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Жоден із громадських рухів у нашому суспільстві 
не є сьогодні таким принциповим, консолідованим, 
конструктивним і самодостатнім, як фермерський. Як 
міфічний велетень, він черпає життєву силу від землі, 
натомість віддаючи їй свою невтомну працю і зрошую-
чи своїм потом. Фермери – єдиний різновид українсько-
го селянства, якому не байдуже, що станеться з даними 
нашій країні Богом родючими землями, яким буде укра-

їнське село і що їстиме наш народ через кілька років, 
десятиліть і надалі. Землероби – не політики, в своїй 
діяльності вони уникають пустослів’я і псевдо-патріо-
тичної риторики, проте реалії сьогодення не залишають 
їх байдужими, відокремленими від тих доленосних пе-
ретворень, які відбуваються в нашому суспільстві.

Матеріали про роботу XXVII з’їзду АФЗУ чи-
тайте на сторінках 2 – 5 видання

XXVII НАДЗВИЧАЙНИЙ З’ЇЗД АФЗУ:
ПРИНЦИПОВО, ВІДВЕРТО, ЧЕСНО!

Цього року на підтримку фермерських госпо-
дарств з Укрдержфонду передбачено виділити 65 млн. 
гривень. Міністр аграрної політики та продовольства 
Тарас Кутовий вважає, що було б добре, якби на на-
ступний рік ця сума зросла до 1 млрд. гривень. За цієї 
умови можна було б очікувати системних зрушень у 
сфері малого та середнього сільгоспвиробництва. А 
на сьогодні, пропонуємо ознайомитися з новим для 
українського агроринку видом кредитування – з ви-
користанням аграрних розписок.

Матеріал читайте на сторінці 10 видання.

ДО БАНКУ – З АГРАРНОЮ 
РОЗПИСКОЮ!

Так каже Олексій Павлов – один із тих фермерів, 
яких прийнято називати молодими. Дійсно, йому лише 
45 років, але якщо уважно ознайомитися з історією очо-
люваного ним селянського фермерського господарства 
«АЙДАР-ОВОЧ» в Луганській області,то можна вираз-
но відчути, що за плечима цього кругловидого чоловіка 
з модною зачіскою й чесним поглядом стоїть сучасне 

сільськогосподарське підприємство, котре наразі не 
просить у держави нічого, окрім можливості працюва-
ти без перешкод. Пропонуємо читачам думки успішно-
го господаря й цікавої людини, делегата XXVII з’їзду 
АФЗУ, Олексія Леонідовича Павлова.

Матеріал на сторінці 6 видання.

МРІЮ ЗБЕРЕГТИ РІДНУ ЗЕМЛЮ

В засобах масової інформації все частіше можна зустрі-
ти публікації про так звані «натуральні продукти», «ор-
ганічне виробництво», «еко-виробництво», та пояснення 
численних експертів про те, чи насправді продукти з по-
значкою «натуральні», які ми щодня зустрічаємо на при-
лавках великих магазинів, є такими за своєю суттю. Наш 
кореспондент спілкувався на цю тему з Володимиром Ва-
сильєвим, головою фермерського господарства «КРОТ» зі 
Старобєльського району Луганської області, який точно 
знає, що його корови дають органічне молоко.

Матеріал читайте на сторінці 7 видання.

ОРГАНІЧНЕ ТВАРИННИЦТВО – ФЕРМЕРСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ

Кожному хліборобу з дитинства відомий переві-
рений віками постулат народної мудрості: весняний 
день рік годує. Тобто, весняний день має дуже ви-
соку ціну, адже саме навесні закладається основа 
майбутнього врожаю. Безперечно, фермери Дніпро-
петровщини добре про це знають. То що ж змусило їх 
швиденько зібратися і вирушити до Києва, щоб там 
влаштувати пікетування Міністерства юстиції Укра-
їни? Відповідь проста: рейдерські атаки на фермер-
ські господарства і повна бездіяльність корумповано-
го судочинства. Знову, як минулого літа, наш корес-
пондент уважно вивчив наявну інформацію і отримав 
коментар Голови обласної АФЗ Анатолія Гайворон-
ського з цього приводу.

Пропонуємо читачам і факти, і коментарі на 
сторінці 11 видання.

МІНЮСТ КРИШУЄ 
РЕЙДЕРІВ
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Інформаційний канал "ВІЛЬНИЙ СЕЛЯНИН" на YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCm9HerV0Yust9QuosAlSj2w, та слідкуйте за діяльністю Асоціації на сайтах farmer.co.ua, coop-union.org.ua

XXVII НАДЗВИЧАЙНИЙ З’ЇЗД АФЗУ

Передмова
Фермери зі стажем не забули тих часів, коли їх на-

магалися відвернути від землі, нацьковували на них се-
лян, які після розвалу колгоспів позбавилися звичного на-
півледачого існування та нібито гарантованого хліба 
насущного. Засукавши рукави, невтомні трударі тоді 
заходилися відвойовувати у бур’янів гектар за гекта-
ром занедбаних земель, вирощували на них пристойні 
врожаї. Вони ніколи не бачили від держави ані пошани, 
ані справжньої підтримки, як їхні європейські чи заоке-
анські колеги; влада нагадувала про себе хіба що новими 
утисками з боку винахідливих бюрократів-різночинців, 
які швидко зрозуміли, що у фермерів немає імунітету 
проти корупції і з ними можна не церемонитись.

XXVІІ з’їзд Асоціації фермерів та приватних землев-
ласників України, який щойно відбувся в Києві, перекон-
ливо продемонстрував єдність цієї організації та прин-
ципову оцінку її членами тих подій, до яких призвела 
наше суспільство грабіжницька практика знахабнілих 
державних чиновників на всіх рівнях. Зокрема, учасни-
ки всеукраїнського фермерського форуму висловили за-
непокоєння перманентними політичними спекуляціями 
на тему ринку землі, які розхитують і без того слабку 
державну споруду, загрожуючи її повним руйнуванням.

Доповідь Президента АФЗУ Івана Томича була 
змістовною, аргументованою, відвертою й переконли-

вою. Зокрема, лідер українських фермерів наголосив, 
що черговий  з’їзд АФЗУ проводиться в непростій полі-
тико-економічній ситуації, але все те, що нині робиться, 
є подальшим утвердженням фермерського руху в нашій 
державі – як самої ефективної та перспективної форми 
господарювання. Він запропонував зібранню працюва-
ти конструктивно, відверто висловити свої думки й по-
бажання та напрацювати конкретні пропозиції до влади 
щодо покращення життя українського селянина, відро-
дження хліборобської слави України.

За словами Івана Томича, політика і практична ді-
яльність АФЗУ здійснюється з єдиною метою: щоб ни-
нішній фермер серед сільської громади, та й не тільки 
сільської, набирав дедалі більшої довіри та авторитету, 
заслуговував шану та повагу за успіхи, здобуті своєю 
невтомною працею.

Україна має славні хліборобські традиції, потужний 
організаційний та інтелектуальний потенціал. То нічого, 
що сьогодні вкрилися сивиною голови батьків – перших 
фермерів. Їм на зміну приходять діти – добре освічені, 
амбіційні, роботящі, готові боротися і продовжувати бла-
городну батьківську справу на землі. І здатні це робити 
на рівні новітніх європейських та світових технологій.

Іван Томич нагадав, що аграрний сектор України сьо-
годні є системоутворюючим в національній еко-
номіці, формує засоби збереження суверенності 
держави, її продовольчу та економічну безпеку, 
забезпечує розвиток технологічно пов’язаних 
галузей національної економіки та формує со-
ціально - економічні основи розвитку сільських 
територій і українського села. Необхідно відзна-
чити, що сьогодні цей сектор, до складу якого 
входить фермерство, є одним із основних бю-
джетоутворюючих секторів національної еконо-
міки, частка якого у зведеному бюджеті держави 
за останні роки становить понад 15 %.

Президент АФЗУ чітко визначив ті головні 
проблеми, які заважають подальшому розвитку 
фермерства і над вирішенням яких АФЗУ повин-

на постійно працювати:
- земельне питання;
- державна податкова 

політика;
- цінова політика влади 

стосовно сільськогосподарської 
продукції;
- відсутність необхідної дер-

жавної фінансової підтримки 
фермерської діяльності.

Насправді проблемних пи-
тань набагато більше, і не варто 
сподіватися, що з часом вони 
якось «розсмокчуться». Тому 
АФЗУ не очікує, коли вони 
зникнуть і на фермерів поси-
плеться манна небесна: задля 
вирішення актуальних та невід-

кладних проблемних питань фермерства проводилися 
планові й позапланові засідання Ради АФЗУ та інші за-
ходи. Багато уваги приділялося питанням економічного 
та соціального характеру. Зокрема, було підготовлено 
та направлено низку звернень та листів до Президента 
України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Мінагро-
політики та інших владних структур, де відстоювалися 
інтереси фермерства й кооперації, розвитку сільських 
територій та соціальної інфраструктури села тощо.

За словами доповідача, позначилися певні позитив-
ні тенденції у питаннях співпраці з Мінагрополітики та 
продовольства України щодо надання державної під-
тримки фермерським господарствам та пошуку шляхів 
реалізації продукції фермерів на внутрішньому ринку 
України. Звичайно, до реальних результатів ще далеко, 
але порозуміння налагоджується.

