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ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 3-4 (349-350)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-28 ЛЮТОГО 2015 року 

Є на Черкащині в 
Маньківському районі 
село Молодецьке, істо-
рія якого йде з XVII ст. 
Першими поселенцями 
були втікачі з Західної 
України та Білорусі. 
Згодом запорізькі коза-
ки тут ховалися від пе-
реслідування після зни-
щення Запорозької Січі 
Катериною II. І козацькі 
традиції живі в селі і 
донині, а мешканці села, не дивлячись на всі негараз-
ди,намагаються жити нормальним життям. Про те, як 
би склалася доля села в незалежній Україні, якби тут 
не працювали фермери, наша розмова з учасником за-
гальних зборів фермерів Черкащини, що відбулися 5 
лютого в м. Умань, фермером, сільським головою Во-
лодимиром Вовком на сторінці 7.

На сьогоднішній 
день уряд активно 
пропагує ідеї розвитку 
сільського господар-
ства, державні програ-
ми відновлення села. 
Останнім часом все 
частіше стали говори-
ти про невеликі фер-
мерські господарства 
та формування сталого 
середнього класу на 
селі. Як насправді йдуть справи у фермерів України, 
розповів президент Асоціації фермерів і приватних 
землевласників України Іван Томич в інтерв’ю на сто-
рінці 4 видання.

НЕОБХІДНО ОБЄДНАТИСЯ 
ЗАРАДИ ПОРЯТУНКУ ФЕРМЕРІВ

ДЛЯ СЕЛА КРАЩЕ, КОЛИ НА 
ЗЕМЛІ ПРАЦЮЮТЬ ФЕРМЕРИ …

ВІСТІ З РЕГІОНІВ
Ще тиждень – два і аграрії розпочнуть весняно – 

польові роботи, а вони в цьому році будуть надзвичайно 
складними. Військові дії на сході України, різке 
падіння вітчизняної валюти, і як наслідок багатократне 
здорожчання паливно – мастильних матеріалів, насіння 
та добрив – все це надзвичайно ускладнює життя 
фермерам. 

Що говорять фермери в регіонах дізнавався наш 
журналіст Володимир Ярошенко.

Микола Халупенко, Херсонська область, фермер, 
голова обласної Асоціації.

Здорожчання добрив, палива та посівного матеріалу 
призведе до скорочення посівних площ під овочевими 
культурами. Ми не встигаємо за щоденним ростом 
цін на мінеральне добриво. Поглиблює проблему і 
відсутність державної підтримки сільгоспвиробника. 
Але сіяти будемо, підемо на здешевлення технологій. 

Вся надія на сприятливу погоду.
Михайло Махітка, Сумська область, фермер, 

голова АФЗ.
Скрутно без добрив, але більшість фермерів 

прораховуючи цю ситуацію заздалегідь, запаслися 
необхідним ще минулого року. Звичайно, є дефіцит 
по окремим видам та господарствам. Викликає 
тривогу відсутність кредитування малих та середніх 
господарств, кредитуються лише агрохолдинги.

Інна Кухарчук, Вінницька область, голова АФЗ.
Фермери «манни небесної» цього року не чекали, 

а тим більше від держави. Про посівну подбали 
заздалегідь, зробили необхідні запаси. Від держави 
хочемо одного – не заважайте. А якщо уряду потрібно 
наше зерно, то ми готові обміняти його на добриво.

Іван Ярмолюк, Дніпропетровська область, фермер.
Добрив немає, кредитування відсутнє – а сіятись 

потрібно. В нашій області ситуація загострена ще 
завдяки близькості АТО. Це накладає свій відбиток 
на взаємовідносини з банками. Ми, як і більшість 
агровиробників в Україні, підемо на здешевлення 
технологій. Говорити про те, що щось буде не засіяно 
не варто. Але те, що технологія буде виконана не до 
кінця — це точно.

Дмитро Українець, Рівненська область, голова 
АФЗ.

Раніше селяни нашої області не переймалися 
питанням мінеральних добрив, адже в області є 
підприємство з їх виробництва. Але якщо в минулому 
році ми брали добрива по 3000 грн., то тепер ціна 
зашкалює за 12000 і це ще мабуть не кінець. То уявіть 
собі якою буде ціна на борошно з наступного врожаю. 
Вона вже сьогодні сягає 10 гривень за кілограм!

ОНОВЛЕННЯ І ВІДРОДЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ
НАБИРАЄ ТЕМПІВ

Розпочавшись ни Київщині, загальні збори фермерів 
проходять в багатьох регіонах України. Вже відбулися 
зібрання на Черкащині, Кіровоградщині та Херсонщині. 
Незабаром обговорять майбутній розвиток та 
відродження своєї організації фермери Чернігівщини 

та правобережжя Київщини. 
Головне питання, яке розглядається на цих 

зібраннях - це запровадження фіксованого членства. 
Що дає фіксоване членство для фермера, та що 

вимагає від нього - читайте на сторінці 8 видання.

$300 – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ДОСТУПУ 
ДО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ!

Сіяти і боронити свою землю - це те, що споконвіку 
робив український селянин, - так сказав на засіданні 
виїзної ради Асоціації фермерів Полтавщини, що від-
булася у Миргороді, її голова Віктор Галич. Полтавські 
фермери й справді надають величезну підтримку і пе-
реселенцям з Донбасу, і нашим воякам в зоні АТО. Ві-
ктор Анатолійович закликав допомогти обробити поля 
тих товаришів, які пішли або підуть виконувати свій 
обов’язок перед Батьківщиною, і всебічно підтримати 
їхні сім’ї, що залишилися без годувальників. Матеріал 
про засідання читайте на сторінці 3 видання.

ВІДПОВІДІ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА НАШІ ЗАПИТИ
За минулі 2 місяці Асоціація фермерів та 

приватних землевласників здійснила ряд запитів до 
правоохоронних органів України з питань порушень 
майнових,земельних та фінансових прав своїх членів. 
На ряд з них отримано відповіді:

-щодо захисту майнових прав фермера Цапуна 
Юрія Анатолійовича, голови сімейного фермерського 
господарства «На валах» Чуднівського району 
Житомирської області – отримано відповіді з 

Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх 
справ України та ГУ МВС в Житомирській області.

-щодо захисту майнових прав фермера Кузука 
Федора Дмитровича, голови фермерського 
господарства «Світлий шлях», смт. Тарутине 
Одеської області - отримано відповіді з Генеральної 
прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України 
та ГУ МВС в Одеської області, Прокуратури Одеської 
області.

-щодо захисту прав сільського приватного 
підприємця Гуцалюка Володимира Петровича, що 
займається вирощуванням хутрових звірів, в м. 
Волочиськ Хмельницької області – отримано відповіді 
РДА Волочиського району.

-щодо захисту майнових та фінансових прав 
голови фермерського господарства «Зоря Каховщини» 
Кириченка Леоніда Петровича, з Херсонської області 
- отримано відповіді з Генеральної прокуратури, 
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РАДА АФЗУ: У НОВОМУ ФОРМАТІ

30 січня 2015 року відбулося чергове засідання 
Ради АФЗУ. Проходило воно в новому форматі та за 
присутності нових його учасників: членів Ради АФЗУ, 
новообраних голів обласних організацій, голів комітетів 
при АФЗУ та заступника міністра аграрної політики та 
продовольства Володимира Лапи.

Згідно порядку денного, по першому питанню, яке 
передбачувало обговорення  співпраці профільного 
міністерства , Асоціації фермерів та  Союзу 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

по реалізації коаліційної угоди в частині «Підтримка 
сімейних фермерських господарств, подолання бідності 
в суспільстві» було два співдоповідача – Іван Томич, 
президент АФЗУ та Володимир Лапа.

Іван Томич коротко охарактеризував загальний стан 
фермерства України, наголосив на основних проблемах 
та надав слово заступнику міністра. 

Володимир Лапа розповів присутнім, що 
Мінагрополітики має намір удосконалити процес 
надання державної підтримки сільськогосподарським 

товаровиробникам. Для цього міністерство 
запропонувало Верховній Раді створити відкритий 
реєстр аграріїв, які претендують на державну 
підтримку. За словами високопоставленого чиновника, 
у новій редакції закону будуть чітко прописані 
принципи надання державної допомоги. Крім того, у 
профільному відомстві хочуть зробити даний реєстр 
доступним для всіх бажаючих, щоб кожен аграрій мав 
можливість проконтролювати державу. 

