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ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 1-2 (395-396)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-31 СІЧНЯ 2017 року

ДОЛЮ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
ПОВИНЕН ВИРІШУВАТИ ВИКЛЮЧНО 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!

СЕЛЯНИ ПОПЕРЕДИЛИ 
ПРО АКЦІЮ ПРОТЕСТУ 

НА ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ!

Комітет захисту рідної землі прийняв рішення пор 
проведення 15 лютого 2017 року Всеукраїнської Акції 
протесту. Про це на сторінці 2 видання.

КООПЕРАТИВ «ВОСТОК» – 
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Активізація діяльності сільськогосподарського обслу-
говуючого кооперативу «Восток» – ще один колективний 
успіх сільгоспвиробників Луганської області, які обрали 
єдино вірний шлях у непростих умовах сьогодення: гур-
туватися і спільними зусиллями вирішувати численні про-
блеми. Про історію створення кооперативу і його нелегкий 
шлях до нинішнього перезавантаження нашому кореспон-
денту розповів один із засновників кооперативу Сергій 
Ковальов. Матеріал читайте на сторінці 7 видання.
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МРІЮ ПОПРАЦЮВАТИ НА МОСКОВСЬКІЙ КРАСНІЙ 
ПЛОЩІ, КОЛИ ЇЇ РОЗБИРАТИМУТЬ НА БРУКІВКУ!

Ці слова пролунали з вуст Луганського фермера Юрія Андрєєва, долю якого зруйнувала російська агресія та сепа-
ратизм на сході України. Підстав для цього у нього більш ніж достатньо. Нашому кореспонденту пощастило позна-
йомитися з цим славним представником українських фермерів і справжнім патріотом України, і взяти у нього коротке 
інтерв’ю. Матеріал на сторінці 6 видання.

Матеріали з парламентських слухань по землі читайте на сторінках 4-5 видання

РАДА АФЗУ ПРИЙНЯЛА
ВАЖЛИВІ РІШЕННЯ ПО 

ЧЕРГОВОМУ, 27-му З’ЇЗДУ
стор.3

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ЩО 
СУТТЄВО ЗМІНЮЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРІЇВ

стор 13
ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНИ-

КІВ УСІМА МОЖЛИВИМИ 
СПОСОБАМИ

стор.11
У 2016 РОЦІ УКРДЕРЖФОНД ВИ-
КОРИСТАВ 93,5 % БЮДЖЕТНИХ 

КОШТІВ
стор 12
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СЕЛЯНИ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО АКЦІЮ ПРОТЕСТУ 
НА ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ!

Для унеможливлення втрати землі, розорення тисяч 
фермерських господарств та обезземелення селянства 
Всеукраїнський Комітет захисту рідної землі вимагає 
від Верховної Ради України продовжити мораторій на 
продаж земель сільськогосподарського призначення на 
п’ять років (до 1 січня 2022 року) протягом першого 
пленарного тиждня (7-10 лютого 2017 року).

Зняття мораторію на продаж землі стане
спусковим механізмом неконтрольованого протесту

 – Іван Слободяник.

У випадку ігнорування парламентарями цієї вимоги 
Комітет ініціює проведення 15 лютого 2017 року Всеу-
країнської акції протесту у всіх куточках України – таке 
рішення було прийняте на засіданні Комітету 24 січня.

Необхідно проводити агресивну наступальну політику, 
залучити всі прошарки населення, залучити всі громад-

ські організації - Віктор Жердицький 

«Під час Парламентських слухань щодо пошуку 
української моделі ринку землі, які відбулися 21 грудня 
2016 року, червоною ниткою пройшла позиція щодо не-
можливого запровадження ринку землі, яка була підтри-
мана понад 80% всіх виступаючих, що чітко демонструє 

настрої у суспільстві з приводу цього питання. Тому 
всупереч вимогам МВФ, продовження мораторію – це 
першочергове завдання для Верховної Ради. Якщо влада 
не виконає наші умови, то ми оголошуємо початок Все-
української акції на захист української землі», - заявив 
співголова комітету, президент АФЗУ Іван Томич у своє-
му вступному слові при відкритті засідання.

Він повідомив, що Комітет захисту рідної землі, до яко-
го входять більше 20 громадських організацій, проводить 
консультації з широким колом громадських організацій, по-
літичних партій, фракціями щодо земельної реформи.

Земля – єдине в світі абсолютно нерухоме майно, яке 
має вичерпний ресурс – Віктор Шишкін. 

Маємо загрозу втрати українських земель без військо-
вих дій з боку окупантів – Олександр Скипальський.

Розробити і дотримуватися чіткої покрокової діяль-
ності Комітету до єдиної кінцевої мети - створення 
масового заможного сімейного фермерського устрою 

– Олена Бородіна.
На своєму засіданні Комітет захисту рідної землі од-

ностайно підтримав такі вимоги до влади:
- Верховній Раді прийняти наступні Закони Украї-

ни: нову редакцію Закону «Про оренду землі», де пе-
редбачити захист власників земельних паїв, захист 
орендарів, обмеження для юридичних чи фізичних 
осіб максимальних розмірів оренди землі та термінів, 
врахування особливостей оренди цінних та особливо 
цінних земель, врахування розвитку сільської місцево-

сті; «Про режим земель санітарних зон», «Про інвента-
ризацію земель», «Про право розпорядження землями 
місцевими громадами», «Про товариства з контролю 
використання та розпорядження землями (всіх катего-
рій)», 

- продовжити маротарій на продаж земель сільсько-
господарського призначення до 1 січня 2022 року.

- зняти з розгляду законопроекти «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вдоскона-
лення правового регулювання користування земель-
ною ділянкою для сільськогосподарських потреб (ем-
фітевзис) № 4010 від 15.07. 2016 року, Проект Закону 
про обіг земель сільськогосподарського призначення № 
5535 від 13.12.2016 р.

«Лише за останній місяць 10% сільськогосподар-
ської землі Полтавщини було оформлено через емфі-
тевзис. Цей процес набирає обертів і є вкрай небезпеч-
ним», - заявив Іван Томич.

Допомогти громадянам протистояти маніпулю-
ванню в земельних питаннях шляхом ефективної 

роз’яснювальної роботи, згуртовувати навколо Комі-
тету прихильників, союзників, бути у мобілізаційній 

готовності № 1 – Степан Хмара. 
Також Комітет захисту рідної землі вимагає внести 

зміни до Податкового кодексу щодо запровадження для 
фермерських господарств та сімейних фермерських гос-
подарств єдиного земельного податку, а для новоство-
ренних сімейних ферм - пільгового оподаткування про-
тягом перших 5 років діяльності.

Крім того, депутатам пропонують щорічно передба-
чити в бюджеті країни  фінансову підтримку фермер-
ських господарств, сімейних ферм, обслуговуючих коо-
перативів в розмірі 0,5 % дохідної частини бюджету, але 
не менше 3 млрд гривень.

Також Комітет захисту рідної землі наполягає, щоб 
КМУ розробив і прийняв державну програму розвитку сі-
мейних ферм, їх кооперації, розвитку власних фінансових 
структур, виходу продукції з доданою вартістю на зовнішні 
ринки, вжив всіх заходів усунення рейдерства, корупції, ті-
нізації, криміналізації у сфері земельних відносин та реор-
ганізував систему управління АПК.

Нам потрібно усвідомити – який устрій в сільському 
господарстві ми хочемо бачити на теренах України – 

Любов Молдован.

Комітет захисту рідної землі звернувся до Прези-
дента з вимогою ініціювати референдум щодо продажу 
земель сільськогосподарського призначення, до прове-
дення якого не підписувати жодні закони про запрова-
дження ринку продажу земель та забезпечити виконан-
ня конституційних прав громадян на властність (майно, 
землю, нерухомість).

Михайло Данкевич,
газета «Вісник Фермер України»

Суспільству потрібно запропонувати конструк-
тивну альтернативу тому, що зараз намагається 
реалізувати влада, необхідно розробити принципи 
земельних відносин, проводити інформаційні акції, 
а власникам землі роз’яснювати та показувати які 
втрати вони будуть мати при її продажу.

Запровадження ринку землі в існуючих умовах шля-
хом «ламання через коліно» може бути останньою 
краплею, що підніме громадян України на масовий 
спротив. Про це заявив представник "РУХУ НОВИХ 
СИЛ", екс-директор Українського державного фонду 
підтримки фермерських господарств Іван Слободяник 
під час засідання Комітету. На його переконання, щоб 
не допустити цього, треба діяти на упередження і 
організовувати акції протесту з вимогою перезаван-
таження влади. «За нинішньої ситуації з курсом ва-
люти, комунальними тарифами, податками, повною 
недовірою і розчаруванням в українській владі, дозвіл 
продавати землю сільськогосподарського призначення 
стане спусковим механізмом неконтрольованого рево-
люційного протесту», – попередив Іван Слободяник.

Важливим аргументом є використання факту ве-
дення військових дій у захисті від втрати землі через 
її продаж. Проводити широку роз’яснювальну діяль-
ність серед всіх прошарків населення про загрози ринку 
землі (включаючи військовослужбовців ЗСУ, МВС, НГ). 
Укріплювати відносини між всіма громадськими орга-
нізаціями в захисті українських земель. Підготувати 
і надіслати звернення військовим про загрози втрати 
земель без факту ведення війни. Навчити людей про-
тистояти маніпуляціям в земельних питаннях.

Ми повинні визначити єдине розуміння кінцевої 
мети діяльності Комітету, принципів підходу до ви-
рішення проблем і звичайно проводити інформаційну 
діяльність, якою доносити до українських громадян 
трагічні наслідки запровадження ринку купівлі – про-
дажу земель. У випадку запровадження ринку земель 
відстоювати параметри ринку з врахуванням інтере-
сів державності.

Ні в якому разі ми не повинні протиставляти фер-
мерські господарства іншим формам господарювання в 
аграрному секторі економіки (ТОВ, СОК, ПП, ФОП і т. 
ін..). Необхідно уважно провести аналіз організації ринку 
земель в зарубіжних країнах та вибрати найоптималь-
ніший варіант прийнятний для наших умовю. Важли-
вим завданням є розроблення та прийняття „Кодексу 
сталого господарювання” для запобігання виснаження 
земель сільськогосподарського призначення та сталого 
розвитку сільського господарства.
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ВЛАДА І КОАЛІЦІЯ В ОЧІКУВАННІ
«ЧОРНОЇ МІТКИ» ВІД СЕЛЯН!

Закінчився 2016 рік, відійшли в минуле фермерські 
баталії під Верховною Радою проти відміни спец режи-
му ПДВ та на захист своїх, вже досягнутих в попередні 
роки, здобутків, парламентарі, не звертаючи уваги на 
селянські акції прийняли Бюджет – 2017. 

То що ж селянин буде мати на цей рік? Чого йому 
чекати від Держави?

Про це наша розмова з заступником голови Коміте-
ту Верховної Ради України з питань аграрної політики 
та земельних відносин Вадимом Івченком.

ВФУ. Вадиме Євгеновичу, проаналізуйте коротко, 
що дає аграрний сектор економіки Державному бю-
джету України?

В. І. Ні для кого не є секретом, що за останні роки 
сільське господарство стало для України локомотивом 
економічного розвитку. І частка його в структурі вало-
вого внутрішнього продукту (ВВП) України неухильно 
збільшується.

За підрахунками експертів за 2016 рік підприємства 
АПК заплатили в бюджет тільки у вигляді сплати ПДВ, 
акцизів, фіксованого та соціального податків, податку 
на прибуток, земельного податку та податку на нерухо-
мість близько 93 млрд гривень. Тобто, майже 17 % ВВП 
галузі.

ВФУ. І чим же Уряд віддячив своїм годувальникам? 
Що втратили аграрії, в плані підтримки, за минулий 
рік?

В. І. Бюджет 2017 для аграріїв є бюджетом бідності 
та обману: ліквідовано всі пільги, галузь переведено на 
загальну систему оподаткування, зняті всі види і форми 
підтримки. Невже не зрозуміло, що цими методами не 
просто буде погіршено умови праці українських підпри-
ємств, фермерів, сільськогосподарських товаровироб-
ників, переробників. Всі ці фактори їх просто задушать, 
а розвиток сільської інфраструктури взагалі зупиниться. 

ВФУ. Що реально отримав аграрний сектор в бю-
джеті 2017 року?

В. І. В пресі бравурно оприлюднили рекордну циф-
ру - 5,5 млрд гривень, які нібито передбачені в бюджеті 
2017 року для аграріїв. А в реальності сума буде значно 
меншою. Чому? Велика частина цих грошей – із так зва-
ного спецфонду. Відповідний закон щодо спецконфіска-
ції не прийнятий, і вважаю, шансів отримати більшість 
голосів “за” у уряду мінімальний. Тобто, реально гово-
рити про те, що аграрії отримають трохи більше ніж 4 
млрд гривень. Варто зазначити, що в цю суму входить 
і програма відшкодування відсоткових ставок — 300 
мільйонів для компенсації по кредитам. 

ВФУ. Хто цими коштами зможе скористатися?
В. І. Нажаль, малий та середній фермер взагалі ли-

шився і без підтримки і без останніх пільг.
Сама підтримка буде розподілятись Урядом, тобто - 

в ручному режимі. Отже більше детально інформацію 
щодо розподілу дотацій ми зможемо проаналізувати 
лише тоді, коли отримаємо порядок розподілу коштів 
урядом. 

З впевненістю можу сказати - у 2017 році більш-
менш стабільно будуть почувати себе лише агрохолдин-
ги та великі аграрні корпорації, які виробляють сирови-
ну, мають переробку та пакування, складскі приміщен-
ня, і можливість продавати свою продукцію на внутріш-
ньому та зовнішніх ринках. Їм погоджено автоматичне 
відшкодування ПДВ при поданні декларації. 

ВФУ. А що ж заплановано для розвитку саме фер-
мерства? 

В. І. Я пропонував внести наступні правки: 
1. Передбачити критерії сільськогосподарських то-

варовиробників, які мають право на бюджетні дотації. 
А саме: 

– обсяг доходу такого підприємства протягом одного 

календарного місяця має не перевищувати 5 мільйонів 
гривень;

- підприємство реалізовує продукцію на внутрішньо-
му ринку України;

– продукція, яку переробляє підприємство, ним же 
вирощується, відгодовується або збирається;

– встановлюються критерії щодо поголів’я тварин.
2. Якщо в складі засновників декількох новоутворе-

них підприємств зазначені одні й ті ж особи, такі під-
приємства не отримують бюджетні дотації. 

3. Запропонував обмежити дотації сумою 50 мільйо-
нів в одні руки. Це унеможливить розподіл цих дотацій 
на великі аграрні компанії. 

Але в тій ситуації, коли проштовхувався бюджет, 
всім було не до правок і закон прийняли як є. 

Як же відреагує бізнес на такі утиски? Невеликі 
підприємства, фермерські господарства, підрахувавши 
баланси, або просто закриються, або продадуть свій біз-
нес великим товаровиробникам чи підуть у тінь. Така 
тенденція може призвести до більшого укрупнення і так 
великих корпорацій у найближчі роки.

ВФУ. Чому держава, скоротивши підтримку на ви-
могу МВФ, не підтримує фермерів як це роблять в Єв-
росоюзі?

В. І. Маже всюди в Європі аграрний сектор є до-
таційним. Оскільки це робочі місця і найголовніше 
- продовольча безпека країни. Його не розглядають 
виключно як економічну складову. У більшості ви-
падків це соціально-економічна складова. Чомусь 
наш Уряд так не вважає. І тут МВФ ще підливає мас-
ла в вогонь з пропозиціями найпізніше у квітні при-
йняти закон про обіг земель, або ж виділення кредиту 
буде під питанням. А наш уряд перетворився на та-
кого собі найманого працівника, який працює на за-
мовлення того, хто буцім-то повинен нам допомагати 
вийти з кризи, але насправді підсадив нас на фінан-
сову голку та своїми вимогами перетворює країну на 
сировинний додаток.