Президент АФЗУ висловив сподівання, що делегати 
і гості з’їзду доповнять його у своїх виступах та допомо-
жуть знайти вірні шляхи вирішення тих проблем, котрі 
нині заважають фермерам плідно працювати.

У виступах делегатів з’їзду домінувала різка крити-
ка уряду, який своєю діяльністю й бездіяльністю довів 
українське селянство до межі знищення. Чиновники роз-
базарюють українські землі, руйнують звичний устрій 
сільських громад, чим позбавляють фундаменту всю 
нашу націю. З трибуни з’їзду пролунали недвозначні по-
передження, що мають застерегти владу від подальшого 
ігнорування проблем фермерів і селян у цілому.

Кілька характерних виступів подаємо без купюр.

Віталій Сліпчик, фермер, Донецька область.
- Минулий рік був тяжким для фермерів нашої об-

ласті. Окрім наслідків війни до всіх негараздів добави-
лися ще й зміни в законодавчому полі – відміна спец ре-
жиму ПДВ. А питання продажу землі ставить під сумнів 
навіть існування українського села.

Але ми не опускаємо руки, бо розуміємо, що боро-
тися за наше фермерське майбутнє необхідно лише 
разом. То ж ми провели велику внутріорганізаційну 
роботу, об’єдналися та здійснили перереєстрацію об-
ласної організації.

Висловлюючи загальну думку фермерів Донеччини 
пропоную закріпити на державному рівні, в законодавчо-

«Фермерський рух, фермерська справа будуть 
завжди жити, бо дух вільного сільського господаря 
в крові й генах працелюбних українців. Адже ми – 
куркульські діти!»

На фото: вручення "Картки фермера" молодим фермерам з Рівненщини, які 
стали фіксованими членами АФЗУ
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XXVII НАДЗВИЧАЙНИЙ З’ЇЗД АФЗУ
му порядку, сімейно-фермерську форму як основу май-
бутнього аграрного устрою на селі та розробити страте-
гію розвитку сільського господарства на цій основі.

Олександр Чубук, голова Київської обласної 
АФЗ, руба поставив запитання, яке хвилює всіх без ви-
нятку українців: «Хто в домі господар?», Цим відомим 
висловом він підкреслив, що останнім часом Україна 
виразно набуває ознак колонії, де замість легітимної 
державної влади все вирішують різного роду «експер-
ти» з МВФ, політтехнологи з країн, які Президент та 
влада України вважають своїми партнерами, «креа-
тивні реформатори» з країн далекого й ближнього за-
рубіжжя та просто знайомі комусь «нагорі» звичайні-
сінькі авантюристи. «Фермери, – запевнив Олександр 
Іванович, – будуть рішуче відстоювати свої права.

Влада повинна зрозуміти, що люди вийшли на 
площі й вулиці не тому, що їм не подобається особа 
Президента чи прем’єра. Народ вимагає такої держа-
ви, котра стала б територією Закону – справедливого і 
єдиного для всіх, без будь-яких винятків. Як би не важ-
ко 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 справж-
ні суспільно-економічні перетворення на державному 
рівні. Злочинний Гордіїв вузол, утворений в результаті 
сплетіння влади, судової системи і криміналітету, не-
обхідно розрубати, причому якомога скоріше, доки ці 
злочинці не розрубали на шматки нашу Україну і не 
втекли за кордон, прихопивши народні гроші”.

Алла Гриценко, Ічнянський район Чернігівської 
області голова фермерського господарства.

– Фермерська праця – це щоденна боротьба відразу 
на кількох напрямках. Звичайно, найголовнішим з них 
є виробництво сільськогосподарської продукції, але 
щоб воно стало успішним, потрібно знаходити ефектив-
ні методи і способи протистояння викликам природи, 
які важко прогнозувати і ще важче долати їх наслідки. 
Зважте й на те, що наші уславлені чорноземи вже давно 
не бачили органічних добрив, їхній родючий шар дово-
лі виснажений, а новий практично не утворюється, бо в 
хімічному середовищі черви не живуть і не розмно-жу-
ються, а без них гумусу не буде. Такі землі без застосу-
вання новітніх агротехнологій не зможуть витримувати 
безсніжні морозні зими, посушливі весни, затяжні дощі 
в період жнив тощо.

За останні два з половиною десятиліття се-
лянська Україна нічого не здобула, зате багато 
втратила. Вже не побачиш на полях зрошуваль-
ної техніки, пересохли колись животворні канали, 
сніг ніхто не намагається затримати в потрібних 
місцях, навіть лісосмуги майже знищені. Немає в 
селах мільйонів роботящих селян, руки яких зви-
кли плекати землю.

Новітня історія українського села складається таким 
чином, що єдиним його рятівником залишається фер-
мер. Сільські школи, дитячі садочки, ФАП’и, водойми, 
дороги, інші елементи інфраструктури та ще й селяни 
похилого віку – це далеко не повний перелік тих важ-
ливих завдань, без вирішення яких не обходиться жодне 
фермерське господарство.

Україна отримує від фермерів значну допомогу саме 
там і тоді, коли найбільше потребує її, причому без жод-
них нагадувань. Ми ж просимо державу лише про одне: 
щоб вона ставилася до фермерів як до рідних дітей, хоч 
іноді повертаючи до них добру половину свого облич-
чя. Якщо не в змозі допомагати, то нехай хоч не зава-
жає нам робити свою нелегку справу. Тоді ефективність 
фермерського господарювання буде набагато вищою, а 
продовольчий кошик українців - значно багатшим. Ми 
зайвого не просимо - тільки невеликої допомоги в от-
риманні кредитів (з віддачею) та стабільності цінової 

політики. Ще хотілося б, аби всі земельні питання вирі-
шувалися сільськими Радами, а не в далеких столичних 
кабінетах,з яких тієї землі навіть не видно. Розвиватися 
без державної підтримки фермерам дуже важко, але ми 
вистояли в кризові часи, мусимо вистояти й тепер. Бо 
якщо не ми, то хто нагодує народ України?

На жаль, ми живемо в країні, де купка шахраїв на-
живається на валютних коливаннях, ні на що немає ста-
більних цін, а фермери платять за все. Чому б держа-
ві не встановити хоча б на період затяжної політичної 
й економічної кризи певні цінові межі для сільського 
господарства, як для інших галузей економіки? Мабуть, 
комусь це невигідно. Сьогодні „батьки нації”, замість 
підтримки вітчизняних сільгоспвиробників, безоглядно 
набирають все нових позик, які доведеться віддавати на-
шим дітям, внукам і навіть правнукам. Не хочеться бути 
Касандрою, але упевнена, що від нових багатомільярд-
них позик фермерам нічого не дістанеться, зате держав-
ні борги вони та їх діти успадкують.

Вадим Івченко, заступник Голови Комітету Вер-
ховної Ради України з питань аграрної політики та 
земельних відносин.

Між Асоціацією, фермерами і мною, як заступни-
ком голови аграрного комітету, давно склалися ділові, 
партнерські стосунки. Розглядаючи законопроекти ми 

намагаємося зпрогнозувати, як це відіб’ється на мало-
му господарі, фермері, що відбудеться у випадку зміни 
законодавства.

Озвучена проблема скасування спец режиму ПДВ 
знаходиться в полі зору нашої фракції і мене особисто. 
Ми розуміємо, що спец режим ПДВ був вагомим еле-
ментом підтримки аграріїв. Тому ми ще на початку року 
зареєстрували законопроект №6091, яким запропонува-
ли повернути податкову політику для малих та середніх 
господарств до стану, який існував до 1 січня 2015 року. 
Адже декілька років назад от ті невеликі господарства, 
а їх 86 % від всіх зареєстрованих сільгосптоваровироб-
ників, перераховували на спец рахунки ПДВ в рік майже 
1,9 млрд. грн.

То чи не міг Уряд розподілити кошти, передбачені в 
бюджеті на 2017 рік, по рівну – половину віддати тим же 
птахівникам, а половину – малим та середнім господар-
ствам. До речі, ті ж птахівничі підприємства отримують 

ще й повернення ПДВ за рахунок експорту продукції.
Ми також пропонували Уряду передбачити 700 млн. 

грн. з фонду гарантування на підтримку фермерів та 
дрібних сільгоспвиробників. Але ви бачите, що фак-
тично закладено в Бюджеті на підтримку фермерських 
господарств – 25 млн з основного фонду та 40 млн з 
спецфонду.

Нам відома проблема земельних відносин та ті нега-
разди що відбуваються навколо землі та сільськогоспо-
дарських підприємств. Тому Олександра Кужель розро-
била законопроект, який частково може вирішити про-
блематику рейдерства – це підвищення відповідальності 
реєстраторів за їх дії, включно до позбавлення волі до 10 
років, певні обмеження в їх діяльності.

Багато чого ми вирішили. Але ще дуже багато чого 
необхідно змінити в Земельному Кодексі, щоб питання 
земельних відносин було остаточно врегульовано.

Так рухаються всі цивілізовані країни. Візьмемо для 
прикладу Італію. 8 млн гектарів землі в обробітку і май-

же 1 млн 700 тисяч господарств працюючих 
на ній. І вони мають віддачу з одного гектара 
в 10 разів більшу ніж в Україні!

А чим хизуємося ми? Ми хизуємося тим, 
що нарощуємо експорт!

