ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

ВЛАДІ НЕОБХІДНО ПОВЕРНУТИ АГРАРНУ
ПОЛІТИКУ ДО СЕЛЯНИНА, ДО ФЕРМЕРА!
(Актуальний репортаж з XXVI з’їзду АФЗУ)

ХХVІ з’їзд Асоціації фермерів та приватних
землевласників України, який
щойно відбувся в Києві, продемонстрував
єдність цієї організації та формування
Всеукраїнського селянського руху, який

вимагає від влади негайного прийняття та
запровадження нової
аграрної політики, де
в основі українського
села має стати фермерський устрій, та
європейський розвиток сільської місцевості України.
Пропонуємо читачам репортаж із
фермерського з’їзду
на сторінках 3 та 6
видання.
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ЗАХИСТИ СЕЛО – ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНУ!

ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА!
Шановні співвітчизники – славні українські хлібороби,
сільські жителі!
Сьогодні Україна переживає чи не найдраматичнішу мить
своєї новітньої історії. Перед нами доленосна Мета – зробити рішучі кроки, аби збереглось і знову розквітло українське
Село, щоб в нім жили заможні і щасливі Люди, які знають
ціну щоденної священної хліборобської праці.
Це визначальна доленосність, бо саме в українському Селі
зосереджене подароване українцям Господом первородне
багатство української Нації – найродючіша в світі земля і
багаті природні ресурси. А головне – тут споконвік жили і
нині живуть, люблячі цю землю і віддані їй Люди – Селяни.
Тільки вони можуть дати шанс на повноцінне відродження
нації за умов реалізації проукраїнської національної політики.
Чи не в цій царині йде глобальна битва за Україну? Без перебільшення – так!
План ліквідації селянства та захоплення України
уже в дії.
Ви те бачите самі і від того страждаєте. Від неадекватних цін
на вироблену вами продукцію (молоко, м’ясо, овочі, фрукти, зерно). Від грабіжницьких цін на матеріальні ресурси
(паливо, насіння, добрива, засоби захисту рослин, техніка,
обладнання), а також на кредити. Від податків, прийнятих
всупереч Конституції, економічних принципів і здорового
глузду. Всі ці важелі впливу держави і бізнесу – це пряма
руйнація Села. Все це факти, а не придумки.
Життя в українському селі на плодючих землях реально
погіршується і стає нестерпнішим, ніж на пісках окремих
африканських країн.
Чи це є наслідками економічної кризи, війни? – Ні!
Це підступні плани руйнування села, найактивнішого селянства (фермерства) з метою загарбання землі і ресурсів,
викорінення українського роду та перетворення гордої козацької нації на прислугу для світового планування, яка вже
відчула ярмо більш, ніж 350 – літньої імперської і комуно
– більшовицької неволі.

Дорогі побратими!
Прийшла пора сказати твердо «НІ!»
Досить знищенню села та селянства – серця і душі української нації. Настав час зупинити руйнування. Що в цьому є
першочерговим.
1. Тіло Уряду, яке «тхне» на всю країну - на винос і до відповідальності.
2. Нова коаліція та нова угода, в основу якої має лягти Ухвала 26 - го з’їзду АФЗУ в частині АПК.
3. Формування відкритого, з участю громадськості, нового
технократичного уряду.
4. Усунення політичної корупції та влади олігархів шляхом
прийняття змін до Конституції та виборчого кодексу.
5. Поетапне перезавантаження усіх гілок влади та забезпечення контролю за владою шляхом створення «Народної
Ради» із відповідним законодавчим забезпеченням.
Прийшла година сказати грімко ”Так !”
Так – відродженню історичної справедливості в українському Селі!
Так – фермерському устрою.
Так – визнанню хліборобській душі, праці і любові до рідної
землі!
Так – діловій підтримці владою українського Селянства!
Так – перетворенню селянської мрії в селянську надію бути
заможними і щасливими в успішній Україні, в розквітлому
Селі !
Високодостойні хранителі нації.
Все це залежить від нашого єднання і організованості в досягненні Мети. Об’єднавшись, ми неодмінно вирвемось із
злодійської системи, підло нав’язаної нам. Це наш обов’язок
перед пам’яттю пращурів, світлою пам’яттю Героїв Майдану, всіх патріотів України.
Запам’ятайте, ми цим закладаємо камінь в Монумент вдячності нам грядущих поколінь.
Я вірю в Бога і вірю Вам!

З повагою		

Іван Томич

ВИМОГИ УЧАСНИКІВ
АКЦІЇ
державної підтримки в другій половині 2016 року через

I.Податкова та цінова політика
До Верховної Ради України
1. Негайно прийняти законопроект № 3851 – 1 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо
захисту прав платників податку на додану вартість, в
тому числі сільгоспвиробників».
2. До 1 липня 2016 року розробити та прийняти Закон
про єдиний земельний податок.
До новосформованого Уряду
1. Негайно здійснити заходи щодо запровадження економічних механізмів підтримки цін виробника молока, м’яса,
овочів, зерна – шляхом усунення монополії, корупції, подолання бідності, через розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із відповідним забезпеченням

державний бюджет України.
II. Земельна політика
1. Недопущення оголошеного Прем’єр-міністром
України Яценюком А. П. продажу 1 млн. га державних
земель, не допустити запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Усунення корупції в
сфері землекористування, відмінити запровадження
8% орендної плати за користування землями державної
власності, зупинити рейдерство та вбивство фермерів.
III. Негайна відставка Уряду
IV. Положення Ухвали 26 з’їзду АФЗУ включити в основу нової коаліційної угоди Верховної Ради України.

“Крім нас ніхто !”

План проведення Акції 15 березня 2016 року

м. Київ,			
Жовтневий Палац
Реєстрація з 8.00 год.
Початок роботи: 09.00 год.
Завершення роботи: 10.00 год.
I. Селянське Віче
Організатори: Асоціація фермерів та приватних
землевласників України, Союз сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів України
Місце проведення: Жовтневий Палац
Склад учасників: фермери, кооператори, власники ОСГ,
голови сільських рад, сільські вчителі та лікарі.
Всього 2000 чол.
Порядок денний
1. Про вимоги до Уряду та коаліції від Селянського Віче.
І.Ф.Томич - 15 хв.
Виступаючі - 40 хв.

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

Прийняття ухвали :
II. Селянська хода (до Кабінету Міністрів та ВРУ)
Час проведення – 10.10 - 10.40 год.
(оформлення лише державними прапорами та прапори
АФЗУ).
Тема: «Захистимо село - Збережемо Україну».
III. Акція під стінами Верховної Ради
Час проведення – 10.40 – 14.00 год.
(До акції долучаються інші громадські організації).
IV. Засідання Ради АФЗУ
Час проведення – 14.30 – 15.30 год.
Місце проведення - фойє готелю “Київ”
Тема: «Про підсумки Акціїї «Захисти село – Збережи
Україну»
Президент АФЗУ,
Голова Союзу с/г обслуговуючих кооперативів Іван Томич

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

УХВАЛА ХХVI З’ЇЗДУ АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ ТА
ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного,
делегати ХХVI з’їзду Асоціації фермерів та приватних землевласників України

КОНСТАТУЮТЬ:

настання суттєвого погіршення умов господарювання
фермерів в Україні, результатом чого є значне скорочення
кількості фермерських господарств і робочих місць на селі.
Це відбувається внаслідок низки причин: ускладнення земельних відносин, корупція; посилення адміністративного
тиску на фермерів; відсутність державної підтримки; відсутність розвитку сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації; нерівноправність умов для діяльності фермерів
та великих агрохолдингів; рейдерські захоплення фермерських господарств, протиправний тиск з боку контролюючих та фіскальних органів держави, тощо.
Подальший розвиток таких тенденцій є загрозливим
для країни. Без кардинальних змін у державній аграрній
політиці, кризові явища набувають незворотного характеру,
що може призвести до продовольчих криз та загрози економічної незалежності держави.
Виходячи з цих позицій, ХХVI - й з’їзд Асоціації фермерів та приватних землевласників України

УХВАЛИВ:

1. Роботу Ради АФЗУ у звітному періоді визнати задовільною.
2. Звіт ревізійної комісії про фінансову діяльність Ради
АФЗУ за звітний період затвердити.
3. Затвердити кошторис, штатний розклад та план роботи АФЗУ на 2016 рік.
4. Звернутися:
до Президента України:
- щодо неприпустимості запровадження ринку сільськогосподарських земель до усунення корупції, погашення зовнішніх боргів України, формування судової системи, де діє
верховенство права;
- надати доручення Уряду та силовим структурам що до
викорінення корупції в сфері АПК та зменшення контрольних та дозвільних функцій органів влади, забезпечення прав
фермерів, захисту майнових та земельних відносин;
- щодо непідписання Закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів № 2279, який прийнятий Верховною Радою 18.02.2016
р.;
- про взяття під особистий контроль розслідування злочинів проти фермера Гайворонського Анатолія Івановича
(при рейдерському захопленні майна та земель господарства при підтримці правоохоронних та владних структур
було завдано тілесних ушкоджень та значних майнових
збитків фермеру. За 8 років розслідування кримінальних
злочинів не проведено);
- про взяття під особистий контроль розслідування найбільш резонансного вбивства з катуванням у своїй оселі
фермера Мальованого Василя Володимировича;
- про надання мобілізованим для участі в АТО фермерам
(головам, членам фермерського господарства) відпусток на
45 діб для проведення весняно - польових робіт;
- внесення змін до Конституції України, де визначити,
що основою аграрного устрою України є сімейна ферма, а
фермерський устрій - основний напрямок розвитку аграрного сектора економіки (із врахуванням польського досвіду).

окремих питань оподаткування діяльності у сфері сільського господарства.
- розглянути та прийняти Проект Закону № 3851 про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, в тому числі
сільгоспвиробників.
- прийняти Закон № 2052 від 06.02.2015 р., (народний
депутат Є.Івченко) Про внесення змін до Податкового кодексу України по врегулюванню сплати ПДВ членам сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
- прийняти Закон № 1874 (ініціатори проекту народні депутати Тимошенко Ю.В., Кириленко І.Г., Івченко В.Є.) Про
внесення змін до статті 121 Земельного кодексу України
(щодо набуття права власності на земельні ділянки).
- прийняти закон № 1159 Проект Закону про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами (про передачу повноважень розпорядження землями державної та комунальної власності
органам місцевого самоврядування);
- розробити та прийняти для невеликих сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств закон єдиний земельний податок, як умови не корупційних і прозорих відносин влади і фермера;
- звернутися з вимогою до фракцій та груп парламенту,
Уряду щодо підтримки фермерських господарств шляхом
прийняття Закону України (№1599) та передбачення при
внесенні змін до Державного бюджету 2016 р. фінансування сімейним фермерським господарствам та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам;
- внести зміни до Закону України „Про пенсійне забезпечення” щодо часткового зарахування стажу роботи власникам особистих селянських господарств, які утримують не
менше 2 корів;
- скликати негайно позачергову сесію парламенту на
якій відправити Уряд у відставку та прийняти законопроект № 3851;
- розробити та прийняти Закон „Про особливо цінні землі”

до Верховної Ради України:
- щодо неприпустимості запровадження ринку сільськогосподарських земель до усунення корупції, погашення зовнішніх боргів України, формування судової системи, де діє
верховенство права.
невідкладно розглянути та прийняти проекту Закону № 1599 від 23.12.2014 р про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності
сімейних фермерських господарств.;
- прийняти проект Закону № 3748-1 від 05.08.2015 р. (народні депутати Кужель О.В., Кириленко І.Г., Івченко В.Є.)
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо

до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України:
- щодо неприпустимості запровадження ринку сільськогосподарських земель до усунення корупції, погашення зовнішніх боргів України, формування судової системи, де діє
верховенство права;
- відповідно до Закону «Про фермерське господарство»
передбачити: виділення 58 млн. грн. із коштів спеціального
фонду на підтримку фермерських господарств України;
- розробити та прийняти Державну програму підтримки
та розвитку сімейних фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- розробити та прийняти нову постанову Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки фермерських
господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідно до європейських норм фінансування
через Укрдержфонд;
- при розподілі передбачених 15 ти млн. грн. - коштів
державної допомоги фермерським господарствам надавати
допомогу першочергово фермерським господарствам голови або члени, яких є учасниками АТО;
- усунути корупцію та рейдерство щодо реєстрації договорів оренди земельних паїв;
- розробити та прийняти для невеликих сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств закон про
єдиний земельний податок;
- розробити і прийняти відповідну Програму становлення фермерства в Україні, в якій визначити фермерство
основою сталого розвитку агросектору з відповідним законодавчим оформленням та державною підтримкою;
- відмінити індексацію оцінки землі в залежності від інфляції;
- встановити плату за земельні ділянки під сільськогосподарськими дворами, спорудами на рівні плати за землі
ріллі;
- визнати незадовільним роботу Держгеокадастру по

Проекту закону №3851-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на
додану вартість, в тому числі сільгосптоваровиробників» був
розроблений групою народних депутатів спільно з представниками громадських професійних організацій АПК та розглянутий
18 лютого 2016 р. на засіданні Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин і одноголосно підтриманий всіма
його членами. У законопроекті №3851-1 пропонується повернути спеціальний режим оподаткування підприємств сільського
господарства і вдосконалити процедуру адміністрування ПДВ.