Пан Лапа повідомив, що проект закону передбачає 
підтримку малих господарюючих форм. Мова йде про 
особисті селянські та фермерські господарства. 

В обговоренні цього питання взяли активну участь 
майже всі голови обласних фермерських організацій.

Окрім того присутні затвердили план роботи 
Асоціації на 2015 рік, створення люстраційного комітету 
та аналітичного центру. Керівником люстраційного 
комітету було обрано Анатолія Старунського, а 
аналітичний центр очолив доктор економічних наук 
Микола Калінчик. Також, за поданням Івана Томича, 
було затверджено кандидатуру Віктора Ніколаєнка на 
посаду генерального директора Асоціації.

На закінчення, до уваги присутніх, була 
запропонована презентація плану роботи комітету 
матеріально-технічного та фінансового забезпечення 
фермерських господарств та їх інтеграції до 
Європейського ринку, яку провів Михайло Полянчич, 
та затверджено положення про цей комітети.

Члени Ради затвердили рішення, яке ми надаємо на 
розгляд читачів.

Михайло Данкевич

РІШЕННЯ РАДИ АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
м.Київ                                               від 30 січня 2015р.

По першому питанню порядку денного:

Про співпрацю Мінагрополітики України, АФЗУ 
та Союзу сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів щодо реалізації коаліційної угоди в частині 
«Підтримка сімейних фермерських господарств, по-
долання бідності в суспільстві».

Вирішили:
1. Сформувати спільно (АФЗУ, Союз сільськогоспо-

дарських обслуговуючих кооперативів України, 
Мінагрополітики України, фракції у ВР України) 
підходи щодо формування бюджетної політики  на 
2015 - 2016 роки, враховуючи Європейські прин-
ципи прозорості, підтримки, в переважній більшо-
сті сімейних фермерських господарств, особистих 
селянських господарств через створення сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів, дріб-
ного та середнього підприємництва на селі, в тому 
числі не аграрного бізнесу.

2. Удосконалити механізми державних інтервенцій 
щодо вирівнювання цінової політики на ринку 
аграрної продукції.

3. Усунути монополізм і прояви корупції в системі 
АПК, особливо в сфері формування ціни від ви-
робника до споживача, та у сфері земельних від-
носин.

4. Першочергово прийняти наступні законопроекти у 
Верховній Раді України:

- № 1874, ініціатори проекту народні депутати 
Тимошенко Ю.В., Кириленко І.Г., Івченко В.Є. 
щодо внесення змін до статті 121 Земельного ко-
дексу України (щодо набуття права власності на 
земельні ділянки)

- № 1159, законопроекти, які передають повнова-
ження контролю та розпорядження землею ор-
ганам місцевого самоврядування, та передачу її 
реєстрації сільським радам.

- щодо внесення змін до Податкового кодексу 
України по врегулюванню сплати ПДВ членам 
сільськогосподарських обслуговуючих коопера-
тивів.

- при внесенні змін до бюджету 2015 р. (лютий 
2015 р.) привести систему оподаткування у сфе-
рі АПК відповідно до коаліційної угоди, розділу 
ХІ част.2 п.2.1. «Збереженню до 1 січня 2018 р. 
чинну систему оподаткування сільськогосподар-
ських виробників, як це передбачено в Податко-
вому кодексі України і відшкодувати ПДВ при 
системі оподаткування, яка стимулюватиме роз-

виток сільськогосподарських виробників».
- щодо внесення змін до Закону України від 

28.12.2014 року №71-VIII щодо скасування від-
шкодування Пенсійному фонду, виплати і до-
ставки пільгових пенсій фермерськими госпо-
дарствами.

По другому питанню порядку денного:
Про план роботи АФЗУ на 2015 р.
Вирішили:
План роботи АФЗУ на 2015 р. затвердити (План 

роботи додається)
По третьому питанню порядку денного:
Розгляд змін до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермерських гос-
подарств».

Вирішили:
1. Головам обласних АФЗ, членам Ради, протягом 

тижня надіслати свої пропозиції до АФЗУ для на-
працювання пакету змін для подання в законотво-
рчі органи.

2. Про затвердження генерального директора АФЗУ
Вирішили:
Підтримати подання Президента АФЗУ Томича 

І.Ф. і затвердити на посаду генерального директора 
АФЗУ Ніколаєнка Віктора Михайловича.

По четвертому питанню порядку денного:
Презентація плану роботи комітету матеріаль-

но-технічного  та фінансового забезпечення фермер-
ських господарств та їх інтеграції до Європейського 
ринку та затвердження положення про комітети.

Вирішили:
1. Головам обласних АФЗ за потребою в кредитних 

ресурсах направляти бізнес-плани щодо отриман-
ня кредитів голові комітету.
(Голова Комітету матеріально-технічного  та фі-
нансового забезпечення фермерських господарств 
та їх інтеграції до Європейського ринку, Полянчич 
М.М., e-mail yakubowsky@gmail.com)

2. Доручити Полянчичу М. М. проводити підготовчу 
роботу щодо підписання угоди АФЗУ, Союзу Сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
із Європейською фермерською та кооперативною 
організацією Копа, Коджека.

3. Затвердити Положення про Комітети при АФЗУ 
(Положення додається)
По п’ятому питанню порядку денного:
Про створення аналітичного центру при АФЗУ

Вирішили:
1. Створити науково-аналітичний центр при АФЗУ 

та обрати директором науково-аналітичного цен-
тру доктора економічних наук, професора Калін-
чика Миколу Володимировича.

2. Забезпечити постійне інформування фермерсько-
го загалу про дослідження аналітичного центру на 
сторінках газети «Вісник Фермер України» та на 
сайтах www.farmer.co.ua, www.coop-union.org.ua.
По шостому питанню порядку денного:
Про створення люстраційного комітету при АФЗУ
Вирішили:
Створити при АФЗУ люстраційний комітет та об-

рати головою Старунського Анатолія Федоровича.
По сьомому питанню порядку денного:
Різне

1) Про участь АФЗУ в підтримці збройних сил Укра-
їни та ситуацію на Сході в зоні АТО.
Вирішили:
Підтримати ініціативу голови обласної АФЗ Воли-

ні Собуцького М. Т. та підготувати окреме звернення 
до Президента України та Прем’єр-Міністра України.
2) Про виконання рішень 25 З’їзду АФЗУ щодо стану 

заборгованості та сплати членських внесків облас-
них АФЗ за січень 2015 року.
(аналіз додається)

3) Головам обласних АФЗ протягом лютого 2015 р. 
провести засідання обласних Рад з участю відпо-
відних віце-президентів, де проінформувати про 
засідання Ради АФЗУ від 30 січня 2015 р. та при-
йняти в кожній області план роботи на 2015 р. По 
підсумках засідання Ради обласної АФЗ проінфор-
мувати по електронній пошті виконавчу дирекцію 
АФЗУ не пізніше, як у триденний термін.

4) Забезпечити постійне інформування в системі он-
лайн через інформаційні ресурси АФЗУ, Союзу та 
газети «Вісник Фермер України» по всіх поточних 
питаннях.

Про Укрдержфонд
Вирішили:
Опрацювати спільно з Мінагрополітики Украї-

ни, Укрдержфондом щодо створення на базі Укрдер-
жфонду фонду підтримки фермерських господарств 
та ОСГ через сільськогосподарські обслуговуючі ко-
оперативи, провадити нову ефективну систему під-
тримки фермерських господарств та ОСГ за Європей-
ськими принципами вдосконалення ефективності та 
прозорості в діяльності.

Президент АФЗУ І.Ф.Томич
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ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО СПЛАТІ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
(Виконання рішення XXV-го з’їзду АФЗУ,щодо погашення заборгованості по сплаті 

членських внесківза 2014 рік).

Область Забогованість Сплачено
станом на 

16.02.2015 р.

Заборгованість,
(грн.)

Вінницька 4706,62 0,00 4706,62

Житомирська 4706,62 0,00 4706,62

Закарпатська 2100,00 0,00 2100,00

Ів-Франківська 4706,62 0,00 4706,62

Львівська 4706,62 0,00 4706,62

Миколаївська 5706,62 1000,00 4706,62

Одеська 5706,62 0,00 5706,62

Сумська 4000,00 0,00 4000,00

Херсонська 5706,62 1070,00 4636,62

Примітка* Членські внески що поступили від осіб, які заповнили анкету на вступ до АФЗУ та отримали 
членський квиток, вважаються членськими внесками за 2015 рік.