У нас 200 людей збагачуються на повер-
ненні ПДВ, а в Польщі 2,5 млн сімейних 
ферм працюють на експорт і приносять ва-
лютної виручки більше ніж всі наші підпри-
ємства. А помножте 2,5 млн в середньому на 
4 і ви отримаєте 10 млн людей зайнятих у 
сільському господарстві.

Ми також маємо можливість з 6 млн пра-
цюючих в сільському господарстві створи-
ти 500 тисяч сімейних ферм, але для цього 
повинний бути державний підхід: програми 
підтримки, кредитування і безпосередньо це 

має бути пріоритетом!
Стосовно запровадження ринку землі ми маємо чітку 

позицію – зараз це не на часі! Адже хто сьогодні може 
піти в банк і взяти кредит під 25 – 30 відсотків? Звісна 
річ – не фермер!

А тому я, і парламентська фракція «Батьківщина», 

Ми підтримаємо лише ту владу, яка зніме за-
шморг із фермерської шиї, захищатиме сільських 
трудівників.

Ми можемо міняти уряди, владу і 
т. ін.., але це нічого не змінить. Ми по-
винні зробити таку трансформацію в 
аграрній сфері, щоб ми не залежали ні 
від міністра, ні від тих чи інших змін в 
політичному середовищі.
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пропонуємо перш ніж запроваджувати обіг землі сіль-
ськогосподарського призначення прийняти ряд законо-
давчих актів:

- розробити нову стратегію розвитку АПК з глибин-
ною трансформацією аграрних відносин, яка буде направ-
лена виключно на користь малого та сімейного фермера;

- запровадити механізми стимулювання розвитку 
сімейних фермерських господарств, в якому зазначити 
обов’язковість їх пільгового оподаткування, необхід-
ність розроблення програми їх розвитку, запровадження 
державних програм підтримки з бюджетів всіх рівнів, 
внесення змін до закону про кооперацію, створення 
фонду гарантування першого внеску;

- передати землі в розпорядження територіальних 
громад;

- вирішити питання нерозподілених та невитребуваних 
земель, земель КСП та земель постійного користування;

- законодавчо врегулювати питання консолідації зе-
мель, її обміну, а також обмеження у володінні однією 
юридичною особою;

- прийняти Закон про аукціони, стимулювання залу-
чення місцевого товаровиробника;

- визначити категорії земель в залежності від якості і 
розміщення та збільшити орендну плату;

- розробити програми кредитування під заставу прав 
оренди землі.

І саме головне, необхідно вирішувати, як створити 
робочі місця, а не як продати землю: те останнє, що 
дає можливість розвитку майбутнього нашої країни

Тарас Кутовий, Міністр АПК, відчуваючи потребу 
долучитися до обговорення піднятих фермерами питань 
та якось відповісти на їх критичні виступи, виступив 
перед ними з короткою промовою, в якій, зокрема, за-
значив:

– Наразі ми маємо дві чіткі тези: можливість ку-
пувати пайову землю має бути тільки для українських 
громадян і тільки для фізичних осіб. Обсяг володіння 
повинен бути обмежений, а ціна – не нижче за норма-
тивно-грошову оцінку. На мою думку, суттєва частина 
проблем, які сьогодні існують у земельній реформі, по-
лягає у тому, що обіг земель не врегульований. Фермер 
володіє та користується землею, але, на жаль, не може 
нею розпоряджатися. Якщо фермер сьогодні власник, 
він повинен бути власником і в дійсності. Тому що це 
актив, над яким він сьогодні працює і хоче залишити у 
спадок своїм нащадкам.

Тарас Кутовий зауважив, що рішення, які стосу-
ються земельної реформи, будуть прийматися у стінах 
Верховної Ради. Уряд ще не подавав до Парламенту за-

конопроект про обіг земель. Зараз провадиться активне 
обговорення та врахування думок аграрної спільноти. 
Тому Міністр запросив представників фермерських 
асоціацій активно долучатися до діалогу, до конструк-
тивної співпраці з Мінагрополітики задля напрацюван-
ня змін, необхідних для розвитку фермерського руху.

– Думаю, що при міністерстві ми організуємо від-
критий офіс для роботи з представниками фермерів. 
Плануємо на найближчий час наступну зустріч з фер-
мерським активом. Маємо бути відкритими і працювати 
спільно, – зазначив Міністр.

Звертаючись до теми відносин з МВФ, Тарас Куто-
вий повідомив, що в Меморандумі мова йде про законо-
проект про обіг земель і яким він буде, залежить якраз 
від спільної роботи міністерства з фермерським активом 
та громадськістю.

Також Міністр висловив упевненість в необхідності 
збільшення державної підтримки для фермерів.

– Вважаю, що підтримку на фермерські господар-
ства необхідно збільшити більше ніж у 20 разів. Якщо 
у цьому році ми маємо менше 100 млн, то на наступний 
рік – вважаю мінімум 2 млрд з тієї великої дотації, яка 
вже затверджена бюджетним кодексом, – поінформував 
Тарас Кутовий.

Тамара Май, фермер, Харківський район Харків-
ської області.

Утримуючи дитячий будинок сімейного типу та ви-
ховавши в ньому 26 дітей, які продовжують працювати 
на фермерській ниві, Тамара Миколаївна сказала, що її 
діти не хочуть споживати імпортні продукти, вони хо-
чуть вирощувати екологічно чисті продукти і годувати 
ними своїх дітей.

А ще Тамара Миколаївна звернула увагу делегатів, 
фермерів на важливість підтримки фермерського видан-
ня – газети «Вісник Фермер України»:

- Наша підтримка є дуже простою – всього лише пе-
редплатити газету в поштовому відділенні. Нашу газету 
повинен отримувати кожен фермер. Я навіть скажу біль-
ше – для фермерського господарства не є проблемою пе-
редплатити видання на кожну селищну раду свого райо-
ну. Деякі фермери так вже й зробили.

(Довідка редакції. Редакційну передплату здійс-
нили: Петриківський район Дніпропетровської області 

– Ярмолюк І. С., Петропавлівський район Дніпропе-
тровської області – Каніболоцький Л. В., Переяс-
лів-Хмельницький район Київської області – Шеремета 
В. В., Згурівський район Київської області – Чубук О. І., 
Каховський район Херсонської області – Кириченко 
Л. П., Радомишльський район Житомирської області – 
Бойченко М. П., всі селищні ради Луганської області 
– Ковальов С. М.).

Анатолій Гайворонський, голова Дніпропетров-
ської АФЗ.

«Ми зібралися на 27 – й з’їзд, але немає відчуття на-
шого руху в перед. Адже у нас стоїть питання втрати на-
шої землі, ми маємо велику кількість фактів прояву рей-
дерства, та й не останнє питання подальшого розвитку 
нашої Асоціації та фінансове забезпечення її діяльності.

Всім відомо, що завдяки нашим вимогам був прийня-
тий закон проти рейдерства, але воно продовжується в 
новій формі. І головна причина цього – бездіяльність мі-
ністерства юстиції та корупційні дії посадовців Держге-
окадастру. Тому необхідно ставити питання про відстав-
ку керівників цих відомств, і в першу чергу заступника 
міністра АПР М. Мартинюка. Також я пропоную про-
вести пікетування приміщення Міністерства юстиції та 
показати всьому миру – хто головний рейдер в країні!»

Леонід Кириченко,(на фото другий зліва), ві-
це-президент АФЗУ, фермер, Каховський район Хер-
сонської області у своєму виступі зазначив:

- Коли 27 років назад ми створювали фермерські 
господарства та засновували Асоціацію, ми виступали 
за приватну власність на землю, ми були прихильника-
ми ринку землі, але чи думали ми тоді, чи могли ми до-
пустити, що буде такий рівень корупції в аграрній сфері. 
На кожному кроці рейдерство, захоплення земель.

Але і ми сьогодні вже інші, багато хто з нас є депу-
татами районних і обласних рад і тому необхідно звер-
нутися до своїх колег-депутатів і прийняти рішення про 
недопущення запровадження ринку землі. А фермерам, 
як виборцям, звернутися до своїх депутатів, ініціаторів 
законопроекту про ринок землі з вимогою про його від-
кликання.

За результатами роботи XXVІІ з’їзд АФЗУ прийняв 
Маніфест, який викладено на шпальтах видання..

Записав Володимир МАЙСЬКИЙ

За статистикою Мінагрополітики щомісячно 
оформлюються тисячі гектарів сільськогосподар-
ської землі через емфітевзис

Сьогодні фактично продаж землі на базі оренд-
них відносин здійснюється за рахунок продажу 
корпоративних прав

Призначення заступників знаходиться не в ком-
петенції Мінагрополітики. Але я передам ваше рі-
шення стосовно першого заступника міністра М. 
Мартинюка Прем’єр-міністру України

Земля повинна бути виключно власністю укра-
їнських громадян і вона не повинна продаватися 
юридичним особам.

Жодне важливе рішення не буде прийматися без 
погодження  з профільними громадськими органі-
заціями
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МАНІФЕСТ ХХVІІ НАДЗВИЧАЙНОГО З’ЇЗДУ АФЗУ
28 лютого 2017 р. м. Київ вул. Ломоносова, 18

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного 
делегати ХХVІІ з’їзду АФЗУ констатують ускладнення 
умов діяльності фермерських господарств, особистих 
селянських господарств, що призводить до їх скорочен-
ня. Таке відбувається внаслідок низки причин: тінізації 
земельних відносин, рейдерства, корупції, відсутності 
державної підтримки, посилення податкового тиску. 
Загрози існування фермерства в Україні набрали кри-
тичного характеру як загалом і селянства, основи укра-
їнської нації. Найважливішою обставиною, яка спричи-
нила критичний стан сільського господарства, і села в 
цілому, є невідповідність розвитку сільської і міської 
місцевості, стрімке захоплення земель сільськогоспо-
дарського призначення великим капіталом (агро хол-
дингами), відсутність інфраструктури для фермерських, 
сімейних господарств, їх кооперації. Знищення люд-
ського капіталу, девальвація духовних цінностей, втрата 
зв’язків між поколіннями.