Правила оподаткування діяльності сільськогосподарських товаровиробників, які зафіксовані в Законі України від
24.12.2015 року №909-VIII «Про внесення змін у Податковий
кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»,
викликають серйозну стурбованість серед аграріїв щодо подальшого розвитку галузі АПК. Ці зміни є складними не тільки для адміністрування з боку Державної фіскальної служби
України, але й вселяють невпевненість в роботі господарюючих суб'єктів. Насамперед, вони суперечать інтересам сільсько-

першочерговому виділенню земель учасникам АТО. Та
звернутись до Уряду щодо відправлення у відставку керівництва Держгеокадастру;
- вважати протиправними дії Держгеокадастру щодо
вимог збільшення орендної плати до 8% за користування
землями державної власності враховуючи збільшення нормативної грошової оцінки землі;
- розробити та прийняти нормативно-правовий акт відповідно до положень Закону України „Про фермерське господарство” щодо законодавчого оформлення статусу "фермерське господарство з відокремленою садибою".
5. Доручити Раді АФЗУ:
1. Використати всі статутні повноваження з’їзду щодо
негайного оновлення роботи обласних АФЗ: Вінницької,
Волинської, Миколаївської, Запорізької, Луганської, Донецької областей.
2. Продовжити запровадження фіксованого членства
АФЗУ із розрахунку не менше 25 % від кількості фермерських господарств в області та загалом по Україні не менше
8 тисяч чоловік.
3. Виконавчій дирекції щомісячно моніторити виконання рішень Ради та з’їзду.
4. Головам обласних АФЗ забезпечити щомісячну сплату членських внесків відповідно до затвердженного кошторису, фактичне виконання кошторису підсумовувати станом
на 1 грудня 2016 року. У випадку не виконання кошторису
обласними організаціями станом на 1 грудня 2016 р. делегації областей будуть позбавлені права голосу на черговому
з’їзді.
5. Обрати Першими заступниками Президента
АФЗУ Шеремету Віктора Васильовича та Кириченко
Леоніда Петровича, а також призначити їх відповідальними за розширення фіксованого членства АФЗУ в наступних областях: Львівська, Закарпатська, Чернівецька,
Івано – Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська,
Чернігівська, Черкаська (Шеремета В.В.), Кіровоградська,
Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Донецька, Луганська, Харківська (Кириченко Л.П.).
6. Доручити Раді АФЗУ обрати до свого складу двох
членів Ради від ОСГ за пропозиціями обласних АФЗ.
7. Створити наступні Комітети АФЗУ:
Комітет моніторингу і аналізу податкової діяльності (Є.
Дуфанець).
Комітет з питань реформування управління, інвестицій
та фінансово - кредитної системи (Ніколаєнко В. М., заст.
Стрижак М. І.)
Комітет фермерської самооборони (Горбачов В. В., заст.
Старунський А. Ф.)
Комітет старійшин фермерського руху (Миркевич М. С.)
Комітет становлення та розвитку сімейних ферм (Бородіна О., Молдаван Л. В.)
8. Віце-президенту АФЗУ Українцю Д. П. ввести в
обов’язки роботу по залученню до АФЗУ власників ОСГ та
роботe з цією категорією селян.
9. Розробити Положення про Комітет фермерської самооборони та Положення про сплату членських внесків.
З метою реалізації цієї Ухвали Раді АФЗУ, Президенту
АФЗУ використовувати всі статутні та конституційні повноваження, в тому числі заходи масового впливу: Всеукраїнські збори фермерів, скликання Всеукраїнського селянського Віче, проведення акцій протесту, селянських страйків.
Дану Ухвалу направити Президенту України, Голові
Верховної Ради України, керівникам фракцій та груп у Верховній Раді України, Прем’єр-міністру України, Міністру
аграрної політики та продовольства України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин, ЗМІ.
Головуючий ХХVІ з’їзду АФЗУ,
Іван Томич
Президент АФЗУ			
Михайло Данкевич
Секретар			
м. Київ, вул. Ломоносова, 18
24 лютого 2016 року

ЩО ХОЧУТЬ ФЕРМЕРИ ВИМАГАЮЧИ ПРИЙНЯТИ ЗАКОНОПРОЕКТ №3851-1?
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господарських товаровиробників України: ведуть до розквіту
корупції, знищення середнього та малого бізнесу, особливо,
фермерства, скорочення робочих місць, а також зберігають і
посилюють нерівність серед платників податків.
Для довідки: Законопроект №3851-1 був зареєстрований в парламенті як альтернативний №3851. Основною нормою є збереження спецрежиму ПДВ для аграріїв до 1 січня 2018 року. Тоді законопроект підписали 39 народних депутатів — представників 12-ти
парламентських комітетів, 5-ти фракцій і двоє позафракційних.
Аналітичний відділ АФЗУ

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

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
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ВЛАДІ НЕОБХІДНО ПОВЕРНУТИ АГРАРНУ ПОЛІТИКУ
ДО СЕЛЯНИНА, ДО ФЕРМЕРА!
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(Актуальний репортаж з XXVI з’їзду АФЗУ)

Велика зала Кооперативного інституту бізнесу і права зібрала біля пів-тисячі делегатів, гостей та учасників фермерського форуму і не була обділена увагою керівниками партнерських громадських організацій та депутатів всіх рівнів, в
тому числі і керівником депутатської фракції «Батьківщина» у
Верховній Раді України Юлією Тимошенко.

На початку зібрання було згадано героїв які віддали своє
життя захищаючи незалежність України та вручено іменні годинники від АФЗУ фермерам-учасникам АТО на сході нашої
держави.

Іван Томич, Президент АФЗУ, після відкриття з’їзду, у
своїй доповіді наголосив, що XXVІ з’їзд АФЗУ проводиться в
непростій політико-економічній ситуації, адже працювати доводиться в умовах, коли країна ще не оговталася після потрясінь Майдану і продовжує воєнне протистояння кремлівським
агресорам та їх посіпакам у Луганській і Донецькій областях.
За звітній період Ради АФЗУ, відповідно до рішення 25 з’їзду та підтриманої програми Президента Асоціації, розпочалося кардинальне оновлення фермерської організації, де в основу
закладене запровадження фіксованого членства, картки фермера та проведення переобліку в її рядах на принципово нових
основах діяльності як АФЗУ, так і обласних та районних АФЗ.
– В критичний для Асоціації час, – підкреслив Іван Федорович, – винятково важливо було повернути довіру фермерів
до своєї організації, повірити у власні сили і можливості подолання перешкод щодо розвитку фермерського устрою в країні. Проте переконливим фактом є те, що український народ
зробив свій європейський вибір, за який віддали життя кращі
патріоти на Майдані і в зоні АТО, і ми, як єдина фермерська організація країни, були і є зобов’язані не прогавити історичний
шанс побудови Європейської України.
Ми, невеликою командою, як правило, Іван Заєць, Михайло Данкевич, Анатолій Шершень та голови обласних Асоціацій провели збори фермерів в 16 областях, що дало нам
можливість сформувати першу тисячу фермерів, об’єднаних
на основі якісно нового фіксованого членства. Хода упевнено
продовжується, і вже немає сумнівів, що кількісний, а головне,
якісний склад оновленої Асоціації буде невпинно оптимізуватися.
Найкращі за звітній період результати своїми діями продемонстрували наступні обласні АФЗ : Київська, Кіровоградська, Черкаська, Сумська, Рівненська, Чернігівська обласні
АФЗ; добрих показників досягли: Чернівецька, Хмельницька,
Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та
Дніпропетровська області.
Разом з тим, нам доводилося долати зневіру низки організацій та наших структур на обласних і районних рівнях, а іноді
й відверті перешкоди з боку місцевих органів влади в окремих
областях. Зважаючи на ці чинники та дуже низьку активність
фермерів, ми не змогли використати всі можливості, вийти на

5 тисячний рубіж фіксованих членів та сформувати на нових
принципах роботу у всіх областях України. Тривожною залишається ситуація в Волинській, Вінницькій, Миколаївській,
Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.
І тому на наступний період нашим першочерговим завданням буде збільшення в 3 – 4 рази кількості фіксованих членів
АФЗУ. Це критично важливо для нової якості селянського руху.
З іншого боку ми відпрацьовуємо взаємовідносини з нашими комерційними партнерами в напрямку здешевлення для
фіксованих членів цін на техніку, засоби виробництва та послуги. Це є суттєвою підтримкою наших членів за відсутності
підтримки з боку держави.
Важливим стратегічним напрямком діяльності АФЗУ є
створення і розвиток сімейних фермерських господарств.
Наше гасло «Сімейна ферма врятує Україну». В цьому напрямку АФЗУ, спільно із народними депутатами Верховної
Ради України, розробили і зареєстрували важливі законопроекти щодо набуття права власності на земельні ділянки, фермерські землі, про передачу права розпорядження землею органам
місцевого самоврядування, та реєстрації її сільськими радами.
Ми приймали участь у розробці Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств.
Нам вдалося внести зміни до Податкового кодексу в частині безприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, навколо якого понад два десятиліття тривала бюрократична тяганина.
Внесені зміни до закону України № 71-VIII щодо скасування відшкодування Пенсійного фонду, виплати і доставки пільгових пенсій фермерськими господарствами.
За переконанням Президента АФЗУ, головним здобутком
фермерської громади за звітний період стало збереження ще на
рік мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
– Але до повної перемоги, – зауважив Іван Федорович, – ще
далеко: слід зрозуміти, що ми виграли бій, а не війну, тимчасово відтермінували біду, а час швидкоплинний. Тому АФЗУ
розробила план дій. Перше, необхідно врегулювати долю фермерських земель. Друге - захистити фермера від рейдерства.
Викорінити корупцію в сфері земельних відносин. Третє, і
найголовніше, вийти з нав’язаної нам щорічної боротьби за
продовження мораторію. Нам необхідно раз і назавжди захистити від розкрадання нашу землю, і ми звертаємося до Українського народу з пропозицією щодо проведення всеукраїнського референдуму по продажу землі сільськогосподарського
призначення, а від влади вимагаємо: до рішення цього референдуму законодавчо заборонити розгляд питання про продаж
землі.
Державна підтримка Українського фермера в бюджеті 2016
року складає 15 млн. грн., та часткова пільга по ПДВ 600 - 700
млн. грн., що загалом складає 136 грн., або 5 дол на 1 га. Фінансово - кредитної підтримки практично немає, банківські кошти
по ціні 20 - 35 % річних. Практично грубо ігнорується урядом
виконання Закону України „Про фермерське господарство”. Це
зовсім не схоже на життя фермерів у наших європейських сусідів, до яких ми так прагнемо долучитися.
Та найголовніша біда на сьогодні в тому, що прийняті зміни
до Податкового кодексу і бюджет на 2016 р. заганяють у прірву
не тільки АПК, а загалом країну (ПДВ, зростання фіксованого
податку з 6 до 200 грн., тобто більш як у 30 разів і багато іншого. Але найбільшою проблемою є адміністрування податків,
корупція та штрафи. Куди веде влада?
Ми виразно бачимо загрозу соціальній стабільності в країні і нам необхідно у владі, коаліції, уряді повернути аграрну
політику до селянина, до фермера. Від багатства окремих – до
добробуту мільйонів. Це є стратегічним, центральним завданням для майбутньої долі України. Тому АФЗУ, разом із іншими громадськими організаціями, в минулому році провели два
Аграрних форуми, 5 акцій протесту. Це свідчить, що ми об’єднуємось, і в нашій єдності запрограмований наш успіх.
На шляху до нього АФЗУ відроджується, на ходу долаючи
відсутність державної підтримки, борги, відсутність кадрів,
бездіяльність окремих обласних та районних АФЗ та інші негаразди. АФЗУ повинна стати справжнім селянським рухом,
який здатний прокласти дорогу майбутнім поколінням до заможного життя, а не до поневірянь та принижень за кордоном.
В цивілізованих країнах на розгляд суспільства виносять
важливі питання, що стосуються кожного громадянина. Тому
ми на Раді Асоціації прийняли рішення ініціювати проведення
референдуму по долі української землі.
Підсумовуючи доповідь, Президент АФЗУ від імені фермерського форуму запропонував звернутися до влади з вимогами:
Перше - повернути податкову політику до умов 2015 р. відповідно до Коаліційної угоди.
Друге - внести і прийняти до 1 липня 2016 р. закон про
Єдиний земельний податок, а вже потім перейти до формування бюджету 2017 року на новій аграрній ідеології.
Третє - завершити формування законодавчої бази для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що є особливо актуальним за умови передачі місцевим громадам широких
повноважень.
Іван Федорович підкреслив: все те, що нині робиться, є подальшим утвердженням фермерського руху в нашій державі –
як самої ефективної та перспективної форми господарювання.
Віктор Гончаренко, віце-президент АФЗУ, голова Черкаської асоціації фермерів, в своїй емоційній промові наголосив, що фермерство поставлено на межу виживання. Великий
капітал тотально нищить малий та середній бізнес на селі, а
олігархічна влада всіляко підтримує розвиток агрохолдингів,
насильно запроваджується недолуга адміністративно-територіальна реформа. Цей напрямок задав і підтримує нинішній
уряд.
Нам потрібні реформи. Але реформи продумані, науково
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обґрунтовані. Спрямовані не на розвал країни, а на її розвиток.
Ми розуміємо, що в країні іде війна, тяжкий економічний
стан, казна держави порожня, необхідно підвищувати податки.
Але у нас постає питання до Уряду. Чому у нас, дрібних господарників, останнє забрали, і не в державну скарбницю ці кошти направили, а віддали їх «жирним котам»? Чи не корупція це
у владі? Думаємо що це саме так!
Я наголошую, що фермери готові працювати на користь нашої держави, на благо українського народу, але не на користь
олігархів!