ПЛАН РОБОТИ АФЗУ НА 2015 РІК
І. Проведення міжрайонних зборів фермерів, ра-

йонних зборів у всіх областях України. Запровадження 
фіксованого членства АФЗУ в 2015 р. не менше 20% 
від зареєстрованих фермерських господарств в облас-
тях. Проведення ревізій роботи районних та обласних 
АФЗ.
За окремим графіком.
Відповідальні: президент АФЗУ, віце-президенти 
АФЗУ, голови обласних та районних АФЗ. Член Ради 
АФЗУ Данкевич М. Г.

ІІ. Проведення засідань Ради:
- січень 2015р. - м. Київ;
- травень 2015р. - виїздне засідання в Черкаській об-
ласті;
- вересень 2015р. - м. Київ, під час роботи виставки 
«Фермер України»;
- листопад 2015р. - м. Київ.

ІІІ. Проведення 19 червня 2015 р. заходів з нагоди 
«Дня Фермера» та 25 - річчя фермерського руху в Укра-
їні (окремий план).
Відповідальні: президент АФЗУ, віце-президенти 
АФЗУ, голови обласних АФЗ.

ІV. Проведення «Селянського Віче» з питань вико-
нання коаліційної угоди підписаної Верховною Радою 
України в частині «Підтримка сімейних фермерських 
господарств, подолання бідності в суспільстві» - 2-га 
половина серпня 2015 р.
Відповідальні: президент АФЗУ, віце-президенти 
АФЗУ, голови обласних та 
районних АФЗ.

V. Проведення комплексу заходів у рамках виставки 
“Фермер України - 2015» - вересень 2015 р.
Відповідальні: президент АФЗУ, віце-президенти 
АФЗУ, голови обласних та районних АФЗ, директор 
ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ», організатор виставки, Данке-
вич М.Г.

VI. Проведення районних та обласних конферен-
цій на основі новосформованих членів АФЗУ: районні 
– листопад, обласні – грудень 2015 року (за окремими 
графіками та з участю органів місцевої влади).
Відповідальні: президент АФЗУ. віце-президенти 
АФЗУ, голови обласних та  районних АФЗ.

VII. Проведення семінарів, круглих столів, прескон-
ференцій АФЗУ
Відповідальні: президент АФЗУ, віце-президенти 
АФЗУ, голови обласних та 
районних АФЗ.
Затверджено Рішенням Ради АФЗУ Від 30.01.15 р.

$300 – ГОЛОВНИЙ 
ЧИННИК ДОСТУПУ ДО 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ!

Сільгоспвиробники обговорили й інші важливі пи-
тання фермерського руху. Зокрема, новації в оподатку-
ванні та земельні відносини, які, попри великі постмай-
данні очікування, на жаль, залишилися непрозорими і 
несправедливими, особливо щодо дрібного землевлас-
ника.

- Ще й досі існує придумана азарівськими чиновни-
ками система, - наголосив у своєму виступі Віктор Га-
лич, - коли договори оренди паїв не реєструються рока-
ми, даючи можновладцям можливість забирати землю у 
неугодних їй фермерів; землями за межами населених 
пунктів розпоряджається не сільська чи селищна рада, 
а Полтава.

Дещо, вважає голова Асоціації, стало навіть гірше, 
ніж при Януковичу: замість того, щоб скасувати норму 
закону, що існує вже три роки, нова влада запустила ма-

совий продаж прав оренди землі на аукціоні, не питаю-
чи згоди власників паїв. Втричі збільшено фіксований 
податок для сільгоспвиробників. Не законом, а листом 
Мінрегіонбуду, за підписом В. Гройсмана, у 20 разів 
збільшено оціночну вартість землі, через що, приміром, 
за тік чи ферму, що знаходиться на території села, тепер 
треба платити 35 тисяч гривень у рік, тож виробників 
штовхають до того, що вони змушені будуть вирізати 
корів чи свиней.

Як і за владних «папєрєдніків», у Держземагентстві 
й нині процвітає корупція, розповідав В.Галич. Зокре-
ма, існує так звана схема «$300/га»: ти платиш цей ха-
бар і тобі додому приносять вже готові документи на 
землю, яку ти захотів. Чималі земельні масиви взагалі 
ніде не обліковані й незаконно збагачують тих, хто їх 
захопив.

Гроші й адмінресурс – головні чинники, які дають 
доступ до земельних ресурсів. Як приклад, нікому не 
відомий на Полтавщині фермер з Чернігівської облас-
ті на прізвище Шамрицький у рекордні строки отримав 
4700 гектарів полтавських чорноземів у Чорнухинсько-
му, Лохвицькому та Гадяцькому районах . Ясна річ, не 
за красиві очі, а тому, що на останніх парламентських 
виборах восени 2014 року допоміг одному народному 
депутату знову стати народним депутатом. Поза сумні-
вом, що з таким «дахом» фермер процвітатиме і не ма-
тиме ніяких проблем.

У Чорнухинському районі, такий собі Ігор Серган, 
отримав 34 земельні ділянки на території п’яти сіль-
ських рад (загалом 674 га) для створення фермерського 
господарства. То він, виходить, створив 34 фермерські 
господарства? Хоча за законом одна особа може створи-
ти лише одне фермерське господарство, для чого йому 
надають одну земельну ділянку, а наступні земельні ді-
лянки надаються вже для розширення господарства.

- Певно, що саме за подібний земельний дерибан, 
- підсумував Віктор Галич, - головного «земельника» 
Кіровоградщини кинули у сміттєвий бак, а колишньо-
му в.о. начальника Головного управління Держзема-
гентства у Полтавській області спалили автівку. Після 
Майдану усунули з посади керівника Держземагент-
ства України А.Кадомського. Та невдовзі він виринув… 
радником нового керівника. І все триває, як і раніше. 
У Полтаву знову прислали чергового в.о. – з Черкащи-
ни, мабуть, щоб додерибанив земельку, яку не догребли 
янучари. Чому в.о., а не повноцінний начальник Голов-
ного управління Держкомзему в області? Та тому, що 
персоналію в.о. не потрібно погоджувати з головою об-
лдержадміністрації… 

Про факти, по суті, рейдерського захоплення землі, 
ухвалювані на користь «латифундистів» судові рішення, 
«війни» між потужнішими і слабшими фермерами, го-
ворили у виступах голови районних асоціацій фермерів 
– Машівської – Віктор Герасименко, Хорольської – Ми-
кола Московець, Лохвицької – Віктор Щуров, Шищаць-
кої – Ірина Маслівець та інші промовці. Практично всі 
обурювалися змінами до Податкового кодексу, прийняті 
новообраною Верховною Радою на користь олігархів, 

які узаконюють кричущу несправедливість. Мова про 
ставки єдиного сільгоспподатку четвертої групи, які 
здоровий глузд відмовляється збагнути, бо він нагадує 
випадковий ряд цифр. Судіть самі. Якщо маєш 40 га, 
платиш 25,1% від нормативної грошової оцінки землі, 
якщо 50 га – 100%, а якщо маєш від 8200 до 43152 га, то 
сплачуєш від 2 до 0,9%...

Обговорювали й іноземний досвід розвитку фер-
мерства та сільських територій, який варто запозичити 
Україні, адже чимало присутніх бували за кордоном у 
колег. 

Утім, надію на поліпшення ситуації дає законопро-
ект народного депутата від Полтавщини, члена про-
фільного парламентського комітету Олега Кулініча. У 
ньому передбачено кілька ключових пунктів: повернути 
землі поза межами населених пунктів у розпорядження 
сільських, селищних, міських рад; повернути реєстра-
цію договорів оренди земельних паїв на низовий рівень 
місцевого самоврядування; скасувати обов’язкове виго-
товлення технічної документації на паї при укладенні 
договорів оренди; скасувати аукціони з продажу прав 
оренди землі; ввести тимчасовий мораторій на створен-
ня нових фермерських господарств.

Фермери й приватні землевласники з усієї України у 
день розгляду цього законопроекту Кулініча планують 
проведення багатотисячного мітингу під стінами Вер-
ховної Ради України. 