Без кардинальних змін у державній аграрній політи-
ці подальший розвиток таких тенденцій є загрозливим 
не тільки для села, а й для країни.

Виходячи з цього делегати оголошують ХХVІІ - й 
з’їзд АФЗУ надзвичайним, а вимоги фермерів України 
викладають у Маніфесті надзвичайного з’їзду.

ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ.
До Президента України: 

1) У зв’язку з невиконанням коаліцією парламент-
ських політичних сил у Верховній Раді України коалі-
ційної угоди, а саме: скасування спец режиму ПДВ для 
сільгоспвиробників; відсутність наповнення земельного 
кадастру, відсутність закону про розмежування земель 
державної, комунальної, приватної власності, відсут-
ності закону про охорону земель, неприйняття закону 
про інвентаризацію земель; наявність корупції, тініза-
ції, рейдерства у сфері земельних відносин; відсутність 
підтримки сімейних фермерських господарств, що ста-
ло наслідком скорочення робочих місць, різким збіль-
шенням бідності та неприпустимого зростання ціни на 
харчові продукти, що є прямими обманом виборців і як 
наслідок викликає необхідність розпустити Верховну 
Раду України.

2) Відправити у відставку Голову Національного 
банку України В. Гонтарєву (за розвал банківської сис-
теми). Рекомендувати для призначення на посаду Голо-
ви Національного банку України кандидатуру Ланового 
Володимира Тимофійовича.

3) Надати відповідні доручення Уряду та силовим 
структурам щодо викорінення корупції, рейдерства в 
сфері АПК та зменшення контрольних та дозвільних 
функцій органів влади, забезпечення захисту майнових 
та земельних прав фермерів.

4) Видати Указ про заснування Свята – Дня фермера 
19 червня (щорічно) без надання вихідного дня.

До Верховної Ради України:

1) Прийняти Законопроект № 1874 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо на-
буття фермерськими господарствами права власності на 
земельні ділянки постійного користування)», ініціатори 
проекту народні депутати Тимошенко Ю. В., Кириленко 
І. Г., Івченко В. Є.

2) Забезпечити законодавче повернення податкової 
політики, що діяла до 01.01.2015 року для малих та се-
редніх господарств, прийнявши законопроект № 6091 
від 16.02.2017 р. (про спец режим ПДВ для малих сіль-
ськогосподарських підприємств).

3) Прийняти Законопроект № 6162 від 06.03.2017 р. 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо успадкування права постійного користування 
земельною ділянкою сільськогосподарського призна-
чення».

4) Прийняти Законопроект № 6148-1 від 07.03.2017 

р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав постійних користувачів зе-
мельних ділянок».

5) Прийняти нову редакцію Закону України «Про 
оренду землі», де передбачити захист власників земель-
них паїв, захист орендарів, обмеження для юридичних 
та фізичних осіб максимальних розмірів оренди землі.

6) Законодавчо передбачити право розпорядження 
землями місцевим громадам.

7) Прийняти закон «Про товариства з контролю і ви-
користання землі».

8) Продовжити мораторій на продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення до 01.01.2022 року.

9) Прийняти закон про єдиний податок для малих та 
середніх сільськогосподарських товаровиробників.

10) Вилучити поняття емфітевзис зі сфери сільсько-
господарського виробництва.

11) Законодавчо врегулювати питання спрощеного 
оподаткування для сезонних працівників, які залуча-
ються для робіт у сільському господарстві.

12) Законодавчо визнати фермерство основою стало-
го розвитку агросектору та сільської місцевості.

До Кабінету Міністрів України
(Міністерства аграрної політики та про-

довольства України):

1) Забезпечити виконання Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про фермерське госпо-
дарство» щодо стимулювання створення та діяльності 
сімейних фермерських господарств та Розділу ІІ Сіль-
ськогосподарська обслуговуюча кооперація Закону 
України «Про сільськогосподарську кооперацію» щодо  
підтримки сільськогосподарської обслуговуючої коопе-
рації.

2) Щорічно в Державному бюджеті передбачати дер-
жавну підтримку фермерським господарствам, сімей-
ним фермам, сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативам у розмірі 0,5% дохідної частини бюджету, 
але не менше 3 млрд. грн.

3) Розробити та прийняти Державну програму під-
тримки та розвитку сімейних фермерських господарств 
та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
на 2017 – 2022 р. р. з фінансовим забезпеченням.

4) Усунути корупцію та рейдерство щодо реєстрації 
договорів оренди земельних ділянок, та їх подвійну ре-
єстрацію.

5) Звернутися до Прем’єр-міністра України про від-
ставку Першого заступника Міністра аграрної політики 
та продовольства України Мартинюка Максима Петро-
вича через провал у сфері земельних відносин а саме: 
відсутність інвентаризації земель, відчутність напов-
нення земельного кадастру, відсутність розмежування 
земель державної, комунальної власності, поглиблення 
тінізації, корупції в сфері земельних відносин.

6) Разом із АФЗУ розробити зміни до порядку вико-
ристання коштів на підтримку фермерських, сімейних 
господарств на основі прозорої прямої ефективної про-
цедури.

7) Створити окремий фонд підтримки фермерських 
господарств, сільськогосподарських товаровиробників 
Луганської та Донецької областей шляхом формування 
20 % фінансових ресурсів із всіх державних програм 
АПК.

Щодо діяльності АФЗУ
1) Роботу Ради АФЗУ за звітних період визнати за-

довільною.
2) Звіт ревізійної комісії АФЗУ за звітний період за-

твердити.
3) Затвердити кошторис та штатний розпис.

Раді АФЗУ:
Основний напрямок діяльності президента, Ради 

АФЗУ має бути спрямований на розбудову АФЗУ, як 

потужного всеукраїнського селянського руху, з цією ме-
тою:

1) Вжити заходів щодо негайного оновлення роботи 
АФЗ: Вінницької, Запорізької та Хмельницької облас-
тей. А також покращення роботи наступних обласних 
АФЗ: Житомирської, Херсонської, Чернівецької, Волин-
ської, Харківської, Закарпатської, Кіровоградської, Пол-
тавської, Одеської, Миколаївської.

2) Продовжити запровадження фіксованого членства 
АФЗУ.

3) Генеральній дирекції щомісячно моніторити вико-
нання власних рішень.

4) Головам обласних АФЗ забезпечити щомісячну 
сплату членських внесків відповідно до затвердженого 
кошторису, та вважати станом на 1 грудня 2017 р. фак-
тичне виконання кошторису обласними організаціями. 
У випадку не виконання кошторису обласними органі-
заціями станом на 01 грудня 2017 року делегації будуть 
позбавлені права голосу на черговому звітно - виборно-
му з’їзді.

5) Підтримати ініціативу голови АФЗ Дніпропе-
тровської області А. Гайворонського щодо пікетування 
Міністерства юстиції України 14 березня 2017 року з 
вимогами зупинення рейдества проти фермерів. Коор-
динацію підтримки і проведення акції здійснити Гене-
ральному директору АФЗУ Ніколаєнку В. М. та голові 
АФЗ Дніпропетровської області А. І. Гайворонському.

6) Створити робочу групу з організації госпрозра-
хункового підприємства для отримання прибутків та за-
безпечення статутної діяльності АФЗУ. Головою групи 
призначити голову АФЗ Дніпропетровської області А. 
Гайворонського.

7) Звільнити з посади Голови Комітету матеріально-
го технічного постачання при АФЗУ та вивести із членів 
Ради Полянчича М. М.

8) Призначити Головою Комітету матеріального тех-
нічного постачання при АФЗУ Слободяника І. Л. Обрати 
Слободяника Івана Леонідовича до складу Ради АФЗУ.

9) Головам обласних АФЗ організувати направлення 
звернення фермерів до народних депутатів обраними на 
мажоритарних округах про відкликання своїх підписів 
під антифермерськими законами, зокрема: «Про обіг 
земель сільськогосподарського призначення» № 5535 
від 13.12.2016 року, «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо вдосконалення правово-
го регулювання користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис)» № 4010 
а, від 04.10.2016 р., «Про внесення змін до Земельного 
кодексу України щодо переоформлення деяких прав на 
землю, набутих до набрання чинності Земельним кодек-
сом України № 6148 від 28.02.2017 р.».

10) Фермерам-депутатам обласних та районних рад 
ініціювати на сесії розгляд продовження мораторію на 
продаж земель сільськогосподарського призначення до 
01.01.2022 р.

У випадку ігнорування Маніфесту ХХVІІ – го над-
звичайного з’їзду АФЗУ в термін до завершення поточ-
ної сесії ВРУ АФЗУ згідно Конституції України, як єди-
ний громадський представник Українського селянства, 
залишає за собою право звернутись до політичних пар-
тій, громадських організацій, селянства, громадян Укра-
їни щодо оголошення всеукраїнської акції протесту (у 
конституційний спосіб) спрямованих на захист селян-
ства, Української нації. (З вересня 2017 року).