Іван Ярмолюк. Віце-президент АФЗУ, Дніпропетровська область. На 26 році фермерства ми опинилися в ситуації
якої зовсім не заслуговуємо. Ми підтримуємо соціальну сферу,
платимо податки, забезпечуємо продовольчу безпеку країни.
Але за ці роки ми так і не стали «коханими дітьми» у матінки-держави. Але не Держава в цьому винна. Винні ми самі! Бо
до нас відносяться так, як ми цього заслуговуємо.
Ми стоїмо перед дуже великими загрозами. Податкове навантаження значно зросло та не відповідає елементарній логіці. Відкриття європейських ринків несе нам великі загрози,
наша продукція стає неконкурентною.
Про свої проблеми ми повинні нагадувати владі щоденно.
Проводити піар-компанії, щоб про нас чули всі. Необхідно
збільшувати штат виконавчої дирекції АФЗУ, комплектувати її
фахівцями, котрі б були здатні на високому рівні відстоювати
наші інтереси в органах влади.
За який рахунок це робити? Лише за наш власний! Багато
з нас вже можуть собі це дозволити і підтримати нашу громадську організацію, адже ми набагато більше втрачаємо від своєї
беззахисності. (Від редакції. Іван Ярмолюк під час виступу пообіцяв, що по приїзді в господарство відразу перерахує 10000
грн. на підтримку АФЗУ – він це зробив оперативно).

Юлія Тимошенко, лідер Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина». Українська земля була, є і завжди буде предметом мрії багатьох найпотужніших корпоративних структур
світу і України. І якщо очільники владних структур нашої країни мають у власності сотні тисяч гектарів земель, то чи будуть
вони думати про те, щоб дрібним господарям краще жилося на
тій землі? Тому й знімають з фермерів останні пільги, виживають їх зі своєї землі і таким чином ведуть ніщивну боротьбу з
дрібними господарями.
Але майбутнє нашої Держави можливе лише за умови
утвердження фермерського способу господарювання.
Як діяти далі, як захистити нашу країну?
В першу чергу необхідно сказати «досить» діючій владі,
а потім, до формування нового уряду, сформувати чіткі, абсолютно однозначні вимоги АФЗУ. І ми, партія «Батьківщина» і
фракція «Батьківщина», гарантуємо, що поки ці вимоги не будуть втілені в життя, ми не проголосуємо ні за якого прем’єра,
Продовження на 6 сторінці видання
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ПРОТЕСТ КАПІТАНА ОВСІЄНКА

Він був у зоні АТО. І його не зачепили там куля терориста чи осколок російського снаряда. А от вдома 37-річного Олександра Овсієнка вбила корупція в нібито новій
поліції, в рідному Миргородському міськрайвідділі, де він
пропрацював 15 років, дослужившись до капітана.
Так вважають жителі Миргорода, котрі 28 лютого
зібралися на велелюдне віче, щоб не лише висловити
моральну підтримку рідним дільничного О.Овсієнка, котрий 23 лютого ц.р. покінчив життя самогубством, а й
протест проти імітації реформ правоохоронної системи
в Україні.
Курортне містечко гуде. Що спонукало чоловіка в
розквіті сил, щасливого в сімейному житті, який нещодавно з рідними будував плани на травневі свята, раптом
звести порахунки з життям?
Промовці, зокрема, й голова Асоціації фермерів та
приватних землевласників «Відродження Полтавшини»
Віктор Галич, з обуренням говорили про те, що незважаючи на гучні заяви урядовців, не відчувають перемін.
Змінилися вивіски (міліція – поліція) та зросло навантаження на кишеню кожного українця – платника податків, бо поліцейським збільшили зарплати. А решта…
Як торгували кримінальними справами, так і торгують,
тільки вже «провадженнями», звільняючи злочинців від
відповідальності, а невинних запроторюючи в тюрму. Як
«наїжджали» на бізнес, щоб «збити» грубі гроші, так і
«наїжджають», - нахабно, не криючись. Як «не бачили»
наркопритонів, так і «не бачать», бо це велика стаття доходів міліції, перепрошую, поліції. Як існувала кругова
порука між міліцією, прокуратурою й судами, так вона й
залишилася. Як доводило керівництво правоохоронцям
«план до двору» по грошах, так і доводить: піди візьми,
не знаю де, але щоб було. Оце отак живемо «по-новому»
у відомстві Арсена Авакова!
Учасники віче проголосували за резолюцію: вимагати відсторонення начальників міськрайвідділу Василя
Овчаренка та Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олега Беха, звільнення їх обох
з посад і призначення нових керівників тільки через прозорий конкурс під пильним контролем громадськості.
Очільників Миргородської районної ради, райдержадміністрації та поліції на вічі не було. Головний миргородський поліціянт Василь Овчаренко навіть на похорон Овсієнка не прийшов, кажуть, поїхав в область
«відмазувати» себе, а зараз від гніву людського сховався
на лікарняному. Днем ганьби місцевої поліції назвали
миргородці 28 лютого. Адже на мітингу не виступив
жодний з товаришів Олександра Овсієнка. Бояться. Ховалися позаду. Пошепки розповідали, що в міськрайвідділі «нездорова атмосфера», що їхній колега був добрим,
чесним і принциповим правоохоронцем, людиною, котра справді мала офіцерську честь. Через те й був «білою
вороною» у міськрайвідділі. Тому й незлюбив Олександра Василь Овчаренко, ставленик Олега Беха.
До речі, О.Бех не знайшов ліпшої кандидатури для
Миргорода, ніж 59-річний Овчаренко, якого він узяв з
Одеської області. Пригадуєте гучний скандал у Кременчуці на рубежі ХХІ сторіччя, коли у місті почали зникати
старенькі самотні люди, а їхні квартири потім перепродували правоохоронці? Саме тоді Кременчуцьке міське
управління міліції очолював не хто інший, як Василь
Овчаренко. Проти нього самого у 2000 році була порушена кримінальна справа за 23-ма епізодами зникнення
власників квартир і заволодіння їхньою нерухомістю.
Але тоді йому вдалося вийти сухим з води. Подейкують,
що статки Овчаренка були більшими, ніж у мера. Колишні підлеглі характеризують його як людину жадібну,
безпринципну й мстиву.
Хіба зростатиме довіра до правоохоронних органів
у населення, якщо Олег Бех розставляє на Полтавщині
такі «кадри»?! Хіба такого керівника потрібно було на-
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правляти в Миргородський міськрайвідділ, який багато
років «славився» поборами й катуваннями (про що я неодноразово писала), і який за Януковича очолював такий собі Плаховський, котрий навесні 2014 року одразу
ж чкурнув у Крим?!
Рідним і друзям Олександр Овсієнко ще з грудня минулого року скаржився на те, що начальство здійснює на
нього тиск, принижує за те, що нібито не дає належної
кількості розкриття злочинів, чим псує статистику міськрайвідділу, хоча система показників скасована ще у Міністерстві внутрішніх справ.
«З мене на роботі роблять цапа-відбувайла, принижують, пресують, просто кінчають на роботі і я не знаю,
що мені робити», - розповідав він рідній сестрі Марині
Байдалі. Бідкався, що скоро або звільнять або самому
доведеться звільнятися, а нічого в житті, окрім роботи
в органах, мовляв, не вміє. Дружині Людмилі Олександр
Овсієнко казав, що в нього постійні скандали через нібито низькі виробничі показники.
Віталій Маратов, кум Олександра, каже, що бачився
з ним тижнів за два до трагічного дня. І Сашко розповів,
що тоді в миргородській поліції була робоча нарада, на
якій керівництво матюками товкло О.Овсієнка в хвіст і в
гриву, а начальник райвідділу В.Овчаренко кинув Олександру в обличчя: «Хто надів на тебе мундир офіцера?
Ти не гідний носити цей мундир!» Як це було чути людині, яка при попередніх 10-х начальниках міськрайвідділу отримувала відзнаки, медалі за доблесну службу, а
при Овчаренку раптом стала нерадивою! «Сашко не раз
казав, що в нього не склалися стосунки з новим начальником Овчаренком», - наголошує В.Маратов. І продовжує: «Олександр був активним чоловіком, патріотом, автором петиції до міської ради з приводу перейменування
вулиць міста іменем Героїв Небесної сотні; люди зібрали
під нею підписи».
Сусідка О.Овсієнка, голова вуличного комітету Віра
Кузнєцова характеризує його як «золоту» людину і теж
пригадує, що він розповідав про неприємності на роботі,
казав: «Не знаю, чим це все кінчиться, я, мабуть, із собою щось зроблю…»
Друг Олександра Сергій Воловик каже, що не очікував, що він накладе на себе руки, позаяк був людиною
небоязкою, принциповою: «Якби всі такими були в поліції, у нас зовсім іншими були б правоохоронні органи.
Значить, так його на роботі довели, що він не витримав
тиску. Олександр скаржився на те, що «довбають» за
показники, вимагають гроші». Сергій вважає, що має
підґрунтя інформація, буцім кожен співробітник міськрайвідділу щомісяця мав здати керівництву так званий
«план» - 4000 гривень. Це означало, що гроші треба було
у незаконний спосіб стягти з пересічних громадян. Олександр відмовлявся це робити. Тож начальники докоряли
йому, мовляв, якщо немає кеби «збити» гроші з «лохів»,
то плати зі своєї зарплати (кілька останніх місяців вона
становила 5300 грн.).
Ходять Миргородом уперті чутки про те, що капітан Овсієнко надіслав керівництву Національної поліції
анонімного електронного листа про корупцію й побори
у Миргородському міськрайвідділі. Але Сашка нібито
«вирахували» й почали «пресувати» ще й за те, що посмів винести «сміття» з хати, та вимагали звільнитися
«за власним бажанням».
У день самогубства Овсієнко мав розмову з начальником відділу кадрів Анатолієм Антоненком. Розмова
– це коректно сказано: лемент стояв, кажуть, на весь
міськрайвідділ. До речі, миргородці негативно характеризують Антоненка: хабарник ще той… Наприклад, волонтерка, секретар громадської організації «Миргород
– Допомога» Олена Трапікас пригадує, як кілька років
тому зверталася до Антоненка з приводу працевлаштування на роботу в міліцію своєї дочки. Кадровик сказав:
1000 доларів і питання вирішимо…
Після «розмови» з Антоненком Олександр повернувся додому, сказав дружині Людмилі: «Знай, що я тебе
дуже люблю» і пішов нібито у справах. Насправді пішов
у сарай. Під вечір його там і знайшла дружина.
Одночасно зі «швидкою допомогою» приїхав начальник міськрайвідділу Василь Овчаренко, тобто, ймовірний призвідник або один із призвідників смерті Овсієнка. Буцімто лікарі «швидкої» бачили на підлозі біля
висельника аркуш паперу, але місцеві поліціянти стверджують, що ніякої передсмертної записки не було. Дві
години ні понятих, ні рідних на місце пригоди не пускали. Допустили тільки тоді, коли поїхав Овчаренко. І нині
керівництво миргородської поліції активно поширює
версію про те, що Овсієнко повісився через негаразди в
сім’ї. Ясна річ, ну хто ж хоче «мотати строк» (від 3-х до
5-ти років) за доведення до самогубства?

