарантувати державну підтримку 
дрібним фермам і сімейним господарствам відповідним 
законом, започаткувати реалізацію Єдиної комплексної 
стратегії розвитку сільського господарства і сільських 
територій на 2015 – 2020 рр., де планом дій передбачено 
відповідні заходи підтримки сімейного типу господарю-
вання. Насправді ж наприкінці 2015 р. Мінагропрод зно-
ву звітувало своїми експортними досягненнями. Цього 
року Україна увійшла до трійки світових експортерів 
зернових після США та ЄС, лідирує у рейтингах світо-
вих експортерів олії соняшникової (1-ше місце), куку-
рудзи (3-тє), ячменю (4-те), пшениці (6-те), сої (7-ме), 
курятини (8-ме). У 2014/2015 маркетинговому році вда-
лося досягти рекордного за роки незалежності експорту 
зернових — майже 35 млн т. До 2020 р. міністр агро-
політики обіцяє довести цей показник до 40 – 70 млн т 
при досягненні валових зборів зерна на рівні 80 – 100 
млн. Це дасть змогу експортувати аграрної продукції на 
понад 20 млрд дол. Зрозуміло, що сімейні ферми у таких 
досягненнях не фігурують. Це — прерогатива агрохол-
дингів і інкорпорованих до них виробників. Водночас 
створення сприятливих умов для функціонування сімей-
них фермерських господарств (СФГ) в Україні важливе 
як для подолання занепаду села, так і для впорядкуван-
ня організаційної структури сільського господарства 
відповідно до європейських стандартів (див. довідку), 
які забезпечують: — різноманітність форм власності, 
систем землеробства, ландшафтів, культури і традицій; 
— екологічні вигоди: більш відповідальне управлін-
ня природними ресурсами (ґрунтами, питною водою і 
живою природою), що надає суспільству суттєві еколо-
гічні вигоди; — суспільну відповідальність: економічні 
можливості для сільських жителів, їх особисту відпові-
дальність за себе, сім'ю, громаду, нарощення соціально-
го капіталу; — збереження традицій, знань: виховання 
системи цінностей у дітей, передачі від покоління до 
покоління знань, навиків і досвіду ведення сільського 
господарства; — економічну базу для виробництва ок-
ремих видів продовольства відповідно до пріоритетів 
споживачів; — персоналізовану взаємодію споживачів 
з продовольчою системою: споживачі об'єднуються з 
фермерами й отримують безпосередній доступ до по-
токів продовольства (солідарне сільське господарство).

Довідка: У країнах Євросоюзу (ЄС-27) сьогодні 
функціонує близько 27 млн виробників сільськогоспо-
дарської продукції, 97% яких — індивідуальні (сімейні) 
господарства. У сільському господарстві Італії налічу-
ється 1,6 млн господарюючих суб'єктів, Польщі — 1,5 
млн, Іспанії — 989 тис., Греції — 723 тис., Угорщини 
— 576 тис.

Надаючи вагому підтримку аграрному сектору, 
країни ЄС насправді спрямовують її своїм селянам 
— власникам сімейних ферм. Ті ж, у свою чергу, ви-
користовують кошти підтримки значною мірою на об-
лаштування своїх господарств і навколишнього (сіль-

ського) життєвого середовища. В Україні виробників 
сільгосппродукції поділено на дві категорії: юридичних 
осіб (товаровиробників) — 13 тис. сільськогосподар-
ських підприємств і 39 тис. фермерських господарств, 
а також фізичних осіб — 4,1 млн особистих селянських 
господарств (ОСГ). До ОСГ за радянською традицією 
ставляться як до другорядної, підсобної форми органі-
зації сільгоспвиробництва, вони практично вилучені із 
державної агропродовольчої системи і організованих 
ринків. Водночас серед ОСГ, за експертними оцінками, 
налічується 700 – 800 тис. таких, що відповідають при-
йнятим у світі критеріям СФГ. Отже, гасло про створен-
ня сімейних ферм в Україні недоречне: вони насправді 
є і функціонують відповідно до вітчизняного законо-
давства у статусі ОСГ. Певним кроком у цьому напрямі 
можна було б вважати спробу законодавчо унормувати 
статус сімейних фермерських господарств. Відповідний 
законопроект було підготовлено у 2014 р. Щодо нього 
висловлювалась низка зауважень, у тому числі й автора-
ми цієї статті. Зокрема, зазначалося, що недосконалість 
правового поля, в якому функціонують виробники сіль-
госппродукції, зводить нанівець позитивні очікування 
від спроб вписати в нього сімейне фермерство (DT.UA 
№35 від 3 жовтня 2014 р.). Проте його було прийнято 
за основу у лютому 2015 р., а на друге читання внесено 
варіант, який посилює сумніви у доцільності його ух-
валення. Зрештою, законопроект направлений на пов-
торне друге читання. У чому ж, на нашу думку, полягає 
його головний недолік? Проект закону "Про внесення 
змін до Закону України "Про фермерське господарство" 
щодо стимулювання створення та діяльності сімейних 
фермерських господарств" у редакції, направленій на 
повторне друге читання, спрямований на розв'язання 
таких двох завдань: — надати можливість реєструвати 
фермерське господарство не лише у статусі юрособи, 
а й у статусі фізичної особи-підприємця (ФОП); — 
виокремити із числа зареєстрованих фермерських гос-
подарств категорію сімейних фермерських господарств, 
якій може бути надана додаткова державна підтримка 
у порядку, передбаченому Законом "Про державну під-
тримку сільського господарства України". Умовою от-
римання статусу СФГ визначено ведення господарства 
лише силами фермера чи фермера та членів його сім'ї. 
Порядок набуття цього статусу затверджуватиметься 
Кабінетом міністрів. У разі прийняття законопроекту 
ним могли б скористатися, по-перше, власники і члени 
особистих селянських господарств (ОСГ), які виробля-
ють певні обсяги товарної продукції, і, по-друге, влас-
ники і члени існуючих фермерських господарств, які 
не використовують найманої праці. Щодо власників і 
членів ОСГ, то вплив на них запропонованого закону 
можна спрогнозувати як мінімальний, якщо не нульо-
вий. Обіцяна у поки що невідомо яких формах і обся-
гах "додаткова державна підтримка" не спонукатиме 
особисті селянські господарства трансформуватися у 
фермерські. Оформлення фермерського господарства і 
подальше набуття статусу СФГ потребуватиме від них 
додаткових витрат коштів (податки, єдиний соціальний 
внесок, реєстраційні збори тощо), часу і зусиль на ре-
єстрацію, ведення обліку, звітності тощо, а вигоди від 
цього будуть невідомими. Щонайменше особисті селян-
ські господарства — потенційні сімейні ферми — очіку-
ватимуть на узаконення "додаткової державної підтрим-
ки" з тим, щоб оцінити її стимулюючий потенціал. Що 
ж стосується діючих фермерських господарств, які не 
використовують найманої праці, то вони, очевидно, охо-
че набуватимуть статусу СФГ, щоб одержати додатко-
ву підтримку. Більш того, частина тих господарств, які 
наймають працівників постійно чи на період сезонних 
польових робіт, можуть відмовитися від їхніх послуг 
навіть ціною скорочення виробництва, якщо додаткова 
підтримка виявиться вигіднішою. Проте це позбавить 
роботи і заробітку тих осіб, які сьогодні мають можли-
вість одержувати їх у фермерів. Це значить, що відсут-
ність найманої праці як обов'язкова і єдина умова на-
буття статусу СФГ є дуже сумнівним критерієм іденти-
фікації сімейних фермерських господарств. Приклади 
використання такого критерію в інших країнах світу не 
відомі. Створюється враження, що автори законопроек-
ту мають на меті не заохотити якомога більшу кількість 