Дану Ухвалу направити Президенту України, Голові 
Верховної Ради України, керівникам фракцій у Верхов-
ній Раді Україні, Прем’єр - міністру України, Міністру 
аграрної політики та продовольства України, Голові 
Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних 
відносин, громадським організацім, ЗМІ.

Головуючий, Президент АФЗУ І. Томич
Секретаріат з’їзду   М. Данкевич, 
       В. Горбачов,
     Я. Костюк

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета

«Вісник  «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
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особистих селянських господарств
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МРІЮ ЗБЕРЕГТИ РІДНУ ЗЕМЛЮ

Селянське фермерське господарство «АЙДАР-ОВОЧ» 
засноване в 1999 році. Воно розташоване в централь-
ній частині Новоайдарського району Луганської об-
ласті. Основний напрямок діяльності – рослинни-
цтво. Як можна здогадатися з назви, господарство 
створювалося для вирощування овочів (органічних, 
без нітратів) та постачання їх свіжими на столи 
громадян. Так воно спочатку й було, але згодом жит-
тя підкоригувало програми господарів і вони дещо 
відійшли від овочівництва, зосередившись на виро-
щуванні пшениці, жита, кукурудзи, соняшнику та 
проса. Така трансформація стала можливою завдяки 
розширенню посівних площ. Зараз господарство об-
робляємо близько 4 тисяч гектарів землі. Більшість 
орендує у пайщиків. Безперечним успіхом можна вва-
жати той факт, що наразі всі орендодавці підписали 
з «АЙДАР-ОВОЧ» нові договори оренди на наступні 
49 років.

Кор.: Олексію, на Луганщині Вас знають як мис-
лячого керівника з передовими агротехнічними мето-
дами господарювання на землі. Що сприяє створенню 
такого іміджу?

О. П.: Честь дорожча за прибуток. Цей принцип я 
сповідую все своє свідоме життя і намагаюся впрова-
джувати його в роботу свого господарства. Ми засто-
совуємо передові технології, передову техніку. Відтак і 
якість нашої продукції висока. Не стану зайвий раз хва-
лити своє господарство, але підкреслю: технологія, що 
застосовується в СФГ «АЙДАР-ОВОЧ» – це прорив у 
сфері агрономії. Підприємству вдалося зупинити ерозію 
і домогтися ефективності від технології з економічного 
боку. Ми випробували чимало машин, але «АЙДАР-О-
ВОЧ» віддає перевагу техніці зарубіжних виробників, 
насамперед канадських. Ми зробили такий вибір, бо 
саме новітні канадські технології ведення господарства 
дозволяють досягти високого показника врожайності. 
В автопарку СФГ «АЙДАР-ОВОЧ» є канадська сівалка 
«Морріс», турбокультиватор РТС, американський само-
хідний обприскувач «Нітро», трактори «Нью Холланд» 
(оснащені клімат-контролем, GPS – навігатором). Все 
це ми придбали за власні кошти. І взагалі, підприєм-
ство є повністю самоокупним, боргів не маємо, податки 
сплачуємо вчасно й чесно. Підприємство є привабливим 
для нових інвесторів і гарантує виправдання вкладених 
в нього коштів. Якби тільки мир повернувся на Луган-
щину!

Кор.: В цьому неспокійному світі люди постійно 
шукають такої роботи, де умови праці кращі, а зарп-
лата вища. Як ці питання вирішуються у Вашому 
колективі?

О.П.:  Плинність кадрів у нас невелика, люди піді-
брані вдало і стимулюються за рахунок підприємства. 
Причому для цього застосовуються не тільки фінансові 
важелі, а ціла система, про яку детально розповідати в 
цій статті не варто, бо газетного поля не вистачить. Ска-
жу лише, що напівзабутий термін «моральне стимулю-
вання» в нашій практиці теж набув нового значення, і 
проблема плинності кадрів мене, як керівника, поки що 
не турбує.

Кор.: Ваші враження від з’їзду АФЗУ, де Ви були 
делегатом. Як Ви оцінюєте діяльність Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників України?

О.П.:  Мабуть, тому, що головною темою зібрання 
фермерів було питання щодо запровадження ринку землі 
сільськогосподарського призначення, обстановка в залі 
була напруженою від початку до закінчення з’їзду. Дея-
кі виступи носили відверто конфронтаційний характер, 
що не сприяло напрацюванню конструктивних рішень. 
Так, делегати не вийшли на прийняття програми розвит-
ку фермерського руху, яку АФЗУ могла б запропонувати 
для затвердження в якості державного закону. Нескін-
ченні балачки про сімейні ферми як про майбутнє укра-
їнського села, на мою думку, далекі від реальності. Слід 
розуміти, що Україна, особливо її східна частина – це 
не клаптикова Європа. Тут інші масштаби, і методи 
реформування сільського господарства мають бути 
іншими. Рівень представництва влади на фермерському 
з’їзді, на мою думку, був недостатньо високим, особли-
во з урахуванням питання про ринок землі. Оскільки 
земля, за Конституцією, є виключною власністю народу, 
то й питання про зняття мораторію та запровадження 
ринку землі слід вирішувати на якнайвищому держав-
ному рівні, беручи за основу результати всенародного 
референдуму. Але в цілому мені все сподобалося.

Кор.: Що, на Вашу думку, заважає Україні повто-
рити хоча б польський успіх у розвитку фермерства?

О.П.: Необхідною умовою виникнення та розвит-
ку ринку землі є приватна власність на землю. Ринкові 
процеси взагалі невіддільні від приватновласницьких 
відносин людей: з одного боку, відчужувати через про-
даж можна тільки те, чим можеш розпоряджатися, тобто 
бути дійсним власником: а з другого — завдяки придбан-
ням ринкових активів, передусім засобів виробництва, 
збільшується чисельність ділових людей (підприємців), 
які організовують товарне виробництво і посилюють 
конкуренцію. І ця взаємодія відбувається постійно. Тож 
питання про те, бути чи не бути ринку землі в країнах 
Заходу,  вирішила сама історія, а точніше, назріла еко-
номічна необхідність — забезпечення ефективного і 
конкурентоспроможного (на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках) аграрного виробництва. Тому приватна 
власність на землю і ринок землі сформувалися значно 
пізніше приватної власності на інші фактори виробни-
цтва та ринкового обміну взагалі. Для звичного людям 
віковічного способу господарювання на землі, навіть 
при переході від натурального аграрного виробни-
цтва до товарного, необхідною і достатньою умовою 
було набуття прав володіння і користування землею. 
Питання приватної власності, себто права розпоряджа-
тися землею на свій розсуд, для господарника тоді осо-

бливої значущості не мало. Особливо коли говорити про 
Польщу. Навряд чи варто нашим реформаторам брати 
з неї приклад, адже там селяни завжди мали приватну 
власність, а колгоспів у Польщі не було. Добре це чи 
погано, не нам судити. Принаймні, не сьогодні, але це 
історичний факт.

Українська ж держава, проголосивши селян влас-
никами землі, не створила жодних умов для реалізації 
ними свого права приватної власності. Земельні паї не 
були відразу виокремлені в натурі (на місцевості), отож 
отримання землі селянами викликало супротив з боку 
новоутворених господарств. Не було створено земель-
ного (іпотечного) банку для кредитної допомоги селян-
ським господарствам. Селяни залишилися без необхід-
ної в такій ситуації фінансової підтримки з боку уряду, 
не маючи змоги (без застави) взяти банківську позику, 
яка до того ж стала для них непідйомною (занадто до-
рогою).

Кор.: Що заважає українським сільгоспвиробни-
кам стати впливовою політичною силою і зайняти 
достойне місце у владі?

О.П.: Я маю власну думку про нашу владу і про її 
служіння українському народу. Українські фермери 
будуть нещасливими доти, доки влада буде слухняно 
танцювати під музику МВФ та інших закордонних 
лихварів, а в Україні не буде нормального земельно-
го законодавства. Оренда землі в тому вигляді, який 
існує тепер, веде до непоправної трагедії всієї Украї-
ни. Податкова політика здійснюється за подвійними 
стандартами: я плачу 650 гривень з гектара, а хол-
динг лише кілька гривень. Це несправедливо, адже 
ті бізнесмени користуються землею, викачуючи з неї 
прибутки і натомість нічого не віддаючи їй та селу. А 
фермер і землю береже, і селян підтримує „на плаву”, та 
ще й шалені податки сплачує. І, зауважте, не лізе в депу-
тати, бо бруду йому й на полях достатньо. Повірте: село 
можуть і мусять рятувати заможні фермери. Той, хто 
ледь зводить кінці з кінцями, не зможе швидко і адек-
ватно відреагувати на потреби сільської громади; а по-
руч із більш потужним фермером він виживе, а згодом 
теж стане допомагати сільській громаді. А роль влади 
полягатиме в тому, щоб допомогти селянам відчути себе 
людьми, і на полі, і в повсякденному сільському житті.

Особисто я практикую тісну співпрацю з місцевою 
владою: разом підтримуємо інфраструктуру села, разом 
здійснюємо нові соціальні проекти. Про один із них спо-
діваюся невдовзі розповісти читачам «Фермера Украї-
ни».