Постійно думаю, чому учасник бойових дій, досвідчений офіцер Олександр Овсієнко не знайшов іншої
форми протесту й боротьби проти свого керівництва,
ніж самому піти з життя? Чому не вчинив так, як це
зробив один з лубенських поліцейських, яким теж (як і
всім райвідділам!) спустили згори «план до двору», сказавши начальникам: "Вимагатимете гроші, перестріляю
падлюк!!!» Звісно, сам Олександр цього вже ніколи не
пояснить.
Можливо тому, що ніхто з товаришів по роботі не наважився відкрито стати на захист, коли його привселюдно принижувало начальство, і він зрозумів, що сам-один
систему не здолає? А як правоохоронна система знищує,
перемелює тих, хто повстає проти неї зсередини, він,
певно, знав краще, ніж пересічні громадяни.
Значить, Олександр не вірив, що може добитися
справедливості, ставши на прю зі стовпами відомства
Арсена Авакова.
Негідники ніколи в петлю голову не сують, їм плюй
в лице, а вони казатимуть: «Божа роса». Добровільно
йдуть з життя ті, хто справді має совість, честь і в такий крайній спосіб захищає своє добре ім’я. Багато років
тому мені довелося проводити журналістське розслідування за фактом самогубства директора однієї зі шкіл
Кобеляцького району. Підлеглі вчителі (ті, що мають
сіяти в дитячих душах «розумне, добре, вічне»!) звинуватили його, точніше, умисно оббрехали в скаргах у райво, нібито під час ремонту в школі він украв додому дві
банки фарби. Чоловік передпенсійного віку не витримав
такої ганьби й повісився...
Слідчий відділ Головного управління Національної
поліції в Полтавській області порушив кримінальне провадження за ст.115 КК України – «умисне вбивство». А
прокуратура Полтавської області за фактом самогубства О.Овсієнка порушила кримінальне провадження за
ст.120 Кримінального кодексу України – «доведення до
самогубства». З об’єктивної сторони злочин характеризується діяннями, зокрема, у формі примусу до протиправних дій та систематичного приниження людської
гідності потерпілого.
2 березня у Миргородській міській раді відбувся
«круглий стіл» за участі членів колегії Головного управління Національної поліції в Полтавській області, на
якому, як повідомляє сайт обласної поліції, в ході конструктивного діалогу керівні поліціянти запевнили громадськість Миргорода про гарантоване прозоре й неупереджене розслідування з подальшим звітом.
Чи вірить громадськість у те, що ті, хто довів Олександа Овсієнка до самогубства, будуть покарані? Ні!!!
У народу України як не було, так і немає довіри до
всіх силових структур. За два роки уряд, президент і
парламент проциндрили величезну довіру тих українців,
які стояли насмерть на барикадах Євромайданів по всій
Україні, а Небесна сотня віддала за перемогу над Януковичем найдорожче, що є у кожної людини, – життя.
Миргородці не вірять тим паче. Адже два роки тому
прямо під камерою відеоспостереження магазину злочинці розстріляли з дробовика колишнього миргородського міського голову, а на той час голову Народної
ради Миргородщини Василя Третецького. Відео, на якому видно обличчя вбивці, й досі є в Інтернеті. Міністр
внутрішніх справ України Арсен Аваков, у якого Третецький був заступником, коли той працював головою
Харківської ОДА, клявся, що розкриття злочину – справа його честі. Тільки честі вочевидь немає, бо навіть тих,
хто бачив Василя Пилиповича в останні хвилини при
свідомості, до цього часу не допитали… Колишньому
начальнику ДАІ Полтавської області Петру Блажівському, якого звинувачували в поборах і корупції, суд дав
можливість утекти прямо з лави підсудних, перед тим
повернувши йому золото, коштовності й 10 мільйонів
гривень застави… І таких прикладів – море...
Розкрити ж доведення до самогубства, як сказав мені
адвокат, а донедавна прокурорський працівник, в десятки разів важче. Тим більше самогубство працівника
поліції. Зрозуміло, що остання захищатиме честь свого мундиру по всій чиновницькій вертикалі. Бо тільки
вихованці дитсадків не знають про те, що в незаконний
спосіб гроші в оновленій поліції (як раніше в міліції)
збираються у райвідділах, а потім везуться на обласний
і столичний рівень. Недарма поліція порушила кримінальне провадження не за статтею «доведення до самогубства», а за «умисне вбивство», яку невдовзі, поза
сумнівом, благополучно закриють. Ну хто ж сам себе в
тюрму садитиме?!
Хоча так хочеться помилитися…
Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського обласного медіа-клубу.
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МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
УМС 170 (ЗАПАТЕНТОВАНО)
Дмитро Іваненко

ТАБЛИЦЯ. ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДРІБНЮВАЧА УМС 170

Загальна ширина захвату,м
Робоча ширина захвату, м
Ширина валка, що подрібнюється,
м
Оберти ВВП трактора, об./хв.
Оберти ротора, об./хв.
Тип різальних органів

Використання різних моделей подрібнювачів для соломи у валках не завжди виправдовувало себе, бо через конструктивні рішення ці знаряддя не давали потрібного результату. Однак після появи на ринку УMС 170 вітчизняні
аграрії змінили ставлення до цих машин – техніка довела
свою ефективність у різних регіонах країни. За підсумками
роботи подрібнювачів у 2011–2015 роках чимало керівників
господарств повідомили про намір відключити ці механізми
у зернозбиральних комбайнах. Подрібнення валків соломи
різних сільськогосподарських культур вони тепер виконуватимуть саме УMС 170, виходячи з таких міркувань:
1. Витрата палива при використанні УMС 170 не перевищує, а в низці випадків навіть нижча, ніж на подрібнювачі
комбайнів.
2. Відключивши подрібнювачі комбайнів, господарство
збільшує їх денний виробіток. За різним даними, це від 15
до 25%, що за постійної недостачі комбайнів стає актуальним. Комбайни використовуються тільки на збиранні та обмолоті, а це, у свою чергу, скорочує строки збирання і втрати врожаю (від1.5%).
3. Подрібнювачі розкидають подрібнену масу на ширину до 6,5 м – на що спроможні не всі комбайни. Отже, забезпечується рівномірний розподіл пожнивних решток на всій
поверхні ґрунту.
4. Як свідчить практика, подрібнювач за добу (годину,
день) може виконати роботу 2–4 комбайнів. Так, за даними опитування, напрацювання подрібнювачів за 10 годин
денного часу становило до 50 га, за сезон – до 1500 га без
відмов за гарантією. Це сприятиме зменшенню витрат на
ремонт зернозбиральних комбайнів та подовженню терміну
їх служби.
1. 1т подрібненої і загорнутої у грунт соломи еквівалентна 3,2 т напівперепрілого гною. Навіть якщо взяти вартість
гною 100 грн/т, то за врожайності 30 ц/ га зернових це дає
в ґрунт 10 т органіки вартістю 1000 грн плюс подальша
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Кількість ножів, шт.
Кількість протиножів, шт.
Довжина подрібненої маси, см
Ширина розкидання подрібненої
маси, м
Робоча швидкість руху, км/год. по
валку
Продуктивність за 1 год. основного
часу, га по валку
Пропускна здатність, кг/с / т/год.
Повнота збирання, %
Потрібна потужність трактора, к. с.
Витрата палива, л/га
Вага, кг

1.9
1,7
до 2,3
540
3000
Система
рівних ножів
і протиножів
у корпусі
64
32
2-3
до 6,5
до 10 і
більше
до 6.0
4,4/16-15/50
97,9
50-75
1,5-4,2
450

економія на мінеральних добривах. Так, за розрахунками
вчених, повернення у грунт незернової частини врожаю
рівноцінно внесенню 82-269 кг аміачної селітри, 56-205
кг суперфосфату та 75-343 кг калію хлористого в залежності від культури.
2. Останнім часом особливо гостро стоїть питання браку
вологи у ґрунті. Залишивши подрібнені пожнивні рештки
на ґрунті і вчасно злущивши стерню, отримуємо мульчу.
Вона знижує втрату продуктивної вологи і дає змогу її накопичувати за рахунок конденсату, що в ній утворюється.
3. Залишаючи пожнивні рештки, в ґрунт повертають
широкий спектр поживних речовин (N, P, K), що впливають
на ріст рослин. Брак необхідних елементів призводить до
збідніння ґрунту, підвищення його кислотності і, як результат, до зниження родючості.
4. Мульча захищає від вітрової та водної ерозії, від якої

система рівних ножів

система протиножів

Україна щороку втрачає тисячі гектарів ріллі. Таким чином,
використання пожнивних решток є одним із незамінних
агрозаходів на шляху до високоокультурених ґрунтів і органічного землеробства, відновлення родючості ґрунту та
підвищення його врожайності.
ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДРІБНЮВАЧА УMС 170
«Всеїдний» – подрібнює солому ранніх зернових культур, пожнивні рештки гороху, ріпаку, гречки, сої, льону,
люпину, рису, сорго тощо. Працює по вологих валках (дає
змогу використовувати його цілодобово) та на кам’янистих
ґрунтах.
І, насамкінець, дуже важливо. Шляхом простої трансформації (патент МП «Либідь) УМС 170 перетворюється у подрібнювач решток рослин та гілок завтовшки до 6 см з робочими органами у вигляді молотків або
Y-подібних ножів. Таким чином, покупець отримує дві
повноцінні машини в одній: подрібнювач рослинних
решток у валках (найкращу, аналогів якої нема на ринку), і подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику і т.п.
Кореспондент: Що потрібно зробити, щоб гарантовано отримати подрібнювач УMС 170 до початку сезону
збирання культур?
Iгор Брагін, директор МП «Либідь»: Подрібнювачі
УMС 170 виробляються з використанням імпортних комплектуючих (редуктори, робочі органи, інше). Замовлення,
наприклад, на редуктори приймаються за 3 місяці, плюс час
на доставку та виробництво. Звідси,у сезон кількість наявних машин обмежена. Тому оформляти замовлення на них
потрібно якомога раніше.

МПП «ЛИБІДЬ» ексклюзивний постачальник
Директор
Брагін Ігор
Константинович
(050) 301-49-85;(050) 307-53-97
(067) 545-62-83;(096) 087-79-95
(0542) 781-505, 787-900

www.selhozpostavka.com.ua

ЧИ Є В ДІЯХ ПО ЗБІЛЬШЕННЮ ОПОДАТКУВАННЯ ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД?

Написати дану статтю спонукала розмова із одним бізнесменом. Він сказав: «Неправильно, що сільгоспвиробники виступають проти підвищення рівня оподаткування.
Вони ж їздять джипами, чого вони ще хочуть? Нас же оподатковують, то нехай і їх на «повну котушку».
Ось в цьому яскраво виражається наше українське невігластво. Мій співрозмовник не захищав себе, а прагнув
гіршого іншим. По принципу – якщо мені важко, то нехай
буде важко і всім іншим. Такі люди святкують, коли в сусіда
корова здихає. Він не розуміє, що погіршення становища
іншого лавиноподібно веде до погіршення становища всіх і
цього ж мого співрозмовника.
Пояснюю чому.
1.
Якщо стануть біднішими сільгоспвиробники, то
зменшаться кількість працюючих, зменшиться об’єм в обігу грошей і не куплять вже попередню кількість товарів у
того із чорною заздрістю горе - бізнесмена і він стане ще
більше у програші, чим сільгоспвиробник.
2.
При підвищенні об’єму податків автоматично
зростуть ціни на сільськогосподарську товари і населення
збільшить витрати на продукти харчування і зменшить їх
на товари і послуги, які надає наш бізнесмен. Він ще раз
втратить. Втратить і суспільство.
Я навів лише два приклади. Читач може і сам навести
їх більше двох десятків - прикладів втрат суспільства від
непродуманого, необґрунтованого і шкідливого дійства керівництва держави по підвищенню оподаткування.
Давайте задамо самі собі запитання: Добробут населення зросте? Народиться більше дітей, чи менше стануть
помирати пристарілі? Зміцниться село? Добавляться робочі
місця? Краще стане працювати сільська (та і міська) школа?
Медицина? Може гривна зросте і зменшиться інфляція? Задайте сто запитань і на всі буде одна відповідь - негативна.
Дехто прикидає, що від збільшення оподаткування зросте бюджет, а значить краще забезпечать вчителів, лікарів,
армію. Це зовсім хибна думка. І ось чому.
За 24 роки Незалежної України через дію керівників ви-

щого рангу доведена економіка до того, що кожен українець
від кепки до шнурків одягнений не в українське вбрання, а
в чужоземне. Навкруги все імпортне, а наше виробництво,
робочі місця, заводи, фабрики, будівлі – все знищене.
Чому було знищене промислове виробництво? Чому не
виробляємо навіть самих простих речей? Відповідь одна і
іншої відповіді не існує. Суть в тому, що виробництво обкладено такими великими податками, при яких товарне виробництво стало нерентабельним.
Після цього за безцінь приватизовані, відібрані в народу
стратегічно важливі виробничі об’єкти країни, а люди викинуті на вулицю. Населенню закрили рота через подачки
від центрів зайнятості та субсидій. А виробництва немає,
то немає чим заповнювати бюджет. Тому країна бідна, люди
за межею існування. І це в Україні, де були створені самі
найкращі у бувшій імперії умови для виробництва.
Зараз заміть того, щоб кожного дня створювати свої матеріальні блага, то ми ці блага позичаємо у Міжнародного
валютного фонду. Вже стільки напозичалися - щоб віддати,
то кожному жителю потрібно внести більше, ніж по 40тисяч гривень. Подумайте, у вас є такі гроші? А віддавати прийдеться, ніхто цього не пробачить. Без вигоди ніхто грошей
нам не дає. План – захват нашої території. План – знищення
лишнього для них населення. План – не до розвитку, а до
розрухи! А якби не волонтери, то вже б і України не було б.
Наступний крок злочину полягає в тому, що хочуть обкласти (і вже обклали) податками сільське господарство,щоб знищити і тут виробництво, щоб забрати за безцінь
сільськогосподарську землю, а людей пустити з торбами по
світу, або зробити батраками.
Уявіть, що Ви товаровиробник. Не має значення що виробляєте - чи сільськогосподарську продукцію, чи шиєте
куртки, чи виготовляєте на продаж плуги, Інтуїтивно відчуваєте, що завжди можна цих виробників обкласти таким
податком, що не те що виробництво покинуть, а і продадуть
за безцінь виробничі приміщення. (А ще якщо на виробничі
приміщення накладуть додаткові податки, що зараз робить-
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ся, то чи буде виробництво?). Хіба в таких діях по збільшенню оподаткування є глузд? Чи це планомірний злочин?
Хочу навести цифри. Коли в 1990 році працювало в
Тальнівському районі 32070 осіб, або 95,8% від працездатного населення, то в 2015р. працює (разом з найманими та
тими. Що займаються підприємництвом) – 7180 осіб, або
29,6% від працездатного населення. Щоденно район виробляв понад 100 тонн молока. Район в 1990р. виробив промислової продукції на суму в 67,47 млн доларів США, або в
теперішніх грошах понад півтора мільярда гривень, а зараз
що маємо? …
Молока в 1990р виробили – 42400 т, а в минулому році
лише 8220 т. М’яса в 1990р – 10290 т, а в минулому році
лише 1272 т. І так все інше. Виробництво в районі спало за
24 роки в порівняних цінах в десяток разів.
Нам потрібно спільно всім домогтися від керівництва держави, щоб вони створили такі умови, щоб будьяке виробництво стало вигідним.
Ви запитаєте, а чи це можливо? Можливо! Можливо
тому, що все це вже було. Щорічно розкрадається та вивозиться в офшори більше коштів, ніж весь річний бюджет
України. Не валити село (в тому числі «децентралізацією»),
а зберегти села. Щоб його зберегти, досить використати
міжнародний досвід:
- в одні руки землекористувачу давати не більше 300 га землі;
-обов’язково землекористувач повинен жити в тому
селі, де його земля;
-землекористувач сам безпосередньо повинен організовувати сільськогосподарське товарне виробництво на цій
землі.
Такому товаровиробнику дати пільгове оподаткування.
Але якщо хоча б одна із попередніх трьох умов не виконується, то такій особі – податки 20% від суми виробленої
продукції.
Я вірю, що настануть кращі, справедливі часи. Для цього нам слід бути дружнішими.
Анатолій Ковальов, Тальнівський район Черкаської області
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ВЛАДІ НЕОБХІДНО ПОВЕРНУТИ АГРАРНУ ПОЛІТИКУ ДО
СЕЛЯНИНА, ДО ФЕРМЕРА!
(Актуальний репортаж з XXVI з’їзду АФЗУ) продовження