ОСГ стати повноправними фермерськими господар-
ствами та зберегти сімейний спосіб господарювання 
у діючих фермерських господарствах, а максимально 
ускладнити процес набуття статусу СФГ. У розширенні 
фермерського укладу зацікавлена Асоціація фермерів та 
приватних землевласників України (АФЗУ). Ця громад-
ська організація є єдиною, яка, крім захисту інтересів 
фермерів, дотично виражає інтереси ОСГ. На організо-
ваному нею круглому столі представники цієї асоціації 
запропонували новий формат відносин з урядом щодо 
стимулювання розвитку фермерського укладу, в тому 
числі сімейного типу, на основі державно-приватного 
партнерства. Йдеться про створення Української фунда-
ції розвитку сімейного фермерства і села за участі орга-
нів державної влади, АФЗУ та донорських організацій.

Основними завданнями фундації на початковому 
етапі її функціонування мають стати: — організація 
інформаційно-аналітичної мережі, що забезпечувати-
ме фермерам та їх партнерам можливість комунікації 
з питань придбання і використання виробничих ресур-
сів, реалізації продукції, участі в програмах підтримки, 
обміну досвідом, вирішення юридичних, фінансових 
та інших питань тощо; — створення децентралізованої 
системи доступу фермерів до фінансових ресурсів, що 
включатиме заснування банку з розгорнутою мережею 
філій і відділень, залучення кредитних спілок до обслу-
говування фермерів, запровадження прозорого механіз-
му руху коштів до їх одержувачів і контролю за викорис-
танням і поверненням кредитів; — розбудова спромож-
ностей для формування фермерських ланцюгів доданої 
вартості, що охоплюють виробництво сільгосппродук-
ції, її переробку, зберігання, доступ до вигідних рин-
ків збуту тощо; — організація локальних мереж освіти 
дорослого населення, створення системи професійної 
підготовки до сімейного господарювання, формування 
мереж передачі знань у сільському господарстві; — за-
провадження системи моніторингу та оцінки розвитку 
СФГ, використання ними засобів підтримки, комуніка-
тивних мереж, доступу до фінансових ринків, ринків 
ресурсів і збуту тощо. Реалізація цих заходів сприяла б 
створенню інституційного середовища для нарощення 
потенціалу сімейного фермерства більшою мірою, ніж 
ухвалення закону про статус СФГ. Тому зараз зусилля 
слід зосередити на такому. По-перше, на впроваджен-
ні програм підтримки особистих селянських госпо-
дарств, не висуваючи вимоги набуття статусу сімейного 
фермерського господарства як умови одержання цієї 
підтримки. По-друге, на забезпеченні представництва 
інтересів особистих селянських господарств — потен-
ційних сімейних фермерів в органах виконавчої влади. 
При Міністерстві аграрної політики та продовольства 
функціонує громадська рада, до якої входять керівни-
ки та члени майже 80 громадських об'єднань, але серед 
них немає представників ОСГ, що репрезентують 80% 
зайнятих у сільському господарстві! Не буде їх і в но-
вому складі громадської ради, яку намічено сформувати 
у лютому 2016 р., бо до неї можуть бути обрані пред-
ставники об'єднань, організацій, спілок тощо (інсти-
тутів громадянського суспільства), які зареєстровані в 
установленому порядку. Можливим рішенням у цій си-
туації може бути створення при Мінагрополітики групи 
незалежних експертів, яка представляла б і лобіювала б 
інтереси ОСГ. 

«Дзеркало тижня. Україна» : http://gazeta.dt.ua/ 

МІНФІН ОБІЦЯЄ ПЕРЕГЛЯНУТИ СПЕЦРЕЖИМ ПДВ ДЛЯ АГРАРІЇВ
Міністр фінансів України Наталія Яресько 

прогнозує складнощі при адмініструванні по-
датку на додану вартість (ПДВ) для підприємств 
аграрного сектора і допускає перегляд його зако-
нодавчих норм за підсумками першого кварталу 

2016 р., повідомляє «Сегодня».
«Ми подивимося за підсумками першого квар-

талу, як функціонує цей спецрежим для аграріїв, 
тому що дійсно буде дуже складно його адміністру-
вати», — сказала міністр.

Вона уточнила, що такий можливий перегляд 
цього спецрежиму не є вимогою Міжнародного ва-
лютного фонду (МВФ).

Прес-служба АФЗУ
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ЧУЖУ БІДУ, ЯК СВОЮ…

Цю адресу у Миргороді - вулиця Кашинського, 21 - 
дуже добре знають переселенці й ті, хто їм допомагає.

Коли наприкінці травня 2014 року в Миргороді 
з'явилися перші біженці з Донбасу, Олена Трапікас ста-
ла першим співробітником (на громадських засадах) 
Миргородського волонтерського центру, який створив 

фермер Віктор Галич.
У медсестри за фахом співчувати й сприймати чужу 

біду, як свою, було майже професійним. Хоча, будьмо 
відвертими, такі риси все рідше й рідше притаманні лю-
дям у білих халатах…

Щоб допомогти переселенцям, Олені Василівні до-
водилося, не рахуючись з часом і втомою, виконувати 
найрізноманітнішу роботу: розклеювати оголошення на 
вокзалах; у будь-яку пору дня й ночі розвозити новопри-
булих по гуртожитках, квартирах та релігійних реабілі-
таційних центрах до вирішення питання про подальше 
їхнє розселення; шукати для них роботу; влаштовувати 
студентів у навчальні заклади, дітей – у школи та дит-
садки, а літніх людей – у будинки ветеранів; шукати 
спонсорів, щоб забезпечити школярів канцтоварами, 
шкільним та спортивним одягом і взуттям, дорослих 
переселенців – продуктами, коштами, ліками; організо-
вувати екскурсії та інші розважальні заходи для малечі 
та збір продуктів для біженців у супермаркетах міста.