“Державний бюджет на 2017 рік є людиноцен-
тричним, адже враховує підвищення соціальних 
стандартів, підтримку аграрного сектору, будівниц-
тво доріг” – рапортував очільник Кабміну. Що ж, гас-
ла виголошувати просто. Мені здається, що або знову 
почнемо вносити правки у Податковий кодекс десь 
навесні, або люди невдовзі можуть показати “чорну 
мітку” таким реформаторам!

РІШЕННЯ РАДИ АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ 
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

21 грудня  2016 р., м.   Київ, вул. М. Грушевського, 5  Верховна Рада України 
Порядок денний

- Про підготовку до чергового 27 з’їзду АФЗУ.
- Різне.

Обговоривши питання порядку денного Рада АФЗУ 
УХВАЛИЛА.

- По першому питанню порядку денного «Про 
підготовку до чергового 27 з’їзду АФЗУ»:

1) Встановити наступну квоту представництва на 
з’їзд від обласної АФЗ:

- за умови виконання плану членських внесків об-
ласною АФЗ обирається 1 делегат від 5-ти фіксованих 
членів, але не більше 20 делегатів від області. Рішення 
ради АФЗУ від 06 грудня 2016 року (м. Київ вул. Панаса 
Мирного, 26)

- за умови виконання плану членських внесків облас-
ною АФЗ від 50 до 100% обирається 5 делегатів.

- всі інші обласні АФЗ (крім Запорізької та Вінниць-
кої АФЗ) обирають 5 учасників без права голосу.

 враховуючи сплату членських внесків та у зв’язку 
з особливими обставинами діяльності фермерства в 
Луганській області встановити квоту в кількості 5 де-
легатів та кількість запрошених яка буде визначена на 
засіданні Ради АФЗУ 1 лютого 2017 р.(в залежності від 
місця проведення З’їзду).

2) Взяти до відома факт покращенням роботи по фік-
сованому членству та сплати членських внесків Мико-
лаївською АФЗ продовжити таку практику за сприянням 

(під контролем) Віце-Президента АФЗУ Кириченко Л. 
П. без обмеження терміну.

- По другому питанню порядку денного «Різне».
1) Взяти до відома факт поданння заяви про звіль-

нення Генеральним директором Укрдержфонду Сло-
бодяником І. Л., а у випадку прийняття рішення про 
його звільнення рекомендувати на посаду Генераль-
ного директора Українського державного фонду під-
тримки фермерських господарств Стрижака Миколу 
Івановича.

2) Для недопущення у запропонованому варіанті за-
конопроекту «Про обіг земель сільськогосподарського 
призначення» (№ 5535 від 13.12.16 р.) запровадження 
ринку земель в Україні, та необхідністю продовжен-
ня мораторію на купівлю - продаж (обіг) земель сіль-
ськогосподарського призначення терміном на 5 років 
та зняття з розгляду законопроекту №4010 А (про ем-
фітевзис) та виконання вимог з’їздів АФЗУ розпочати з 
лютого 2017 року фермерські акції протесту на місцево-
му та обласному рівнях з наступною готовністю прове-
денням акцій на всеукраїнському рівні.

3) Провести наступне засідання Ради АФЗУ 1 лютого 
2017 року.

Головуючий, 
Президент Асоціації фермерів 
та приватних землевласників
України    І. Томич
Секретар    В. Горбачов

РАДА АФЗУ ВИЗНАЧИЛА 
ПРЕДСТАВНИЦТВО НА

27 З’ЇЗДІ АФЗУ

21 грудня 2016 року в приміщенні Верховної Ради 
України Асоціація фермерів та приватних землев-
ласників України провела чергове засідання Ради, на 
якому було обговорено питання підготовки до черго-
вого, 27 З’їзду Асоціації, представництво делегатів 
та гостей на ньому, проаналізовано запровадження 
фіксованого членства в ряді областей та акцентовано 
увагу голів обласних Асоціацій на важливості прове-
дення звітних та звітно-виборних зборів в обласних 
та районних організаціях.

Рада прийняла рішення, яке розміщене на шпальтах 
видання.

Інформаційний канал "ВІЛЬНИЙ СЕЛЯНИН" на YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCm9HerV0Yust9QuosAlSj2w, та слідкуйте за діяльністю Асоціації на сайтах farmer.co.ua, coop-union.org.ua
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ДОЛЮ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОВИНЕН 
ВИРІШУВАТИ ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Нарешті, фермери домоглися того, що суперечливе 

питання про ринок землі винесли до Верховної Ради: 
21 грудня 2016 року народні депутати, науковці, фер-
мери, представники громадських організацій, намага-
лися порозумітися в форматі парламентських слухань 
"Регулювання обігу земель сільськогосподарського 
призначення: пошук української моделі". Що це дасть, 
покаже час. А поки що можна констатувати: байдужих 
майже не було. Хто хотів, той висловився і був почутий.

На жаль, у сесійній залі не було ані Президента, ані 
Прем’єр-міністра, хоча мова йшла про долю України. Не 
скористався можливістю поспілкуватися з представниками 
народу й профільний міністр, якому сам Бог велів не від-
сторонюватися, а бути драйвером усіх процесів у сільсько-
му господарстві. Натомість до спроби презентувати зако-
нопроект № 5535 «Про обіг земель сільськогосподарсько-
го призначення», метою якого є скасування мораторію на 
продаж землі, вдався його заступник Максим Мартинюк, 
який зрештою під вигуки «ганьба!» був змушений скромно 
всістися на своє місце в порожній урядовій ложі.

Юлія Тимошенко - «…у Верховній Раді поселилася 
аграрна мафія, яка формує політику

для великих агрохолдингів» 
Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко за-

уважила: «Коли бюджет дерибанили, то в урядовій ложі 
не було вільних місць, а коли вирішується доленосне для 
України питання, всі втекли. Тим часом у Верховній Раді 
поселилася аграрна мафія, яка формує політику для вели-
ких агрохолдингів». На переконання Юлії Володимирів-
ни, поки в Україні не буде створено 2,5 млн фермерських 
господарств і за ними не буде закріплена земля, вибудова-
на система кредитування і переробки продукції, не можна 
чіпати питання продажу землі. «Нам потрібно об'єднатися 
для того, щоб сімейне фермерство стало головним укладом 
аграрного сектору. Продавати землю – це як матір продава-
ти! Це останнє, що у нас є! І земля буде головним фактором 
підйому України як заможної європейської держави», – за-
явила Юлія Тимошенко.

Іван Томич – «…питання землі – це питання долі
української нації і її життєвого простору» 

У своєму виступі Іван Томич, президент Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників України, наголосив, що 
питання землі – це питання долі української нації і її життє-
вого простору. І тому вести дискусію про долю української 
землі необхідно на національному рівні: «Щоб будувати 
завтрашній день, необхідно проаналізувати що вже зробле-
но на сьогодні. За 26 років аграрної реформи сформовано 
2/3 базових законів в земельній сфері. І зроблено це в своїй 
більшості аграрним комітетом Верховної Ради України 4-го 
скликання. Сьогодні ця законодавча база дає можливість 
вести дискусію про ринок землі. На жаль, після того періо-
ду, до сьогоднішнього дня, не здійснено необхідних кроків 
для лобіювання інтересів української нації. А навпаки, від-
булася олігархизація аграрного сектору, ми отримали най-
вищий рівень тінізації виробництва. 10 млн гектарів землі 
обробляється в тіні – а це відповідно 60 % тіньової валової 
продукції. Сьогодні найвищий рівень корупції  та рейдер-
ства у земельних відносинах. Аграрна політика протягом 
багатьох років проводилась на користь олігархічних кланів, 
а не селянина. Тому Асоціація фермерів, Комітет захисту 

рідної землі пропонують прийняти нову редакцію закону 
про оренду землі, де чітко сформулювати правила захисту 
орендодавця та орендаря, запровадити п’ятирічний мора-
торій на її продаж та сформувати нову аграрну політику з 
пріоритетним розвитком фермерського устрою».

Майже всі виступаючі відзначили, що в Україні не ство-
рені умови для запуску ринку землі: обсяги чорного ринку 
просто колосальні, земля скуповується за «сірими» схема-
ми, процвітає рейдерство.

Так, народний депутат Григорій Заболотний заявив: 
«Ми мусимо знайти компромісне і єдино правильне рі-
шення у земельному питанні, врахувавши інтереси тери-
торіальних громад, держави, фермерів, селян. Однозначно, 
Україні потрібен цивілізований ринок землі, але умови для 
нього не створені. Інвентаризація земель не проведена до 
кінця, рівний доступ відсутній. Тому в земельних відноси-
нах питань більше, ніж відповідей. Необхідно врахувати 
думку громадськості з цього приводу. Лише після створен-
ня всіх умов можна говорити про ринок землі. 

Як завжди, переконливим і змістовним був виступ за-
ступника голови комітету з питань аграрної політики та зе-
мельних відносин Верховної Ради України Вадима Івчен-
ка. Ми цитуємо його майже без правок. Зокрема, народний 
депутат підкреслив:

Вадим Івченко – «…долю українських земель має
право вирішувати виключно український народ

на Всеукраїнському референдумі»
– «Розмірковуючи про відкриття ринку землі, потрібно 

відповісти на головне питання: хто ж сьогодні здатний її 
купити? Хіба це може зробити селянин, який працює в до-
могосподарстві і не має статусу сільгосптоваровиробника, 
продає перекупникам за копійки молоко, м'ясо й сало в жи-

вій вазі, овочі та фрукти з городу? Чи дрібний фермер, якого 
сьогодні позбавили спеціального режиму оподаткування та 
в 40 разів підняли єдиний податок? За даними Мінагропо-
літики, лише 2% таких фермерів беруть участь у програмі 
відшкодування відсоткових ставок сільгосптоваровирови-

робникам. Їхні обігові кошти просто вимиваються. І це в 
той час, коли 86 % сільгоспвиробників, а це 44,5 тис. госпо-
дарств, обробляють площі до 500 гектарів. Ось таку маємо 
еволюцію при незавершеній аграрній реформі!

Щоразу, коли заходить мова про відкриття ринку зем-
лі, апологети цієї «реформи» повторюють, як мантру, твер-
дження про те, що, мовляв, селяни врешті отримають ві-
ками омріяне право продавати й купувати землю. Може, 
право й отримають (принаймні, де-юре), але чи матимуть 
на це можливості?

Різного роду дослідження свідчать, що тільки 15% па-
йовиків згодні сьогодні продати свої наділи. І я вважаю, що 
вони повинні мати на це право. Але продати землю не олі-
гарху чи агрохолдингу, а державі або територіальній грома-
ді, яка надалі буде цю землю здавати в оренду, максимально 
залучаючи місцевого товаровиробника або фермера-пере-
робника.

Хоча варто замислитись: якщо в людини не буде зем-
лі в селі, то що її там триматиме? Нас захлисне тотальна 

урбанізація. І це в аграрній 
країні!

Перше питання, на яке 
ми повинні відповісти перш 
ніж робити такі вирішальні 
кроки для країни – чи все 
ми зробили в законодавчому 
плані, аби:

- до кінця вирішити пи-
тання спадщини, невитребу-
ваних паїв, земель КСП та 
фермерських господарств;

- провести інвентариза-
цію земель сільськогоспо-
дарського призначення 
державної та комунальної 
власності;

- передати у власність 
землі поза межами населе-
них пунктів;

- сформувати програму і 
взагалі політику по охороні 
земель, і ефективно прово-
дити нагляд за використан-
ням земель;

- створити відповід-
ні правила гри земель-
но-орендних відносин, де 
власник землі дійсно почу-

ває себе власником.
Депутати мають засукавши рукави розпочати активно 

працювати над вирішенням всіх цих питань, а не шукати 
шляхів для продажу сільськогосподарської землі в обхід 
мораторію.

Країни Європи дуже помірковано ставляться до прода-
жу землі і висувають до майбутніх власників досить жор-
сткі кваліфікаційні вимоги.

Так, у Франції у період від 1993 до 2005 року угоди 

Найактивніша частина залу Верховної Ради на парламентських слуханнях по землі
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на продаж землі укладалися в середньому по 280 000 га 
щорічно. Це становить приблизно 1 % загального обсягу 
сільгоспземель. За словами члена Французької сільсько-
господарської академії Жан-Жака Ерве, департаменти ви-
користовують модель земельного кадастру, коли будь-який 
власник паю не зможе продати свою частину окремо — 
тільки колективно все поле. Тобто великий землевласник, 
якому належить 75 % землі, не може прийняти рішення, 
якщо половина дрібних фермерів проголосувала проти. 
Цією нормою збалансовують інтереси великих і дрібних”. 

В Італії на ринок виставляється близько 1 – 2 % площі сіль-
ськогосподарських земель; в Ірландії ця частка – близько 
3%, а в Іспанії, Швеції та Сполученому Королівстві – лише 
0,6 %. Наша найближча сусідка Польща продає на публіч-
них торгах близько 0,9 % земель.

Таким чином, стає зрозумілим, що є лише одна причина 
для того, аби негайно запровадити ринок землі – дати мож-
ливість казково збагатитися декільком сім'ям за рахунок 
простих людей і отримати у володіння єдиний ресурс, який 
залишився в українського народу. А розмови про те, що 
працює тіньовий ринок... Цей так званий ринок повинен 
жорстко регулюватися Кримінальним кодексом і змінами 
до Земельного законодавства, аби унеможливити тіньовий 
обіг та рейдерство, і проблем не буде!

Дозволю собі цитату з Нового Заповіту: «Покоління від-
ходить, і покоління приходить, а земля віковічно стоїть!» 
Тож давайте не станемо тим поколінням, яке відбере землю у 
своїх дітей та онуків та передасть її в руки олігархам!

Земельна реформа доручає кожному з нас відповідальні 
завдання:

– народним депутатам – створити відповідне законо-
давче забезпечення земельної реформи та захистити права 
власників, а також забезпечити трансформацію аграрного 
устрою на користь сімейним фермерам;

– уряду – створити розвинені фінансові інституції та за-
безпечити дешеві кредитні ресурси виключно державними 
банками зі 100 % капіталом, які матимуть право отриму-
вати в заставу земельні ділянки для забезпечення аграріїв 
обіговими коштами;

– суспільству – нарешті усвідомити, що потрібно об-
межувати великих латифундистів у володінні величезни-
ми масивами сільськогосподарських земель. Ну не мусять 
бути сотні тисяч гектарів у одних руках!

І взагалі, я переконаний, що долю українських земель 
має право вирішувати виключно український народ на 
Всеукраїнському референдумі.

Олексій Цоколов – «Для мене фермерство – 
це спосіб життя» 

У виступах більшості учасників слухань звучала 
думка, що питання ринку землі надзвичайне заполіти-
зоване, і не можна порівнювати фінансові можливості 
простих фермерів та агрохолдингів. Тому Олексій Цо-
колов, фермер з Кіровоградської області, відверто за-
явив: «Правового поля для запуску ринку землі немає, 
права людей незахищені. Всі говорять, що треба щось 
міняти…Та владу треба міняти! Красти менше треба!». 
Важко не погодитися з хліборобом.

КОМЕНТАРІ ПОСТ-ФАКТУМ
Леонід Кириченко, віце-президент АФЗУ,
Херсонська область:

Повертаючись з парламентських слухань, присвя-

чених земельному питанню, мене не покидало гнітюче 
відчуття. Парламентські слухання виглядали - як «для 
галочки». Пусті напівтемні коридори, пуста урядова 
ложа. Ні прем’єр-міністр в ній, ні міністра АПК.

Після виступу пана Мартинюка, заступника міністра 
МінАПК стало зрозуміло – їм воно і не потрібно, у мі-
ністерства і Кабміну своя чітка позиція – землю треба 
продавати і продавати швидко. Депутати та урядов-
ці перед селянами «пропіарилися», показуючи у кого 
більше «болить душа» за селян: чи у того, хто, будучи 
прем’єр-міністром підписував меморандум з МВФ, 
який передбачав відкриття ринку землі, чи у того, хто 
голосував за бюджет 2017 року, який знищує село? Від-
повідь на це питання фермери вже давно знають. Та на-
жаль, виклики цілком реальні і дуже серйозні.