Кор.: Яка Ваша заповітна мрія?
О.П.: Мрій багато, а життя одне. Тому доводиться 

зосереджуватися на одній, але дійсно заповітній. Мені 
хочеться працювати на землі так, щоб не висна-
жувати її, а збагачувати, робити ще врожайнішою. 
Адже весь час кивати на те, що наші чорноземи, мов-
ляв, неповторні й невичерпні – це блюзнірство. Тому 
все частіше читаю класиків, переймаю досвід передо-
вих ґрунтознавців, намагаюся берегти залишене нам по-
передніми поколіннями хліборобів – лісосмуги, ставки, 
сівозміни, органічне землеробство тощо.

А моя найсміливіша мрія – щоб Україна відроди-
лася в форматі справді національної унітарної дер-
жави. Тоді вона і село порятує від нищення, і хліборобів 
перетворить на господарів землі.

Спілкувався Володимир Майський

На фото: делегат XXVII з'їзду АФЗУ Олексій Павлов 

АФЗУ ПРОВОДИТЬ СЕМІНАРИ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ

11 березня Асоціацією фермерів та приватних 
землевласників України (АФЗУ) за підтримки 
партнерів - юридичної компанії «GLCС» та адво-
катського об’єднання «Пасіка і партнери» був ор-
ганізований семінар-практикум на тему агробіз-
несу. Відкриваючи цей захід, Іван Слободяник, член 
ради АФЗУ наголосив:

- Сьогодні ми розпочали цикл семінарів "Правовий 

захист та альтернативне фінансування для фер-
мерських господарств". Почали з Київської об-
ласті, це перший семінар, який ми проводимо від 
асоціації. Такі семінари відбуватимуться у кожній 
області і ми будемо надавати можливість членам 
асоціації і фермерам дізнатися про механізми за-
хисту і інструменти фінансування які існують на 
сьогодні. Оскільки ми знаємо, що важко отрима-
ти банківське фінансування фермерських госпо-
дарств, тож будемо пропонувати різні інструмен-
ти фінансування. Ми будемо розширювати спектр 
викладачів, надалі працювати і розвивати Асоці-
ацію разом.

Про проблеми взаємовідносин з контролюю-
чими та правоохоронними органами і про те, як 
оскаржити рішення контролюючих органів роз-
повів Костянтин Пасіка, керуючий партнер адво-

катського об’єднання «Пасіка і партнери».
Альберт Єзеров, керуючий партнер юридичної ком-

панії «GLCC» дав відповідь на питання аграріїв, хто 
саме може контролювати додержання законодавства 
про працю, та за що саме з’явився новий штраф у 320 
000 грн.

Як заключати договір користування земельними ді-
лянками та що потрібно передбачити у ньому присутні 

на семінарі фермери дізналися з виступу Семена Кри-
воноса, партнера юридичної компанії «GLCC».

У блоці практикуму, присвяченому залученню фі-
нансів, Наталія Головань, начальник відділу форвард-
них закупівель ПАТ «Державна продовольча зернова 
корпорація України» ознайомила фермерів з форвард-
ними програми закупівель зерна врожаю 2017 року та 
умовами укладання договорів поставки зерна майбут-
нього врожаю.

Також для фермерів експерти з доступу до фінан-
сів підготували доповіді щодо отримання грантів для 
фінансуванні агробізнесу. Комерційний директор ТОВ 
"ОККО-АГРОТРЕЙД" Олександр Кучеренко присві-
тив доповідь тому, як забезпечити агровиробників 
високоякісним пальним, мінеральними добривами та 
допомогти з реалізацією врожаю. Заступник директора 
Всеукраїнського наукового інституту селекції Володи-
мир Скорик поділився секретами реалізації високовро-
жайного потенціалу насіння та технологією його виро-
щування.

Іван Слободяник закликав фермерів до зворотного 
зв'язку по результатах семінару, щоб кожен наступний 
практикум АФЗУ був ще більш ефективним і корисним 
для українських аграріїв.

За інформацією AgroNews.
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ОРГАНІЧНЕ ТВАРИННИЦТВО – ФЕРМЕРСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ
Голова фермерського 

господарства «КРОТ» 
Васильєв Володимир 
Васильович народив-
ся в селі Петрівське. 
Ще з дитинства лю-
бив працювати на зем-
лі, особливо поратися 
біля тварин. Десяти-
річним хлопчиною сам, 
без допомоги батьків, 
виростив кілька бич-
ків. Ставши дорос-
лим, завжди мріяв про 
власне тваринницьке 
господарство, яке й за-
снував у 2003 році. Має 
дружину, яка завжди у 
всьому його підтримує, 

та трьох працьовитих, успішних донечок, а також 
трьох внуків. Його іноді запитують: чому господар-
ство, у діяльності якого переважає утримання ве-
ликої рогатої худоби та свиней, має назву «КРОТ». 
Може, якась таємна конспірологія? А все дуже про-
сто. Коли прийшов до відповідного кабінету для ре-
єстрації фермерського господарства, нічого іншого 
на думку не прийшло. Потім звик сам, і всі звикли. 
Зрештою, не так важлива назва, важливіша справа.

Кор.: Володимире Васильовичу, яким сьогодні є фер-
мерське господарство «КРОТ»?

В.В.: Фермерське господарство «КРОТ» почало пра-
цювати на площі 30 гектарів землі, яка належала його 
членам, і займалося спочатку рослинництвом. У 2006 
році господарство взяло кредит для придбання перших 
племінних нетелів, з яких і почало у нас розвиватися 
тваринництво. Завдяки діяльності нашого господарства 
забезпечується реальне життя села Петрівське, 22-м жи-
телям якого ми надаємо добре оплачувані робочі місця. 
Наразі в господарстві налічується понад 180 голів висо-
коудійних корів, удій на 1 корову становить близько 7000 
літрів на рік, такі показники були отриманні завдяки 
племінним нетелям, які були придбанні на племінних 
фермах України та завдяки збалансованій годівлі тварин.

Окрім великої рогатої худоби, в господарстві виро-
щується близько 500 голів свиней. Сьогодні ми обробля-
ємо 670 гектарів землі, на якій вирощуються сільсько-
господарські культури та корми для тварин.

Нашою метою є доведення поголів’я корів до 300 
голів з високоякісними показниками на основі сучас-
ної технології вирощування та годівлі тварин, а також 
збільшення поголів’я свиней та підвищення урожаю 
сільськогосподарських культур.

Кор.: Чим харчуються Ваші органічні корови?
В.В.: За Ваше запитання дякую. Адже кожен тва-

ринник знає: щоб отримати органічне молоко, потрібна 
органічна корова. Її вирощують з теляти 3 роки, а про-
дуктивною вона стане за 5 років. Тривалий процес, але 
Природу підганяти не слід. Корові для повного щастя 
потрібен повний шлунок органічної їжі, чиста вода і 
спокій. Тоді вона дасть добре молоко. 

В органічному виробництві для великої рогатої ху-
доби створюють природні умови утримання. Влітку 
це – величезне пасовище, де вони днюють і ночують. 
Там також є чиста питна вода, а електропастух утримує 
стадо в потрібному місці. Здоров’я тварин підтримуємо 
стимулюванням імунного захисту, а також вибираємо 

відповідні породи й методи тваринництва та попереджа-
ємо хвороби.

Хочу зауважити: спостережливі пастухи помічають, 
що корова з усього розмаїття рослин на пасовищі виби-
рає саме ті, які Природою призначені для неї. Подивіть-
ся, як в умовах вільного випасу наші тварини швидко 
відновлюються після зимівлі! Свіже повітря, соковита 
весняна трава сприяють їх загальному оздоровленню, 
швидкому закінченню линьки, зростанню фізичних ко-
ндицій і продуктивності. І все це без жодних лікуваль-
них засобів, синтетичних вітамінів і навіть ветеринарів. 
Саме навесні рослини мають найбільшу енергію росту, і 
вони щедро дарують її коровам, а ті - людям, з молоком. 
Мабуть, наші читачі помічали, що весняне молоко іно-
ді має жовтуватий відтінок. Це не морква, як пліткують 
базарні бабусі. Так, колір дає каротин, але той, який є в 
кожній травинці. Цей каротин має виняткове значення 
для людського організму, але про це іншим разом. Як 
бачите, все досить просто.

Кор.: А як усе-таки щодо лікувальних засобів?
В.В.: Застосування хімічно синтезованих традиційних 

ветеринарних лікарських препаратів або антибіотиків з 
профілактичною метою заборонено. Також не дозволено 
використання речовин для стимуляції росту або гормонів. 
І жодних синтетичних добрив, пестицидів, генетично мо-
дифікованих організмів або їх продуктів! В органічному 
тваринництві заборонено використання стимуляторів та 
регуляторів росту, синтетичних амінокислот. Існують та-
кож спеціальні вимоги щодо доступу тварин до пасовищ, 
забороняється утримувати тварин на прив’язі. Іншими 
словами, органічне молоко народжується у органічному 
поєднанні тварини з Природою, як це було запрограмова-
но Вищим Розумом при сотворенні світу.

Кор.: На Луганщині землі для тваринництва підхо-
дящі чи потрібні якісь інші?