Волонтерка Олена Трапікас допомагала пересе-
ленцям отримати пенсію та соціальну допомогу, нала-
годжувала тісні контакти з державними органами.

За 2014 - 2015 роки через руки й серце Олени Тра-
пікас пройшло майже 2000 жителів Донбасу. Нині на 
постійному обліку громадського об’єднання «Миргород 
– Допомога», секретарем якого вона є, знаходиться 900 

переселенців, котрі проживають в Миргороді та селах 
району.

Окрім допомоги у вирішенні побутових проблем, 
пані Олені доводиться бути для тих, хто втратив домів-
ку, майно й утік від війни, і психологом, і психоаналіти-
ком, який витягає з депресії, і довіреною особою. Вони 
стали частиною її життя. Про кожного з тих вона може 
розповідати годинами, бо знає все про їхні біди, потре-
би й сподівання.

Олена Трапікас рініше ніколи не займалася громад-
ською роботою, а зараз каже, що така робота з людьми 
їй дуже подобається, це – її покликання.

Вона підтримує контакти з іншими волонтерськи-
ми організаціями Києва та України, Червоним хрестом, 
благодійними фондами «Карітас» та Спілкою самари-
тян Полтавщини, звідки находить гуманітарна допомо-
га, що розповсюджується між тимчасово переміщеними 
особами.

Торік, після тривалої тяжкої хвороби, померла єдина 
доросла донька Олени Трапікас. До останньої хвилини 
мама була біля своєї дитини. Але особиста трагедія мо-
рально не зламала цю сильну духом жінку. Можливо, 
тому, що опікування іншими знедоленими притлумлю-
вало її внутрішній біль…

Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського обласного медіа-клубу

ЛИСТ В РЕДАКЦІЮ
Мене кличуть Денис.
Я маю досвід роботи в великому сільськогосподар-

ському холдингу, проте ефективність його роботи 
мене не влаштовує.

Хочу спробувати власними зусиллями створити 
умови для кооперації та соціального зростання укра-
їнського села.

Загальні нормативні речі я вже опанував, проте 
буду Вам дуже вдячний за практичні поради в ство-
ренні кооперативу з метою підвищення маржиналь-
ності продукції селян через їх обєднання та взаємодо-
помогу. Особливо з урахуванням історичного коріння 
розвитку такої коопреації в Україні та позитивного 
досвіду в Європі, зокрема, Голандії.

З повагою, Денис Мельников

Добрий день Сергію!
Найперше. Дуже приємно дізнаватися про небайду-

жість української молоді до себе і до країни, та про но-
вих прихильників ідеї сільськогосподарської обслугову-
ючої кооперації.

Досвід Вас привів до правильного розуміння пер-
спектив аграрного виробництва та способів їх досягнен-
ня – через сільськогосподарський обслуговуючий коопе-
ратив (СОК). І перші висновки про вирощування овочів 
– правильні.

Обговоримо вихідні дані.
Наявність 100 га землі у садового товариства та за-

значена інфраструктура є гарною основою (позитивом).
Велика кількість власників, відсутність коштів, не-

стача власного досвіду можуть викликати складнощі, 
оскільки:

1. З великою кількістю власників відразу складно по-
розумітися.

2. Вирощування овочів на півдні результативне при 

поливі, який потрібно фінансувати (біля 150 тис. грн. за-
трат на 1 га з системою крапельного зрощення) та квалі-
фіковано витримати агро технологію.

3. Складна, для першого разу, процедура ведення об-
ліку господарської діяльності СОК.

Враховуючи зазначене та власні ресурси потрібно по-
чинати діяти.

Тепер по суті питань.
1. В першу чергу потрібно провести бізнес плануван-

ня. Обдумати всі можливі варіанти використання землі 
в розрізі: сума витрат/персональні виконавці/рентабель-
ність. З успішним практикуючим агрономом-фермером 
визначити декілька оптимальних варіантів для Вас.

2. Провести зустрічі з власниками земельних ділянок 
(в різних формах: при зустрічах, в телефонному режимі, 
зборами тощо).

3. З’ясувати їх плани на використання землі (може 
вони вже замовили саджанці дерев, кущів ягід на 2016 
рік та зібрали гроші на садовий будиночок).

Після того, враховуючи їх плани, обговорити з ними 
Ваші пропозиції у спільному обробітку землі, вирощу-
ванні овочів, створення СОК. Можливо показати відео-
ролик ролик чи розповсюдити інформаційну літературу 
(в ССОКУ така є в наявності).

В нашому випадку потрібно дізнатися яку гарантію 
чекають власники землі.

Саме членство в кооперативі передбачає права і га-
рантії членів СОК, які визначаються і закріплені в Ста-
туті СОК. Землю не заберуть, в господарській діяльно-
сті СОК кожен член може приймати участь і домагатись 
прозорої звітності. Або вийти із СОК.

Для людей, які не визначилися (поки роздумують) із 
вступом в СОК потрібно продумати та запропонувати 
їм свої варіанти гарантії: наприклад, укласти договір на 
оплату використання землі грошима або сільськогоспо-

дарською продукцією з їх поля, тощо.
Можливо людям потрібно буде дати час на роздуми. 

Далі приймати рішення відповідно обставин.
Необхідно пам’ятати, що довіру людей найкраще 

здобувати чесністю та успішними результатами. Слова 
діють не довго і не на всіх.

Нажаль, державних програм підтримки СОК в Украї-
ні на сьогодні не має. Хоча ССОКУ та низка громадських 
організацій понад 20 років звертається про це до влади. 
Очевидно поки не достатньо прихильників СОК.

Підтримка від ООН та з інших донорських організа-
цій в минулому була, але не значною. Тож розраховувати 
потрібно на себе та своїх односельчан.

Якщо є кошти на всі річні витрати (насіння, устат-
кування, охорону, працю кваліфікованого овочівника 
тощо) тоді – простіше. В іншому випадку – складніше. 
Хоча також можливо.

Потрібно лише починати з меншого, простішого, що 
можливо виконати. Варіантів багато. Або самостійно 
(можливо з сусідом) обробити певну площу, зароблені 
кошти витратити на розширення виробництва. Далі по 
обставинам. Створювати СОК та залучати інших.