Саме прийняти бюджет призведе до зубожіння се-
лян. І саме такий народ потрібен владі, щоб видурити у 
нього за копійки землю. У парламенті не припиняються 
спроби торгувати землею в обхід ухваленого мораторію. 
Зокрема, зараз лобісти проштовхують два небезпечні за-
конопроекти. 

Проект Закону про обіг земель сільськогосподар-
ського призначення (№5535) передбачає право інозем-
ців та іноземних юридичних осіб володіти українською 
землею. А законопроект щодо емфітевзису (№4010а) 
дозволяє власнику договору емфітевзису перепродувати 
право на користування землею (оренду) комусь іншому 
без відома фактичного власника землі.

Ці законопроекти передбачають механізми скупки 
землі іноземцями та надмірної концентрації землі в ру-
ках одної юридичної особи. В умовах тотального зубо-
жіння людей це значить остаточний грабіж народу і його 
нове закріпачення.

Асоціація фермерів послідовно виступає за те, щоб 
власником землі були лише громадяни України, а також 
за обмеження площі землі у володінні однієї особи в ме-
жах 500 гектарів.
Микола Калінчик, доктор економічних наук, профе-
сор, директор аналітичного центру при АФЗУ:

– Будь-яке нововведення мусить розпочинатися із 
запитання: «Що буде, якщо…». Тобто, необхідно дати 
сценарій розвитку подій і чим це закінчиться. Сьогодні 
повинен бути такий стан: на селі працюють його жите-
лі, функціонують кооперативи з використання техніки, 
зі збуту продукції, сільське господарство безупинно 
розвивається в національних інтересах. Якщо результат 
протилежний (що ми маємо зараз: організовували се-
лянські господарства, а одержали латифундії небачених 
у світі розмірів, що призвело до суцільного безробіття 
на селі), повинна бути законодавча відповідальність гла-
шатаїв ринку землі за умови існування повного безза-
коння і свавілля на селі. Мої аргументи нескладні, але 
вони беззаперечні, бо вірні.

Те, що у всьому цивілізованому світі існує ринок 
землі, не є аргументом щодо негайного його запрова-
дження в Україні. У світі землю продають своїм жите-
лям сільської місцевості. А наші селяни стоять перед 
вибором – збільшити споживання продуктів харчування 
або й далі залишатися голодними, зате купити землю та 
лопатою її обробляти. Поряд з цим масове рейдерство, 
вбивства власників дрібних господарств, залякування, 
пограбування з каліцтвами, за відсутності адекватного 
державного реагування на ці явища, вказують на те, що 

після запровадження ринку землі селяни залишаться без 
неї миттєво.

Від деяких «младореформаторів» іноді можна почу-
ти, що «найвища ціна на землю сільськогосподарського 
призначення в Голландії – 60 тисяч Євро, тому що там 
вона відвойована у моря і там вирощують тюльпани». 
Ні, не тому, що відвойована в моря. Україна багато землі 
відвоювала з боліт Полісся – осушила. І що? Чи обов’яз-
ково треба в моря відвойовувати? І тоді вона стане най-
дорожчою в світі? А якщо відвоювати в океану? Так 
міфи не розвіюються, а створюються.

1. В Голландії не було наших реформаторів, які б за-
програмували розвиток країни на поразку. Дійсно, там 
на самих гірших землях Європи (а може й світу) виро-
щують найприбутковіші в світі сільськогосподарські 
культури і найпродуктивніших тварин. Ми ж в Україні 
вирощуємо культури, які до 50 разів менш трудомісткі і 
дають найнижчий рівень прибутку у розрахунку на 1 га 
ріллі. В результаті Україна світовий чемпіон з експорту 
продукції в тоннах (щорічно ще із експортом вивозить-
ся азоту, фосфору і калію на 18 млрд грн.), а Голландія 
(також Бельгія, Данія тощо) – чемпіон у доларах. У роз-
рахунку на 1 га ріллі і багаторічних насаджень Голлан-
дія експортує в 170 разів більше продукції, ніж Україна. 
Тобто, якщо Україна змінить структуру посівних площ, 
то на найкращих у світі землях, за зростаючого світового 
дефіциту земель, можна одержати значно вищий рівень 
прибутку від експорту, ніж Голландія (й ціну 1 га – 60 
тис. євро). До того ж, на одного жителя в Голландії при-
падає 0,06 га ріллі та багаторічних насаджень, а в Україні 
– більше 0,8 га (у 13 разів більше). Як бачимо, на експорт 
в Україні може працювати значно більша частка ріллі, 
ніж в Голландії (в Голландії значно вища частка імпорту 
продовольства, яка буде й далі наростати). Це ще збіль-
шить ціну землі України. Правда, таку структуру посів-
них площ необхідно було застосовувати з 1990 року.

2. Слід зазначити, що після проголошення рефор-
мування українського сільського господарства в Європі 
був великий переляк. Якби ми зуміли організувати пра-
вильне господарювання на найкращих землях у світі, це 
призвело б до повної ліквідації сільського господарства 
Європи (Україна поставляла б дешевше продовольство). 
Адже технологічні витрати в Європі значно вищі, ніж в 
господарствах України розміром 500 - 5000 га ріллі. Але 
дякуючи різним «консультантам» з дипломами академі-
ків, Україна зайняла єдину ринкову нішу – вирощування 
найменш прибуткових й найменш трудомістких культур. 
Чиновники, дякуючи «експертам» (а може і самі мудру-
ють), запрошують інвесторів до української економіки 
без будь-яких, навіть елементарних, стратегічних розра-
хунків. Вони й приїхали. Набудували (й продовжують 
будувати) зернові термінали в портах Чорного моря. Не 
для України – для себе!

3. Безробіття в сільській місцевості (працювало у 1990 
р. 4,9 млн осіб, а зараз менше 0,5 млн осіб) є наслідком 
всіх вище перерахованих чинників або проблем. Наші 
села зникають разом з молоддю, залишаються лише пен-
сіонери, і це стало проблемою працевлаштування. Але не 
можна стверджувати, що більшість власників паїв хочуть 
їх продати, щоб отримати гроші і дожити свій вік гідно. 
Це відверта брехня! Наші селяни століттями чіплялися за 
землю мертвою хваткою, а тут «теоретики» обґрунтову-
ють, що паї селяни хочуть масово продавати. Схоже на 
самовбивство китів або інших морських мешканців. В 
нормально структурованій економіці з нормальними за-
конами, які захищатимуть господарство і власність селян, 
ніхто не буде збиратися «дуркувати» й доживати без зем-
лі і власності згідно теорії, яка розроблена недолугими 
«експертами» спеціально для України.

Від редакції:
Підсумовуючи матеріали Парламентських слухань 

щодо земельного питання та коментарі знаних вітчизня-
них експертів, можна  в черговий раз констатувати, що 
всі ніби все розуміють, але компроміс у земельних відноси-
нах шукатимуть ще довго. І це не так погано, як зда-
ється на перший погляд. Пройдуть роки, десятиліття, 
і нинішні відчайдухи-реформатори стануть стареньки-
ми поміркованими консерваторами, які ні за які гроші не 
продадуть нашу землю нікому, окрім її справжніх госпо-
дарів – українських хліборобів.

Підготував Володимир Майський

ДОЛЮ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОВИНЕН 
ВИРІШУВАТИ ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
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МРІЮ ПОПРАЦЮВАТИ НА МОСКОВСЬКІЙ КРАСНІЙ ПЛОЩІ, 
КОЛИ ЇЇ РОЗБИРАТИМУТЬ НА БРУКІВКУ!

Життя чудове. Цю тривіальну фразу може вимо-
вити, за тих чи інших обставин, будь-яка людина, 
але в устах цього чоловіка, на долю якого випали не-
людські випробування, в цих звичних словах розкрива-
ється особливий підтекст. Лише той, хто насправді 
заглянув смерті в очі, може гідно оцінити життя й 
відчути його красу і неповторність. 

Кор.: Будь ласка, розкажіть свою історію в 
кількох словах.

Ю. А.: Я фермерував на Луганщині, в Станично-Лу-
ганському районі. Мав в обробітку близько 3-х тисяч 
гектарів землі, вирощував зернові й технічні культури, 
займався також тваринництвом і овочівництвом. Були в 
нашому господарстві й переробні підприємства (млин, 
олійний цех, ковбасний цех, хлібопекарня, консервний 
завод та ін.) Колектив у нас був дружний, міцний, спра-
ви йшли добре, господарство було успішним і знаним не 
тільки в районі, а й за його межами. Все було добре до 
того часу, коли відверто антиукраїнські дії окремих го-
ре-політиків, голів держадміністрацій та продажних де-
путатів, які лицемірно називали себе народними обран-
цями, не розпалили на Сході України так звану гібридну, 
а насправді відверту війну проти власного народу. Ві-
дразу на поверхню піднялася брудна маргінально-кри-
мінальна піна, і на теренах області з’явилися так звані 
бойовики, зусиллями яких людей під дулами автоматів 
примусили вийти на так званий референдум, про котрий 
не хочеться навіть згадувати.

Коли сепаратисти помітили, що я допомагаю Укра-
їнській армії продуктами й іншими ресурсами, мене 
схопили поплічники такого собі бандитського ватажка з 
позивним «Бетмен» і понад півроку тримали в полоні як 
заручника. Били, ламали, катували, знаходячи все жор-
стокіші тортури. Домагалися, аби я зрікся Батьківщини. 
Нас, українських бранців, було 533, а на момент мого 
звільнення (викупили рідні та друзі) залишилося лише 
13. Жоден з нас не зрадив Україну, не осквернив укра-
їнського прапора, хоч до цього неодноразово змушува-
ли наші тюремщики, обіцяючи взамін життя і волю. Не 
хочу згадувати зайвий раз цих недолюдків, але навряд 
чи зможу забути, як мені виламували плоскогубцями 
зуби або влаштовували так званий «дзвінок Путіну»: це 
коли голого чоловіка розпинають на опалювальній бата-
реї та оголеним електропроводом під напругою припа-
люють йому статевий орган.

Після мого викупу та звільнення я важив близько 40 
кілограмів, хоч раніше був досить огрядним чоловіком. 
На додаток – відбиті нирки, печінка й селезінка, полама-
ні ребра, виламані зуби, скалічені руки. Позаду – чор-

ний морок полону і згарища повітряних замків. Здава-
лося, далі не варто жити. Проте саме в цей час я відчув, 
що не сам долаю своє лихо: підтримали рідні, друзі, ко-
леги-фермери. Держава, нівроку, нічим не віддячила за 
мою самовідданість. Та й не заради її подяки я вижив. 
Батьківщину люблять не за подяки й нагороди, а за те, 
що вона одна.

Кор.: Яким Ви знайшли своє господарство після 
звільнення?

Ю. А.: На своїй колишній базі в с. Широкине Ста-
нично-Луганського району я знайшов напівзруйноване 
й пограбоване господарство. Посіви пшениці згоріли, 
вдалося зібрати лише 20 % можливого врожаю. Техніка 
здебільшого розкомплектована, потребує ремонту. Все 
необхідне довелося купувати за готівку, натомість пше-
ницю ледве продали… по 70 копійок. Важко було проща-
тися з селом, якому віддав протягом минулих років так 
багато. Ось школа, дитячий садочок лікарня, клуб, інші 
дорогі серцю споруди. Всі вони відчували підтримку й 
допомогу нашого господарства. А сьогодні воно саме 
потребувало допомоги, та не могло її отримати тут, де 
майже 30 % населення примкнули до сепаратистів і ра-
дісно бігали з автоматами, лякаючи пенсіонерів. З моєю 
появою «аватарів» ніби поменшало. Видно, поховалися 
кудись, хоча слід було сподіватися, що вони давно сидять 
за гратами. Втім, це вже турбота відповідних органів. 
Отже, я втратив практично все: будинок і продовольчий 
магазин у Луганську, бізнес, квартиру, авто, здоров’я. Але 
жити було потрібно. Відтак залишив я свою базу місцевій 
українській військовій частині, а сам зібрав з попелища 
те майно, яке земляки ще не встигли розтягти, і подався 
дорогами неньки-України шукати кращої долі.

Кор.: Чи вдалося знайти ту долю?
Ю. А.: Знайти потрібний прихисток було нелегко, 

адже займатися чимось іншим, окрім хліборобства, не 
хотілося. Натомість, проїхавши дорогами Харківської, 
Полтавської, Вінницької, Чернігівської областей, я ніде 
не знайшов землі для свого господарства. Все, що зветься 
землями сільськогосподарського призначення, вже давно 
поділене, а щоб отримати якийсь клаптик, потрібно від-
дати валізу грошей. Взяти їх в банках я не міг, бо кредити 
зазвичай дають під заставу, а що я міг заставити?

Не хочу довго розповідати про ці та інші поневірян-
ня, бо вони, зрештою, позаду. Натрапивши на оголошен-
ня про можливість розмістити фермерське господарство 
в Народицькому районі Житомирської області, я поїхав 
туди. Як виявилося, недарма. Щоправда, занедбані поля, 
що зазнали впливу наслідків Чорнобильської катастрофи, 
справляли спочатку гнітюче враження: вкриті зеленим 
мохом, порослі чагарниками і навіть деревами до 20 см в 
діаметрі, вони мало походили на хліборобські лани моєї 
рідної Луганщини. Зате знайшлося багато людей, які охо-
че допомагали їх розкорчовувати та рекультивувати.

Кор.: Поліські селяни охоче прийняли Вас до 
себе чи були якісь проблеми?

Ю. А.: Скажу без жодних перебільшень: таких ро-
ботящих людей, як місцеві селяни, мені за мої 54 роки 
раніше бачити не доводилося – ні в шахті, ні в земле-
робстві. Вони повірили мені, за що я безмежно вдячний 
їм. Адже слід зауважити, що вирощування зернових не 
є традиційним заняттям для цих країв, тут споконвіків 
жили з лісових промислів. Овочівництво, тваринництво 
ще якось розуміли, а в серйозні врожаї пшениці не ві-
рили, аж поки не заколосилися наші поля. А вони були 

для цих країв неосяжні – тисяча гектарів. На їх тлі фо-
тографувалися, разом з нами раділи щедрому врожаю 
високосортної пшениці. Але це було потім. А спочатку 
десь треба було організувати базу нашого господарства. 
Про те, щоб взяти пристойний кредит і щось побудува-
ти, поки не йшлося, причини мною вже названі. Тому 
довелося позичати у знайомих звичайну готівку і нею 
перший час розраховуватися.

Кор.: Для будь-якого сільськогосподарського 
виробника основою є виробнича база. Як Вам вда-
лося за короткий час її створити?

Ю. А.: Придбали ми шість напівзруйнованих примі-
щень колишніх тваринницьких ферм, почали їх віднов-
лювати. І тут стався випадок, який мене вкрай здивував 
і водночас окрилив. Коли постало питання про підклю-
чення відремонтованих приміщень до електромережі, 
на допомогу несподівано прийшли представники влади: 
голова РДА Віктор Пащук та його перша заступниця 
Оксана Зоріна. Вони особисто приїхали до нас на буді-
вельний майданчик, вислухали мене, віддали необхідні 
розпорядження – і за три дні нам була підключена елек-
троенергія. Що мене найбільше вразило, це те, що за все 
з мене не взяли жодної копійки. Якби скрізь нам таких 
керівників, то Україна швидко встала б з колін і не стоя-
ла б жебрачкою перед зачиненими дверима Євросоюзу.

Взагалі, тут поступово я став звикати до того, що 
влада не заважає, а допомагає чим може, при цьому ні-
хто не каже вимогливо «дай», як це було прийнято на 
Луганщині. Немає такого на Поліссі. Тут люди добрі, 
відверті, готові допомогти. Не без того, щоб хтось спив-
ся, звикши до дармових «чорнобильських» грошей. Але 
основна маса селян хочуть і люблять працювати.