Полтавські фермери також готують пропозиції для 
свого «аграрного» міністра, Кабміну і парламенту. На 
їхню думку, ПДВ, як найкорупційніший податок варто 
скасувати, а натомість ввести податок з обороту – 4 - 
5%. Його набагато легше адмініструвати і товарови-
робникам краще: сплатив один раз і забув. І не чекай 
- повернуть тобі ПДВ чи ні, позбавлять тебе статусу 
платника ПДВ чи ні... Податки для всіх сільгосптоваро-
виробників повинні бути однаковими.

Перший заступник голови обласної Асоціації Ва-
силь Бурлака повідомив, що на засіданні депутатської 
комісії з питань аграрної політики та земельних відно-
син Полтавської обласної ради запропонував механізм 
запобіганню зловживанням: давати дозвіл на створен-
ня нових фермерських господарств тільки за згодою 
Асоціації фермерів. Але депутат облради, колишня ре-
гіоналка Тетяна Корост виступила категорично проти 
ініціативи, бо, виявляється, окрім того, що її агрофірма 
«Маяк» орендує тисячі гектарів паїв, вона ще й… ново-
спечений фермер.

Що стосується підтримки фермерських господарств 
Полтавщини через обласне відділення Українського 
державного фонду, то з вини обласного казначейства 
фермери уже два роки не доотримують коштів, які пе-
редбачаються кошторисом: у 2013 році – 1 млн. 220 
тис. грн., а у 2014 - 450 тис. грн. Зокрема, і фермерське 
господарство Володимира Дорошенка з Хоролу, яке два 
роки підряд виборює право на безвідсоткову фінансову 
допомогу, а казначейство не пропускає платіж.

Людмила Кучеренко,
президент Полтавського обласного медіа-клубу
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ЗЕМЛЮ – МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ!

Асоціація фермерів та приватних землевласників ін-
формує голів обласних організацій про те, що основний 
пакет визначених АФЗУ законопроектів зареєстровані у 
Верховній Раді України та проходять розгляд в комітетах 
і фракціях, зокрема це:

- Законопроект № 1874, ініціатори народні депутати 
Тимошенко Ю. В., Кириленко І. Г., Івченко В. Є., 
щодо внесення змін до статті 121 Земельного кодек-
су України (набуття права власності на земельні ді-

лянки, фермерські землі).
- Законопроект № 1159, яким передбачено передача 

повноважень за контролем та розпоряджанням зем-
лею органам місцевого самоврядування, та передачу 
її реєстрації сільським радам.

- Законопроект № 2052, ініціатор народний депутат 
В. Є. Івченко, яким передбачається внесення змін 
до Податкового кодексу України по врегулюванню 
сплати ПДВ членами сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів.

- Законопроект № 1599 про внесення змін до деяких 
законів України щодо стимулювання створення та 
діяльності сімейних фермерських господарств.

З метою посилення спільних дій щодо прийняття ви-
щезазначених законопроектів Верховною Радою Украї-
ни та відповідно до підписаного меморандуму між Асо-
ціацією фермерів та приватних землевласників України, 
Союзом сільськогосподарських обслуговуючих коопера-
тивів, Національною Асоціацією дорадчих служб, Асо-
ціацією голів сільських і селищних Рад прошу налагоди-
ти співпрацю на обласному та районному рівнях.

Зокрема:
- звернення і зустрічі із Народними Депутатами від 

округів;

- звернення до керівників фракцій у Верховній Раді 
України та голів комітетів в письмовому вигляді;

- поширення інформації з даного питання в місцевих 
ЗМІ;

- спільна координація дій по підготовці і проведенню 
можливих акцій під Верховною Радою України в 
разі необхідності.

Вкрай важлива підтримка місцевих громад, місцевих 
депутатів та сільських голів не тільки у питанні даних за-
конопроектів, а й щодо передачі повноважень місцевим 
громадам, та участь фермерів у місцевих виборах. Адже 
на рівні Верховної Ради України є серйозне протистоян-
ня щодо даних законопроектів та розвитку фермерства 
України загалом. Це протистояння навіть виливається в 
«кулачні бої», як це було між депутатами В. Івченком та 
Є. Соболєвим, а на засіданні аграрного комітету депу-
тат від Блоку Петра Порошенка А. Корнацький заявив: 
«Українське фермерство сімейного Європейського на-
прямку не потрібне, воно немите та від нього тхне».

Тому тільки активізація і наші активні дії після XXV 
З’їзду АФЗУ, запровадження фіксованого членства, реві-
зія наших організацій, залучення особистих селянських 
господарств до нашої організації є питанням нашої по-
дальшої долі та долі Українського села.

Президент АФЗУ І.Ф.Томич 

ДЕРЖЗЕМАГЕНЦІЯ РОЗБАЗАРЮЄ ЗЕМЛІ!
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад 

звернулася з відкритим листом до всіх гілок влади з 
вимогою про якнайшвидше припинення розбазарюван-
ня земель запасу сільськогосподарського призначення 
службовцями Державного агентства земельних ресур-
сів. Численні повідомлення від громадськості до Всеу-
країнської Асоціації свідчать про передача у приватну 
власність і користування, оренду тисяч гектарів земель 
запасу сільськогосподарського призначення без відома 
сільських та селищних рад в Івано-Франківській, Чер-
нігівській, Одеській, Київській, Хмельницькій, Вінниць-
кій та інших областях України.

Сільські та селищні голови б’ють на сполох, їх тур-
бує та обурює цинічне розкрадання земель, яке триває, 
як і в попередні роки. Відсутність достовірної інформа-
ції щодо обліку земель, їх власників та землекористува-
чів, породжує безконтрольне самоуправство чиновників 
Держземагенства, які без згоди громади розпоряджа-
ються землями, що споконвіку належали нашим дідам 
і прадідам, та за Конституцією належать народу Укра-
їни. Місцева влада, яка відповідальна за життя людей 
сільських територій, не має жодних відомостей про 
кількість виданих правовстановлюючих документів на 
земельні ділянки, ніхто не проводить інвентаризацію 
земель. Статистична звітність в Держземагентстві базу-
ється на земельному кодексі України 1990 року. На сьо-
годні розбіжності в обліку земель сільськогосподарсько-
го призначення становлять 1 млн. 240 тис. га!!!

12 лютого 2015 року у Верховній Раді України від-

бувся ганебний інцидент, який виходить за рамки етич-
ної людської поведінки, бійка депутатів В.Івченка та 
Є.Соболева. Проте члени сільських громад сприйняли 
його як «битву за землю» й готові відстоювати свої пра-
ва.

Земля для українського села - це основа і фундамент 
його існування. Недолуга аграрна політика останніх 20 
років призвела до занепаду розвитку сільських тери-
торій. Великий аграрний бізнес використовує землю, 
отримує надприбутки, а робочих місць селянам не дає. 
Малий і середній бізнес без державної підтримки не 
розвивається. Особисті селянські господарства в умо-
вах економічної кризи не мають ринків збуту. Відумерла 
спадщина на землю не обліковується. Інвентаризація зе-
мель не провадиться. Такий стан на руку тим, хто давно 
«поклав око» на українську землю і у хаосі намагається 
відкраяти все більший і більший шмат. Скільки землі за 
цей рік вкрадено? Хто за це відповідатиме? Асоціація 
звертає увагу правоохоронних органів на те, що протя-
гом 2014 року було вчинено безліч незаконних оборудок 
із землею сільськогосподарського призначення, які по-
требують негайного реагування.

Українському селу «перекрили кисень» з 1 січня 
2013 р., коли вступив в силу закон «Про внесення змін 
до Земельного кодексу» і повноваження розпоряджатися 
землями сільськогосподарського призначення було пере-
дано в Держземагенцію. «У місцевих рад забрали зем-
лю!», - зверталися сільські голови, попереджуючи про 
небезпеку. І були праві, бо тисячі гектарів земель було 

продано без відома громад! Державі і селам нанесені 
великі матеріальні збитки, адже ні в бюджет держави, 
ні в місцеві бюджети кошти не надходили. Все пішло в 
кишеню олігархів! На численні звернення Асоціації та 
сільських голів до правоохоронних та інших контролю-
ючих органів - відповідей не надходило. Кому вигідно, 
щоб «дерибан» землі продовжувався? Чому в жодному 
районі інвентаризацію земельних ресурсів до кінця не 
провели? На ці питання мають дати відповіді ті політи-
ки, які виступають проти законопроекту № 1159. Земля-
ми «в межах» чи «поза межами», які належать до сіль-
ських чи селищних рад мають розпоряджатися виключ-
но сільські громади! Бо лише сільські громади мають і 
можуть контролювати процес використання земель!