Або організувати обробіток земельних ділянок са-
дового товариства сусіднім фермером. Зароблені кошти 
спрямувати на розширення виробництва.

Про кредити не говоримо, тому що не радимо! При 
тих відсотки які хочуть українські банки, а в цьому їм 
допомогає ще й НБУ, можливо лише коноплю вирощу-
вати.

Ми дуже зацікавлені у Вашому розвитку, та готові в 
міру наших можливостей допомагати.

За дорученням 
Президента Союзу сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів України,
Василь Горбачов

XXVI З’ЇЗД АФЗУ
ВІДБУДЕТЬСЯ

24 ЛЮТОГО
2016 РОКУ

На виконання рішення Ради АФЗУ 
XXVI з’їзд Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України відбу-
деться 24 лютого 2016 року в залі Ки-
ївського кооперативного інституту біз-
несу і права (м. Київ, вул.. Ломоносова, 
18), про що укладена відповідна угода.

Реєстрація делегатів розпочнеться о 
8.30.

Початок роботи з’їзду о 10.30
Закінчення роботи о 16.30

Виконавча дирекція АФЗУ

«РЕКОМЕНДАЦІЙНІ» 8% ОРЕНДНИХ СТАВОК – НЕПРАВОМІРНІ!
Останнім часом почастішали випадки надходження ли-

стів-повідомлень від районних відділів Держгеокадастру. В 
свої листах Держгеокадастр звертається з проханням з ук-
ласти додаткові угоди до договорів оренди земель сільсько-
господарського призначення про збільшення розміру оренд-
ної плати до 8% від нормативної грошової оцінки на рік.

Здебільшого одержувачами подібних листів є господар-
ства, які укладали договори оренди на безконкурсній осно-
ві (без проведення земельних аукціонів). В таких випадках 
розмір орендної плати (як правило – місцевими управління-
ми Держгеокадастру) визначався орендодавцем самостійно 
в межах вимог законодавства.

Ми проаналізували відповідні листи. Так, відповідно 
пункту 288.5 Податкового кодексу України, розмір оренд-
ної плати за земельні ділянки встановлюється у договорі 
оренди. При цьому сума платежу за рік оренди не може бути 
меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки. Отже, 
якщо у договорі оренди розмір орендної плати вказано на 
рівні не менше 3 відсотків нормативної грошової оцінки, то 
відповідні листи та зазначені в них прохання про збільшен-
ня ставки орендної плати в жодному випадку не є обов’язко-
вими для господарства чи його посадових осіб.

Таким чином усі вимоги відділів Держгеокадастру про 
внесення змін в діючий договір оренди є незаконними та не 
обов’язкові до виконання. Мотивувати свою відповідь гос-
подарство може досить просто, наприклад, посилаючись на 
статтю 30 Закону України «Про оренду землі». Згідно вказа-
ною статті зміна умов договору оренди землі здійснюється 
за взаємною згодою сторін.

Держгеокадастр, в своєму листі, рекомендує звернутися 
до Головного управляння для укладення додаткових угод 
про збільшення орендної плати. Отже на відповідні листи 
можна взагалі не реагувати і це не буде порушенням закон-
давства.

Існують непоодинокі випадки, коли місцеві відділи Дер-
жгеокадастру в своїх листах до господарств погрожують 
господарствам, що у разі не укладення додаткової угоди 
вони будуть вимагати розірвання договору оренди або бу-
дуть створювати перешкоди під час поновлення договорів 
оренди на новий строк. В таких випадках, ми рекомендуємо 
оскаржувати дії відповідних посадових осіб, як перевищен-
ня службових повноважень.

Вікторія Кіпріянова,
юрист компанії ОМP
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АГРАРІЇ ДАРУЮТЬ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 23 МІЛЬЯРДИ!

Наприкінці грудня минулого року у багатьох об-
ластях України сільгоспвиробники пікетували облдер-
жадміністрації, перекривали автодороги і влаштовува-

ли креативні флеш-моби під стінами Верховної Ради. 
Саме потужні протести українських аграріїв стали од-
нією з прикмет минулого року. Це нове для України 
явище. І влада просто не очікувала такого серйозного 
спротиву з боку «села».

«Яблуком розбрату» стало скасування з ініціативи 
«уряду камікадзе» спецрежиму з ПДВ для виробників 
агропродукції, щоб незабаром (з 2017 року) перевести 
їх на загальну систему оподаткування. Суть новації 
Податкового кодексу в тому, що з 1 січня цього року у 
аграріїв забирають ПДВ, який з 1999 року вони могли 
використовувати для виробничих потреб. Натомість за-
планували відшкодовувати ПДВ експортерам сільгосп-
продукції та повертати 80% ПДВ виробникам молока 
та ВРХ. В результаті зміни правил гри держава обіцяла 
повернути зернотрейдерам 23 мільярди гривень, а каз-
на вигравала аж…3,5 млрд. грн.!

Після Нового року селяни збиралися їхати на Київ, 
по-серйозному блокувати столицю.

-Утім, за кілька тижнів і дрібні фермери, і крупні 
агрохолдинги України, переборовши розбіжності й 
чвари, виступили єдиним фронтом, вирішивши в ін-
ший спосіб «послати» кабмінівсько-парламентських 
комбінаторів, - каже голова Асоціації фермерів та при-

ватних землевласників «Відродження Полтавщини» 
Віктор Галич. - Це справді приклад державницького 
мислення: ми даруємо державі 23 мільярди гривень, 
добровільно відмовившись від компенсації ПДВ з 
експортних операцій. Бо корупція «дістала» вже всіх, 
адже «відкат» за повернення ПДВ доходив до 60%! 
Однак вимагаємо повернення спецрежиму ПДВ для 
виробників.

До речі, як зазначив на прес-конференції в Києві 
президент Української зернової асоціації Володимир 
Клименко, в державному бюджеті 2016 року немає 23 
млрд. грн. для повернення ПДВ.

Тож аграрії пропонують Кабміну збільшити надхо-
дження до державного бюджету, бо усвідомлюють, що 
країна знаходиться в дуже складній економічній ситу-
ації.

-Чому б не запровадити додаткову плату, податок 
(як хочете назвіть) для всіх без винятку сільгоспвироб-
ників – 100 гривень з гектара в рік, і ми поставилися 
б до цього з розумінням.- продовжує Віктор Галич.– 
Мало? Добавте по 200 - 300 гривень. Це принаймні на-
багато чесніше й прозоріше, ніж схема «кручу, верчу, 
вкрасти хочу!»