Кор.: Які ще особливості Поліського краю ста-
ли для Вас приємним відкриттям?

Ю.А.: Про одну характерну деталь хочу розпові-
сти: вона стосується вшанування братських і взагалі 
військових могил. Пригадую, як на Луганщині нас зом-
бували брехнями про те, що на «материковій» Україні, 
особливо в її західних областях, руйнують пам’ятники 
радянським воїнам. Заявляю відповідально: тут можна 
зустріти солдатські поховання з обелісками й без них, 
але всі вони дбайливо прибрані та прикрашені квітами. 
Всі знають: в цих могилах лежать люди, і не має значен-
ня, за кого і проти кого вони воювали й віддали життя.

Кор.: Ваша родина разом з Вами?
Ю. А.: Син поруч, допомагає вести господарство, 

а дружина поки що турбується й піклується про нас на 
відстані. Але ми неодмінно будемо разом. Якби не сім’я, 
навряд чи витримав би я все те, що випало на мою долю. 
Життя чудове, і таким його намагатимуся зробити для 
тих, кого люблю.

Кор.: Що б Ви хотіли побажати Луганщині, 
Україні, всім нам?

Ю. А.: Я люблю Україну, і про неї думав навіть тоді, 
коли втрачав свідомість від катувань, якими мене ламали 
недолюдки, що продали Батьківщину за пляшку горілки 
та автомат Калашникова. Я також люблю Луганщину й 
вірю в її щасливе майбутнє, навіть номери на авто збе-
рігаю луганські. Великі надії й сподівання покладаю на 
Полісся, яке вже встиг полюбити. Мрію попрацювати 
на московській Красній площі, коли її розбиратимуть на 
бруківку. Буду розбирати, скільки вистачить сил. Слава 
Україні!

Спілкувався Володимир Майський

БЕЗ ПРАВА НА БАЙДУЖІСТЬ

Сільські трударі — дуже зібрані та відповідальні 
люди. Так охарактеризувала їх, зокрема, голова Сватів-
ської районної ради Віта Сліпець у одному з своїх ви-
ступів. Вона не лише віддала данину пошани нелегкій 
сільськогосподарській праці, а й у цифрах та фактах 
розповіла про заслуги місцевих аграріїв. Саме вони до-
помагають медичним установам, школам, дитсадкам, 
закладам культури, сільським радам... Вони роблять 
значний внесок у будівництво та ремонт доріг. Вони під-

тримують матеріально спортсменів та аматорів худож-
ньої самодіяльності, роблять благодійні внески, рятую-
чи життя та здоров’я тих, хто цього потребує. Підтримка 
аграріїв на Сватівщині – це та рушійна сила, що допома-
гає жити й розвиватися району і позитивно впливає на 
активність селян усієї Луганщини.

Але ще залишаються невирішеними багато питань 
щодо розвитку аг-рарної галузі на Луганщині та захисту 
аграріями своїх прав і інтересів. Великі аграрні підпри-
ємства мають відповідно великі труднощі та складнощі, 
але малі та середні підприємства, дрібні землевласники, 
фермери, одноосібники мають їх не менше, а часом – ще 
й більше. Так, відкритими залишаються такі хвилюю-
чі питання: як працювати дальше без спецрежиму ПДВ 
та відсутності дієвої, ефективної фінансової підтрим-
ки аграріїв, чого чекати від змін в оподаткуванні та чи 
осміляться народні обранці запровадити продаж землі 
сільськогосподарського призначення.

Всі ці та інші проблемні питання обговорювалися на 
зборах сільгоспвиробників, що відбулися в період з 5 по 
7 грудня 2016 року по всіх районах Луганської області, 
підконтрольних Україні, за участі голови Аграрного со-
юзу України Геннадія Новікова та заступника генераль-

ного директора Асоціації фермерів та приватних землев-
ласників України, головного редактора газети «Вісник 
Фермер України» Михайла Данкевича. Узагальнюючи 
думку своїх колег в. о. голови Луганської АФЗ Сергій 
Ковальов звертаючись до своїх колег, сільгоспвиробни-
ків Луганщини, наголосив:

– «Наші уряди працюють без чіткої стратегії розвит-
ку (від кредиту МВФ до кредиту), депутатський корпус 
Верховної Ради формується з олігархічної складової, 
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КООПЕРАТИВ «ВОСТОК» – ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Кор.: Яка мета створення сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу "Восток"? Які хлібороб-
ські господарства Луганщини стали його фундатора-
ми і першими членами?

С. К.: Кооператив «Восток» створений у 2014 році 
за ініціативи Асоціації фермерів та приватних землев-
ласників Луганської області. Засновниками коопера-
тиву стали юридичні особи, а саме: СФГ «Пролісок», 
ФГ «Злагода», ФГ «Адоніс-агро», СФГ «Тополі», ФГ 
«Макс-Агро» , АФ «Марківська», АФ «Просяне», АФ 
«Курячівська, ФГ «Крот». Мета створення кооперативу 
– здешевлення придбання ресурсів для сільськогоспо-
дарського виробництва, а також збільшення відпускної 
ціни при продажу сільськогосподарського збіжжя. Коо-
ператив має незалежну лабораторію з перевірки якості 
зернових культур та соняшнику. Послугами кооперати-
ву на сьогоднішній день користуються землевласники 
та орендарі земельних ділянок загальною площею по-
над 18 тисяч гектарів, в тому числі одноосібники пло-
щею понад 800 га.

Кор.: Чим займається кооператив?Які його плани 
на майбутнє?

С. К.: Діяльність кооперативу спрямована на прак-
тичну допомогу його членам, а також іншим середнім 
і дрібним сільськогосподарським виробникам у поз-
бавленні їх від необхідності мати справу з різного роду 
посередниками на всіх стадіях виробництва й збуту 
продукції. Загальновідомо, що наразі біля селян роять-
ся всілякі імпортери, дилери, дистриб’ютори тощо. Всі 
вони пропонують купити ті чи інші ресурси саме з їхнім 
брендом, причому ніхто з них ніколи не зізнається, що є 
вже третім чи четвертим перекупником, тобто звичним 
спекулянтом.

Скажімо, хоче наш фермер створити взимку запас 
паливно-мастильних матеріалів для своєї техніки. За 
звичкою робить це взимку, коли цей сегмент ринку тро-
хи заспокоюється. Хлібороб знає, що якісні й відносно 
недорогі нафтопродукти виготовляють у Білорусі, на 
Мозирському НПЗ. Але сам він туди не поїде, бо з од-
ним бензовозом його там не приймуть, а за цистерну він 
не зможе заплатити, не маючи потрібної суми в доларах. 
До того ж, навколо нафтопереробного підприємства теж 
«працюють» численні дочірні фірми й фірмочки, яким 
дуже кортить намастити на свій шматок хліба ваше мас-
ло. Обійтися без їх «послуг» іноді важко навіть досвід-
ченим імпортерам, які працюють з цим НПЗ по декілька 
років. А кооператив здатний налагодити прямі постав-
ки і забезпечити надійне зберігання нафтопродуктів у 
зручному місці в межах території свого обслуговування. 
Сподіваюся,що нам вдасться обзавестися власною на-
фтобазою, з нормальними під’їздними комунікаціями, 
підземними сховищами, сучасними роздавальними ко-
лонками, навченим персоналом та контрольною лабора-
торією. Це гарантуватиме постачання хліборобам якіс-
них нафтопродуктів та чесні розрахунки за них.

Аналогічні підходи будемо застосовувати і в інших 
напрямках своєї діяльності. Аграрії Луганщини – люди 
розумні й терплячі, вони повною мірою сьорбнули лиха 
і дуже чутливі до будь-якої фальші. Тому «Восток» пра-
цює і працюватиме тільки для них, прозоро й чесно. 
Коли нам повірять, тоді й наші мрії стануть реальними.

Кор.: Яке місце в діяльності кооперативу відво-
диться просуванню продукції на ринок?

С. К.: Реалізація сільськогосподарської продукції 
здавна була справою мало рентабельною. Або віддай пе-
рекупнику за безцінь, або стій і чекай свого покупця. А 
той може й не прийти. Давайте розглянемо простенький 
приклад з молоком. Скажімо, фермерське господарство 
чи приватна агрофірма продає молоко заготівельникам 
по 4 гривні за літр. Ті його швиденько везуть до свого 
холодильного цеху, де змішують, охолоджують, паспор-
тизують і переправляють до молокозаводу, отримуючи 
за літр вже 8 гривень. Все, їх робота на цьому закінчена, 
далі вже працює технологічна схема заводу. Звідти го-
товий продукт, фасований чи розливний, надходить до 
споживачів. Ціни на нього ми зараз не будемо аналізува-
ти, але цілком зрозуміло, що заготівельники «наварили» 
по 4 гривні на літрі молока там, де міг би спрацювати 
обслуговуючий кооператив.

Ще цікавіші колізії трапляються з овочами. Помідо-
ри, баклажани, перець, огірки, картоплю та інші дари 
ланів завжди вирощували на Луганщині, бо гріх цього 
не робити, коли є чорна земля і ставок, з якого можна цю 
землю зрошувати. На жаль, овочі, як відомо, псуються 
швидше, ніж визрівають, тому щойно з поля їх потрібно 
швидко довезти до ринку, і то не столичного, а місцево-
го. Приїдеш туди на старенькому пікапчику – не знайдеш 
місця, де стати, ще й нагримають або шини проколють. 
Інша справа, коли на ринкову площу рано-вранці при-
буде кооперативний рефрижератор, завантажений 20-ма 

тоннами  свіженьких, з крапельками роси на шкірках, 
помідорів чи огірків. Можна бути впевненим, що назад 
у село ці овочі не поїдуть. А якщо інколи й доведеть-
ся повернутися з певною частиною багажу, то вантаж 
прийме кооперативний переробний цех. А звідти овочі 
повернуться вже не на базар, а до супермаркету, в герме-
тичних банках з яскравими етикетками, з сертифікатами 
на відповідність світовим стандартам.

Те, про що я вам розповів, це не фантазії, а скоріше 
спогади про не таке вже й давнє минуле, коли споживча 
кооперація на селі досить ефективно працювала з сіль-
госпвиробниками навіть в жорстких умовах планової 
економіки і суцільного бездоріжжя. Не буду цитувати 
колишнього вождя, але запевняю: кооперація може ста-
ти для України золотим ключиком, яким відчиняються 
омріяні двері. Не до Європи, там нас не дуже чекають, а 
до власного достатку, без якого Україну не уявляю.

Кор.: Як ставиться до кооперативу «Восток» міс-
цева влада, чи допомагають хоча б мріяти?

С.К.: Чесно кажучи, з владою ми завжди знаходили 
і знаходимо спільну мову, хоча іноді доводиться й по-
сперечатися. Головне, щоб суперечки не до сварки при-
водили, а до істини.  Сьогодні і очільники області, і їх 
районні підлеглі, і ми, сіромахи, разом міркуємо: чому 
в селі немає жодної роботи, окрім як на власному го-
роді – для виживання? В журналі «Новое время» мені 
трапилася стаття, яку написав спадковий швейцарський 
фермер, який працює в Україні на 1,6 тис. га орендова-
ної землі, узявши кредит у Швей-царії під 2,5% річних: 
«Ми можемо дешево взяти гроші… Якщо брати кре-
дит в Україні, то неможливо перекрити ці проценти». 
І таких прикладів можна навести чимало. Через обме-
женість сільськогосподарських угідь багато фермерів 
з Європи вирішили орендувати землю в Україні, інве-
стувати у створення тваринницьких ферм тощо. Зараз 
сотні іноземців, маючи можливість взяти в себе на бать-
ківщині кредит або ж привезти техніку, вже працюють 
на великих підприємствах, а ще більше – чекають часу, 
коли запровадять в Україні ринок землі. Вони ж активно 
лобіюють скасування мораторію на її продаж.

Натомість ми бачимо неможливість для вітчизняних 
селян організувати фермерське господарство за ниніш-
ньої кредитної системи та легке входження іноземців в 
аграрний сектор економіки з власним капіталом, одер-
жаним в їхніх країнах. Така тенденція стає сумним ви-
роком для українців на найближчу, а тим більше – на 
віддалену перспективу.

Звичайно, нам ніхто не заважає мріяти, тому будемо 
охоче допомагати сільським товаровиробникам і запро-
шуємо їх до свого кооперативу. В усякому разі, з посе-
редниками розберемося, а далі будемо разом торувати 
шляхи до кращого життя. Ось у Сватові стоїть зруйнова-
ний обстрілами млин. Ми його відремонтуємо і будемо 
молоти борошно. А з борошна наші майстрині вміють і 
макарони робити, і хліб пекти, і запашні короваї. Голов-
не, щоб мир і злагода повернулися на Луганщину.

Спілкувався Володимир Майський

БЕЗ ПРАВА НА БАЙДУЖІСТЬ

ресурсів для формування бюджету взяти ніде, окрім як 
в неорганізованій масі середнього клаcу аграрного сек-
тору економіки, в черговий раз держава хоче проїхати 
тяжкі часи за рахунок села. Пільгу по ПДВ ми з вами 
провідпочивали у Єгиптах, Еміратах, Таїландах, а хтось 
на лижах у Буковелі. В той час, коли потрібно було захи-
щатись, ми думали, що хтось за нас зробить нашу робо-
ту і захистить аграрну галузь.

20 млрд доларів по Україні, або ж 700 грн на один 
гектар - оце ціна відсутності системи захисту агробізне-
су та нашої байдужості.

Чи потрібен нам продаж землі? І чого саме сьогодні, 
коли криза та війна? Поставте перед собою ці запитан-
ня: чи можемо ми, українці, сьогодні купити землю? Хто 
купить? А якщо ще три роки посухи? За який рахунок 
ми будемо збільшувати заробітну плату своїм праців-
никам, орендну плату пайовикам? Як і яким чином це 
будуть робити агрохолдинги та інші олігархи – неважко 
здогадатися.

Як повинен вижити одноосібник та інший дрібний 

господар в умовах тяжкого сьогодення? Чи є шлях роз-
витку для цієї категорії селян? Ми стверджуємо: є! Без-
перечно, це – розвиток кооперативного руху. У всьому 
світі в сільських регіонах – це надійний, дієвий та пе-
ревірений спосіб збільшення доходності кожної селян-
ської родини. На Луганщині 2014 року був створений 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Во-
сток», який, на жаль, з початком військових дій не мав 
змоги виконувати ті функції, для яких був створений, та 
який на даний час розбудовується.

Механізми захисту, в тому числі і середнього класу, 
в усьому циві-лізованому світі є – це громадські органі-
зації та політичні партії, які захищали і захищають агра-
ріїв. В Україні це Асоціація фермерів та приватних зем-
левласників України, яка захищає своїх членів згідно з 
Законом “Про фермерські господарства”. На Луганщині 
з початком військових дій фактично призупинили діяль-
ність обласні структури багатьох громадських організа-
цій, в тому числі і Асоціації фермерів (В. Лебєдєв). Бага-
то наших колег залишилося на тому боці лінії зіткнення, 
багато постраждали, але ніхто на національному рівні 
гучно це питання не підіймав, про нас забули. Сьогодні 
у нас великі проблеми зі збутом, транспортом, залізнич-
ними вагонами, у нас найнижчі ціни на збіжжя по всій 
Україні і багато інших проблем. Але після приходу на 
посаду губернатора області Юрія Гарбуза (який, до речі, 
має фермерське коріння), з ініціативи якого розроблена 
та починає реалізовуватися програма «Три Д» – асоці-
ації, бізнес, влада», значна увага приділена розвитку 
агропромислового комплексу.

Але для того щоб захищатись і лобіювати інтереси 
аграріїв на місцевому рівні, у Верховній Раді, в уряді, 

формувати закони, які будуть сприяти розвитку аграрної 
галузі, нам вкрай потрібні сильні громадські організації 
і потужні партійні організації, які повинні розбудувати-
ся з кожного села, району, об ласті й до Києва. Очолити 
їх повинні справжні лідери з нашого середовища.