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад 
категорично проти того, що реформи — земельна, бю-
джетна та місцевого самоврядування проводяться за ста-
рими принципами, рубаючи шаблею з-за плеча, без залу-
чення громадськості та не в інтересах сільських громад.

Ми вимагаємо повернення 25% ПДФО до сільських 
бюджетів. Ми вимагаємо повергнення права розпоряд-
жатися власними землями. Ми готові об’єднатися, але 
лише на принципах добровільності! Ми готові запро-
понувати власні моделі формування спроможних, кон-
курентоздатних громад! Ми готові до реформ, але не за 
рахунок села!

Голова Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад 

Фурсенко М.І.

НЕОБХІДНОЦ ОБЄДНАТИСЯ ЗАРАДИ ПОРЯТУНКУ ФЕРМЕРІВ
- Іване Федоровичу, розкажіть, будь ласка, про 

фермерство в Україні. Зараз всі говорять про те, що 
аграрний сектор - це двигун економіки країни. Яке місце 
в «єдиній галузі» займають фермерські господарства?

На сьогодні сформувався клас фермерських госпо-
дарств, які обробляють 15% українських чорноземів. 
Дрібні, неорганізовані фермери, без розвиненої інфра-
структури, без логістики та доступів до ринків виробля-
ють 98% картоплі, 82% молока, 70% яловичини, м’яса, 
90% овочів і фруктів. Загалом, йдеться про домінуючу 
частини виробництва аграрної продукції, яка сьогодні 
практично не організована і майже тіньова. Виробни-
ки незахищені. Особисті фермерські господарства, хоч 
і законодавчо визначені, не мають ніякої правової бази 
для діяльності. Їх продукція не має ніякої перспективи 
в нашому єдиному європейському домі. Це надзвичай-
на загроза продовольчій стабільності та перспективі ро-
звитку України.

- Які заходи необхідно вжити уряду для того, щоб 
фермерство почало розвиватися?

Зміна можливостей для виробництва, створення 
умов для роботи фермерів - це основні питання, це ор-
ганізація ринку 60% валової аграрної продукції. Яким 
чином? Обслуговуюча сільськогосподарська кооперація. 
Наша спадщина показує, що тільки через об’єднання, 
кооперацію ми можемо організовувати дрібних вироб-
ників і давати відповідь на ключову проблему бідності.

На превеликий жаль, з цього питання у нас немає 

чіткої політичної системи дій, як законодавчої, так і ви-
конавчої влади. У нас були спонтанні рішення, але не 
було дієвого підходу. Сьогодні поки уряд ні про що не 
говорить в цій галузі.

- А що з приводу нововведень в законодавстві - дер-
жавну підтримку малих форм господарювання і орієн-
тації на їх розвиток?

Влада записали прекрасні слова в Коаліції - підтрим-
ка сімейних фермерських господарств та подолання бід-
ності на селі є одним з пріоритетів, але далі поки дієвих 
кроків немає.

Законодавча база, яку ми бачимо зараз - це насампе-
ред уніфікація законодавства щодо форм господарюван-
ня. Тому що в світі майже ніде немає такого розмаїття 
форм господарювання - підсобні господарства, особисті 
селянські господарства, фермерські, приватні, орендні, 
акціонерні, агрохолдинги.

Повинен формуватися європейський фермерський 
устрій на селі і влада повинна прийняти нову редакції 
закону про особисті фермерські господарства. Ми по-
винні чітко визначитися в плані податкової політики для 
цих дрібних товаровиробників. Вона сьогодні не від-
повідає жодній критиці, оскільки зламана система фік-
сованого податку.

- Ринок Європи для України - це великий виклик, осо-
бливо для невеликих товаровиробників. Що їм робити в 
умовах такої конкуренції?

Однозначно, великі виклики і загрози існують для 

дрібних товаровиробників не тільки молочної, м’ясної, а 
й плодоовочевої продукції, які виробляються в переваж-
ній частині дрібними виробниками. Що треба робити?

Насамперед - сертифікація, друге - використання 
цього потенціалу дрібного товаровиробника - це ор-
ганічне виробництво аграрної продукції. Але це можли-
во знову ж шляхом об’єднання в сільськогосподарські 
кооперативи та розвитку інфраструктурних змін. Тільки 
за допомогою таких змін є перспектива вийти на якісний 
сертифікований продукт і можливість доступу до євро-
пейських ринків.

Дрібні товаровиробники вирощують практично 90% 
органічної продукції і тут потенціал надзвичайно вели-
кий, оскільки в Європі екологічно чистої продукції прак-
тично немає. Українське виробництво органіки цілком 
може рухатися в європейський платоспроможний ринок.

- Поясніть, будь ласка, як мораторій на продаж зе-
мель відбивається на фермерстві? Чи потрібно його 
знімати?

В час, коли знецінюється все, говорити про ринок 
землі - злочинно. Але я не можу сказати, чи є це від-
повідально - бездіяльність і відстрочки. Не можна без 
кінця відкладати, тому що таким чином ми виробляємо 
інструменти для тінізації і корупції. Це кримінал, і не се-
крет, що в Україні чорний ринок землі становить близь-
ко 9 млн га землі. Про це ніхто не хоче говорити, але це 
наслідок відстрочок.

Тому потрібно прорахувати, як відкрити земельний 
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ринок і створити реального українського господаря. Че-
рез які механізми фермер може купити земельний пай у 
сусіда, як може сформувати свою структуру землекори-
стування і стати приватним господарем. Сьогодні на ці 
питання немає відповіді.

У фермера немає коштів не те, щоб купити земель-
ний пай. Говорити, що ми продамо їм землю, думаю, це 
просто знущання. У цій ситуації потрібен європейський 
системний підхід. Чому в Україні так не може бути? 
Ніхто не хоче добра простим людям, які працюють, а 
хочуть добробуту окремим кланам, злодіям, пройди-
світам.

- У ситуації, що склалася ніхто не хоче давати ко-
ментарів, а особливо прогнозів. І все ж, як Ви думаєте, 
що чекає українського фермера в цьому році?

Я б не повертався в організацію на прохання ба-
гатьох регіональних місцевих організацій, якби я не 
вірив, що в 2015 році ми зупинимо розвал. Українське 
фермерство 5 років поспіль розвалюється. Ми втратили 
13% фермерських господарств. Ми втратили більше 200 
тис робочих місць. Про це ніхто виразно не говорить. 
Ми втратили хороші особисті селянські господарства, 
я маю на увазі ті, що працюють не на 3 - 5 га, а такі, які 
працюють на 50 і 500 гектарах. Цього року ми зупинимо 
розвал, я в цьому впевнений.

Не те, що я сподіваюся, що влада зробить щось дуже 
велике, я сподіваюся, що самі фермери зроблять щось 
дуже велике. Ми повинні об’єднатися і вибудувати свою 
систему захисту, економічної і соціальної підтримки. 
Ми повинні не дати можливості нас обкрадати, нас гра-
бувати.

Ми повинні викорінити або мінімізувати корупцію і 
ми в цьому плані будемо жорстко діяти на всіх рівнях. 
Фермеру потрібно сказати, що ніякому корупціонеру він 
не дасть жодної гривні. Він повинен підтримати свою 
організацію в місті, області та в центрі і робити все, щоб 
виробляти якісні і кращі аграрні продукти.

Ми повинні допомогти фермеру краще цей продукт 
реалізувати, не допустити, щоб фермера обкрадали від 
поля до прилавка, не допустити, щоб приходили всілякі 
інспектори, маскуючись посвідченнями різних держав-
них органів влади. По землі це дуже жорстока тема і ми 
будемо відповідно жорстоко реагувати.

Тому думаю, що дії, які дадуть по руках злодіям, 
бандитам і корупціонерам на рівні виробництва аграр-
ної продукції, де ми зробимо серйозні спроби по орга-
нізації ринків різних формувань. Мається на увазі зерна 
та іншої продукції. Це дозволить поліпшити цінову по-
літику для фермера. Сьогодні кожна селянська гривня 
повинна працювати.