В.В.: Землі у нас у Старобільському районі дуже 
добрі, тільки потрібно глядіти їх, бо земля з часом вис-
нажується, і навіть Природа не в силах швидко відно-
вити її властивості. На жаль, нині наші славнозвісні 
чорноземи необхідно ремонтувати й відновлювати. При 
цьому потрібно чітко знати: для того, щоб збільшити 
вміст гумусу в ґрунті лише на один відсоток, необхідно 
протягом п’яти років на кожен гектар вносити по 100 
тонн органічних добрив. Де взяти їх? Корови дадуть, 
якщо вони будуть жити. А тим, кому цікаво знати про 
органічні продукти, нагадаю: без органічних грунтів не 

буде органічного землеробства, а без нього годі мріяти 
про органічне тваринництво. Доки в селі не з’являться 
справжні ентузіасти, душею прив’язані до своєї землі – 
нічого не зміниться. Разом з тим, якщо зберегти землю, 
село, людей і тварин у селах – цього досить для того, 
щоб нинішні українці та їх нащадки жили в достатку і 
були щасливими.

Кор.: Яке значення Ви приділяєте технічному осна-
щенню підприємства?

В.В.:  Ми постійно оновлюємо свою техніку. Так, не-
щодавно завдяки лізингу для потреб господарства було 
придбано декілька тракторів. Господарським способом 
побудовано новий удосконалений комп’ютеризований 
доїльний зал « Ялинка», де одночасно може доїтися 24 
голови корів. Плануємо таку діяльність провадити сис-
тематично.

Кор.: Чого б Ви хотіли від влади?
В.В.: Сільське господарство в Україні розвивається 

завдяки приватним землевласникам та фермерам і тіль-
ки завдяки нашій згуртованості ми зможемо відстоюва-
ти наші права, і в цьому нам допомагає АФЗУ. Але, на 
мою думку, влада мало приділяє уваги потребам аграрі-
їв. Так з 1 січня 2017 року ПДВ більше не залишається 
в розпорядженні господарства для розвитку тваринни-
цтва та рослинництва. Завдяки такій політиці в нашому 
Старобільському районі залишилося …аж три тварин-
ницьких господарства. Одне з них – «КРОТ». Ми очіку-
ємо від держави не подальших утисків, а дотацій фер-
мерам для розвитку сільського господарства, а особливо 
органічного тваринництва . А для того, щоб влада нас 
поважала, необхідно всім аграріям об’єднатися та чітко 
поставити собі ціль – достукатися до влади у вирішенні 
проблем сільського господарства. І бути наполегливи-
ми, а не чекати на милість чиновників.

Кор.: Чому ми маємо владу, з якою потрібно боро-
тися?

В.В.: Так відбувається тому, що ми вибрали політи-
ків, які не займаються економікою, а лише «вирішен-
ням» проблем і «пошуком» компромісів. Розплодилися 
так звані «рішали», які багато спілкуються, мають ба-
гато контактів, займаються кадровими питаннями, але 
ніхто не займається економікою. Отже, щоб вирішити 
якесь питання, треба знати таких «рішал». Але це до-
рога в нікуди, бо сама система себе оберігає. Потрібно 

позбавитися від цих впливів і розробити єдину дієву си-
стему, автоматизувати механізм прийняття рішень, щоб 
потім було простіше контролювати результати діяльно-
сті. А у нас цього не зроблено і всім керують «рішали» 
із самого верху до низу у владі. Якщо ми зробимо цей 
процес легким, тоді тисячі чиновників будуть непотріб-
ними. А фермери нагодують і напоять народ органічни-
ми продуктами. Не сумнівайтеся!

Спілкувався Володимир Майський

На фото (зліва направо): Марина Шалуєва, доярка
Вадим Кодинець, зоотехнік,Ірина Хворостян, доярка

ЧЕРГОВА СПРОБА ЗНИЩИТИ ФЕРМЕРСТВО В УКРАЇНІ!!!
Ряд депутатів на чолі з Олегом Куліничем (Кучер 

М. І., Бакуменко О. Б., Кіт А. Б., Люшняк М. В., Негой 
Ф. Ф., Хлань С. В. Дідич В. В. Юрчишин П. В., Лунченко 
В. В. Лабазюк С. П. Бриченко І. В. Давиденко В. М., 
Кузьменко А. І. ) в черговий раз вирішили знищити 
українське фермерство.

Вони зареєстрували у Верховній Раді проект Закону 
№6148 «Про внесення змін до Земельного кодексу України 

щодо переоформлення деяких прав на землю, набутих до 
набрання чинності Земельним кодексом України», яким 
хочуть змусить фермерів що отримали земельні ділянки 
на праві постійного користування, переоформити це 
право на право оренди на них. Звісна справа – через 
аукціон (який виграє хто багатший), бюрократичну 
тяганину (виграє хто більше держкомземівцю дасть на 
лапу), втрату часу, коштів, нервів та здоров’я!

А мотивація як завжди – «турбота за селянина» та 200 
тисяч гектарів землі, що знаходяться у їх користуванні! 
Чи не ласий шматок?! 

З зареєстрованим Законопроектом можливо 
ознайомитися на сайті Верховної Ради за 
посиланням - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=61252

Прес-служба АФЗУ

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ЯКИЙ ВРЕГУЛЮЄ
ПРОБЛЕМУ «ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ»!

У Верховній Раді 6 лютого зареєстровано законопро-
ект, який передбачає можливість успадкування права по-
стійного користування земельними ділянками, наданими 
для ведення селянських (фермерських) господарств.

Цей документ спрямований на створення стабільних 
умов функціонування фермерських господарств через 
врегулювання відносин спадкування земельних ділянок, 
наданих до 1 січня 2002 року у постійне користування 
для ведення селянського (фермерського) господарства.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо успадкування права 
постійного користування земельною ділянкою сільсько-

господарського призначення» запропонував народний 
депутат Верховної Ради України Вадим Івченко.

«Прийняття цього законопроекту унеможливлюва-
тиме адміністративний тиск на фермерів, пов’язаний з 
вимогою переоформлення права постійного користу-
вання земельною ділянкою на право власності або право 
оренди без відповідного законодавчого та організацій-
ного забезпечення», — ідеться у пояснювальній записці 
до законопроекту.

Народний депутат України Вадим Івченко перекона-
ний, що нині в земельних відносинах — украй напру-
жена ситуація щодо земельних ділянок, які були надані 

фермерам у постійне користування до набрання чинно-
сті Земельного кодексу України (2002 р.).

«Наявність земель на такому праві згідно чинного зако-
нодавства не дозволяє громадянам, які ведуть фермерське 
господарство, планувати, ефективно використовувати і 
передавати ці землі у спадщину, які бажають продовжити 
ведення фермерського господарства. Така непослідовна 
державна політика тільки протягом 2010 - 2015 років ско-
ротила на 10 тисяч чисельність фермерських господарств, 
а це, у свою чергу, значно зменшило кількість робочих 
місць на селі», — стверджує Вадим Івченко.

Прес-служба АФЗУ
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ЯК ЗАПОБІГТИ ПРОМИВАННЮ ГЕРБІЦИДІВ?

Грунтові гербіциди - важливий та вкрай необхід-
ний елемент у технологіях вирощування сільсько-
господарських культур. Втрати врожаю, пов’язані із 
забур’яненістю посівів, у середньому складають 20-
25%. Окрім того, погіршується якість врожаю, ство-
рюються сприятливі умови для поширення хвороб та 
шкідників.

Втім, щоб конкретний гербіцид ефективно спрацю-
вав, потрібні ледве не ідеальні чинники: не токсичність 
для основної культури, дотримання регламентних умов 
(норм витрати, строків обробки, фаз розвитку культури 
та бур’янів), оптимальні кліматичні умови (наявність 
чи відсутність опадів, температурний режим, швидкість 
вітру), підготовки ґрунту тощо. 

Зокрема, важливим є якість обробітку ґрунту та 
запас вологи у орному шарі. Перед застосуванням ба-
зових гербіцидів ґрунт має бути структурованим з ре-
тельно подрібненими рослинними рештками, бажано 
вологим після опадів або зрошення (70-80% капілярної 
вологоємкості) з оптимальною температурою — від 
+15 до +25 ОС. 

А що робити, коли цього досягнути майже неможли-
во? Техніки не вистачає зробити все одночасно. Польові 
роботи розтягуються. Матінка-природа не балує. Не-

оптимальні умови при внесенні  гербіцидів знижують 
їх ефективність. Окрім того, застосування гербіцидів 
завжди спричиняє токсичність ґрунту,  що негативно 
впливає на рослини та якість продукції. Які  ж є мож-
ливості зняти негативний вплив на посівні культури та 
екологію? 

Липосам - прилипач - пре-
парат, що допомагає позбутися 
багатьох проблем, пов’язаних 
із застосуванням гербіцидів. 
Завдяки Липосаму гербіцид-
ний екран спрацює, як за недо-
статньої кількості вологи, так 
і у випадку  надлишку опадів, 
що призводить до небажано-
го промивання гербіциду на 
глибину. Липосам - прилипач 
з цим чітко справляється: він 
фіксує гербіциди на поверхні 
ґрунту та запобігає  їх проми-

ванню у зону проростання насіння та розвитку корене-
вої системи.  

 В 2016р. у господарстві Житомирської обл. на поля  
одночасно з  ґрунтовими гербіцидами (д.в. Прометрин, 
Ацетохлор) був внесений Липосам  у нормі 0,4 л/га. Ціна 
питання 34.8 грн/га.

З Липосамом - прилипачем є реальна можливість у 
декілька разів зменшити грошові і матеріальні витрати 
на застосування агрохімікатів, а продукцію рослинни-
цтва зробити високорентабельною та конкурентоспро-
можною.  Адже, як у природі, так і в ринкових умовах 
- виживає сильніший. 