Що робити? Шлях один – об'єднуватись, захищатись 
і перемагати, щоб хліборобами були наші діти й онуки, 
а не ті, хто вже планує скупити українські чорноземи. 
Нам потрібно згадати наших предків-козаків, які мали 
честь, гідність і прагнення до волі й свободи, і все це є і 
в нас. Нам потрібно подивитись на наших дітей і онуків 
– що ми їм залишимо? Кожний вирішує сам свою долю, 
і якою вона буде, залежить від нас.

Закликаємо всіх аграріїв Луганщини підтримати 
наші кроки по об’єднанню та розбудові громадських 
організацій, які захищатимуть інтереси аграрної галу-
зі. Лише об'єднавшись, ми зможемо впливати на владу 
при прийнятті рішень стосовно розвитку агропромис-
лового сектору, у т.ч. шляхом представництва в органах 
місцевого самоврядування та у Верховній Раді України. 
Впевнені, що об’єднавшись разом, ми все подолаємо і 
переможемо!»

Підготував Володимир Майський
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ДПЗКУ РОЗШИРЮЄ СПІВПРАЦЮ З ВИРОБНИКАМИ
НА ВЗАЄМОВИГІДНИХ УМОВАХ

Від великого до малого та середнього – приблизно 
так може звучати девіз року держави у відносинах з 
сільгоспвиробниками. Необхідність підтримки фер-
мерських господарств з боку держави знайшла відо-
браження одразу в декількох напрямках. Найголовні-
ший – це зростання видаткової частини бюджету про-
фільного міністерства у 2017 році через збільшення 
видатків на підтримку малих фермерів.

Як прокоментував Міністр аграрної політики та 
продовольства України Тарас Кутовий, це викликано 
необхідністю підтримати вітчизняних малих та се-
редніх сільгоспвиробників, зокрема, і фінансово. Так, 
цього річ Мінагрополітики запропонувало програму 
на 5,5 млрд гривень для реалізації такої підтримки, 
що в 20 разів більше, ніж минулого року.

Державна підтримка виробників – запорука їх 
успіху і процвітання, саме тому вона повинна зроста-
ти і охоплювати максимально усі сфери діяльності 
фермерських господарств.

Відтак і Державна продовольчо-зернова корпора-

ція України спрямувала свою роботу на посилення 
прямої співпраці з дрібними та середніми сільгосп-
виробниками. Як повідомляв в. о. голови Правління 
ПАТ «ДПЗКУ» Олександр Григорович, минулого 
року частка фермерів у структурі закупівель ДПЗКУ 
склала близько 80%. Це у чотири рази більше, ніж у 
2015 році, коли лише 21% зерна придбавався безпо-
середньо у сільгоспвиробників.

Політика ДПЗКУ сьогодні будується на плідній 
співпраці з сільгоспвиробниками. Головна мета – 
підтримати селян з боку держави та надати їм мож-
ливість доступу до розгалуженої інфраструктури 
елеваторних потужностей ДПЗКУ на взаємовигідних 
умовах.

Яскравим свідченням намірів ДПЗКУ щодо роз-
ширення взаємодії з аграріями стало підписання з 
Аграрним союзом України Меморандуму про співп-
рацю з питань організації та координації роботи з 
торгівлі зерновими, олійними культурами та про-
дуктами їх переробки, який покликаний налагодити 
довгострокове, системне та плідне партнерство. Усі 
положення Меморандуму, як зазначають у ДПЗКУ, 
ґрунтуються на принципах захисту інтересів сіль-
госпвиробників.

Державна продовольчо-зернова корпорація Укра-
їни сьогодні не тільки ефективний гравець на зер-
новому ринку, а й надійний державний партнер для 
фермерських господарств. Саме тому цей державний 
зернотрейдер впевнено крокує на зустріч сільгоспви-
робникам і закликає їх до співпраці.

Ще одним інструментом державної підтримки 
сільгоспвиробників є запуск Державною продо-
вольчо-зерновою корпорацією України програми 
форвардних закупівель зернових врожаю 2017 року. 

Це дає можливість аграріям заздалегідь отримати обі-
гові кошти для проведення весняно-польових робіт.

Форвардну програму, в рамках якої планується 
закупити як озимі, так і ярі зернові культури майбут-
нього врожаю, запущено ДПЗКУ восени минулого 
року. В рамках програми заплановано у два етапи 
проавансувати сільгоспвиробників на загальну суму 
у понад 1 млрд грн, закупивши до 200 тисяч тонн 
продовольчої та фуражної пшениці, 200 тисяч тонн 
кукурудзи та до 150 тисяч тонн ячменю і сої.

З моменту запуску програми ДПЗКУ вже укладено 
17 договорів на закупівлю озимої пшениці та ячменю 
врожаю 2017 року та проавансовано сільгоспвироб-
ників на суму більше 24 млн. грн.  Наразі у ДПЗКУ 
вже розпочинають програму весняного форварду, за 
якою приймаються заявки на поставки як озимих, так 
і ярих культур майбутнього врожаю. Тож не зайвим 
буде нагадати вітчизняним аграріям про можливість 
взяти участь у форвардній програмі корпорації на ви-
гідних та прозорих умовах.
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ФЕРМЕРСТВО СТАЄ НЕБЕЗПЕЧНОЮ ПРОФЕСІЄЮ!?
Торішньої осені ЗМІ повідомляли про зухвале й жор-

стоке пограбування фермера у Кременчуцькому районі 
на Полтавщині. Пізно увечері троє зловмисників у ба-
лаклавах розбили вікно й увірвалися до будинку, що був 
на околиці села Вільна Терешківка. Катували чоловіка, 
дружину й дитину розпеченою праскою, доки змусили 
віддати заощадження.

Злочинці до цього часу не знайдені. Звісно, що у 
сільській місцевості набагато «сприятливіші» умови для 
розбійних нападів, ніж у місті, де в багатоквартирних 
будинках і сусіди можуть почути шум та крики, й полі-
ція прибуде на виклик швидше, а не тоді, коли злочинців 
і слід простиг. А фермери як найзаможніші люди на селі 
стають чи не першою мішенню для грабіжників.

5 січня цього року у селі Дрижина Гребля Кобеляць-
кого району бандити здійснили напад на сім’ю 59-річної 
жінки-фермера. Близько 21.30 раптом перестали працю-
вати стільникові телефони. Потім у будинку зникло світ-
ло. А коли чоловік вийшов надвір з’ясувати, чому немає 
електрики, отримав удар по голові чимось важким.

У будинку нападники зв’язали подружжя, били, ви-
кручували пальці, погрожували пістолетом, вимагаючи 
гроші. Врешті забрали з автомобіля 25 тисяч гривень. 
До речі, перед тим, як зникнути, «гуманні» розбійники

Фото з сайту ГУ НП в Полтавській області - 
результат роботи грабіжників

перебинтували закривавлену голову господаря обійстя.
Мобільні телефони запрацювали лише близько півно-

чі. Певно, злочинці зуміли знеструмити трасформаторну, 
що також живила вежу мобільного зв’язку.

Нападники були одягнені у білі маскхалати, білі бахі-

ли, рукавиці, а їхні обличчя закривали шапки-балаклави. 
Машину вони залишили далеко від місця злочину. Тобто, 
діяли надто професійно, не залишивши ні відбитків паль-
ців, ні відбитків підошв взуття.

Усе це наводить на думку, що «працювали» не ама-
тори, а може, чинні чи екс-правоохоронці або навіть 
сецпризначенці. Ну як у Княжичах на Київщині...

Ще один випадок пограбування фермера з села Береж-
нівка Кобеляцького району тільки зміцнює таке припу-
щення. Адже проти нього поліція порушила кримінальне 
провадження, але «збивши» гроші, справу закрила. Од-
нак під час обшуку в будинку правоохоронці побачили, 
де в потаєнному місці знаходиться сейф. Цього не знав 
ніхто, навіть родичі потерпілого. А через кілька тижнів, 
перед Новим роком, коли фермер святкував у кафе день 
народження товариша, будинок пограбували: сейф лома-
ми видерли зі стіни й вигребли з нього все, до копійки.

За словами начальника відділу комунікацій ГУ Нацпо-
ліції в Полтавській області полковника поліції Юрія Сулає-
ва за 2016 рік в області скоєно близько 70 розбійних нападів 
на громадян, в тому числі й зі смертельними наслідками: 
бандити позбавляли життя стареньких самотніх людей на-
віть за 500 гривень. Майже 70% злочинів розкрито.

Людмила Стельмах (Кучеренко)

МАЙБУТНЄ ФЕРМЕРСЬКОГО РУХУ
ЗА ФІКСОВАНИМ ЧЛЕНСТВОМ

10 лютого відбудеться обласна конференція Асоціа-
ції фермерів та приватних землевласників «Відроджен-
ня Полтавщини». З чим фермери області ідуть у 2017 
рік? Яким був рік минулий?

Про це у інтерв’ю з головою обласної АФЗ Віктором 
Галичем.

– М. М. Щороку фермери підбивають підсумки ро-
боти, оцінюють перспективи у році прийдешньому. 
Яким бачиться вам рік, що минув та шо чекає фермерів 
у 2017 році?

– В. Г. На мою думку, 2016 рік був одним із най-
гірших за роки Незалежності для сільгоспвиробників, 
перш за все для фермерів. Так, фермери отримали не-
поганий врожай. Але у законодавчому полі ми втратили 
напрацювання минулих років. Верховна Рада IV скли-
кання прийняла законодавчу базу, яка діяла до 2015 
року: спецрежим ПДВ для фермерів. Але торік через 
незгуртованість фермерів та інших сільгоспвиробників, 
які не змогли «дотиснути» парламент, ми втратили піль-
ги з оподаткування. У цьому році пільги матимуть ово-
чівники, цукровики та тваринники. Останні дві категорії 
– переважно олігархи. 

–М. М. Що скажете про корупцію в земельних від-
носинах?

– В. Г. У земельних питаннях корупція не лише зали-
шилася, а й зросла. До того ж зараз активно лобіюється 
продаж землі. Перед Новим роком було засідання Кабмі-
ну, де на порядок денний внесли питання про проведен-
ня земельної реформи. Дуже хочеться нашим кермани-
чам зайнятися торгівлею українською землею. Знаючи 
теперішню владу, її погляди на реформи, вважаю, що 
її й близько не можна підпускати до продажу землі, бо 
вона бачить лише можливість отримання прибутків від 
оборудок із землею. Причому корупцію одягають у тогу 
закону. Владцям абсолютно начхати і на майбутнє села, 
і на стабільність та розвиток сільських громад. Тобто, 
село ставиться на межу виживання.

- М. М. Чи потерпають полтавські фермери від рей-
дерських захоплень?

- В. Г. У Кіровоградській та Дніпропетровській об-
ластях торік трапилися сотні рейдерських захоплень 
землі й урожаю фермерів. Полтавська область поки що 
тримається: у нас таких видадків до десятка. Але коли 

почнеться розвал 
асоціації з середини, 
то… Навіть уявити 
боюся, що нас чека-
тиме. Адже для чого 
насамперед існує 
Асоціація фермерів? 
Щоб відстоювати 
права своїх членів 
на різних щаблях 
влади, щоб ділитися 
досвідом.

– М. М. Зараз ба-
гато говорять про 
дец ентралізацію. 
Якісь зрушення в цьо-
му плані бачите?

– В. Г. «Зрушен-
ня» цікаві. Напри-
клад, Миргородську 
податкову інспекцію 
ліквідовують. Пе-
реводять у Полтаву. 
В Миргороді зали-

шають лише відділення ДПІ. І відтепер, щоб отрима-
ти 10-хвилинну консультацію, потрібно буде їхати в 
обласний центр, бо таке право від місцевих інспекцій 
забирають. Для чого це роблять? Однозначно сказати 
важко.

Але за аналогією вимальовується не надто радісна 
картина. Коли вирішення земельних питань забрали 
від місцевих територіальних громад у область, то рі-
вень корупції зріс у рази. Тож є великі сумніви, чи ста-
не прозорішою робота фіскальних органів.

– М. М. Невже все так погано?
– В. Г. Не погано, а дуже паскудно. До того ж самі 

фермери почасти винні в тому, що різного роду чинуші 
використовують їх як дійну корову для власного збага-
чення. Кожен поодинці відкуповується від корупціоне-
рів-вимагачів замість того, щоб гуртом виступити проти 
них. На протестні акції, організовані нашою Асоціацією 
на Полтавщині, виходили десятки, а могли б вийти сот-
ні й тисячі фермерів. Та кожен чекає, що поки він від-
сиджуватиметься в кущах, хтось інший боротиметься 
за його інтереси. Тому перспектива змін на краще при 
нашій пасивності досить примарна. Ми не висунули у 
парламент своїх кандидатів. У нас фактично немає своїх 
представників у Верховній Раді, котрі б виражали ін-
тереси фермерства й селянства. Інфантилізм фермерів 
призвів до того, що фермерство як сила, що може від-
стоювати власні права, можновладцями всерйоз уже не 
сприймається.

– М. М. І в чому цей інфантилізм проявляється?
– В. Г. Найбанальніше питання – сплата членських 

внесків на статутну діяльність АФЗУ для багатьох фер-
мерів стає «непідйомним» питанням. Починаються різні 
відмовки. Хоч внески в розмірі 10 гривень із 1 га зем-

лі – це мізерні кошти. Внески платяться не лише для 
того, щоб функціонував апарат АФЗУ, а й для органі-
заційної спроможності відстоювати права фермерів на 
регіональному та центральному рівнях. Навіть відпра-
вити рекомендованим чи цінним листом від імені АФЗ 
звернення на ім’я Президента, Верховної Ради чи НАБУ, 
коштує мінімум 50 гривень. Внески також є мірилом на-
шої згуртованості. І тоді чиновники усвідомлюють, що 
фермери - монолітна сила, де загальне переважає над 
особистим. Але недалекоглядне «жлобство», на жаль, 
перемагає здоровий глузд.

- М. М. На останньому засіданні ради АФЗ «Відро-
дження Полтавщини» прозвучала пропозиція - ліквіду-
вати посаду голови обласної Асоціації.

- В. Г. Так, іноді деструктив доходить до абсур-
ду. Деякі голови районних АФЗ добалакалися навіть 
до такого. Але є вимоги Статуту нашої громадської 
організації. Вони не передбачають ліквідацію по-
сади голови обласної АФЗ. Якщо ми не виконуємо 
статутні вимоги, то про яку консолідацію фермерів 
можна говорити? Таке враження, що хтось отримав 
замовлення розвалити обласну АФЗ... Деякі фермери 
та голови районних АФЗ висловлюють претензії, що 
обласна АФЗ, мовляв, мало робить для захисту прав 
фермерів. Коли питаєш: «А яку суму внесків ви за-
платили на статутну діяльність?», то чуєш у відпо-
відь: «Нуль цілих і нуль десятих». Коли питаєш: «А 
у яких протестних акціях брали участь фермери ва-
шого району?», відповідають, що ніколи було: то по-
сівна, то жнива. Питаю: «А скажіть, як нардеп від ва-
шого округу голосував при ухваленні закону про ска-
сування спецрежиму оподаткування сільськогосппід-
приємств? А як він голосував за бюджет 2017 року?» 
Та замість відповіді - тиша. А якби фермери кількох 
районів зібралися та спитали зі свого депутата, чому 
він проголосував за ліквідацію пільг фермерам, то він 
іншим разом подумав би перед тим, як натиснути на 
кнопку. І якби хоч третина фермерів ставила незручні 
запитання своїм депутатам, то дивися б, і менше було 
лобістських законів на користь олігархату. Тож кожен 
фермер має зрозуміти, що у нинішніх умовах аж ніяк 
не можна займати хатоскрайницьку позицію. 

- М. М. Як ви прокоментуєте те, що на Полтавщи-
ні зареєстровано понад дві тисячі фермерфів і лише 
дванадцять з них мають картки фіксованого членства 
в Асоціації феремерів та приватних землевласників.