Сьогодні ми повинні підтримати вітчизняне маши-
нобудування і спектр аграрної техніки. Машинобудівни-
ки скидають ціни для членів Асоціації на 10% і більше. 
Ми розробляємо план поетапної сплати за допомогою 
банківських та інших ресурсів, з тим, щоб дати доступ 
селянам до техніки.

Технічна відсталість сьогодні в дрібних фермер-
ських господарствах - це дикість. Багато комбайнів ще з 
70 - 80 років. Машинобудівники повинні піти на зустріч 
в плані придбання цієї техніки. За такими ж схемами 
говоримо і з хіміками.

Давайте під егідою такого патріотичного пулу «Село 
врятує Україну» знайдемо механізми, яким чином ми 
зможемо спільно взаємодіяти, владу ми не просимо, 
просимо тільки не заважати.

Сьогодні виробники аграрної продукції мають об’єд-
натися і працювати разом, і не говорити, що хтось сьо-
годні виграв, сьогодні ми всі повинні виграти.

Цей рік саме такого підходу, тому ми зробимо сер-
йозні кроки, щоб зупинити розвал фермерського руху 
України.

За матеріалами 
Наталією Ключниковою

AgroNews

                                              ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ                         (початок у попередньому номері)
Технологія вирощування розсади.

Насіння висійте в ящики висотою 10-12 см і шири-
ною 25-30 см, а довжина їх повинна бути такою, щоб 
вільно розташувати на підвіконні. На дно ящика для дре-
нажу насипте бите скло, дрібні камінці і наповніть жи-
вильною сумішшю, складеною з частини дернової землі, 
двох частин перегною або некислого торфу з добавкою 
невеликої кількості піску. На відро суміші дайте 70-100 г 
суперфосфату або 200-300 г попелу.

Грунт в ящиках злегка ущільніть, ребром лінійки 
через 3-4 см зробіть борозенки, в які на відстані 1-2 см 
висійте насіння. Зверху борозенки засипте тим же грун-
том, злегка полийте, накрийте шматком плівки і постав-
те в тепле місце з температурою 20-25 °С. Після появи 
перших сходів плівку зніміть, а ящики поставте в добре 
освітлене місце.

У разі використання теплиці для вирощування роз-
сади необхідно проробити ті ж дії, різниця лише в тому, 
що насіння висіюється безпосередньо в грунт теплиці, 
а бо ж для більш ефективного використання площі, в ті 
ж ящики, які розміщуються каскадом, один над другим. 

Надалі підтримуйте необхідну температуру (згідно 
таблиці 1), поливайте, в тому числі 1-2 рази розчином 
марганцевокислого калію (3-4 г на 10 л води).

Табл. 1

Культура
В сонячну 

погоду 
(в ° С)

В похмуру 
погоду 
(в ° С) 

Температура 
вночі 
(в ° С) 

Капуста  15-17  12-15  6-8 або 8-10

Томат 
Перець 
Баклажан 

 18-22  15-17  8-10 або
10-12

Огірок 
Кабачок 
Диня 
Кавун

 22-25  18-22  15-17 або
13-15

При появі першого справжнього листка сіянці роз-
пікіруйте в горщики і стаканчики, які вставте в ящики. 
Проміжки між горщиками також заповніть грунтом, щоб 
вони не пересихали. Горщики рясно полийте і на 1-2 
доби поставте в затінене місце, підтримуючи температу-
ру до 20 °С. Після цього виставте ящики в добре освіт-
лене місце.

Підживлювати розсаду треба два рази. Для помі-
дорів в 10 л води розчиніть по 20 г сечовини і сульфату 
калію та 30 г суперфосфату. Склянку розчину витрачай-
те на два горщики. Розсаду огірків краще підживлювати 
коров’яком, розбавленим водою у співвідношенні 1:8, 
або пташиним послідом-1:12.

Перший раз підживіть через 15 днів після появи схо-
дів, вдруге - перед висаджуванням у грунт. Перед другим 
підживленням до коров’яку додайте по 15 г сечовини і 
хлористого калію та 20 г суперфосфату.

За кілька днів до висаджування розсади у кожний 
горщик внесіть по 2-3 г суперфосфату і рясно полийте.

Загартовувати розсаду розпочинайте як тільки тем-
пература на дворі перевищить 10 °С. Спочатку ящики 
винесіть з кімнати опівдні, потім з 9 до 17 - ої години, 
а за 3-4 дні до висаджування розсаду залишайте відкри-
тою весь час. В теплиці це здійснюється шляхом прові-
трювання.

Добір розсади дозволяє висадити здорові рослини, 
відбракувати з вадами, продуктивність яких може бути 
низькою. Перед висаджуванням здорова розсада повин-
на мати таку кількість листків: капуста білоголова - 4-5, 
брюссельська і цвітна - 3-4, помідори - 7-10, огірки і ка-
бачки - 3-4, селера, баклажани, перець - 4-5.

У парниках і теплицях розсаду слід вирощувати з до-
триманням таких вимог: не загущувати, своєчасно під-
живлювати, провітрювати. Особливу увагу звертайте на 
загартовування розсади в теплиці.

Все більшого поширення у виробничих умовах і се-
ред городників - любителів набуває застосування препа-

рату «Тур» (хлорхолінхлориду, ССС) для обробки розса-
ди помідорів. Під його впливом розсада не витягується, 
стає стійкою до затінення, посухи і зниження темпера-
тур, рослини краще приживаються, на 5 — 7 днів раніше 
зацвітають і на такий же строк прискорюється достиган-
ня плодів. Препарат «Тур» - світло-коричнева рідина з 
слабким запахом старого оселедця. Обов’язкова умова 
застосування туру - поверхня грядок повинна бути рів-
ною, тому що в разі стікання розчину в понижених міс-
цях можливе пригнічення рослин.

Надзвичайно важливо дотримуватися норм і стро-
ків обробки розсади препаратом «Тур». Першу обробку 
проведіть при появі на рослинах двох - трьох справжніх 
листків. На 10 л води візьміть 27 см3 (приблизно 1,5 см у 
звичайній гранчастій склянці) препарату і ретельно роз-
мішайте. Лійкою швидко і рівномірно полийте рослини, 
витрачаючи 3 л розчину на 1 м2. Не пізніше як через 5 
хвилин змийте препарат з рослин, краще обприскувачем 
або лійкою, витрачаючи 1 л води на 1 м2. Затримка з цією 
операцією може призвести до опіків листя. Вдруге обро-
біть через 7 днів і втретє - з таким же інтервалом. Лише 
дотримання цих умов дасть добрий результат.

Увага! При роботі з препаратом дотримуйтесь за-
стережних заходів, як і при роботі з отрутохімікатами. 
Посуд, яким користувались при цьому, ретельно вимий-
те. Препарат не можна застосовувати на розсаді інших 
овочевих культур.

Олена Юрченко
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Замовлення № 157802

228-48-19

ПРАВОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ
1. Чи мобілізують працівників фермерських гос-

подарств?
Взагалі,так. Але якщо на тому чи іншому фермер-

ському господарстві є військовозобов’язані праців-
ники, то керівник такого фермерського господарства 
повинен написати заяву до відповідного комісаріату 
про бронювання таких працівників на своєму фер-
мерському господарстві. Не підлягають призову на 
військову службу під час мобілізації категорії вій-
ськовозобов’язаних, які зазначені у статті 23 Закону 
України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме: за-
броньовані на період мобілізації та на воєнний час за 
органами державної влади, іншими державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування, а також за 
підприємствами, установами і організаціями в поряд-
ку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змі-
нами) «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 
стаття 25:

1. Бронюванню підлягають військовозобов’язані, 
які працюють в органах державної влади, інших дер-
жавних органах, органах місцевого самоврядування 
та на підприємствах, в установах і організаціях, яким 
встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у 
разі, якщо це необхідно для забезпечення функціону-
вання зазначених органів та виконання мобілізацій-
них завдань (замовлень).

2. Організація, порядок, обсяги та переліки посад і 
професій військовозобов’язаних, які підлягають бро-
нюванню на період мобілізації та на воєнний час, ви-
значаються цим Законом, актами Президента України 
та Кабінету Міністрів України.

2. Які відбулися зміни щодо спрощеної системи 
оподаткування?