Людмила Стельмах (Кучеренко)

ОБЛАСНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ФЕРМЕРІВ 
ОДЕЩИНИ ТА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В обласних організаціях Асоціації 
фермерів та приватних землевласників 
України відбувають передз’їздівські 
звітні конференції.

Так вчора, 26 січня, незважаючи на 
негоду та складну ситуацію на автошля-
хах області,на Одещині відбулося зі-
брання фермерів, на яких було заслуха-
но звіт про проведену роботу, обговоре-
но проблемні питання повсякденної ді-
яльності, обрано делегатів на черговий 
з’їзд та затверджено основні напрямки 

роботи в наступний період.
Також учасники зібрання прийняли 

рішення запросити голову обласної ради 
Анатолія Урбанського та голову облас-
ної адміністрації Міхеіла Саакашвілі на 
XXVI з’їзд АФЗУ, який відбудеться 24 
лютого в місті Києві.

А сьогодні, 27 січня, фермери Чер-
нівецької області також звітували про 
свою роботу та обирали делегатів на 
фермерський форум.

Прес-служба АФЗУ

ДІЛОВА ЗУСТРІЧ З
АМЕРИКАНСЬКИМИ КОЛЕГАМИ

27 січня в Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України відбулася 
ділова зустріч з представником міністер-
ства сільського господарства США.

Президент АФЗУ Іван Томич та пані 
Alison Jon обговорили питання співпра-
ці та напрацювали напрямки та способи 
підтримки фермерів України з боку аме-
риканських колег. Вона, на думку Іва-
на Томича, буде набагато кориснішою, 
ефективнішою та позбавленою коруп-
ційних проявів, якщо її будуть отриму-
вати безпосередньо фермери та до цих 
потоків не будуть «прикладати руки» 
корумповані чиновники.

Прес-служба АФЗУ
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Замовлення № 167801

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ВІДУМЕРЛОЇ СПАДЩИНИ
Початок читайте в минулому номері видання
Встановлення кола спадкоємців за заповітом.

При встановленні спадкоємців за заповітом перш за все 
необхідно з’ясувати, чи складав померлий заповіт.

Причому слід враховувати, що хоч і встановлено, що за-
повіт посвідчується нотаріально, відповідно до статей 1251 та 
1252 ЦК посвідчувати заповіти окрім нотаріуса мають право 
й деякі інші особи.

Тому необхідно визначитись, де можливо отримати інфор-
мацію стосовно розпоряджень померлого.

Для зберігання документів, що посвідчуються нотаріуса-
ми та посадовими особами, в обласних центрах, містах Києві, 
Сімферополі та Севастополі засновуються державні нотарі-
альні архіви.

Відповідно до Положення про державний нотаріальний 
архів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
від 07.02.1994 року № 8/5, фондоутворювачами архівів є 
державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, посадові 
особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад 
народних депутатів, які вчиняють нотаріальні дії, та посадові 
особи, котрі посвідчують заповіти і доручення, прирівнювані 
до нотаріально посвідчених.

Заповіти, у тому числі секретні, посвідчені нотаріусом, і 
заповіти, передані на зберігання до державного нотаріального 
архіву, записуються до алфавітної книги обліку заповітів.

Окрім того, відомості про заповіти підлягають обов’язко-
вій реєстрації в Спадковому реєстрі в порядку, встановленому 
Положенням про Спадковий реєстр, затвердженого наказом 
Мін’юсту України № 51/5 від 17.10.2000 року.

Відповідно до п. 3.2. цього Положення отримувати інфор-
мацію зі спадкового реєстру мають право нотаріуси, спадко-
ємці за законом при пред’явленні документа, що свідчить про 
родинні зв’язки зі спадкодавцем, суду, прокуратури, органів 
дізнання і слідства, у зв’язку з кримінальними, цивільними 
або господарськими справами, що перебувають у їх про-
вадженні.

Отже, у разі виникнення необхідності отримання певних 
відомостей зі Спадкового реєстру, нотаріус чи суд завжди змо-
жуть їх витребувати.

Таким чином, виявити, чи складався заповіт і хто є спадко-
ємцем за заповітом, цілком можливо.

Встановлення кола спадкоємців за законом.
Щодо спадкоємців за законом, то встановити їх від-

сутність чи наявність досить складно, оскільки коло таких 
спадкоємців надзвичайно велике й включає в себе далеких 
родичів, про наявність яких можуть не знати навіть сусіди 
померлого.

Доказом родинних та інших відносин спадкоємців зі спад-
кодавцем можуть бути свідоцтва органів реєстрації актів ци-
вільного стану, копії актових записів, записи в паспортах про 
другого з подружжя, копії рішень суду, що набрали законної 
сили, про встановлення факту родинних та інших відносин.

Однак фіксація перебування в родинних відносинах може 
здійснюватись органами в різних куточках країни, тому вияв-
лення всіх наявних родичів є надзвичайно важким.

За таких обставин краще зачекати поки мине строк для 
прийняття спадщини, а підставою для визнання спадщини 
відумерлою вказати її неприйняття спадкоємцями.

За загальним правилом, спадкоємець, який постійно не 
проживав разом зі спадкодавцем, повинен прийняти спадщи-
ну шляхом подання до нотаріальної контори заяви про при-
йняття спадщини протягом шести місяців з дня її відкриття.

Відповідно до ст.1272 ЦК якщо спадкоємець протягом 
шестимісячного строку не подав заяву про прийняття спад-
щини, він вважається таким, що не прийняв її, що позбавляє 
його на права на отримання спадщини, а його частка має бути 
визнаною відумерлою.

Однак все ж існує ризик того, що відповідно до ч. 3 ст. 
1272 ЦК спадкоємцю, який пропустив строк для прийняття 
спадщини з поважної причини, в судовому порядку буде на-
дано додатковий строк, достатній для подання ним заяви про 
прийняття спадщини, тому у разі виявлення спадкоємця, що 
не встиг прийняти спадщину, він має бути зазначений у заяві 
про визнання спадщини відумерлою як зацікавлена особа.

Окрім того, необхідно з’ясувати, чи не відмовлявся спад-
коємець від спадщини та чи не було відкликання заяви про 
відмову протягом встановленого строку.

Заява про здійснення відмови від спадщини і відкликання 
відмови від спадщини має подаватися нотаріусу за місцем 
відкриття спадщини, тому з’ясувати, чи подавалися ці доку-
менти цілком реально, оскільки вони в обов’язковому порядку 
реєструються в книзі обліку спадкових справ.

Процесуальний порядок визнання спадщини відумерлою.
Відповідно до ст. 274 Цивільного процесуального кодексу 

від 18.03.2004 року (далі – ЦПК) заява про визнання спадщи-
ни відумерлою у випадках, встановлених ЦК, подається до 
суду органом місцевого самоврядування за місцем відкриття 
спадщини.