- В. Г. Вважаю, що Асоціація фермерів та приватних 
землевласників України прийняла правильне рішення: 
має бути фіксоване членство. Коли буде реєстр фіксова-
них членів Асоціації фермерів і приватних землевлас-
ників, то АФЗУ відстоюватиме інтереси своїх членів, а 
не аморфне фермерське середовище. Якщо хтось хоче 
залишитися сам на сам із сьогоднішніми жорстокими 
реаліями, то це його вибір. А хто прагне гуртуватися і 
відстоювати свої права через відповідні структури, той 
сплачує внески, стає фіксованим членом АФЗУ. Такий 
фермер до того ж має певні пільги на придбання сіль-
госптехніки та знаряддя, на оздоровлення. Тож май-
бутнє фермерського руху за фіксованим членством. З 
аморфними фермерами ніхто не працюватиме.

Розмовляв Микола Марченко
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ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Я маю земельну ділянку, яку здаю в оренду великому 

агропідприємству. В кінці грудня 2016 року закінчу-
ється договір оренди.

Вирішила передати землю в оренду моєму сусідові, 
місцевому фермеру. Для цього я написала листа орен-
дарю про те, що не буду продовжувати з ним орен-
ду. Що тут почалося. Мені дзвонили, приїздили і спо-
чатку умовляли, а потім почали ледь не погрожуючи 
шантажувати. Сказали, що нічого в мене не вийде, за 
законом я не можу передати землю в оренду іншому 
орендарю. Коли не було порушень договору, коли пов-
ністю виплачувалась орендна плата агрохолдинг має 
переважне право перед всіма іншими претендентами 
продовжувати орендувати мою землю на тих самих 
умовах. Неначе б то законом це забезпечено і мені не 
має куди дітися. Хіба що самій виходити на поле із 
сапою. Показували закон „Про оренду”, про переваж-
не право орендаря. Показували рішення вищих судів, де 
було відмовлено таким як я, власникам землі, передати 
її в оренду іншому орендареві. І тому звернення в суд 
нічого не дасть, бо суди захищають таких орендарів і 
заставляють продовжувати оренду знову з ними.

Невже це правда? Виходить, що настало нове крі-
пацтво і воно нескінченно.

Як вчинити? Чи можна щось зробити аби позба-
витись цього рабського капкану? Як відстояти свою 
землю?

Золотоніський р-н Черкаська область

Умови укладення, зміни, припинення і поновлення 
договору оренди землі визначаються Законом України 
«Про оренду землі». Де передбачено, що укладення 
договору оренди земельної ділянки із земель приват-
ної власності здійснюється за згодою орендодавця та 
орендаря (ст. 16).

А стаття 33 Закону передбачає «Поновлення дого-
вору оренди землі». 

По закінченню строку, на який було укладено до-
говір оренди землі, орендар, який належно виконував 
обов'язки за умовами договору, має переважне право 
перед іншими особами на укладення договору орен-
ди землі на новий строк (поновлення договору оренди 
землі).

Орендар, який має намір скористатися переважним 
правом на укладення договору оренди землі на новий 
строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до 
спливу строку договору оренди землі у строк, встанов-
лений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до 
спливу строку договору оренди землі. До листа-пові-
домлення про поновлення договору оренди землі орен-
дар додає проект додаткової угоди.

При поновленні договору оренди землі його умо-
ви можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недо-
сягнення домовленості щодо орендної плати та інших 
істотних умов договору переважне право орендаря на 
укладення договору оренди землі припиняється.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісла-
ний орендарем лист-повідомлення з проектом додат-
кової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам 
закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні 
умови договору і, за відсутності заперечень, приймає 
рішення про поновлення договору оренди землі (щодо 
земель державної та комунальної власності), укладає 
з орендарем додаткову угоду про поновлення догово-
ру оренди землі. За наявності заперечень орендодавця 
щодо поновлення договору оренди землі орендарю на-
правляється лист-повідомлення про прийняте орендо-
давцем рішення. 

У разі якщо орендар продовжує користуватися зе-
мельною ділянкою після закінчення строку договору 
оренди і за відсутності протягом одного місяця після 
закінчення строку договору листа-повідомлення орен-
додавця про заперечення у поновленні договору орен-
ди землі такий договір вважається поновленим на той 
самий строк і на тих самих умовах, які були передбаче-
ні договором. У цьому випадку укладання додаткової 
угоди про поновлення договору оренди землі здійсню-
ється із: власником земельної ділянки (щодо земель 
приватної власності); 

Додаткова угода до договору оренди землі про його 
поновлення має бути укладена сторонами у місячний 
строк в обов'язковому порядку. 

У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначе-
них частинами другою, п’ятою, шостою, восьмою цієї 
статті, зупиняється до моменту повідомлення орендаря 
про перехід права власності на земельну ділянку.

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні 
додаткової угоди до договору оренди землі може бути 
оскаржено в суді”.

З вересня 2016 року процедури земельних відно-
сини дещо ускладнилися, або можна сказати-деталі-
зувалися. Однак абсолютного і безповоротного закрі-
пачення ще не відбулося. Потрібно лише більше уваги 
приділяти земельним відносинам та їх процедурам. 
Грамотно і кваліфіковано їх використовувати в інтер-
есах своєї родини. 

Також існують рішення Верховного Суду з розгляду 
спорів щодо поновлення оренди попередньому оренда-
рю, який має переважне право оренди. Зазначені судові 
рішення дійсно поновлюють право оренди попередньо-
го орендаря через допущені власником землі помилки 
у процедурі земельних відносин – припинення оренди 
(прощання з агрохолдиногом). В тих випадках селяни 
не дотрималися нового, запровадженого у вересні 2016 
року, порядку припинення оренди. А цим скористалися 
попередні орендарі. Обіграли на цьому етапі.

Переважне право на укладення договорів оренди 
є, однак воно втрачається якщо власник землі не пого-
дився із запропонованими орендарем умовами у додат-
ковій угоді. І це повинно мати підстави.

Тому при намірі передати землю іншому оренда-
рю потрібно отримавши повідомлення попереднього 
орендаря про намір оренди і додаткову угоду уважно 
його розглянути на предмет дотримання вимог зако-
нодавства та оцінити вигоди запропонованих умов з 
іншими пропозиціями і власними планами. Протягом 
одного місяця проаналізувати їх і прийняти рішення 
про яке повідомити орендарю.

У випадку не погодження із запропонованими умо-
вами орендаря про це потрібно зазначити в листі. Тут 
потрібно бути уважним. Якщо новий орендар пропо-
нує кращі умови, то можливо попередній орендар по-
годиться дати такі умови і скористається своїм пере-
важним правом оренди. Тому при складанні відмови 
орендарю потрібно посилатися на вигідніші умови 
інших претендентів з економічних, соціальних, полі-
тичних, моральних, патріотичних, релігійних, власних 
перспективних причин.

Причини мають бути продуманими і вагомими, які 
не в змозі запропонувати агрохолдинг. Наприклад: при 
однакові орендній платі перевагами для вас є сусідство 
з орендарем, намір ведення спільної підприємницької 
діяльності, дружні відносини між вами особисто і між 
родинами, намір створити обслуговуючий кооператив 
з обробітку землі і вирощування сільгосппродукції для 
підвищення прибутку власнику від землі, спільна по-
літична сила, якій ви довіряєте, спільна участь у гро-
мадській роботі, спільний відпочинок, спільна церква, 
спільна благодійна діяльність, яку ви бажаєте еконо-
мічно підсилити своїм вкладом, дати більше можливо-
сті для підтримання нужденних односельців та місце-
вої громади через сплату податків місцевим фермером, 
перспектива працевлаштування для себе та своєї роди-
ни, можливість контролю за витратою прибутків на со-
ціальну сферу села, більшим контролем і можливістю 
впливу за використанням землі через погодження посі-
вів культур та багато багато іншого. Моральна і патріо-
тична причина це відчуття розбудови країни мільйонів 
середніх підприємців – хліборобів. При однаковому 
розмірі орендної плати моральні, патріотичні переваги 
для свідомої людини стають визначальною перевагою. 
І власник землі отримує моральне задоволення і духов-
не піднесення від усвідомлення особистої допомоги 
вітчизняному фермеру, спільного фінансування, яке 
він суб’єктивно може оцінити в таку ж або навіть біль-
шу суму. Усвідомлення отримання таких переваг перед 
агрохолдингом стає визначальним аргументом.

Про це все так детально і повністю писати не обов’яз-
ково. А повідомити можна так: „У відповідь на вашу 
пропозицію продовжити оренду моєї земельної ділянки 
повідомляю, що не погоджуюсь на продовження оренди 
з вами оскільки маю скористатися іншими пропозиціями 
використання моєї землі, які в двічі більші ніж попередня 
орендна плата, що є набагато вигіднішими для мене”.

Лист краще здати в контору орендаря під особистий 
підпис і відмітку (штемпель) про отримання із зазна-
ченням посади, ПІБ, дати і підпису на копії листа.

А коли контора агрохолдинга далеко (в Києві, або 
в офшорі), тоді потрібно направити свою відмову по-
штовим відправлення цінним листом з описом вкла-
дення і повідомленням про вручення адресату, аби в 
майбутньому попередній орендар в суді не заявляв, що 
лист не дійшов, або це була проста вітальна листівка.

Для цього виготовляють два примірники листа, на 
пошті заповнюють два „описи вкладення до відправ-
лення”, а саме, що це (лист-повідомлення), кому (назва 
орендаря), про відмову в продовженні оренди. Потім по-
штовий працівник завіряє печаткою ідентичність змісту 
листів та опису вкладення до них, потім один лист з опи-
сом вкладення вкладає у конверт і відправляє адресату, а 
інший примірник листа і опису вкладення залишається 
відправнику - вам, які разом з поштовою квитанцією 
про оплату доставки є належним письмовим доказом 
надсилання листа – повідомлення саме такого змісту і 
доказом про отримання цього листа орендарем.

Бувають випадки коли колишній орендар, керую-
чись недобрими умислами захопити землю, продовжує 
нахабно обробляти землю, надавати гроші, товари. 
Мета таких дій зрозуміла. Беззаперечне використання 
землі, отримання власником землі грошей, товарів в су-
довому процесі буде слугувати доказом конклюдентної 
(погоджувальної) поведінки власника землі на продов-
ження (поновлення) оренди. Це пастка в яку  попада-
ються неуважні та жадібні. Помилятися – дорого!

З кожним роком зростає цінність основного засо-
бу виробництва - землі. Більшість людей починають 
розуміти, що земля може давати вагомий прибуток, а 
успішні виробники це зрозуміли і вже давно прибутко-
во використовують землю збільшуючи обсяги вироб-
ництва і власні доходи.

Тому так загострилися земельні відносини. Сіль-
госпвиробники цінують і борються за кожну земельну 
ділянку всіма способами. Використовуючи хабарі, під-
купи, залякування, складне законодавство, помилкові 
дії, заплутування, байдужість, необізнаність, неуваж-
ність. І це зрозуміло.

У деяких власників землі склалося байдуже, неу-
важне ставлення до землі як власності. Очевидно воно 
навіяно чужими недобросовісними умислами. Не завж-
ди в повній мірі цінують її. Хоча коли мають у власно-
сті автомобіль, то використовуючи його знають прави-
ла дорожнього руху, знають і здійснюють його технічне 
обслуговування, страхують його, поводяться з ним бе-
режно, здійснюють заходи з його охорони тощо. Хоча 
окремі автомобілі вже стали дешевше вартості паю.

А тенденції ідуть до збільшення вартості землі від-
носно інших рукотворно вироблених предметів (теле-
візорів, автомобілів). До прикладу: на парламентських 
слуханнях 21.12.2016 р. була названа вартість землі в 
Тиролі: 1 га – 500000 євро. Це 50 (п’ятдесят) п’ятиріч-
них (за нашими мірками - нових) надійних іномарок. 
Або 25 надійних тракторів. У нас землі не гірші і треба 
усвідомити, що і ми скоро до цього прийдемо.

Тому до своєї землі, як до власності, потрібно ста-
витися уважно і пильно. А саме: знати правила, що ре-
гулюють земельні відносини і не давати себе завести в 
оману і помилитися. Такі помилки можуть призвести 
навіть до втрати землі.

 Багато чути, що на це не має коштів і сил. Тоді 
слід звернутися до майбутніх спадкоємців - дітей, 
внуків з пропозицією: чи хочуть вони отримати у 
майбутньому гарантоване НЕВИЧЕРПНЕ джерело 
прибутків, чи можуть вони зараз допомогти зберегти 
його для себе та свого роду.

Юридичний відділ АФЗУ

228-48-19
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ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНИКІВ УСІМА МОЖЛИВИМИ СПОСОБАМИ
Закон № 1666-VIII «Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо вдосконалення державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав влас-
ності» набув чинності 2 листопада 2016 року. На його 
виконання 9 листопада 2016 р. прийнята, а 16 листопада 
набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міні-
стрів України з питань державної реєстрації». Даною По-
становою уряд вніс зміни до багатьох нормативно-пра-
вових актів, а зокрема до:Порядку ведення державного 
реєстру актів цивільного стану громадян, Положення про 
Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, Порядку веден-
ня Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
Положення про Міністерство юстиції України, Про дер-
жавну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, Порядку 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Усі ці зміни 
направлені на виконання закону, покращення процедури 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
захисту прав власника. Їх можна розцінити, і як надмірну 
зарегульованість, і як додатковий, який буде перевірений 
уже часом, захист прав власників майна.

Отже основними змінами, які прийняті можна визна-
чити такі:

1. Розширено коло осіб, які мають право отри-
мувати Витяг з Реєстру про державну реєстрацію 
смерті. Тепер, крім інших, такий витяг мають право 
отримати особа, яка є кредитором померлого за умови 
пред’явлення договору, паспорту, особа, яка є власником 
або користувачем суміжної земельної ділянки сільсько-
господарського призначення (на доповнення до законо-
давства про відумерлу спадщину).

2. Право саме на безоплатне отримання Витягу про 
смерть надано також і органам місцевого самовряду-
вання (сільради), кредиторам спадкодавця, власникам 
або користувачам суміжних земельних ділянок із зе-
мельною ділянкою сільськогосподарського призначення 
спадкодавця у зв’язку із поданням заяви про визнання 
спадщини відумерлою.

3. Встановлено видачу Витягу з державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно замість Сві-
доцтва про право власності, перелік інформації про 
об’єкт та права на нього. Отже, свідченням проведення 
реєстраційної дії щодо нерухомого майна є Витяг з Дер-
жавного реєстру прав;

4. Визначено, за бажанням заявника (власника май-
на), отримання ним Витягу з Державного реєстру прав 
на нерухоме майно із проставленням на ньому підпису 
державного реєстратора та печатки (тобто здійснено по-
вернення до старої паперової форми існування докумен-
тів). Отже, надалі особа при державній реєстрації свого 
права на нерухоме майно має право отримати Витяг у 

паперовій формі із печаткою та підписом державного 
реєстратора. Наведене є поверненням до попередньої 
форми існування відносин державної реєстрації, разом 
з тим, для більшості населення: для землевласників та 
землекористувачів, людей похилого віку, для більшості 
підприємств, на нашу думку така форма є більш при-
йнятною, ніж електронна форма, яка ставить власника 
у залежність від багатьох факторів, таких як безперебій-
ність функціонування реєстрів, технічні несправності, 
людський фактор тощо.

5. Надано додаткові повноваження Міністерству юс-
тиції України, а саме щодо надання роз’яснень щодо за-
стосування законодавства з питань державної реєстра-
ції; проведення моніторингу реєстраційних дій; внесен-
ня до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання 
щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття но-
таріальною діяльністю; здійснення державної реєстра-
ції політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх 
об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій робо-
тодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядо-
вих організацій, представництв, філій іноземних благо-
дійних організацій, постійно діючих третейських судів, 
реєстрацію статуту територіальної громади м. Києва; 
реєстрації статутів Національної академії наук та націо-
нальних галузевих академій наук; державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та інформацій-
них агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

6. Введено нову опцію «електронна адреса» для зво-
ротного зв’язку із власником об’єкту нерухомого майна. 
Так, тепер у разі надання власником майна своєї електро-
нної адреси, державний реєстратор прав може повідомити 
власника на цю адресу про подані заяви про реєстрацію 
прав на його майно, а саме: тип заяви, її реєстраційний 
номер, дату та час подання, прізвище та ім’я заявника.