не увійдем ні в яку коаліцію!
Необхідно розробити і затвердити стратегічний план розвитку фермерства, розробити ключові законопроекти, запровадити єдиний податок на землю, необхідно чітко сформулювати
концепцію взаємовідносин у земельній сфері.
Я обіцяю, що ми в Верховній Раді спочатку голосуємо за
фермерський пакет законів, які ви напрацюєте, а потім вже голосуємо за новий уряд!
В КУЛУАРАХ З’ЇЗДУ
Поспілкувавшись із делегатами й учасниками з’їзду, наш кореспондент почув відверті думки щодо наболілих фермерських
питань. Пропонуємо їх вашій увазі:

Василь Бурлака, голова фермерського господарства «Щаслива доля», Полтавського району Полтавської області, в
бесіді з нашим кореспондентом із обуренням підкреслив, що
фермери зі стажем не забули тих часів, коли їх намагалися відвернути від землі, нацьковували на них селян, які після розвалу
колгоспів позбавилися звичного напівледачого існування та нібито гарантованого шматка хліба насущного. Засукавши рукави, невтомні трударі тоді заходилися відвойовувати у бур’янів
гектар за гектаром занедбаних земель, вирощували на них пристойні врожаї. Вони ніколи не бачили від держави ані пошани,
ані справжньої підтримки, як їхні європейські колеги; влада нагадувала про себе хіба що новими утисками з боку винахідливих
різночинців.
За словами ветерана фермерського руху, сьогодні АФЗУ конче необхідно бачити кожного фермера, чи став він фіксованим
членом чи ще не встиг, і допомагати йому своєю організаційною
і навіть моральною підтримкою. Інакше не уникнути відцентрових тенденцій, які послаблюють роль Асоціації як координуючої
ланки. Ці тенденції добре бачать і навіть інспірують наші недоброзичливці, і не слід давати їм можливість використати селян у
своїх брудних політиканських іграх.
На завершення розмови Василь Михайлович запевнив:
„Полтавські фермери будуть рішуче відстоювати свої права.
Ми підтримаємо лише ту владу, яка зніме зашморг із фермерської шиї, захищатиме сільських трудівників. Влада повинна
зрозуміти, що люди виходять під Верховну Раду і на майдани
не тому, що їм не подобається особа Президента чи прем’єра.
Народ вимагає такої держави, котра стала б територією Закону
– справедливого і єдиного для всіх, без будь-яких винятків. Як
би не важко доводилося фермерам, ми не залишимося остронь і
не уникнемо цієї боротьби. Адже Україні потрібні не косметичні
псевдореформи, якими можна хіба що замилити очі закордонним доброчинцям, а справжні суспільно-економічні перетворення на державному рівні. Злочинний Гордіїв вузол, утворений в
результаті сплетіння влади, судової системи і криміналітету, необхідно розрубати, причому якомога скоріше, доки ці злочинці
не розрубали на шматки нашу Україну і не втекли за кордон,
прихопивши народні гроші”.

Олександр Чубук, голова АФЗ Київської області: „Я пригадую той зимовий день 16 січня 2015 року, коли ми в Борисполі започаткували Всеукраїнську фермерську ходу на підтримку
ініціативи новообраного Президента АФЗУ Івана Томича щодо
реформування Асоціації на основі фіксованого членства. Тоді в
усіх горіли очі, ми були сповнені оптимізму і віри в успіх. Сьогодні з трибуни нашого форуму знову лунатимуть докори на ад-
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ресу фермерів, які в своїх областях чомусь не вишикувалися в
чергу за зеленими членськими картками, та ще й звичні внески
не сплачують. Проте не слід забувати, що ми живемо в країні, де
купка шахраїв наживається на валютних коливаннях, ні на що
немає стабільних цін, а фермери платять за все.
Відтак фермери мають лише одну можливість – дешево
продавати і дорого купувати. Можливо, певною мірою таке
становище спричинює їхню апатію, зневіру і пасивність. Чесно
кажучи, ще на жоден з’їзд я не збирався з таким важким настроєм, як на цей. Звичайно, радісно зустрітися з побратимами, але
боляче дивитися в їхні стомлені очі, сповнені відчаю. Мабуть,
настав час АФЗУ домогтися від держави встановлення хоча б на
період затяжної політичної й економічної кризи певних цінових
меж для сільського господарства, як для інших галузей економіки. Ми завжди готові взяти участь у боротьбі. Підтримали два
Майдани, годуємо й одягаємо українських бійців, наповнюємо державну комору сільськогосподарською продукцією, а що
маємо навзаєм? Байдужість влади, напівкримінальну земельну
політику уряду, систематичні утиски з боку фіскалів, відверту
ворожнечу правоохоронних органів.
Незважаючи на це, фермери готуються до посівної, за одвічним хліборобським покликом. Тому ми закликаємо керівників і
членів АФЗУ забути на певний час про високі трибуни і гучні
гасла, заземлитися і вперто працювати, не сподіваючись на чиюсь допомогу чи мудру пораду
Хочу вірити в те, що український здоровий глузд переможе, і
наша нація зрештою вибереться з того багна, до якого її загнали
недолугі політикани. А до того часу українські селяни будуть
змушені, без перебільшень, вести справжню визвольну війну.
Ми маємо її виграти, щоб наші діти і внуки могли жити й працювати у справді правовій державі”.
Сергій Денисенко, фермерське господарство «Будьмо»,
Обухівський район Київської області.
З року в рік ми критикуємо закони, які приймаються нашою
Верховною Радою, Урядом України. Нам кидають чергові зміни
до Законодавства, які ми знову критикуємо, бо вони не можуть
влаштовувати нас, хліборобів, в повному об’ємі.
Вважаю, що нам, аграрникам, спільно з вченими інституту аграрної економіки потрібно розробити проект закону про
аграрний устрій України, в якому б були відображені основні
питання, які нас усіх хвилюють, в тому числі питання, які стосуються земельних відносин, фінансової підтримки виробників
сільськогосподарської продукції і т. ін..
Якщо основні питання цього закону ще й включити до Конституції України, то думаю, що ми матимемо чітку програму
розвитку фермерського устрою в нашій Державі.
Давайте розробимо такий проект, звернемося з ним до Президента з метою його розгляду парламентом і прийняття найближчим часом.
Прийняття цього закону значно покращить ситуацію в державі. Надалі своїми рішучими діями ми будемо добиватися виконання цього закону на всій території України, не допускаючи
проявів бюрократизму. Корупції по відношенню до аграріїв з
будь якого боку.

ма, зазначив:
– Недавно в області відбулася фермерська конференція.

Володимир Варбанець, голова АФЗ Одеської області,
розповів: „Наша делегація у складі 15 осіб прибула до Києва з
намірами взяти активну участь у роботі 26-го з’їзду АФЗУ. Ми
навіть підготували і привезли з собою Концепцію розвитку АФЗ
Одеської області на 2016 - 2018 роки, яку попередньо обговорили на своїй обласній конференції. Але наш оптимістичний настрій дещо підупав після того, як ми дізналися, що не матимемо
на фермерському форумі права голосу, бо більшість нашої делегації не є «фіксованими членами», отже ми лише учасники, а не
делегати з’їзду. Мені пояснили, що таке обмеження застосоване
внаслідок недостатньої сплати членських внесків фермерами
області. Натомість наші очільники не згадують, що Одещина
наразі перебуває в ризикованій близькості до зони бойових дій
і щоденно надає значну допомогу українським воїнам. Можна,
звичайно, відректися від фермерів Півдня, але не варто цього
робити, бо сьогодні час не розкидати каміння, а збирати його.
Не хочу говорити зайвого, але застерігаю: аналіз ситуації з несплатою членських внесків майже половиною областей України
(не тільки Одеською) потрібно робити в Києві, причому негайно, інакше становище може стати ще гіршим. Потрібно знайти
відповідь на головне запитання:
не хто відмовився сплачувати
внески, а чому? Ми готові шукати цю відповідь разом, тільки
не потрібно нехтувати нами”.
Віктор Квашук, голова
АФЗ Гайворонського району Кіровоградської області, з
яким наші уважні читачі добре
знайомі з попередніх публікацій
„Фермера України”, у розмові з
нашим кореспондентом, зокре-

Олексій Пономар, голова фермерського господарства
„Зоря” Чорнобаївського району Черкаської області, поділився своїми думками щодо здобутків і перспектив фермерського
руху:
– Як і в кожному фермерському господарстві, у нас є певні
проблеми, але ми навчилися їх вирішувати. Звичайно, хотілося б, щоб нас бачили й чули не тільки під час пікетування Верховної Ради чи Кабінету Міністрів, а й тоді, коли ми плекаємо
рідну землю, зрошуючи її потом і сльозами, а інколи й кров’ю.
Зараз набули поширення балачки про сімейні фермерські господарства, але законодавчої бази для них немає. І в основі знову
земельне питання. Ми не знаємо, чи зможуть наші діти успадкувати ту землю, яку ми сьогодні обробляємо.
Я вважаю, що про недоліки українського законодавства потрібно говорити голосно і різко, щоб почули й зрозуміли. Не
поміркованими й виваженими зверненнями до можновладців,
а новою Коліївщиною можна привести до тями наших псевдореформаторів, серед яких за чверть століття незалежності так і
не знайшлося ані Бісмарка, ані Столипіна. Якщо вони не здатні
допомогти фермерам перетворити Україну на рівноправну європейську житницю, то нехай хоча б не заважають, ми без них
зробимо не гірше.

Виступаючи на ній, я пригадав вікопомні 90-ті, коли ми тільки
починали фермерувати і мали безмежну віру в щасливе майбутнє українського села і нашої незалежної держави. Тоді батьки
нації нас чули і бачили, причому надавали й суттєву допомогу
фермерському рухові. Ми, зі свого боку, свято вірили в те, що
наша праця потрібна Україні та не шкодували сил і засобів для
досягнення ще кращих врожаїв. То були щасливі роки. Але їм
на зміну прийшли „нульові”, і на українських чорноземах стали
плодитися агрохолдинги, котрі не дали державі анітрохи прибутку, зате вигодували когорту олігархів та їхніх приспішників.
Ця зловісна павутина обплутала українське село, стала раковою
пухлиною для законодавчої та виконавчої влади, тісно сплелася з правоохоронними структурами. Головна мета кожного з
новоявлених латифундистів – загарбати якомога більше землі,
а люди їм нецікаві. У своєму прагненні до збагачення вони не
гребують ні підкупом, ні залякування, ні вбивствами. Торгують
цілими селами, як колись кріполсники, посилаючись на якесь
там корпоративне право.
Не треба заглядати до підручників, щоб стверджувати: Україною править мафія, і звільнитися від неї практично неможливо,
хіба що знову на Майдан виходити. Аби уникнути неминучої селянської розправи, політикани знехотя, але ніби свідомо щороку
подовжують мораторій на торгівлю землею, який нікому нічого
не забороняє і не вартий навіть того паперу, на якому написаний.
Кіровоградські фермери мають власну думку про ринок
землі: він потрібен, але єдиним покупцем і розпорядником земель повинна бути місцева громада, причому держава повинна
законодавчо обмежити кількість землі, яку дозволено тримати в
одних руках. Отже, АФЗУ повинна будь-яким чином лобіювати децентралізацію, а ми на місцях мусимо надавати всебічну
допомогу місцевим Радам в набутті ними нових повноважень.