Місце відкриття спадщини може підтверджуватися сві-
доцтвом органу реєстрації актів цивільного стану про смерть 
спадкодавця, якщо останнє постійне місце проживання і місце 
його смерті збігаються, довідкою житлово-експлуатаційної 
організації, правління житлово-будівельного кооперативу про 
його постійне місце проживання, записом у будинковій книзі 
про постійне проживання спадкодавця, а якщо місце прожи-
вання померлого невідоме — документом (витягом з Реєстру 
прав власності тощо) про місцезнаходження нерухомого спад-
кового майна або його частини.

За відсутності нерухомого майна місцем відкриття спад-
щини є місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Оскільки для спадкоємців, що мають право на спадкуван-
ня за законом та заповітом надається шестимісячний строк 
для прийняття спадщини, законодавець встановив додатковий 
запас часу для випадків, коли спадкоємець не встигає при-
йняти спадщину, проте право на її отримання він може не 
втратити.

У зв’язку з цим ЦК встановлено, що заява про визнання 
спадщини відумерлою подається після спливу одного року з 
часу відкриття спадщини.

Окрім того, відповідно до ст. 276 ЦПК суд відмовляє у 
прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо 
орган місцевого самоврядування подасть заяву до закінчення 
одного року з часу відкриття спадщини.

Відповідно до ст. 275 ЦПК у заяві про визнання спадщини 
відумерлою повинно бути наведено відомості та докази про 
час і місце відкриття спадщини, про майно, що становить 
спадщину, а також докази, які свідчать про належність цього 
майна спадкодавцю (витяги з реєстрів, документи, які знахо-
дилися в помешканні померлого), про відсутність спадкоємців 
за заповітом і за законом або про усунення їх від права на 
спадкування, або про неприйняття ними спадщини, або про 
відмову від її прийняття.

Факт смерті і час відкриття спадщини підтверджуються 
свідоцтвом органу реєстрації актів цивільного стану про 
смерть спадкодавця.

Стосовно наявного у померлого майна, право власності на 
яке не може підтверджуватись документами (побутові речі), 
довести їх належність померлому можливо шляхом пред’яв-
лення опису, що здійснював нотаріус при встановленні охо-
рони цього майна, або показаннями свідків, яким відомо про 
належність конкретного майна померлому.

Справа про визнання спадщини відумерлою розглядається 
судом з обов’язковою участю заявника та з обов’язковим пові-
домленням усіх заінтересованих осіб.

Заінтересованими особами можуть бути родичі померлого 
та інші особи, які могли успадкувати майно.

Проте участь цих осіб у процесі є проблематичною, 
оскільки їх виявлення досить важке, а визначення адреси, за 
якою проживають дані особи, є ще складнішим питанням.

При розгляді справи суд має встановити, чи подані заяв-
ником документи, які свідчать про смерть спадкодавця, чи є 
взагалі спадкоємці за законом та заповітом, чи є у померлого 
утриманці, чи проживали спадкоємці разом з померлим, чи 
складався померлим заповіт, якщо так, то який його зміст, 
чи здійснювали спадкоємці дії, направленні на прийняття 
спадщини, чи мала місце відмова від прийняття спадщини, чи 
було відкликання відмови від прийняття спадщини, причини 
пропуску спадкоємцями строку на прийняття спадщини, ви-
значити яке майно належало померлому та якими доказами це 
підтверджується.

Окрім того, суд має встановити, чи правильно заявником 
визначено місце відкриття спадщини, оскільки майно перейде у 
власність тієї територіальної громади, де відкрилася спадщина.

У разі, якщо перед поданням заяви про визнання спад-
щини відумерлою до суду у заявника виникнуть проблеми з 
отриманням відомостей, які необхідні для розгляду справи, а 
також з доведенням певних обставин, у процесі судового роз-
гляду це можливо виправити.

За клопотанням заявника суд може сприяти у встановленні 
необхідних фактів та витребуванні доказів.

Окрім того, певні обставини цілком можливо доводити 
шляхом допиту свідків, особливо сусідів — наприклад, про 
належність певної речі померлому, про те, що померлий про-
живав сам тощо.

Суд, встановивши, що спадкоємці за заповітом і за за-
коном відсутні або усунені від права на спадкування, або 
не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття, 
ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою та про 
передачу її територіальній громаді за місцем відкриття спад-
щини.

У рішенні необхідно зазначити склад майна, що перехо-
дить у власність територіальної громади.

Охорона спадкового майна
До визнання спадщини відумерлою необхідно подбати 

про охорону спадщини.
Відповідно до п. 195 Інструкції про порядок вчинен-

ня нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої 
наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 № 20/5, 
якщо у складі спадщини є майно, що потребує утримання, 
догляду, учинення інших фактичних чи юридичних дій для 
підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених 
пунктах, де немає нотаріуса, — відповідний орган місцевого 
самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконав-
ця заповіту, на підставі заяви заінтересованої особи, зокрема 
представника територіальної громади, після пред’явлення 
свідоцтва про смерть спадкодавця укладає договір на управ-
ління спадщиною.

На підставі заяви заінтересованої особи про відкриття 
спадщини та договору на управління спадщиною нотаріус 
заводить спадкову справу.

Договір на управління спадщиною укладається за місцем 
відкриття спадщини і має заноситися до книги обліку таких 
договорів.

У разі надходження до нотаріуса за місцем відкриття 
спадщини заяви спадкоємців про прийняття спадщини, про 
відмову від спадщини на користь інших спадкоємців, про 
вжиття заходів до охорони спадкового майна тощо, нотаріус 
повідомляє особу, з якою укладений договір на управління 
спадщиною, про припинення дії договору.

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, 
усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними 
спадщини, а також відмови від її прийняття укладений дого-
вір діє до ухвалення судом рішення про визнання спадщини 
відумерлою.

Тому, з огляду на те, що укладення договору на управлін-
ня спадщиною дозволяє проконтролювати те, чи приймуть 
спадкоємці спадщину, його укладення є цілком доцільним, 
оскільки може полегшити процес визнання спадщини віду-
мерлою.

Хоча укладення чи неукладення цього договору ніяким 
чином не впливає на можливість визнання спадщини ві-
думерлою, його укладення необхідне для того, щоб майно 
збереглося в належному стані до моменту його переходу до 
майбутнього власника.

Щодо механізму дії відумерлої спадщини.
До моменту подачі заяви щодо визнання спадщини ві-

думерлою необхідно органам місцевого самоврядування 
інформувати через засоби масової інформації щодо охорони 
спадкового майна.