7. Передбачені заходи швидкого реагування на вчи-
нення реєстраційних дій без згоди власника майна: 
по-перше: повідомлення власника майна про дії третіх 
осіб відносно майна; по-друге, встановлений чіткий ал-
горитм дій щодо зупинення реєстраційних дій за заявою 
власника або за рішенням суду про заборону вчинення 
реєстраційних дій.

8. Як вже було зазначено вище: повернуто паперову 
форму документу, який посвідчує право особи на не-
рухоме майно – Витяг – без використання спеціальних 
бланків, однак із печаткою та підписом державного реє-
стратора (крім випадків проведення державної реєстра-
ції у результаті вчинення нотаріальних дій з нерухомим 
майном, об’єктом незавершеного будівництва).

9. Встановлено вимогу подання для державної реє-
страції сервітуту на частину земельної ділянки витягу з 
Державного земельного кадастру.

10. Встановлено додатковий захисний механізм 
від рейдерських захоплень: засвідчення нотаріусом 
справжності підпису на документах, що посвідчують 
передачу майна: встановлено, що для державної реє-
страції права власності у зв’язку з передачею майна у 
власність юридичної особи як внесок до статутного ка-
піталу, передачею майна фізичним особам, що виходять 
зі складу товариства, необхідно надати державному ре-
єстратору акт приймання-передачі або інший документ, 
що підтверджує факт передачі такого майна із засвід-
ченням нотаріусом справжності підписів.

Цей чималий список нововведень дає підстави дій-
ти до думки про рішучі дії, направлені на захист прав 
власників нерухомого майна. Разом з тим, їх ефектив-
ність буде залежати від професійності державних реє-
страторів, ефективності роботи реєстрів і багатьох ін-
ших факторів. Так, сумнівним з точки зору захисту від 
неправомірних дій видається захід щодо нотаріального 
посвідчення підписів осіб на актах приймання-передачі 
нерухомого майна, який призводить щонайменше до до-
даткових затрат.

На нашу думку беззаперечною перевагою вищенаве-
деного законодавства є повернення до паперової форми 
документа зі всіма необхідними реквізитами – витягу, 
інформація на якому посвідчується підписом та печат-
кою державного реєстратора, оскільки не кожен власник 
має можливість доступу до електронної версії інфор-
мації про свої права на майно і важливе значення має 
можливість власника пред’явити документ, що посвід-
чує його право власності, третім особам. З іншого боку, 
підтримуємо позицію поступового внесення змін до 
правового поля із інформуванням усіх сторін відносин 
та наданням часу на отримання інформації про нововве-
дення. Оскільки, часто виникає ситуація, коли незнання 
суб’єктами державної своїх прав та обов’язків уповіль-
нює та ускладнює реєстраційні процеси.

Асоційований партнер Правнича фірма «Софія»
Варєнікова Вікторія,

ПРАВНИЧА ФІРМА «СОФІЯ»:
-аграрне право;
-земельне право;
-податкове право;
-обслуговування під-

приємств переробної та 
харчової промисловості

Тел/факс: (044) 331 04 85,  (044) 272 06 85
Ел. адреса: office@lawfirmsofiya.kiev.ua
Сайт: www.lawfirmsofiya.kiev.ua
Facebook: www.facebook.com/Lawfirmsofiya
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СВЯТО ФЕРМЕРСЬКИХ РОДИН НА РІВНЕНЩИНІ

Голова обласної АФЗ Дмитро Українець показує голові Рівнен-
ської ОДА Олексію Муляренко та голові обласної Ради Миколі 

Драганчуку виставкову експозицію фермерської продукції
На щорічному традиційному зльоті – Святі фермер-

ських родин - сільгоспвиробники Рівненської області під-
сумували минулорічні здобутки, а також поділилися з об-
ласною владою проблемами, що їх непокоять. Цей захід 
був організований обласною Асоціацією фермерів та при-
ватних землевласників, яку очолює Дмитро Українець.

За словами Дмитра Павловича в області працює 
близько 500 фермерських господарств, які повністю за-
безпечують овочами жителів області. Також господар-
ники розводять рибу, займаються племінною справою, 
органічним землеробством, бджільництвом.

Водночас завдяки фермерам жителі Рівненщини ма-
ють змогу запастися харчами на зиму. Адже щороку в об-
ласті проходять сільськогосподарські ярмарки, де можна 
придбати продукти за ціною, нижчою від ринкової.

У своєму вітальному слові голова облдержадміні-
страції Олексій Муляренко подякував фермерам за ро-
боту, завдяки якій обробляється земля, селяни мають 
можливість працювати та отримувати заробітну плату, 
а жителі – якісну продукцію. Він підкреслив, що на Рів-
ненщині діє спеціальна програма підтримки фермер-
ських господарств на 2016 - 2020 роки.

Фермери Леонід Логін з дружиною Лесею та Микола Му-
ляр з дружиною Галиною - учасники Зібрання фермерів

«Лише у минулому році з обласного бюджету 12 
господарств отримали пільгові кредити на суму 1 міль-
йон 150 тисяч гривень, в тому числі 333 тисяч гривень 
– фермери. Окрім того фермери отримали ще через 
Укрдержфонд підтримки фермерських господарств 165 
тисяч гривень», - зазначив керівник області Олексій Му-
ляренко.

Гроші фермери використали на розвиток тваринни-
цтва, закупівлю насіння, мінеральних добрив, а також 
на компенсацію відсоткових ставок за кредитами.

Рівненські фермери на Святі фермерських родин
Разом з тим, фермери поділилися з обласною владою 

проблемами, які їх найбільше хвилюють. Так, вони ви-
ступають проти ринку землі, бо наразі не мають коштів, 
щоб її придбати.

Також господарники занепокоєні ціновою політикою 
та податками, які суттєво вплинули на купівельну спро-
можність фермерів. Нині вартість сільськогосподарської 
продукції дуже низька, тому фермери не мають оборот-
них коштів на купівлю палива, засобів захисту та міне-
ральних добрив.

Олексій Муляренко доручив департаменту агропро-
мислового розвитку підготувати пропозиції щодо врегу-
лювання проблемних питань фермерів.

За інформацією обласної АФЗ

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
29 січня святкує свій день народження Івченко Вадим Євгенович, депутат 

Верховної Ради України, заступник Голови Комітету з питань аграрної полі-
тики та земельних відносин.

Ми знаємо і шануємо його як виразника селянських проблем в парламенті України. 
Завдяки наполегливій роботі та високому професіоналізму Вадим Євгенович здо-

був шану та повагу серед аграріїв.
Нехай у всіх починаннях Вас супроводжують розуміння і підтримка колег та 

однодумців, а депутатська діяльність буде сповнена задоволеннями і творчими 
перемогами!

Бажаємо Вам міцного здоров'я, родинного благополуччя та невичерпних
життєвих сил на ниві служіння Українському народу.

Щастя Вам, здоров’я, добра і благополуччя!
Асоціація фермерів та приватних землевласників України

Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Редакція газети «Вісник Фермер України» 

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
2 січня святкував свій День народження Шеремета Віктор Васильович,

віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

Шановний Вікторе Васильовичу!
Зичимо Вам життєвої наснаги задля нашої спільної праці на ниві розвитку фер-

мерства України. Хай підґрунтям щасливого життя та плідної діяльності завжди 
будуть міцне здоров’я, серце, сповнене любові та добра, натхненна думка й щирі 
почуття. Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-які повороти долі завжди 
відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив! Хай у Вашому серці не згасає 
вогник любові до рідної землі, а любов, що Ви віддаєте людям, повернеться до Вас 
сторицею.

З найкращими побажаннями
Асоціація фермерів та приватних землевласників України

Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Редакція газети «Вісник Фермер України»

У 2016 РОЦІ УКРДЕРЖФОНД ВИКОРИСТАВ 93,5 % БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Станом на 1 січня 2017 року Укрдержфонд надав 
підтримки фермерським господарствам на суму 14,8 
млн грн., що становить 93,5 % від запланованої суми.

На сьогодні державна підтримка фермерських госпо-

дарств здійснюється відповідно до бюджетних програм 
в межах видатків, передбачених Мінагрополітики на 
відповідний рік.

З метою надання державної підтримки фермерським 
господарствам у 2016 році Законом України «Про Дер-
жавний бюджет на 2016 рік» за бюджетною програмою 
«Надання кредитів фермерським господарствам» було 
передбачено кошти у сумі 15,8 млн гривень.

На одержання фінансової підтримки у 2016 році пре-
тендувало 136 фермерських господарств.

За результатами проведених конкурсних комісій 
Українським державним фондом підтримки фермер-
ських господарств, сформовано реєстр претендентів на 
отримання фінансової підтримки на суму 15,3 млн. грн.

Загалом, у 2016 році фінансовою підтримкою скори-
сталось 66 фермерських господарств.

Не використання Фондом передбачених коштів у 
повному обсязі сталося в першу чергу по причині пізно-
го надходження коштів на рахунки Фонду. І винне в цьо-

му Міністерство фінансів, яке здійснило фінансування в 
кінці року, коли вже щось виправити чи заново провести 
засідання конкурсної комісії фізично було неможливо.

Окрім того необхідно зазначити, що подібне сталося і зав-
дяки невідповідальному відношенню деяких голів фермер-
ських господарств, претендентів на отримання фінансової до-
помоги, а саме з Миколаївської та Харківської областей.

За інформацією представників Укрдержфонду одне з 
господарств Миколаївської області не змогло забезпечити 
заставу у необхідному розмірі, а два інші, не оформили всі 
необхідні документи у встановлені терміни. Ці господар-
ства були виключені з переліку претендентів, а інші бажаю-
чі вже не встигали оформити необхідний пакет документів.

Певні претензії можливо висловити Укрдержфонду та 
профільному міністерству за те, що новий порядок надання 
коштів, прийнятий доречі з великими потугами у минуло-
му, 2016 році, не передбачає уникнення таких ситуацій.

Михайло Данкевич,
газета «Вісник Фермер України»

УКРЗАЛІЗНИЦЯ: ПЕРЕКЛАДАННЯ СВОЇХ ПРОБЛЕМ НА ЧУЖІ ПЛЕЧІ 
ПРОБЛЕМИ НЕ ВИРІШИТЬ…

Підвищення тарифів на грузові перевезення Укрза-
лізницею знищить українські дороги та зробить не-
конкурентоздатними вітчизняних сільськогосподар-
ських товаровиробників.

Останні роки українські виробники зтикаються з 
великими логістичними проблемами. Стало катастро-
фічно не вистачати вагонів для перевезення зерна, вини-

кали проблеми з нестачею локомотивів. Склалася дуже 
складна ситуація з автотранспортом, оскільки Міністер-
ство інфраструктури обмежило вагу зерна, яку можуть 
перевозити фури, і виробники просто не встигають ви-
везти зібраний продукт. До того ж, через це вартість ав-
томобільних перевезень зросла вдвічі. Українські агра-
рії через логістичні проблеми в середньому втрачали по 
300 гривень на тонні, загальна сума збитків за 2016 рік 
склала майже 20 мільярдів гривень. 

Наведені вище цифри стосуються більшості облас-
тей. Нажаль, про такі області як Луганська та Донецька 
ніхто не хоче згадувати. А там проблеми набагато більші.

Інфраструктура залізничних колій знищена бойови-
ми діями, дороги розбиті важкою військовою технікою. 
Автоперевізники не хочуть ризикувати автомобілями, а 
страховики відмовляються страхувати вантажі. Різниця 
у закупівельній ціни на зернову групу більша від сусід-
ньої Харківської області на 200 грн. (для Сватівського 
району) і на 700 грн. для Новоайдарського району.

Окрім того українських виробників сільськогоспо-
дарської продукції не влаштовує нереально завищена 
ціна на перевалку продукції. У світі цей тип переванта-
ження товару з одного транспорту на інший коштує не 
більше 5 доларів, проте в Україні ціна перевалки досягає 
15 доларів. Загальна сума втрат українських аграріїв від 
завищеної ціни на перевалку в 2016 році склала 17 мі-
льярдів гривень.

І в цей же час Укрзалізниця заявляє про заплановане 
підвищення тарифів на перевезення в наступному році.

У що це виллється не важко зпрогнозувати. Ще біль-
ший відтік перевезень на автомобільний транспорт, і як 
наслідок ще більше руйнування автодоріг, зменшення 
конкурентоздатності вітчизняних сільгоспвиробників на 
зарубіжних ринках, зростання ціни на сільськогосподар-
ську продукцію – рахуй здорожчання продовольчого ко-
шика та подальше зубожіння середніх верств населення.

Михайло Данкевич,
газета «Вісник Фермер України»
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ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ АГРАРІЇВ

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ЩО СУТТЄВО ЗМІНЮЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРІЇВ

З 1 січня 2017 року набули чинності певні законодав-
чі акти, які суттєво змінюють сферу трудового права 
та оподаткування сільськогосподарських товаровироб-
ників. Наші партнери, фахівці журналу «АгроPRO», на-
дали нам консультації про основні зміни.

Трудові відносини
Закон України № 1774-VІІІ від 06.12.2016 р. «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України»змінив 
цілу низку законодавчих актів, що регулюють трудові від-
носини і з якими фермерські господарства працюватимуть 
у 2017 році.

1. Змінилося визначення терміну «мінімальна заробіт-
на плата» (далі – МЗП), надане у ст. 3 Закону «Про оплату 
праці». Так, відтепер це встановлений законом мінімаль-
ний розмір оплати праці за виконану працівником мі-
сячну (годинну) норму праці (раніше під цим терміном 
розуміли розмір заробітної плати за просту, некваліфікова-
ну роботу).

Починаючи із 1 січня 2017 року розмір заробітної плати 
працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму 
праці не може бути нижчим за розмір МЗП (у2017 році 3200 
грн.) (ст. 31Закону «Про оплату праці»).

Якщо працівник у повному обсязі виконав місячну (го-
динну) норму праці, то роботодавець не має права запла-

тити заробітну плату нижче МЗП. А якщо не виконав (тоб-
то не відпрацював місячну норму), то МЗП виплачується 
пропорційно до виконаної норми праці. За таким правилом 
здійснюється нарахування заробітної плати працівнику, з 
яким укладено трудовий договір про роботу на умовах не-
повного робочого часу.

Зверніть увагу, що для забезпечення МЗП не врахо-
вуються:

• доплати за роботу в несприятливих умовах праці та 
підвищеного ризику для здоров’я;

• за роботу в нічний та надурочний час;
• роз’їзний характер робіт;
• премії до святкових і ювілейних дат.
Відносно інших виплат, які є складовими заробітної 

плати законодавець обмежень не встановив, отже такі ви-
плати як індексація зарплати, премії, винагороди та інші 
мають враховуватися при порівнянні фактично нарахова-
ної зарплати з розміром МЗП.

2. Нова редакція ст. 6 Закону«Про оплату праці» уточни-
ла поняття тарифної систем оплати праці та ввела поняття 
інші системи оплати праці. Така інша система має розробля-
тися на оцінці складності виконуваних робіт і кваліфікації 
працівників та встановлюватися колективним договором, а 
якщо він не укладається, то актом роботодавця, наприклад 
Положенням про оплату праці. Такий документ має бути 
погоджений з виборним органом первинної профспілкової 
організації (профспілковим представником), а в разі його 
відсутності - з вільно обраними та уповноваженими пред-
ставниками працівників.

Таким чином фермерським господарствам (які не засто-
совують тарифну систему оплати праці) потрібно терміно-
во розробити та затвердити власне Положенням про оплату 
праці для найманих працівників.