Від редакції:
Ми вдячні всім фермерам, які погодилися відверто висловити свої думки щодо проблем, котрі заважають не тільки реформуванню АФЗУ, а й порятунку українського села в цілому.
Принагідно виносимо на ознайомлення Концепцію розвитку АФЗ Одеської області на 2016-2018 роки (мовою оригіналу),
яка містить, на наш погляд, цікаві положення, що можуть бути
корисними і в інших регіонах:
Підготував Володимир Майський
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АЛЬТЕРНАТИВА СИЛОСНОМУ ЗБЕРІГАННЮ УРОЖАЮ

«Складні проблеми, з якими ми стикаємось, не можуть бути розв’язані на тому ж рівні мислення, на якому ми перебували, коли їх створювали.»
Альберт Ейнштейн

Сьогодні аграрії опинилися в непростому економічному становищі в результаті змін до податкового
кодексу. Для того щоб вижити, фермерським господарствам потрібно бути більш універсальними та
вчитись змінюватись. Змінити уявлення, яке склалось за довгий час про зберігання свого урожаю. Потрібно шукати вихід, бо як відомо «потрібно бігти
вперед, щоб залишатися на місці».

Господарства, які не мають власних потужностей
для зберігання свого урожаю вимушені здавати його
на елеватор сподіваючись на те, що коли настане час
зростання ціни вони вигідніше зможуть його продати, або продавати за невигідною ціною прямо з поля.
Фермери звикли до цих стандартів. Потрібно поглянути ширше, та знайти інший вихід.
При зберіганні на елеваторі аграрії втрачають
(віддають за послуги елеватора) 30-35% вартості
урожаю.
Скільки коштує зберігання на елеваторі? Орієнтовно, на логістику, приймання, зберігання, відвантаження, бій зерна фермери втрачають 431 гривню
на одній тонні за 6 місяців зберігання на елеваторі.
Крім стандартного комплексу заходів, які забезпечують збереження зернових, багато компаній
«нав'язують» сервіс, від якого часто неможливо відмовитися. Іноді фермер дізнається про надані послуги тільки за фактом виставлення рахунку і змушений їх оплачувати. Наприклад, проморожені зерна,
освіження, втрати продукції. При отриманні зерна,
зданого на зберігання, аграрії часто вже не дораховуються декількох тонн. Це пояснюють рядом причин,
але фінансові збитки в наявності та довести, знову ж
таки, нічого неможливо.
Якщо врахувати, що обсяги зберігання досягають
декількох тисяч тонн, то фінансові витрати відчутні. Особливо, для підприємств із середнім оборотом.
З цих причин попит на послуги зберігання зерна на
елеваторі знижується. Але поки виробники не можуть відмовитися від них повністю.

На території України такі споруди успішно будує
ТОВ "Група компаній "Елефант", яка ще паралельно
є виробником транспортного обладнання для сільськогосподарської промисловості, займається будівництвом об’єктів агропромислового комплексу, їх
реконструкцією та технологічною модернізацією.
Будівництво безкаркасного механізованого зерносховища має ряд переваг перед силосним зберіганням:
• вартість 1 м³ безкаркасного зерносховища дешевше від силосного в 2-3 рази;
• строки будівництва в 3 рази менші у порівнянні
з силосним зберіганням;
• при будівництві напірної стінки збільшується
об’єм зберігання на тій самій площі та оскільки немає контакту з навколишнім середовищем між основною стіною ангару та зерном, відповідно – відсутня «точка роси».
• більш якісна вентиляція за рахунок меншої висоти насипу в порівнянні з силосним сховищем;
• можливість зберігання одночасно декількох видів культур.
• можливість встановлення систем контролю температури та вологості;
• можливість більш якісного протравлювання
зерна у випадку зараження;
• удосконалена конструкція є стійкою до вітрових
та снігових навантажень;
• можливість повного механізованого завантаження та вивантаження;
• значно менша кількість дозвільної документації;
• модифікації полів конструкції дозволяють забезпечувати оптимальний варіант вивантаження, з
подальшою вигодою в експлуатації.

сягненні потрібного технологічного ефекту по охолодженню і підсушуванню зерна вентилятор вимикають і від'єднують від труби.
Третій рік – коли вже фермер зберігає свій урожай на власному зерносховищі, він може встановити
термометрію, зерноочисні та зерносушильні комплекси.

Поетапне будівництво елеватора
підлогового зберігання.

Зерносховище будується на базі безкаркасних аркових споруд.

Будуй розумно! Вкладай в своє майбутнє!

На сьогоднішній день все більше фермерських
господарств та агропромислових підприємств будують власні зерносховища. Найбільш оптимальним
рішенням цієї проблеми є безкаркасне будівництво.
Маючи власне зерносховище, фермер не віддає частину прибутку за послуги елеватора, а вкладає кошти у власне зберігання свого урожаю. Кошти, які
фермер витратить на будівництво, окупаються протягом декількох років. Особливо, якщо врахувати
постійно зростаючі тарифи на послуги елеваторів.
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Перший рік – фермер вкладає в будівництво
власного зерносховища, яке окупає себе того ж року.
Другий рік - фермер вкладає в механізацію та
вентиляцію власного зерносховища.
Проектним відділом компанії було розроблено
циліндричний конвеєр замкнутого циклу. Дана конструкція здешевлює витрати на систему транспортування зерна, в порівнянні з традиційним транспортним обладнанням. Конструкція автоматичного
циліндричного конвеєру являє собою ланцюговий
закільцьований конвеєр в круглому корпусі, який
транспортує зерно, як по горизонталі, так і по вертикалі. Циліндричний конвеєр замкнутого циклу виготовляє компанія «Елефант» на своєму виробництві.
Вентиляція зерносховищ відбувається за допомогою телескопічних вентиляційних каналів. Телескопічні труби розміщуються в сховищі перед завантаженням і розсуваються на необхідну довжину. До
труби під'єднують вентилятор, який нагнітає в неї
повітря, пронизуючи та вентилюючи зерно. При до-
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Підсумовуючи все вищесказане, ТОВ "Група
компаній "Елефант" пропонує оптимальне та
ефективне рішення проблеми зберігання сільськогосподарської продукції, при мінімальних
затратах на будівництво власного сховища «під
ключ».
За три роки, які фермерські господарства віддають за послуги елеватора вони мають можливість
побудувати власний елеватор підлогового зберігання!
ТОВ "Група компаній "Елефант" з розумінням всіх процесів зберігання урожаю має можливість запропонувати комплексні рішення для
кожного фермерського господарства в залежності
від його потреб.
Група компаній « Елефант » почала свою діяльність в 2006 році, і спеціалізувалася на виробництві
елеваторного обладнання та розробці різних технологічних ліній. На сьогоднішній день в групу компаній « Елефант » входять компанії міжнародного
рівня, які розробляють і впроваджують новітні технології на ринку України.
Окрім зерносховищ, такі споруди широко використовуються у якості:
• Овочесховищ
• Сховищ для зберігання техніки
• Складських приміщень
• Логістичних центрів
Отримати більш детальну інформацію можливо
зателефонувавши до спеціалістів компанії.

Контакти:
ТОВ «Група компаній «Елефант»
м. Полтава, вул. М.Бірюзова,37
097-641-97-42
095-628-44-64
(0532)65-30-33
Е-mail: info@elefantgroup.com.ua
www. elefantgroup.com.ua
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591
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КЗС-10 НА БІОПАЛИВІ: ЕФЕКТИВНЕ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Чи є на сьогодні в Україні альтернатива великим сушильноочисним зерновим комплексам? Звісно, що так.
Потрібно звести невеликий зерносушильний комплекс
малої продуктивності, наприклад КЗС10.
Зерносушильний комплекс КЗС10 розробив та виготовляє ПАТ «Кіровоградський завод дозувальних
автоматів». На ринку України він з’явився у 2012 році,
відтоді розпочалось його серійне виробництво. Вже реалізовано понад два десятки комплексів, які ефективно
сушать зерно в господарствах України.

Про комплекс…

стінці зовнішнього циліндра, на відстані 20 см по вертикалі розташовано два датчики контролю рівня заповнення сушильної камери. У нижній, конусній, основі сушарки розміщено вивантажувальний пристрій із шиберною заслінкою і двома трубопроводами для сходження
зерна у приймальну частину норій. Габаритні розміри:
4350×3670×15 980 мм. Ємність камери сушіння (за роботи із зерном пшениці з питомою вагою 740 кг/м3) — 16 т.
На даху зерносушарки розміщено дві площадки (на
двох рівнях) для технічного обслуговування норій та оглядовий люк. Для управління напрямками потоків зерна
у нижній конусній частині сушарки міститься розвантажувальний пристрій. Він має три робочі положення:
«Норія №1», «Норія №2», «Норії №1 + №2». На нижній
боковій конусній частині сушарки розміщено також два
люки для аварійного розвантаження сушильної камери,
а на трубопроводі сходження зерна — люк для відбору проб зерна на вологість. Тут же встановлено датчик
контролю температури зерна, вивантажуваного із сушарки.
Таблиця 2. Показники призначення теплогенератора
Показники призначення

Зерносушильний комплекс КЗС10 (табл. 1) призначений для сушіння продовольчого або фуражного зерна,
насіння бобових і олійних культур, зерна кукурудзи та
інших сільськогосподарських культур із початковою вологістю не більше 30% однорідними за вологістю партіями з допомогою атмосферного повітря, нагрітого у
теплообміннику теплогенератора шляхом спалювання
біопалива — тюкованої соломи, відходів деревини тощо.
Таблиця 1. Показники призначення
зерносушильного комплексу

Показник
Габаритні розміри, м, не більше:
довжина
ширина
висота (за норією сушарки)
Технологічний склад комплексу:
зерносушарка, шт.
теплогенератор, шт.
вертикальні транспортери (норії),
шт.
вентиляційний бункер, шт.
Загальна потужність вста новлених
електродвигунів, кВт, не більше

Значення
показника
за даними
випробувань
11,2
8,2
15
1
1
3
1
44

До складу комплексу КЗС10 входять: зерносушарка,
теплогенератор, вентиляційний бункер, три вертикальні
транспортери зерна (норії), три вентилятори для переміщення у складі комплексу повітряних мас, повітропроводи гарячого повітря, вертикальні транспортери зерна
(норії), комплект електрообладнання.
Зерносушарка призначена для сушіння продовольчого або фуражного зерна, насіння бобових і олійних культур, зерна кукурудзи та інших сільськогосподарських
культур із початковою вологістю не більше 30%. Вона
являє собою два концентричні циліндри із перфорованими стінками зі спільною конічною основою, які встановлені у корпусі теплоізоляційного захисту. Кожен циліндр
зібрано із секцій. На верхній секції зерносушарки, на
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Значення показника за
даними випробувань

Максимальна
продуктивність
500
теплогенератора, кВт/год
Продуктивність
нагрівання повітря,
15000
теплогенератором, м3/год
Теплоносій (основний
Тюкована солома
вид палива)
пшениці
Маса тюка, кг (при
14
вологості не більше 17 %)
Тип спалювального
Котел з топкою нижнього
пристрою генератора
горіння
Витрата палива, кг/год
240
Температура нагрівання
160
агенту сушіння (повітря), °С
Кількість встановлених
3
вентиляторів, шт.
Потужність
електродвигуна подачі
11
теплоагента в сушарку,
кВт
Потужність
електродвигунів для
наддуву повітря в топку,
2 х 1,1
кВт
Продуктивність
10000
вентиляторів, м3/год
Теплогенератор має такі складові: топку, теплообмінник, вентилятори нагнітання повітря, вентилятор
подавання нагрітого повітря через вихідну трубу до
сушильної камери (табл. 2). У верхній частині камери
згорання розміщена касета із ввареними вертикально і
горизонтально розміщеними патрубками. Вертикальні
патрубки призначені для видалення продуктів горіння
(диму). Дим, переміщуючись угору до димохідної труби,
що міститься всередині теплообмінника, нагріває всмоктуване повітря до потрібної температури у горизонтальних патрубках, забір повітря якими відбувається на
фронтальній частині теплогенератора. Нагріте повітря
нагнітається автономно розміщеним нагнітальним вентилятором, розташованим позаду топки, через вихідну
трубу в зерносушарку. Агент сушіння повітропроводами
подається із теплогенератора до вентилятора та далі у
зерносушарку. В якості палива використовуються рослинні рештки, відходи та солома різних сільськогосподарських культур, дрова, торф, тирса, тріски, соняшникове лушпиння.
В основі конструкції топки — днище колосникового
типу, на поверхні якого спалюється солома у тюках або
інші енергоносії рослинного походження. Для підвищення інтенсивності горіння теплоносія та підтримання
потрібної температури в топці на фронтальній частині
боковин теплогенератора, на рівні днища, розміщено два
електровентилятори, які трубами подають атмосферне
повітря у топку. Підтримання потрібної температури в
топці також забезпечується кількістю палива, що спалюється у топці. У вихідній трубі розміщено датчик контролю температури агента сушіння у сушильній камері.
Для зменшення непродуктивних термовитрат корпус
вентилятора подавання гарячого повітря у сушарку має

термоізоляцію.
- Вертикальні транспортери зерна (норії) призначені для технологічного обслуговування зерносушарки та
вентиляційного бункера під час їхньої роботи у різних
режимах:
- подавання сирого (підвищеної вологості) зерна від
зерноочисного агрегату в сушарку (за її заповнення перед початком сушіння);
- за циркуляції частково висушеного зерна малим колом: сушильна камера сушарки — нижній башмак норії
№1 — вертикальне підіймання зерна норією №1 — завантаження (повторне подавання) зерна у сушильну камеру (у разі сушіння зерна зі значною вологістю та поетапного зняття вологи);
- якщо вологість висушеного зерна задовільна, то перекидний клапан на даху сушарки переводиться у положення «Вивантаження» і працюють обидві норії: норія
№2 — на вивантаження у вентиляційний бункер чи в допоміжний автотранспорт, а норія №1 — на завантаження
зерна в сушарку.