З метою подання заяви про визнання спадщини віду-
мерлою територіальні органи земельних ресурсів повинні 
передати сільським (селищним) радам списки не витребу-
ваних земельних часток (паїв) померлих осіб відповідно до 
сертифікатів на право на земельну частку (пай) та довідку 
про те, що за весь період ніхто не звертався до райвідділів 
земельних ресурсів щодо даної земельної ділянки, земельної 
частки (паю).

Заява про визнання спадщини відумерлою подається піс-
ля спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Відповідні органи місцевого самоврядування зобов’язані 
виявити таке майно своєчасно та звернутися до суду з метою 
визнання його відумерлим у судовому порядку.

Згідно зі статтею 1221 Цивільного кодексу України, міс-
цем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадко-
давця.

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем 
відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна 
або основної його частини, а за відсутності нерухомого май-
на - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Заява про визнання спадщини відумерлою подається в 
порядку окремого провадження відповідно до статті 234 Ци-
вільного процесуального кодексу України.

Слід зазначити, що спадщина, визнана судом відумерлою, 
переходить у власність територіальної громади за місцем від-
криття спадщини (тобто у комунальну власність).

Юридичний відділ АФЗУ
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ОГЛЯД ЗМІН В ОПОДАТКУВАННІ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ
Законом № 909 внесені суттєві зміни до Податкового 

кодексу України, зокрема що до оподаткування сільгосп-
виробників. Звертаємо увагу фермерів на основні з них.

1. Фермерські господарства (а також фермери зареє-
стровані підприємцями), які у 2015 році були платника-
ми єдиного податку 3 – ї групи (неплатники ПДВ спла-
чували 4%, а платники ПДВ – 2% від суми реалізації) у 
2016 році можуть залишитися платниками цього податку 
за умови, що за 2015 рік обсяг реалізації товарів (послуг) 
не перевищив 5 млн. грн.

Якщо ж обсяг реалізації перевищив цю граничну 
межу, то такі господарства можуть бути або платниками 
податку на прибуток, • або перейти до 4- ї групи «єдин-
ників» (за умови, що у них є земельні ділянки, права 
оренди на які зареєстровані, та у загальному обсягу ре-
алізації продукції 75% складає реалізація сільгосппро-
дукції).

Щоб перейти на сплату єдиного податку 4 – ї групи 
необхідно до 20 лютого подати до органу ДФС за місцем 
реєстрації податкову декларацію (краще це зробити ра-
ніше граничного терміну).

З 01.01.16 р. для платників єдиного податку 3 – ї гру-
пи ставки збільшилися. Платники ПДВ будуть платити 
3%, а неплатники – 5% від суми реалізації.

2. Для фермерських господарств – платників єдиного 
податку 4 – ї групи:

- база оподаткування у 2016 році залишилася на рівні 
2015 року;

- ставки оподаткування збільшилися в 1,8 рази;
- з норм Податкового кодексу виключені норми щодо 

того, що земельні ділянки мають бути зареєстровані 
відповідно до чинного законодавства (у новій редакції 
Податкового кодексу зазначено, що об’єктом оподатку-
вання є землі, що знаходяться у користуванні). Водно-
час залишено без змін нормуп. 2921.3 ПК, яка з’явилася 
минулого року, згідно якої підставою для нарахування 
єдиного податку платниками 4-ї групи є дані Державно-
го земельного кадастру та/або дані з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно. Отже маємо колізію 
відносно визначення об’єкту оподаткування яку потріб-
но з’ясувати до подання звітності з єдиного податку 4-ї 
групи (тобто до 20 лютого).

3. Для фермерів – платників земельного податку та 
платників орендної платиза земельні ділянки держав-
ної і комунальної власності зазначу наступне: індекс 
інфляції за 2015 рік становив 43,3%, однак для обчис-
лення цих платежіву 2016 році до нормативної грошової 
оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних 
насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) застосову-
ється коефіцієнт індексації на рівні 120%. Тобто ці пла-
тежі у 2016 році зростуть на 20%.

4. Найбільш нововведень стосується сільгосппідпри-
ємств – суб’єктів спеціального режиму оподаткування 
ПДВ.

Для них по поставкам, які будуть здійснюватися 
після 01.01.16 р. задекларовані суми ПДВ (різниця між 
податковими зобов’язаннями та податковим кредитом) 
будуть частково сплачуватися до бюджету, а частково за-
лишатися у розпорядженні сільгоспвиробника.

Так, суб’єкти спецрежиму ПДВ при поставці:
- пшениці і її суміші (код 1001 УКТЗЕД); жита (код 

1002 УКТЗЕД); ячменю (код 1003 УКТЗЕД); овес (код 
1004 УКТЗЕД); кукурудзи (код 1005 УКТЗЕД); рису (код 
1006 УКТЗЕД); сорго зернового (код 1007 УКТЗЕД); 
гречки, проса, насіння канаркової трави та інших зер-
нових культур (код 1008 УКТЗЕД), насіння свиріпи або 
ріпаку (код 1205 УКТЗЕД) та соняшнику (код 120600 
УКТЗЕД) повинні 85%ПДВ (позитивної різниці між по-
датковими зобов'язаннями та податковим кредитом звіт-
ного періоду) сплачувати до бюджету;

- великої рогатої худоби у живій вазі(код 0102 УК-
ТЗЕД), молока та вершків, незгущених та без додання 
цукру чи інших підсолоджувальних речовин (код 0401 
УКТЗЕД) повинні 20%задекларованого ПДВ сплачувати 
до бюджету;

- усіх інших сільськогосподарських товарів (зазначе-

них у товарних групах 1-24 УКТЗЕД товарних позиціях 
4101, 4102, 4103, 4301 УКТЗЕД, та послуги, які отрима-
ні в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно 
до п. 209.17 ПК поширюється дія спеціального режиму 
оподаткування) повинні 50%задекларованого ПДВ спла-
чувати до бюджету.

Отже, господарям є про що подумати, коли почнеться 
весіння посівна.

Під кожний вид вищезазначеної діяльності відкриті 
додаткові електронні рахунки. Що стосується ПДВ, за-
декларованого за грудень, то він у повній сумі має за-
лишатися у сільгосппідприємств (по правилам минулого 
року).

Усім суб’єктам спецрежиму вже відкрито по 3 елек-
тронні рахунки. І починаючи з січня, якщо не буде ви-
стачатиреєстраційної суми для реєстрації податкової на-
кладної на поставку, наприклад, ВРХ, то для її поповнен-
ня з поточного рахунку гроші слід перераховувати саме 
на електронний рахунок, відкритий для тваринництва.