При розробці такого Положення слід урахувати, що 
посадові оклади вже не розраховуються на основі МЗП. 
Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) затвер-
джуються у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, 
встановлений для працездатних осіб на 1 січня календар-
ного року. Відповідно до ст. 7 Закону від 21.12.2016 р. № 
1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 
його розмір становить 1600 грн. Отже, розмір посадового 
окладу у 2017 році не може бути меншим 1600 грн. Тариф-
на сітка (схема посадових окладів) формується на основі 
тарифної ставки робітника першого розряду та міжквалі-
фікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тариф-
них ставок (посадових окладів).

МЗП також не застосовується як розрахункова вели-
чина у колективних договорах та угодах усіх рівнів. Тому, 
якщо такі договори укладені, сторони повинні протягом 
3- х місяців привести їх у відповідність до норм Закону 
№ 1774. До цього часу як розрахункова величина застосо-
вується розмір прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб (1600 грн.) (п. 5 Прикінцевих положень Закону укра-
їни № 1774).

Наприклад, при виконанні Галузевої угоди в сільському 
господарстві на 2014 – 2016 роки, зареєстрованої Мінсо-
цполітики України від 16.01.2014 р. за № 2 та регіональних 
угод мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних окла-
дів потрібно розраховувати виходячи з 1600 грн.

Найближчим часом нас чекатимуть як мінімум два но-
вих і дуже важливих нормативних документи - професійні 
стандарти та кваліфікаційні характеристики. Ці документи 
мають визначити:

• віднесення виконуваних робіт до певних тарифних 
розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітни-
кам (за погодженням з профспілками);

• вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань пра-
цівників, їхні завдання, обов’язки та спеціалізацію.

Звертаємо увагу, що вищевикладене стосується ви-

ключно оплати праці найманих осіб і не поширюється на 
доходи, що виплачуються безпосередньо членам фермер-
ського господарства. Адже відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону 
від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» 
з членами фермерського господарства не можуть укладати-
ся трудові договори (контракти).

3. Посилено контроль та відповідальність у сфері тру-
дового законодавства. Визначено нові порушення тру-
дового законодавства (окрім тих, що існували раніше) та 
встановлено відповідальність у вигляді штрафу за (ст. 265 
Кодексу законів про працю):

• недопущення до проведення перевірки з питань до-
держання законодавства про працю, створення перешкод у 
її проведенні - у трикратному розмірі МЗП, встановленої 
законом на момент виявлення порушення (у 2017 році – 
9600 грн.);

• те саме порушення (недопущення,створення пере-
шкод) при проведенні перевірки з питань допуску пра-
цівника до роботи без оформлення трудового договору, 
оформлення працівника на неповний робочий час у разі 
фактичного виконання роботи повний робочий час, ви-
плати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та 
податків - у стократному розмірі МЗП, встановленої зако-
ном на момент виявлення порушення (у 2017 році - 320 
000 грн.).

Єдиний податок 4-ї групи
Відповідно до п. 2921.2 Податкового кодексу (далі - 

ПК) базою оподаткування для платників ЄП 4 групи є нор-
мативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських 
угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), 
з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за ста-
ном на 1 січня базового податкового (звітного) року. Од-
нак згідно з п. 5 підрозд. 8 розд. ХХ ПК індекс спожив-
чих цін за 2015 рік, що використовується для визначення 
величини коефіцієнта індексації застосовується із значен-
ням 100 %. Зменшення ж індексу споживчих цін за 2016 
для обчислення цього податку не передбачено.Отже, для 
визначення бази оподаткування у 2017 році фермерським 
господарствам потрібно нормативно-грошову оцінку, що 
використовувалася у 2016 році збільшити на коефіцієнт 
1,124 (оскільки за даними Держстату індекс споживчих цін 
за 2016 рік становить – 112,4%).

Підвищено ставки єдиного податку 4-ї групи. Так, згід-
но з оновленим пп. 293.9.1. ПКУ для ріллі, сіножатей і па-
совищ з 01.01.2017 р. ставка податку становить 0,95% від 
бази оподаткування (у 2016 році – було 0,81%). Для багато-
річних насаджень ставка 0,57 %, для земель водного фон-
ду - 2,43 %, а для сільськогосподарських угідь, що перебу-
вають в умовах закритого ґрунту - 6,33 %.Для земельних 
ділянок, розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях для ріллі, сіножатей і пасовищ ставка становить 
0,57 %, а для багаторічних насаджень - 0,19 %.

Звертаю увагу, що з ПК виключено норму п. 2921.3. 
ПКпро те, що підставою для нарахування єдиного податку 
платникам 4-ї групи є дані державного земельного када-
стру та/або дані з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно. Тож у 2017 році потрібно буде оподаткову-
вати усі земельні ділянки, що знаходяться у фермерського 
господарства у користуванні.

Плата за землю
З 1 січня 2017 року ставка земельного податку за зе-

мельні ділянки встановлюється у таких відсотках від нор-
мативної грошової оцінки(п. 274.1 ПК):

• для земель, нормативну грошову оцінку яких проведе-
но - не більше 3%;

• для земель загального користування - не більше 1%;
• для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3% та не 

більше 1% (це нова норма).
Конкретні розміри ставок, як і раніше, встановлювати-

муть органи місцевого самоврядування за місцезнаходжен-
ням земельних ділянок.

Мінімальний розмір орендної плати за землі державної 
та комунальної власності відтепер не може бути меншим за 
розмір земельного податку за відповідну ділянку, раніше, 
як відомо, мінімальний розмір цієї плати становив 3% нор-
мативної грошової оцінки.

У 2017 році встанов-
лено спеціальні індекси 
споживчих цін для об-
числення плати за землю 
в 2017 році.Так, індекс 
споживчих цін за 2015 
рік, що використовується 
для визначення коефіці-
єнта індексації норма-
тивної грошової оцінки 
сільськогосподарських 
угідь (ріллі, багаторічних 
насаджень, сіножатей, 
пасовищ та перелогів), 
застосовується із значен-
ням 120% (п. 6. підрозд. 6 
розд. ХХ ПК).

Індекс споживчих цін 
за 2016 рік застосовується 
із значенням (п. 6. підрозд. 
6 розд. ХХ ПК):

- для сільськогосподар-
ських угідь (ріллі, багато-
річних насаджень, сіножа-
тей, пасовищ та перелогів) 
- 100 %;

- для земель несільськогосподарського призначення - 
106%.

Таким чином, для сільськогосподарських угідь база 
оподаткування у 2017 році щодо визначення плати за 
землю залишається незмінною в порівнянні з 2016 роком.

Податок на доходи фізичних осіб
Встановлено ставку податку на доходи фізичних осіб 

(ПДФО) у розмірі 9 % для доходів у вигляді дивідендів 
по корпоративних правах, нарахованих суб’єктами госпо-
дарювання, які не є платниками податку на прибуток (пп. 
167.5.4 ПК). Однак цією нормою можуть скористатися 
лише ті фермерські господарства в уставах яких визначені 
корпоративні права його членів.

У разі виплати доходу у негрошовій формі чи готівкою 
з каси ПДФО перераховується до бюджету протягом трьох 
банківських днів з дня, що настає за днем такої виплати 
(до 01.01.2017 р. перерахування потрібно було здійснити 
наступного дня), (пп.  168.1.4 ПК).

Не обкладаються ПДФО добові витрати, понесені у 
зв’язку з відрядженням у межах території України, у сумі 
не більше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати (далі 
– МЗП), встановленої законом на 1 січня податкового (звіт-
ного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого 
відрядження (до 01.01.2017 р. було 0,2 МЗП), а для відря-
дження за кордон – 80 євро (п. "а" пп.170.9.1 ПК).

Внесено зміни в оподаткування продажу нерухомості 
фізичних осіб – підприємців, а також в визначенні права на 
податкову знижку тощо.

Податок на додану вартість
(для фермерських господарств – платників ПДВ)

1. Код товару згідно з УКТ ЗЕД та код послуги згідно 
з Державним класифікатором продукції та послуг тепер є 
обов’язковим реквізитом податкової накладної (далі – ПН) 
для всіх без винятку товарів і послуг. Дозволяється вказу-
вати лише 4 перші цифри відповідного коду і до 31.12.2017 
р. за помилки, допущені при заповненні цього реквізиту, не 
штрафуватимуть.

2. Змінено строки реєстрації ПН/РК (п. 201.10 ПКУ). 
Так, ПН, складені:

– з 1 по 15 календарний день (включно) календарного 
місяця, слід зареєструвати в ЄРПН не пізніше останнього 
дня такого місяця;

– з 16 по останній календарний день (включно) місяця, 
слід зареєструвати в ЄРПН до 15 календарного дня (включ-
но) наступного календарного місяця. 

3. У разі, якщо ціна постачання нижча від бази оподат-
кування ПДВ, визначеної в ст. 188 та 189 ПКУ, дозволено 
оформляти єдину зведену ПН один раз на місяць – не пізні-
ше останнього дня такого місяця (п. 201.4 ПК).

4. Запроваджується механізм зупинення реєстрації ПН, 
який почне діяти з 01.04.2017 р. При цьому з цієї дати факт 
реєстрації ПН буде для покупця достатньою підставою для 
внесення ПДВ до податкового кредиту, та не потребувати-
ме будь-якого іншого додаткового підтвердження (п. 201.10 
ПК). 

5. Збільшено граничні терміни реєстрації ПН зі 180 до 
365 календарних днів та удосконалено механізм застосу-
вання штрафних санкцій у разі їх нереєстрації або несвоє-
часної реєстрації (ст. 1201 ПК викладено в новій редакції).

6. Внесено зміни до порядку обрахунку реєстраційного 
ліміту.

7. Щодо бюджетного відшкодування ПДВ, то вести-
меться єдиний реєстр заяв, поданих платниками ПДВ щодо 
бюджетного відшкодування. Відповідні зміни внесено до 
ст. 200 ПКУ. Тож тепер усі мають рівні права для його отри-
мання, однак згідно з п. 55 підрозд. 2 р. ХХ ПКУ бюджетне 
відшкодування ПДВ здійснюватиметься в межах коштів, 
наявних на єдиному казначейському рахунку.

Детальні консультації про ці та інші питання, що 
стосуються успішної діяльності фермерських госпо-
дарств читайте на сторінках журналу «АгроPRO» 

Матеріал надано редакцією журналу «АгроPRO»

Норми праці — норми виробітку, часу, обслугову-
вання, чисельності — встановлюються для працівни-
ків відповідно до досягнутого рівня техніки, техноло-
гії, організації виробництва і праці.

Ст. 85 Кодексу законів про працю
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ДІЛОВА ПОЇЗДКА ДО ЧЕХІЇ!

Пропонуємо Вам поєднати відпо-
чинок з отриманням корисного дос-
віду роботи фермерів Чехії в умовах 
Євросоюзу, зустрітися з представни-
ками місцевої фермерської Асоціації, 
побувати в типовому фермерському 
господарстві, прогулятися по ву-
личках Праги та поглянути на неї із 
Староместськой ратуші і спробувати, 

нарешті, легендарне "вепрево 
коліно" з місцевим пивом, відві-
дати пивоварню Ходовар у скалі, 
та виноробне підприємство в м. 
Мельник, сімейну ферму по ви-
робництву сирів, а під кінець – 
відвідати різноманітні магазини, 
де в цей час будуть хороші зниж-
ки на товари та продукти. 

Тижневий тур заплановано 
на листопад і обійдеться в се-
редньому в 940 євро на одну лю-

дину (переїзд автобусом, страховка, 
проживання в 4 * готелі, харчування 
- сніданки, обіди в національному 
стилі, екскурсії по програмі).

За інформацією звертатися в 
виконавчу дирекцію АФЗУ:

Тел.: 044 – 501 – 78 - 24,
         050 – 391 – 94 - 72

ПИТАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ – 
ДИСКУСІЙНЕ!

Про це Прем'єр-міністр України Во-
лодимир Гройсман заявив в ексклюзив-
ному інтерв'ю Укрінформу у відповідь 
на запитання: "Чи будете шукати ар-
гументи, щоб переконати парламент 
проголосувати за відкриття ринку сіль-
госпземель?".

За словами Гройсмана, "багато го-
ворять: треба ринок земель, чи ні. Це 
дискусійне питання. Давайте обгово-
римо, я готовий. Але чи хтось пояс-
нив, яким має бути той ринок землі? 
Ні, ніхто не пояснив. Тож давайте ми, 
по-перше, напрацюємо модель, широ-
ко обговоримо її, проконсультуємося з 

українськими громадянами, 
з власниками паїв, а потім 
приймемо узгоджене рішен-
ня. Ось хід моїх думок. Якщо 
ж хтось хоче на ривок зняти 
мораторій, скупити за три 
місяці всю землю в країні, я 
категорично проти. Так не 
буде. І доки я Прем'єр-мі-
ністр, я не дам цього зроби-
ти. Це дуже чутливе питан-
ня, його слід з усіх сторін об-
говорити. Ми три місяці об-
говорювали бюджет на 2017 

рік. А тут серйозна, фундаментальна 
проблема - доля української землі. Тож 
треба максимально відкрито, фахово 
порадитися, зрозуміти, пояснити, а 
потім приймати рішення".

При цьому на уточнююче запитан-
ня "Чи слід ваші слова розуміти, як го-
товність уряду ініціювати та серйозно 
працювати над законом про обіг зе-
мель?" Глава уряду відповів: "Абсолют-
но. Ми працюємо, ми знайдемо модель, 
тоді будемо виходити на обговорення і 
приймати збалансоване рішення".

За інформацією Укрінформу

НАЙБІЛЬШИЙ ГОРІХОВИЙ САД 
З’ЯВИТЬСЯ НА РІВНЕНЩИНІ

У селі Нова Митниця в Радивилівсько-
му районі на Рівненщині з'явитись най-
більший в Україні горіховий сад.

Посадку саду здійснює Михайло Па-
куш, керівник господарства «БІО-ТРІО». 
Всього він планує зайняти під горіх пло-

щу 50 га.
«Українські фермери нині роблять 

ставку основному на пшеницю, моло-
ко-м'ясо, овочівництво. А ось на такий 
продукт, як горіх, мало хто звертає ува-
гу. Тим не менш, в Європі він за якістю 
та вживаністю доволі популярний і навіть 
деяким чином дефіцитний», — пояснює 
свій вибір аграрій.

Початок найбільшій плантації горіха 
в Україні поклали ще минулого року — 
тоді висадили 1000 молодих дерев. На цей 
рік вже підготовлено у 30 разів більше 
саджанців. І це не межа — розширятись 
плантація буде щороку.

Саджанці Михайло Пакуш готує само-
тужки. З цією метою відбирає найстійкіші 
з сіянців місцевих форм горіха та щепить 
їх взимку культурними сортами. Місцеві 
сіянці забезпечують хорошу витривалість 
і адаптованість дерев, а культурні сорти 
— скоростиглість. Плодоносити сад почи-
нає на 4 - 5 рік після висадки.

За матеріалами:superagronom.com

ДОПОМОЖІТЬ ТВАРИННИЦЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Тваринницьке господарство «Богодар плюс» з села В-Кут Арциз-

ського району що на Одещині потребує невідкладної допомоги.
Господарство вирощує кіз та овець. Йому потрібні кошти для заку-

півлі кормів та створення елементарних умов для новонародженого 
приплоду.

Можливий розрахунок м’ясом молодих козлят чи отримання креди-
ту за умови розрахунку після продажу підрощених тварин.

Телефон господині господарства: 
067-918-70-20 – Коврик Ірина Дмитрівна.
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Міжнародна виставка інженерного обладнання

Київ, МВЦ, 
пр-т Броварський, 15

30 травня-
2 червня 2017

Водозабезпечення

Очищення стічних вод

Крапельний полив 

Опалення

Вентиляція 

Енергоефективністьwww.aqua-therm.kiev.ua
Промокод farm для online реєстрації

ІнженернІ  
рІШеннЯ ДЛЯ

нА ВИСТАВЦІ  
АКВАТерМ КИЇВ 

АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ
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