Керування комплексом

До складу електрообладнання входять: силова шафа,
кабелі, арматура, датчики контролю. В силовій шафі розміщено системний (загальний) модуль живлення.
- Контроль за роботою комплексу ведуть чотири види
датчиків:
- перший — контролю швидкості веденого вала норії: він відключає привід норії за сходження стрічки (у
такому разі гасне кнопка «Пуск» Норія №1(2) на панелі
управління);
-другий — контролю температури вивантажуваного
зерна (індикація — на табло системного блока);
-третій — контролю температури агента сушіння (гарячого повітря), що подається із теплогенератора у сушарку (індикація — на табло);
- четвертий — рівня заповнення сушильної камери
(сигналізація відображається на сигнальній колоні).
Сигнальна колона із різнокольоровими вертикальними секторами розміщена вгорі на силовій шафі. За кольором світлового сектора визначається рівень зерна, що
міститься у сушильній камері сушарки.
На дверцятах силової шафи розміщена панель управління роботою комплексу із кнопками включення-виключення складових зерносушарки у верхній її частині.
З допомогою кнопок «Пуск»/«Стоп» ведеться управління роботою вентиляторів і приводів норій: вони загораються за їхнього натискання і тим самим сигналізують
про стан роботи відповідного об’єкта.
Таблиця 3. Показники призначення
вентиляційного бункера БВ40А
Показники призначення
Тип
Місткість камери
вентилювання, (по зерну
пшениці з питомою вагою
740 кг/м3), тонн
Встановлена потужність
електродвигунів, кВт:
- вентилятора
- електронагрівача
(додаткова опція)
- шнека
Діаметр центральної
труби, м
Маса бункера, кг
Габаритні розміри:
довжина/ ширина /
висота, м

Значення показника за
даними випробувань
Зерновий, стаціонарний
40
66,5
11
54
1,5
0,77
3100
4,4/3,5/11

Додаткове обладнання

Важливий технологічний елемент сушильного комплексу — вентиляційний бункер БВ40А (табл. 3), призначений для накопичення і тимчасового зберігання зерна
після сушіння у зерносушарці для забезпечення рівномірної, безперервної роботи зерносушильного комплексу. Технологічно він потрібен для забезпечення важливого процесу: відлежування і «відпотівання» зерна, тобто
виділення вологи із поверхні ще гарячого після сушіння
зерна і наступного продування його холодним повітрям.
Такий технологічний прийом дає змогу видалити внутрішню вологу зсередини зернини, яка найважче піддається вивільненню, та додатково знизити вологість ще
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на 2–3% після зерносушарки. Тобто зерно не потрібно
відразу сушити на кінцеву допустиму вологість — 15%,
а тільки до 16–17%, решту «зніме» вентиляційний бункер. Завдяки цьому значно зменшується витрата енергоносія для сушіння.

потрібну, то слід підкорегувати роботу зерносушарки
відповідно до технологічної карти.
Після закінчення процесу сушіння партії зерна воно
обов’язково підлягає відлежуванню та охолодженню у
вентиляційному бункері БВ40. Готовність зерна до зберігання визначають за результатом остаточної вологості
після отримання висновку лабораторії.

Склад ЗАВу
1. Завальна яма.
2. Норія вигрузна.
3. Машина зерноочисна 2 (дво) ступенева.
4. Бункера.
5. Ваговий пристрій.

Оцінка якості роботи комплексу

Зерно перед сушінням було пропуще не через очисний агрегат типу ЗАВ. Вологість зерна становила 20%
(табл. 5).
Таблиця 5. Якість сушіння зерна кукурудзи
у комплексі
Показники

Зерно та /або
насіння

Умови проведення експлуатаційних
випробувань комплексу КЗС10

Випробування комплексу КЗС10 було проведено у
ТОВ «Кам’янецьке Агро» (с. Кам’янки Теплицького рну
Вінницької обл.), де його змонтовано та введено в експлуатацію 2015 року.
Комплекс у першій декаді жовтня працював на сушінні зерна кукурудзи (табл. 4). Гідрометеорологічні
умови, в яких тоді працював зерносушильний комплекс:
день із перемінною хмарністю, сухий, без опадів; температура навколишнього середовища — всього 12,3 проти
15°С згідно з вимогами; значна швидкість вітру — 4 м/с;
відносна вологість повітря — 40,4%.
Умови вегетації та збирання кукурудзи у 2015 році
характеризувалися значною посушливістю через брак
природних опадів протягом тривалого періоду. Тому
після комбайнового збирання її вологість була незначна
і становила 20%. Однак для надійного тривалого зберігання зерно потребувало доведення до нормованої вологості — 15%. Для спалювання у теплогенераторі використовували відповідно до проектних вимог основний
вид палива — суху солому озимої пшениці у тюках (і
що важливо — геометричні розміри тюків відповідали
розмірам завантажувального вікна топки).
Таблиця 4. Характеристика зерна для сушіння
у комплексі КЗС10
Показники
Зерно та /або насіння
Ціле зерно, %
Дроблене зерно, %
Засміченість зерна, %
Маса 1000 зерен, г
Натура зерна, г/л
Вологість зерна, %

Значення показника
Зерно кукурудзи
92,7
7,3
7,3
329,1
870,2
20

Перед завантаженням комплексу слід обов’язково визначити в лабораторії вологість партії зерна, що підлягає
сушінню, і відповідно до цього виставити завдання для
зняття зайвої вологи (встановити потрібні кількість ступенів і режими сушіння).
Послідовно включають вентилятори нагнітання повітря для теплогенератора (кнопки «Пуск», «Вентилятор 1
(2, 3)», що розміщені на панелі управління на дверцятах
силової шафи).
Після цього паливо завантажують у теплогенератор і
запалюють. Топка прогрівається до температури агента
сушіння (повітря) — 120°С. Температура регулюється
кількістю палива, що завантажується у топку, та інтенсивністю його згорання в ній. Інтенсивність горіння визначається кількістю повітря, що подається нагнітальними вентиляторами. Значення температури відображається на інтерфейсі. За досягнення температури агента
сушіння 120°С сушильна камера має прогрітися у незавантаженому стані впродовж 30 хв.
Після цього, згідно із технологічною картою, відбувається завантаження зерносушарки та встановлення
відповідних режимів роботи. Коли зерносушарка ввійшла в установлений режим сушіння (показники вологості висушеного зерна відповідають завданню сушіння), продовжується режим сушіння і контроль вологості
через кожні 30 хв. Якщо кінцева вологість перевищить

Ціле зерно, %
Дроблене зерно,
%
Маса 1000
зерен, г
Натура, г/л
Вологість зерна,
%

Значення показника
Згідно вимог
за даними
ТУ
випробувань
Продовольче або
фуражне зерно,
насіння бобових
і олійних
Зерно кукурудзи
культур, зерно
кукурудзи
Немає даних
90,8
Також
9,2
Немає даних

326,1

Також
30

870,2
20

Сушіння зерна кукурудзи засвідчило, що за зняття
вологи на 5% (від 20
до 15%) продуктивність сушарки становить 8 т/год за
споживання електро
енергії — 29,3 кВт/год. Тобто для зниження вологості
в 1 т зерна на 5% вит
рачається 3,6 кВт/год. Для зниження вологості на 1
т/% витрата електроенергії становить 0,7 кВт/год.
Бункер БВ40А виконав вентилювання зерна атмосферним повітрям і знизив вологість на 1% (від 16 до
15%) із продуктивністю 4 т/год. Тобто для вентилювання 1 т потрібно 0,25 год. За потужності електродвигуна
вентилятора 11 кВт/год витрати електроенергії на роботу бункера в режимі вентилювання становили 2,75 кВт/т.
Для зняття вологи на 1 т/% витрати електроенергії становлять 0,69 кВт.
Для оцінки ефективності комплексу проведено його
економічне оцінювання. Для розрахунку економічних
показників бралось до уваги, що питомі витрати електроенергії на зняття вологи на 5% становлять 5,2 кВт
год/т, ціна електроенергії — 2 грн/ кВт год, витрати палива (соломи) становлять 27 кг/т, а ціна соломи (фактично
— власної) — 0,50 грн/кг. Затрати праці на сушіння 1 т
зерна кукурудзи становлять 0,25 люд.год. Прямі експлуатаційні витрати — 8,2 грн/т/%, у їхній структурі 58,5%
припадає на біопаливо (солому) та електричну енергію.

Зерноочисний комплекс ЗАВ – 25
Основні технічні характеристики
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Назва
характеристики
Об’єм
Продуктивність норії
Кількість
обслуговуючого
персоналу
Продуктивність
очисної машини
Завальна яма напольна
Потужність
обладнання
Вимоги до
фундаменту
Виконання

Показник
8м3 х 4 = 32 м3
25 т/год
1
25 т/ год

Висновки

За результатами випробувань установлено, що побудова
зерносушильного комплексу КЗС10 з урахуванням важливої на сьогодні технологічної складової — теплогенератора
на біопаливі та відповідної компоновки — оптимально раціональне рішення, що відповідає важливим сучасним тенденціям. У конструкції комплексу застосовано якісні сучасні конструкційні та комплектувальні матеріали й агрегати.
Якість виготовлення та монтажу на місці використання (у
господарстві) — задовільні. Технічні параметри, прийняте енерго забезпечення — потужність електро двигунів та
продуктивність складових комплексу: теплогенератора, норій і вентиляційного бункера — відповідають параметрам
та продуктивності ключового технологічного елемента —
сушарки. Для зняття вологи на 1 т/% потрібна витрата електроенергії становить 1,4 кВт/год. Відповідно до проектної
продуктивності і застосовуваного палива, що використовується для спалювання у теплогенераторі, комплекс КЗС10
найбільшою мірою задовольняє потреби малих та середніх
зерновиробників.
М. Занько, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник,
завлабораторії наукових досліджень,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

9,6 м3
16,2 кВт

Стовбчатий
фундамент – 6 шт.
Оцинковане або
покрите емаллю
Можливість встановлення на тензодатчики та
встановлення вагової головки (с можливістю
зважування очищеного зерна та відходів)
(ОПЦІЯ)
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ДЕРЖГЕОКАДАСТР БАЖАЄ ЗБІЛЬШИТИ РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ:
АНАЛІЗУЄМО ПРАВОМІРНІСТЬ ВИМОГ

З початком нового року багато сільгосппідприємств
отримують від управлінь Держгеокадастру листи, в
яких пропонується звернутися до головних управлінь
Держгеокадастру у відповідній області для укладення
додаткових угод про внесення змін до чинних договорів
оренди земельних ділянок. В листах пропонується збільшити розмір орендної плати до 8 %, а іноді і до 9,5 %
від нормативної грошової оцінки (далі – НГО) земельної
ділянки.
Як підстава для такого звернення вказується доручення Держгеокадастру від 14.12.15 р. № ДС-22-28-0.1317122/23-15, а також те, що «…середній розмір плати за
користування земельними ділянками за результатами
проведених аукціонів по області становить більший
відсоток (від НГО земельних ділянок), ніж встановлено
вже існуючими договорами оренди землі…». Непоодинокими є випадки, коли в такому листі міститься попередження, що в разі ігнорування такого листа головне
управління Держгеокадастру ініціюватиме питання
щодо розірвання договору оренди в порядку визначеному законодавством.
Дії, які має вчинити сільгосппідприємство після отримання такого листа, залежать від того, який розмір
орендної плати встановлено в договорах оренди, до яких
пропонується внести зміни, так:
• якщо орендну плату встановлено в розмірі меншому ніж 3 % від НГО земельної ділянки – вимоги щодо
її збільшення правомірні, проте за конкретний розмір
орендної плати можливо поборотися;
• якщо орендну плату встановлено в розмірі більшому ніж 3 % від НГО земельної ділянки – для таких
сільгосппідприємств ці листи носять рекомендаційний

характер, збільшити орендну плату можливо лише за
згодою орендаря.
Відповідно до ст. 288.5.1 ПК з 01.04.14 р. орендна
плата за земельні ділянки сільгосппризначення державної та комунальної власності повинна становити не менше 3 % від їх НГО. Так, на сьогодні є значна кількість судових рішень, в яких суди зазначають, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності, який підлягає перерахуванню до бюджету,
має відповідати вимогам ст. 288.5.1 ПК та його законодавча зміна є підставою для перегляду встановленого у
раніше укладених договорах оренди розміру орендної
плати. При цьому, виходячи із принципу пріоритетності
норм ПК над нормами інших актів у разі їх суперечності,
який закріплений у п. 5.2 ПК, до моменту внесення до
такого договору відповідних змін розмір орендної плати
в будь-якому разі не може бути меншим, ніж встановлений п. 288.5.1 ПК.
Тобто, в будь якому разі розмір орендної плати за
земельні ділянки державної та комунальної власності
не може бути меншим ніж 3 % від їх НГО. Тому, навіть
якщо договором визначено розмір менший, сільгосппідприємству доцільно сплачувати 3 % від НГО незважаючи на умови договору оренди такої землі.
Якщо чинним договором оренди встановлено орендну плату в розмірі менше 3 %, Держгеокадастр пропонує
збільшити її до 8 %, то і в такій ситуації сільгосппідприємство може спробувати зменшити цей розмір. Для цього необхідно написати лист-заперечення до листа Держгеокадастру, в якому запропонувати свій розмір орендної
плати (не менше 3 % від НГО). Аргументуючи свій розмір плати, наприклад, можна посилатись на нестабіль-