У 2015 році були внесені відповідні зміни щодо 
спрощеної системи оподаткування,а саме:

З 1 січня 2015 року завдяки Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та де-
яких законів України щодо податкової реформи» від 
28.12.2014 р. № 71-VIII замість шести груп платників 
єдиного податку залишилось чотири. 

Такі групи платників єдиного податку, як 3, 5 (фі-
зичні особи-підприємці) та 4, 6 (юридичні особи), 
об’єднали в одну групу. Наразі усі ці суб’єкти госпо-
дарювання належать до оновленої 3 групи.

До складу єдиного податку включили колишній 
фіксований сільськогосподарський податок. Так, 
сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 
сільгосптоваровиробництва за попередній податко-
вий рік становить не менше 75 %, відносяться до 4 
групи спрощенців.

Також збільшено поріг граничного доходу для пе-
ребування в тій чи іншій групі. Для 1 групи – із 150 
тис. грн. на рік до 300 тис. грн., для 2 групи – з 1 млн. 
грн. до 1,5 млн. грн., а для усіх екс-єдинників 3, 4, 
5, 6 груп, які наразі належать до загальної 3 групи, 
– збільшено до 20 млн. грн. (було 3 млн. грн., 5 млн. 
грн. та 20 млн. грн., відповідно).

Нові платники єдиного податку 4 групи – екс-Ф-
СП - шники – далі сплачують податок у вигляді відсо-
тка від нормативної грошової оцінки за оновленим п. 
293.9 ПКУ, щоправда, ставки збільшено втричі.

Перейти на спрощену систему оподаткування з за-
гальної можна з початку будь-якого кварталу. Плат-
ники податків, які бажають це зробити, подають 
відповідну заяву до контролюючого органу за 15 ка-
лендарних днів до початку наступного календарного 
кварталу. Тобто, для переходу на спрощену систему 
оподаткування з 2015 року останнім днем для пода-
чі заяви буде 16 грудня 2014 року. До поданої заяви 
додається розрахунок доходу за попередній календар-
ний рік. Звертаємо увагу, що реєстрація платником 
єдиного податку є безстроковою.

Такий перехід можливий один раз протягом кален-
дарного року та може бути здійснений за умови, якщо 
протягом календарного року, що передує періоду пе-
реходу на спрощену систему оподаткування, платни-
ком податків дотримано вимоги, встановлені пунк-
том 291.4 статті 291 Податкового кодексу України. 
Порядок подання платником інших податків і зборів 
заяви про перехід на спрощену систему визначено пп. 
298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ.

Змінити групу єдиного податку спрощенці можуть 
добровільно або вимушено. Якщо платник наприкін-
ці року перевищив граничний дохід, установлений 
п. 291.4 Податкового кодексу України, але водночас 
бажає й наступного року працювати на спрощеній 
системі оподаткування, то він повинен перейти до 
«старшої» групи. Ставку для роботи у «старшій» 
групі можна обрати будь-яку – з ПДВ або без ПДВ. 
Тому ті, хто не бажає з нового року бути платником 
ПДВ, мають право при переході до іншої групи одно-
часно обрати ставку, яка передбачає включення ПДВ 
до складу єдиного податку. Відповідно, платники за 
бажанням  можуть зареєструватися платниками ПДВ 
та обрати групу, яка передбачає сплату податку на 
додану вартість. Для цього необхідно не пізніше 20 
числа місяця, наступного за календарним кварталом, 
у якому сталося перевищення розміру доходу, подати 
відповідну заяву. Отже, граничним строком подання 
заяви при обов’язковій зміні групи у новому році буде 
20 січня 2015 року. Якщо таку заяву не подати, то з 
наступного року платник автоматично вважатиметься 
на загальній системі оподаткування.

При добровільному переході до іншої групи або 
зміні ставки єдиного податку «єдинщик» повинен по-
дати відповідну заяву не пізніше ніж за 15 календар-
них днів до початку наступного кварталу. Відповідно, 
щоб з нового року 2015 року спрощенець міг працю-
вати в новій групі/за новою ставкою, він повинен по-
дати заяву не пізніше 16 грудня 2014 року.

Якщо платник за власним бажанням вирішив з 1 
січня 2015 року відмовитися від спрощеної системи 
оподаткування, то для цього потрібно не пізніше 19 
січня 2014 року подати відповідну заяву.

3. Які існують підстави нарахування податку 
на землю?

Облік фізичних осіб — платників податку і нара-
хування відповідних сум податку проводяться щоро-
ку до 1 травня (п. 287.2 ст. 287 Податкового кодексу).

Підставою для нарахування земельного податку є 
дані державного земельного кадастру.

Нарахування фізичним особам сум податку про-
водиться органами ДПС, які видають платникові до 
1 липня поточного року податкове повідомлення-рі-
шення про внесення податку.

Податок фізичними особами сплачується протя-
гом 60 днів з дня вручення податкового повідомлен-
ня-рішення.

Підставою для нарахування орендної плати за зе-
мельні ділянки державної та комунальної власності є 
договори оренди земельних ділянок.

Органи виконавчої влади та органи місцевого са-
моврядування, які укладають договори оренди землі, 
повинні до 1 лютого подавати до органу ДПС за міс-
цезнаходженням земельної ділянки переліки оренда-
рів, з якими укладено договори оренди землі на по-
точний рік, та інформувати відповідний орган ДПС 
про укладення нових, внесення змін до існуючих до-
говорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа міся-
ця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені 
зміни.

Отже, нарахування громадянам сум земельного 
податку та орендної плати за земельні ділянки дер-
жавної та комунальної власності проводиться органа-
ми ДПС, які видають до 1 липня поточного року по-
даткові повідомлення-рішення про внесення земель-
ного податку або орендної плати.

Також слід зазначити, що громадяни, які мають 
підстави для отримання пільг щодо сплати земельно-
го податку, повинні подати до органів ДПС докумен-
ти, що посвідчують їх право на пільгу.

4. Чи можна отримати землю у приватну влас-
ність для ведення особистого селянського госпо-
дарства?

Земельним кодексом України передбачена можли-
вість для громадян України набути права власності на 
земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із 
земель державної і комунальної власності (п. б ч. 1ст. 
81 Земельного Кодексу України).

Якого розміру земельну ділянку можна отримати?
Згідно з ч.1 ст. 121 ЗКУ громадяни України мають 

право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із 
земель державної або комунальної власності у таких 
розмірах: для ведення особистого селянського госпо-
дарства - не більше 2,0 гектара;

Передача земельних ділянок безоплатно у влас-
ність громадян у межах вищезазначених норм про-
вадиться один раз по кожному виду використання (ч. 
4 ст. 116 ЗКУ ). Розмір земельних ділянок, що пере-
даються безоплатно громадянину для ведення особи-
стого селянського господарства, може бути збільшено 
у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної 
частки (паю). 

Головне, знайти вільну ділянку з земель запасу та 
вірно оформити всі необхідні документи
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ДЛЯ СЕЛА КРАЩЕ, КОЛИ НА ЗЕМЛІ ПРАЦЮЮТЬ ФЕРМЕРИ
Село Молодецьке налічує 1760 жителів, серед яких 

100 дітей дошкільного віку та 145 школярів. На терито-
рії села 600 домогосподарств, є Будинок культури, ФАП, 
загальноосвітня школа I - III ступенів, дитсадочок, село 
газифіковане, невдовзі буде Інтернет. Загальна площа 
земель сільськогосподарського призначення складає – 4 
тис. га., 3,5 тис. орної землі. На території працює 3 при-
ватних підприємства, 99 одноосібників та 11 фермерів.

Взагалі, як сказав Молодецький сільський голова 
Володимир Миколайович Вовк «наше село не ледаче». 
Звичайно є проблеми з працевлаштуванням, але люди в 
кожному подвір’ї держать різну живність, мають великі 
городи, займаються вирощуванням розсади на продаж. 
Погано тільки що із-за невигідної цінової політики на 
молоко за останні 3 - 4 роки поголів’я корів в особистих 
домогосподарствах зменшилось в два рази і зараз в селі 
100 корів.

Що стосується школи, то тут відроджені козацькі 
традиції. В школі за ініціативою директора Петра Мико-
лайовича Карпенко створена Козацька січ, а кожен клас 
– це окремий козацький курінь. На свята всі маленькі ко-
заки в шароварах та вишиванках, вони добре знаються 
на історії рідного села. Не менш цікаво дітям і дорослим 
в Будинку культури, де є художні колективи, проводяться 
різни заходи. 