Залишаються відкритими наступні питання: Як від-
коригувати податковий кредит, якщо поставка сільгосп-
продукції відбувається у поточному році, а податковий 
кредит було сформовано у минулому році? Що робити з 
переплатою по спецрежимній діяльності, яка має місце 
станом на 01.01.16 р.? Як розподіляти податковий кре-
дит поточного року сільгоспвиробникам, які вирощують 
пшеницю, ВРХ та іншу сільгосппродукцію? Та багато 
інших.

Укладено угоду між Асоціацією фермерів та приват-
них землевласників та громадською організацією Інсти-
тут податкових реформ. Спільно ми узагальнимо питан-
ня та проблеми малих та середніх сільгоспвиробників та 
будемо працювати над їх вирішенням.

Прошу узагальнювати питання, надсилати їх до Асо-
ціації, а ми будемо передавати їх Інституту податкових 
реформ для підготовки роз’яснень та рекомендацій.

Підготовлено експертом з питань оподаткування
Ткачовою Е. В.

ПРОЕКТ АФЗУ ТА КОМПАНІЇ ПАТ «КВАЗАР» З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ
ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ НА АУКЦІОНАХ ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ.

Займаючись купівлею обладнання для власних тех-
нологічних потреб в Європі і Америці, напрацювавши 
хороші зв'язки та систему роботи з аукціонними фір-
мами і розуміючи потреби сільського господарства 
України в сільськогосподарських машинах і харчопе-
реробному обладнанні, та знаючи проблемність при-
дбання нового обладнання з-за існуючого курсу долара 
і кризи в Україні, підприємство «КВАЗАР», як ми вже 
друкували в минулому номері видання, запропонувало 
фермерам, через АФЗУ, свої послуги по підбору, купів-
лі і доставці під замовлення необхідного обладнання 
та техніки, придбаних через аукціони в Європі, які за-
ймаються розпродажем майна збанкрутілих компаній. 

В цьому номері ми зупинимося детально на поряд-
ку виконання та оплати замовлення на сільськогоспо-
дарську техніку та обладнання для переробки сільсько-
господарської продукції.

1. Підприємство працює з замовником, який дійсно 
потребує конкретної техніки або обладнання. Можли-
во, він навіть самостійно придбавав таке обладнання. 
Але оскільки «КВАЗАР» працює з збанкрутілим ком-

паніям, можливо, ми зможемо йому запропонувати 
кращу ціну або умови. 2. Замовник формулює макси-
мально докладно технічні вимоги по необхідному об-
ладнанню, в тому числі по продуктивності, обмеження 
по вазі або габаритам, спеціальним вимогам або кон-
кретного виробника цього обладнання.

3. Фахівці «КВАЗАР» підбирають можливі варіан-
ти по даному замовленню з орієнтовною ціною. Ці ва-
ріанти обговорюються з замовником.

4. Після цього стає зрозумілим, на якому аукціоні і 
в якій країні ми будемо купувати устаткування. Тому 
можуть бути прораховані вартості доставки, податків 
і зборів, що дає більш конкретну цифру за ціною. Але 
не остаточну, тому що ціна може змінитися під час 
торгів на аукціоні. Але замовник може поставити об-
меження до якої ціни ми можемо торгуватися на аук-
ціоні.

5. Після вибору оптимального варіанту можуть бути 
задані додаткові технічні питання або запитані додат-
кові фотографії. При необхідності обладнання може 
бути оглянуто на місці продажу (в Європі чи Америці). 

Або може бути поставлено завдання щодо уточнення 
будь яких питань нашими фахівцями в Європі.

6. При наявності узгодженого варіанту складається 
договір між Замовником та «КВАЗАРОМ» на організа-
цію процесу покупки техніки, її доставки у вказане міс-
це, а також усіх інших питань з можливим монтажем і 
запуском обладнання.

7. Для підвищення відповідальності замовника в до-
говорі буде передбачено аванс, так як після завершення 
аукціону всі оплати повинні бути проведені протягом 48 
годин. Остаточний розрахунок буде проводитися після 
доставки обладнання в Україну.

8. Придбане таким чином обладнання та машини, як 
правило, можуть бути поставлені на облік та обслугову-
вання у виробника. А лінії по переробці продуктів хар-
чування відповідають усім європейським вимогам, що 
підтверджується документально.

За додатковою інформаціємо можливо звернутися 
у виконавчу дирекцію АФЗУ за телефонами:

044-501-78-23, 501-78-24, 050-391-94-72

ДЛЯ ТИХ ХТО ГОДУЄ КРАЇНУ НЕ ЗНАЙШЛОСЯ
МІСЦЯ В КИЄВІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

ФЕРМЕРСЬКОГО З’ЇЗДУ…
Свій XXVI з’їзд Асоціація фермерів та при-

ватних землевласників України, враховуючи 
символічність процесів які відбуваються в ор-
ганізації, і країні в цілому, вирішила провести в 
Київському міському будинку вчителя, у стінах 
якого перебувала Центральна Рада — перший 
національний уряд України. Саме тут прийма-
лися доленосні Універсали, які проголошували 
суверенність нашої держави.

Рішення приймалося заздалегідь, як того 
вимагає процедура затвердження на Раді АФЗУ, 
повідомлення в обласні організації, то що.

Тож і лист в Київський будинок вчителя з 
проханням надати приміщення для проведення 
з‘їзду був надісланий в перших числах січня.

І отримали відповідь від керівництва за-
кладу, що вони, на жаль, це питання вирішити 
самостійно не можуть. Є «процедура», прийня-
та нашими славетними депутатами Київської 
міської ради, яка передбачає надання цілої 
кипи документів та терміну для вирішення не 
менше 42 днів, та ще й розгляду цього питання 

на сесії Київської ради.
Хочу зауважити. Просили не безкоштов-

но, просили надати послуги згідно офіційних 
розцінок.

Часу було мало, адже з’їзд заплановано на 
24 лютого, тож керівництво будинку вчите-
ля порадило звернутися до голови Київської 
міської ради, пана Кличка. Що й було зро-
блено Асоціацією. А там нас пустили по колу 
бюрократії. Як результат отримали «візу» ди-
ректора департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту Фіданян Олени Григорівни – «згідно 
чинного законодавства».

А це значить – «не місце вам фермери, го-
дувальники країни, в такому поважному, дер-
жавному, хоча можливо й комунальному, а від-
повідно – народному, місці».

А ще це значить, що не отримає Київський 
міський будинок, відповідно і Київська грома-
да, додаткових коштів на свій розвиток та ді-
яльність. А шкода!

Прес-служба АФЗУ
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