ність ринку та національної валюти, навести приклади
безпосереднього впливу цих чинників на діяльність
сільгосппідприємства (вартість пального, насіння, валюти, тощо). В разі, якщо Держгеокадастр не погодиться на
запропоновану орендарем ставку – справу вирішуватиме
суд. Тож сільгосппідприємству необхідно буде в суді також клопотати про зменшення розміру орендної плати
(але не менше розміру встановленого ПК).
Якщо чинним договором оренди встановлено орендну плату в розмірі 3 % від НГО або більше, то вимога
Держгеокадастру про збільшення розміру орендної плати взагалі не має під собою правових підстав, оскільки
в даному випадку розмір орендної плати не суперечить
нормам ПК. А відповідно до ст. 30 Закону № 161 зміна
умов договору оренди землі здійснюється за взаємною
згодою сторін. Тож управління Держгеокадастру не має
повноважень та законних прав в односторонньому порядку змінювати розмір орендної плати згідно уже укладеного договору оренди, та не може змусити сільгосппідприємство укладати додаткові угоди та збільшувати
розмір орендної плати. Тією ж нормою Закону № 161 визначено, що у разі недосягнення згоди щодо зміни умов
договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку. Проте навіть якщо Держгеокадастр звернеться до
суду, то «середній розмір плати за користування земельними ділянками за результатами проведених аукціонів
по області» не може бути належним обґрунтуванням для
збільшення розміру орендної плати. Тож, вважаємо, що
перспективи судового розгляду таких справ на користь
Держгеокадастру немає.
Ірина ДМИТЕРКО, редактор юридичного напряму
журналу БАЛАНС-АГРО

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ
У СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ-СПЕЦРЕЖИМНИКІВ

Як відомо з 01.01.16 р суттєво змінився порядок застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ для сільгосппідприємств (ст. 209 Податкового кодексу, далі - ПК).
Так, сума ПДВ, нарахована сільгосппідприємствами на
вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів/
послуг (зменшена на податковий кредит) тепер не повністю
залишається в їх розпорядженні (як це було в минулих роках), а частково повинна сплачуватись до бюджету.
Яку саме частку ПДВ можна залишити у себе, а яку
слід сплатити до бюджету, залежить від виду сільгосппродукції, яку виробляє та реалізовує сільгосппідприємство.
Так, згідно з п. 209.2 ПК при постачанні:
- зернових та технічних культур ( (пшениця, жито,
ячмінь, овес, кукурудза, рис, гречка, просо та ін. зернові
культури, свиріпа або ріпак та соняшник) – 85 % нарахованого ПДВ сплачується до держбюджету, а 15 % – залишається в розпорядженні сільгосппідприємства;
- продукції тваринництва (ВРХ жива, молоко й вершки
незгущені) – 20 % нарахованого ПДВ сплачується до держбюджету, а 80 % – залишається сільгосппідприємству;

- інших (крім зазначених вище) сільгосптоварів та
всіх видів сільгосппослуг – 50 % ПДВ сплачується до
держбюджету, а 50 % – залишається в розпорядженні
сільгосппідприємства.
Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту тепер слід вести окремо по кожному із трьох вищезазначених видів діяльності. При формуванні податкового кредиту слід звернути увагу на таке:
- якщо товари (послуги) придбаються для використання лише в одному з видів діяльності, то ПДВ з їх
вартості повністю включається до податкового кредиту
саме за цим видом діяльності;
- якщо ж товари (послуги) придбаваються для використання в різних видах сільгоспдіяльності або для іншої (несільськогосподарської) діяльності, то розподіл
вхідного ПДВ слід здійснювати пропорційно до питомої
ваги вартості постачань за кожним із таких видів діяльності у загальній вартості усіх постачань за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (пп.
209.15.1 ПК).

Розрахунок відповідної пропорції для розподілу вхідного ПДВ здійснюється в додатку 9 до спецрежимної декларації з ПДВ (нова форма звітності з ПДВ затверджена
Наказом Мінфіну від 28.01.16 р. № 21).
Слід звернути увагу, що у зносці (*), розміщеній в
самому додатку 9, зазначено, що у розрахунок слід включати 12 послідовних податкових періодів, включаючи
поточний. В той час, як і у вищезгаданому пп. 209.15.1
ПК, а також у п. 209.6 ПК (в якому йдеться про критерії
для застосування спецрежиму), зазначено саме “попередні послідовні звітні” періоди.
Оскільки ПК, який є законом, а значить має більшу
юридичну силу, ніж наказ Мінфіну, який є підзаконним
актом, рекомендую дотримуватись норм ПК та для розрахунку показників додатку 9 до спецрежимної декларації з ПДВ не враховувати поточний період (тобто той, за
який складається декларація).
Олена ЖУРАКІВСЬКА, редактор напряму
«Бухгалтерський облік та оподаткування»
видання «Баланс Агро»
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ОРГАНІК-БАЛАНС ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ,
ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ТЕХНІЧНИХ ТА СОЇ НА ПОЧАТКУ ВЕГЕТАЦІЇ

Особлива дія препарату Органік-баланс ґрунтується
на спеціально підібраному складі: ефективних життєздатних мікроорганізмів та їх метаболітів, біологічно-активних речовин (БАР), мікро- та макроелементів, фітогормонів та ін. Біопрепарат Органік-баланс застосовується для позакореневого підживлення озимих та ярих
зернових культур і сої.
Позакореневе підживлення Органік-балансом – це
додаткове живлення рослин, стимулювання їх росту і
розвитку.
Гормони росту препарату стимулюють ділення клітин
і утворення більш розгалуженої кореневої системи й додаткових стебел, збільшення кількості колосків у колосі
на зернових та бобів на сої, збільшення кількості листків на рослині та відповідно й листкової поверхні, що
веде до покращення кореневого та листкового живлення.
Фітогормони біопрепарату Органік-баланс стимулюють синтез хлорофілу та білків, що допомагає рослині
перенести стрес від негативних факторів навколишнього
середовища, забезпечують оптимальний водний баланс
та активізують процес фотосинтезу, посилюють переміщення поживних речовин і води по тканинах, що сприяє
активізації росту рослин, забезпечують збільшення маси
зерна та бобів сої. Азотфіксуючі та фосфор- каліймобілізуючі мікроорганізми біопрепарату покращують мінеральне живлення рослин азотом, фосфором і калієм.
Додаткове збалансоване живлення рослин гарантує
збереження урожаю та скорочення кратності обробок

рослин. Добре врегульований обмін речовин призводить
до активного накопичення цінних продуктів (цукрів,
білків, вітамінів) у рослинах, що в свою чергу покращує
якість урожаю.
Препарат підвищує стійкість рослин до вилягання.
Органік-баланс вноситься у фазі кущення-виходу в
трубку на озимих та ярих культурах і в фазі 3-5 справжніх листки на сої.
Норма внесення препарату 0,3 л/га. Вартість обробки
одного гектара зернових 73,20 грн., сої – 57,60 грн.
Органік-баланс вноситься з природним біоприлиплювачем Липосам, який утворює прозору дрібнорешітчасту плівку на листковій поверхні, що надійно захищає її від надмірного сонячного опромінення, утримує
вологу від випаровування, не впливає на процес фотосинтезу і дихання рослин та більше 30 днів утримує ЗЗР
на листковій поверхні.
Цим забезпечується пролонгування їх ефективної дії.
Липосам додатково захищає від ураження рослин
шкідниками та збудниками хвороб. Біоприлиплювач
Липосам сприяє ефективному застосуванню хімічних
засобів захисту рослин, що дозволяє зменшити їх норму витрат на 25-30 %. Норма витрати біоприлиплювача Липосам на зернові культури і сою 0,2 л/га. Вартість
обробки одного гектара зернових культур і сої разом з
Липосамом - 17,40 грн.
Особливість розчинення Липосаму: воду вливають
малими дозами, в біоприлиплювач Липосам, постійно
помішуючи, а потім в суспензію додають інший біопрепарат або хімічні засоби захисту рослин.
Липосам сумісний з більшістю водорозчинних добрив, біопрепаратів та хімічних засобів захисту рослин.
Друге підживлення рекомендується проводити біопрепаратом Біокомплекс-БТУ-р з біоприлиплювачем Липосам у фазі прапорцевого листка на зернових
культурах і в фазі бутонізації на сої.
Випробовували препарат Органік-баланс у фермерському господарстві «Амадея», Н.Одеського району
Миколаївської області на посівах соняшнику ПР 64А15
фірми Піонер. Попередник ріпак. Грунти – чорноземи
півдня слабо- та середньозмиті. Площа посіву 30,94 га.
Дослідна ділянка – 2 га.

Варіант досліду передбачав, крім традиційних ЗЗР,
застосування комплекстного біопрепарату Органік-баланс (0,5 л/га) та біоприлиплювача Липосам (0,5 л/га)
з метою підвищення врожайності та захисту від хвороб.
Контролем служила технологія вирощування соняшнику, прийнята в господарстві. Всі препарати внесені до

«Переліку». Норми в межах рекомендованих. Препарати
придбані у виробників, або офіційних дилерів.
25-26.04.2014 р – обробка насіння і посів.
09-06.14 – обприскування вегетуючих рослин у фазі
6-8 листків.
16.06.14 – обприскування по листю у фазу 14-16
листків.
26.08.14 – збір урожаю.
Щоб перевірити стійкість біопрепарату Органік-баланс до сонячного випромінювання, обприскування дослідної ділянки спеціально провели о 12-30 опівдні. Не
зважаючи на спеку, препарат спрацював. Вважаємо, результати випробувань це доводять.
При зборі урожаю відмічено збільшення вегетаційного періоду дослідної ділянки, більш здоровий лист,
стебло абсолютно без фомозних плям, висота соняшника збільшилася на 8-10 см, діаметр головки збільшився
на 2-3 см.
Врожайність: Контроль – 15,0 ц/га (за традиційною
технологією)
Дослід – Органік-баланс + Липосам – 18,5 ц/га
Ефект: + 3,5 ц/га або + 23,3%
Випробування препарату Органік-баланс проводилося у ТОВ «Агровіт» Уманського району Черкаської
області.

19 червня 2014 року було проведено обприскування
рослин соняшника сорту НК Бріо для позакореневого
підживлення біопрепаратами Органік-баланс (0,5 л/
га) та прилиплювачем Липосам (0,2 л/га). Площа дослідного поля – 20 га, контрольного (не обробленого біопрепаратами) – 4 га. Збирання врожаю – 1 жовтня 2014
року.
Варто відмітити, що посіви соняшнику були зріджені
внаслідок пізніх строків сівби, а напередодні збирання
врожаю були несприятливі умови. Саме це позначилось
на загальній урожайності соняшнику. Але, не дивлячись
на це, результат дії Органік-балансу разом з Липосамом
вражає.
Врожайність: Контроль – 30,0 ц/га (за традиційною
технологією)
Дослід – Органік-баланс + Липосам – 34,0-ц/га
Ефект: + 4,0 ц/га або + 13,3%.
У результаті дослідів, проведених ПП «БТУ-Центр»
в 2014 році, отримано прибавку врожаю при позакореневому підживленні біопрепаратами зернових культур
5-8 ц/га, сої – 3-7 ц/га, соняшнику – 3,5-4,0 ц/га.

ЗА ЯКИМИ СТАВКАМИ СПРАВЛЯЄТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК?

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує.
Відповідно до підпункту 10.1.1 пункту 10.1 статті 10 та
підпункту 265.1.3 пункту 265.1 статті. 265 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — Кодекс) плата за землю у складі податку
на майно належить до місцевих податків.
Згідно з пунктом 12.3 статті 12 Кодексу сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад,
що створені згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, у межах своїх повноважень
приймають рішення про встановлення місцевих податків та
зборів.
Рішення про встановлення місцевих податків та зборів
офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого
самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному
періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).
В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не

раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим
періодом (підпункт 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Кодексу).
У разі, якщо сільська, селищна, міська рада або рада
об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із
законом та перспективним планом формування територій
громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Кодексу, такі податки до прийняття рішення
справляються виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх
мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує
бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Кодексу).
Статтею 274 Кодексу встановлені ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких
проведено (незалежно від місцезнаходження).
Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі
не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, а для
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сільськогосподарських угідь та земель загального користування — не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки
(пункт 274.1 статті 274 Кодексу).
Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12%
від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які
перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)
(пункт 274.2 статті 274 Кодексу).
Статтею 277 Кодексу встановлені ставки земельного
податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за
межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не
більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (пункт
277.1 статті 277 Кодексу).
За інформацією Інформаційно-довідкового департаменту
ДФС України (http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques).
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