Та все це і багато іншого в селі мабуть було б не дуже 
можливо, як би сільський бюджет був пустий. Але зав-
дяки фермерству він дуже непоганий, та про це пізніше. 
«У нас була можливість здати в оренду землі великому 
товаровиробнику. Та в нього на три тисячі гектар землі 

було б всього п’ять працівників. А в наших фермерів за-
раз працює вісімдесят селян, - розповідає Молодецький 
сільський голова Володимир Миколайович Вовк, -Так 
що висновок простий - для села краще, якщо на землі 
працюють фермери».

Всього в селі одинадцять фермерів. В основному 
вони, як Анатолій Петрович Браславский, Іван Панасо-
вич Сенчук, Сергій Васильович Турченко займаються 
рослинництвом. Вирощують зернові, соняшник, сою, 
технічні культури та цукрові буряки. Потроху відроджу-
ється і тваринництво. Так Петро Олександрович Кожу-
хінський почав займатися свинарством. А Анатолій Пе-
трович Браславський в цьому році планує взяти бичків 
на дорощування. А це також додаткові робочі місця. 

Є в селі і обслуговуюче фермерське господарство, 
очолює яке жінка сільського голови, Ольга Миколаївна. 
В її фермерському господарстві «Антон» є крупорушка, 
олійня, млин. Це дуже зручно як для інших фермерів, 
так і для селян. А ще тут займаються рибництвом, виво-
дячи зарибок. Потім його продають фермерам з інших 
сіл, які вже вирощують товарну рибу. 

Та не тільки наявність робочих місць є плюсом фер-
мерства в селі. Вони як і всюди сплачують орендну пла-
ту за землю. Причому сплачують її після збору врожаю 
до 1 жовтня повністю. І ще одна особливість, це те, що 
в Черкаській області орендна плата становить не 3%, як 
передбачено в Указі Президента, а 4,5%, а то навіть і 5%. 
І з такої орендної плати йдуть непогані податки в сіль-
ський бюджет, який складає 1,2 млн. грн. Левова частка 
бюджету, а це 80%, складається з орендної плати.

Але і це ще не все. В Маньківському районі вже три 
роки між фермерами і місцевою владою діє соціальний 
договір, у відповідності з яким кожен фермер сплачує 
100 грн. з кожного гектара: 80 грн. йде на потреби села, 
20 – на розвиток району. Але зараз кошти, які надходять 
до району, через благодійну організацію використову-
ються на допомогу землякам, бійцям в зоні АТО. Це до-
волі солідна сума, майже мільйон гривень. На ці кошти 
купують одяг, термобілизну, бронежилети, каски, та інші 
речі, які необхідні хлопцям, воюючим на сході країни.

Коли завдяки участі в проекті ЄС/ПРООН-2 «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду», ремонтували 
сільський ФАП, то фермери також не залишились бай-
дужими і зробили свій внесок в цю справу. Зараз ФАП 
як новенький, в ньому замінили дах, підлогу, встановили 
нові двері та вікна. Не байдужі молодецькі фермери не 
тільки до загальних потреб громади, а і до потреб кож-
ного окремого селянина. Вони допомагають з оранкою 
городів, збирати врожай, виділяють кошти в разі різних 
життєвих ситуацій, наприклад, на поховання, та інше.

На питання, як вдалося налагодити такі відносини з 
фермерами, сільській голова відповів: «Це вдалося зав-
дяки співпраці з ними, завдяки взаєморозумінню. Якщо 
фермера не обманюєш, якщо він добре знає, що його 
гроші дійсно йдуть на потреби села, то він готовий до 
такої співпраці. Для села фермери – це благо. Я і сам з 
фермерів, тому добре знаю їх потреби і ми добре одне 
одного розуміємо».

Лариса Чайка,
«Вісник Фермер України»

ОГОЛОШЕННЯ
Українська універсальна біржа «Капітал» 17 березня 2015 р. об 11 - 00 год. за адресою: м. Київ, вул. Шота 

Руставелі, буд. 44 (приміщення для проведення аукціонів) проводить аукціон по передачі в оренду майнових 
об’єктів (окреме індивідуально визначене майно – торгові кіоски), а саме:

№ 
лоту

Майно Площа, 
м2

Місце розташування Початкова орендна 
плата за лот, грн. без 

ПДВ

1. Мала архітектурна форма № 50 9,0 м.Київ, пл.Вокзальна, 1 1764,80

2. Мала архітектурна форма №51 9,0 м.Київ, пл.Вокзальна, 1 1764,80

Мета подальшого використання об’єкту оренди Переможцем (Переможцями) аукціону вирішуються 
самостійно шляхом узгодження з ДТГО «Південно – Західна залізниця» в порядку, визначеному чинним 
законодавством, на підставі договору оренди.

Ознайомитись з інформацією про об’єкт оренди можна щоденно крім вихідних та святкових днів за 
місцем їх розташування попередньо зателефонувавши: 044–569–59–21, 044–569–59–22.

Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, офіс 6.
До початку аукціону учасники сплачують  гарантійний внесок у розмірі 4200,00 грн. (без ПДВ) за лот, 

на який претендує учасник, на р/р 26002011326411 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» у м. Києві, МФО 300023, код 
ЄДРПОУ 34003533; отримувач – Українська універсальна біржа „Капітал”.

Квитанції про сплату подаються разом з заявкою на участь в аукціоні.
На Переможця (Переможців) аукціону покладаються обов’язки компенсації витрат ДГТО «Південно – 

Західна залізниця» на проведення аукціону та на проведення оцінки об’єктів оренди, пропорційно кількості 
лотів.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні до 11 березня 2015 року включно.
Додаткову інформацію, щодо умов участі в аукціоні можна отримати за адресою:  

м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, офіс 6 та за телефонами: 044–569–59–21, 044–569–59–22.
Розпорядок роботи: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 18.00.

ОГОЛОШЕННЯ
Пропоную вживану сільськогосподарську 
техніку вітчизняного та імпортного 
виробництва з закордону під замовлення.
Частина техніки є в наявності на території 
України:
- трактор Renault Ares 610x,  2003 р.вип., 
110 к.с., в ідеальному стані;
- плуг одеський 3+1 корпуса, оборотний, 
2013 р. вип.;
-зернозбиральний комбайн John 
Deere 1085, 1985 р.вип., 5м. жатка, з 
кондиціонером;
- січкарня, в гарному стані.
- інше с\г обладнання.

Допоможу в оформленні візи для 
особистого огляду, відбору, та 
розмитнення.
Тел.: 096 – 782 – 75 – 86.

ДО УВАГИ ФЕРМЕРІВ – ШАХРАЙСТВО!
Шахрайські схеми обкрадання фермерів!
ТОВ “Даналл”, ЄДРПОУ – 36300079, ІПН – 

363000723017, директор Шуплина Андрій Олександро-
вич, юридична адреса – м. Черкаси, вул. Смілянська, 
2 (останнє фактичне місце знаходження – м. Черкаси, 
бульвар Шевченка, 345, кв. 22) розміщує рекламу про 
продаж селітри, виставляє рахунки та підписує догово-
ри. Після отримання коштів – зникає. Таким чином ошу-
кано 6 фермерських господарств з Херсонської області 
та 5 з Миколаївської на загальну суму біля 2 млн. грн.

Будьте уважні та передайте цю інформацію всім сіль-
госпвиробникам!

Прес-служба АФЗУ

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ШУКАЄ ІНВЕСТОРІВ
Фермерське господарство «Степовик», Апостолівського району Дніпропетровської області шукає 
інвесторів для розвитку господарства. Площа землі в обробітку – 25 га, біля річки. Можливість додаткової 
оренди – 53 га. Є можливість для запровадження поливу на площі 25 – 60 га.
Мета отримання інвестицій – розвиток овочівництва, садівництва, тваринництва.
Тел. для довідок: 098 – 01 – 60 - 551

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

кукурудзи, соняшника. 
Знаходиться в Київській області.

Тел.: 063 – 628 – 64 - 77
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ПЕРЕДПЛАТА!

Газета «Вісник 
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 

інформація для фермерів, кооперативів та 
особистих селянських господарств

www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591, сторінка 19
«Каталогу видань України 2015 рік»

Вартість видання з доставкою:
1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;

6 міс. –54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн.