Нижче на фото наведений приклад позитивної дії 
Липосаму при застосуванні з ґрунтовими гербіцидами. 

Контроль

Дослід
Ольга КУЛІНІЧ,

агроном Компанії «БТУ – Центр»

Консультації за тел.: 
(044) 594-38-83

www.btu-center.com

ФЕРМЕРИ - ВОЛОНТЕРИ

Фермери Рівненщини з самого початку окупації 
забезпечують українську армію продуктами харчу-
вання. Протягом трьох років збройним силам було на-

правлено понад 400 тонн карто-
плі, капусти, моркви, столового 
буряка, борошна та інше.

На Рівненщині тимчасово 
проживають вимушені пересе-
ленці з Криму, Донецької і Лу-
ганської областей.

18 березня цього року, в 
місяць святкування дня на-
родження українського поета 
Тараса Шевченка, вимушеним 
переселенцям, яких ми вважа-
ємо патріотами України, людь-
ми, які покинули свої домівки 
не бажаючи бути під москов-
ськими окупантами надана до-
помога. Це велика біда для них 
і ми хочемо зменшити їх біль, 
покращити моральний стан. 
Саме тому під гаслом «Україна 
Єдина», беручи за девіз Шев-
ченківські слова «Єднаймося 
брати мої» фермери прийняли 

рішення надати їм допомогу продуктами харчування. 
Ініціаторами цього заходу були фермерські господар-
ства «Влада», «Ако», «Агропоступ», «Золота нива» 

Млинівського району, «РівнеЛан», «Переможець», 
«Авво» Рівненського району та «Вілія» Острозького 
району. Не дивлячись на те, що в них майже вичерпа-
лись резерви продуктів харчування, зважаючи на дов-
гий термін зберігання, знайшли можливості і від щи-
рого серця привезли набори в асортименті: картопля, 
столовий буряк, морква, капуста. Допомогли також 
мукою. Такі фермери як В. Новак, Б. Кінзерський, К. 
Зайко з Рівненського району, В. Кутуза із Острозького 
району завезли зерно в підприємство «Рівнеборош-
но» і перемололи його одержавши борошно вищого 
ґатунку. Передача продуктових наборів відбулася на 
території Рівненського аграрного коледжу, де зібра-
лися понад 100 сімей із Сходу і Криму. Кожна з них 
отримала продуктів майже по 30 кг. на загальну суму 
понад 30 тис. грн.. Цим кроком фермери Рівненщи-
ни хотіли сказати, що вони не кинуть в біді братів – 
українців і надалі будуть їх підтримувати.

Разом з тим, фермери продовжують готувати чер-
гову підтримку сільськогосподарською продукцією 
нашим захисникам-воїнам, які на лінії фронту захи-
щають нашу Державу, наш суверенітет. Та наше мир-
не життя.

За інформацією голови АФЗ
Рівненської області Дмитра Українця.
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«ГРЕЙНАКТИВ» ЗБІЛЬШУЄ УРОЖАЙ ТА ПОКРАЩУЄ ЯКІСТЬ
Постійна зміна клімату змушує фермерів присто-

совуватися до вирощування культур у нових умовах. 
Це спонукає їх шукати новинки в сільському господар-
стві, сучасні технології та нові підходи. Торік, під час 
посухи, постраждали врожаї багатьох господарств, 
тому агрономи намагаються використовувати пре-
парати нового покоління.

— Торік на полях спробували інноваційний препа-
рат ”Грейнактив С”, — каже 50-річний Ігор Когут, 
агроном із Хмельниччини. - Прояви впливу препарату 
приємно здивували, а саме: на глибині залягання коре-
невої системи спостерігався підвищений вміст вологи 
та підвищення посухостійкості, інтенсивніший ріст зе-
леної маси, рослини краще перенесли шкідливий вплив 
дії гербіцидів. Після передпосівної обробки насіння 
озимої пшениці були більш дружні сходи та кращий роз-
виток кореневої системи.

Кор.: Пане Ігоре, а чи не вагалися перед викорис-
танням препарату?

І. К.: Одразу вагався. Адже вирощування культур 
у фермерському господарстві — це насамперед об’єм 
та якість, щоб легше було збувати її. Але ризикнули й 
узяли невеличку партію препарату. Результатами були 
задоволені. Там, де рослини обробили ”Грейнактивом 
С”, мали кращі врожаї. Насінин у колосі було більше, а 
насіння — якісніше. Урожайність пшениці зросла на 5 
центнерів з гектара, ячменю — на 6,5.

Кор.: На Вашу думку, як агронома, чи можна за-
стосовувати препарат в різних регіонах, чи добре він 
досліджений?

І. К.: Мені відомо, що з препаратом працювали 
вчені дослідницьких інститутів та університетів, зо-
крема Інституту землеробства південного регіону, 
Інституту південного овочівництва та баштанництва, 
Інституту біоенергетичних культур і цукрового буря-
ку, Інституту кормів, сільського господарства Полісся. 
Він успішно пройшов випробування та отримав дер-
жреєстрацію в Україні. До його складу входить орга-
нічна сполука, що має високу біологічну активність. 
Особливо мене вразили результати, що дав препарат 
на полях дослідної станції в Кіровограді (див. матері-
али таблиці). А саме — показники урожадності сої та 
ярого ячменю 2014 року.

Кор.: Що порадите фермерам та агрономам?
І. К.: Можу порадити купувати й не сумніватися. 

Цього року наше господарство придбає велику партію 
препарату, бо за результатами минулого року ми поба-
чили, що завдяки ”Грейнактиву” можемо істотно збіль-
шити свій урожай, а отже — і прибуток.

Урожайність зернових культур та сої в 2015 р. у Кіровоградській ДСГДС НААН залежно від 
використання препарату «Грейнактив – С», т/га

Варіанти Урожайність, 
т/га

Приріст до 
контролю

т/га %

Озима пшениця (сорт Косовиця)
1. Контроль; 5,97 - -
2. Обробка насіння препаратом «Грейнактив – С» 6,20 0,23 3,9
3. Обприскування посівів у фазі кущіння препаратом «Грейнактив – С» 6,31 0,34 5,7
4. Обробка насіння препаратом «Грейнактив – С» + обприскування посівів у 
фазі кущіння препаратом «Грейнактив – С».

6,34 0,37 6,2

Озимий ячмінь (сорт Сейм)
1. Контроль 5,19 - -
2. Обробка насіння препаратом «Грейнактив – С» 5,49 0,30 5,8
3. Обприскування посівів у фазі кущіння препаратом «Грейнактив – С» 5,53 0,34 6,6
4. Обробка насіння препаратом «Грейнактив – С» + обприскування посівів у 
фазі кущіння препаратом «Грейнактив – С»

5,65 0,46 8,9

Ярий ячмінь (сорт Созонівський)
1. Контроль 5,34 - -
2. Обробка насіння препаратом «Грейнактив – С» 5,54 0,20 3,7
3. Обприскування посівів у фазі кущіння препаратом «Грейнактив – С» 5,96 0,62 11,6
4. Обробка насіння препаратом «Грейнактив – С» + обприскування посівів у 
фазі кущіння препаратом «Грейнактив – С»

6,04 0,70 13,1

5. Насіння нащадків (урожай 2014 р.) 5,59 0,25 4,7
6. Обробка насіння нащадків (урожай 2014 р.) препаратом «Грейнактив – С» 6,16 0,82 15,4
7. Насіння нащадків (урожай 2014 р.) + обприскування посівів у фазу 
кущіння препаратом «Грейнактив – С»

6,09 0,75 14,0

8. Обробка насіння нащадків (урожай 2014 р.) препаратом «Грейнактив – С» 
+ обприскування посівів у фазі кущіння препаратом «Грейнактив – С»

6,18 0,84 15,7

Соя (сорт Медея)
1. Контроль 2,01 - -
2. Обробка насіння препаратом «Грейнактив – С» 2,13 0,12 5,9
3. Обробканасіння препаратом «Грейнактив – С» + обприскування посівів у 
фазі бутонізації препаратом «Грейнактив – С»

2,52 0,51 25,4

4. Насіння нащадків (урожай 2014 р.) 2,42 0,41 20,4
5. Обробка насіння нащадків (урожай 2014 р.) препаратом «Грейнактив – С» 2,44 0,43 21,4
6. Обробка насіння нащадків (урожай 2014 р.) препаратом «Грейнактив – С» 
+ обприскування посівів у фазі бутонізації препаратом «Грейнактив – С»

2,66 0,65 32,3

Замовити препарат ”Грейнактив С” можливо за тел.: (050) 36 22 288, (098) 66 29 124 (м. Дніпро). Електронна пошта: grainactiv@gmail.com

АКЦІЯ ВІД ВИРОБНИКА!
Акція до Великодня від виробника! ЗАМОВЛЯЙТЕ 5 літрів ”Грейнактива С” для обробки по вегетації і отримуйте літр у подарунок.

ЯК АМЕРИКАНСЬКІ ФЕРМЕРИ З JOHN DEERE БОРЮТЬСЯ

Поширеною проблемою американських фермерів 
останнім часом є боротьба з виробником техніки John 
Deere за можливість самостійно лагодити і модернізу-
вати обладнання, яке у нього купили.

Компанія не дозволяє це робити за допомогою про-
грамного забезпечення (далі - ПЗ) на тракторах, які 
вона продає, і вимагає звертатися виключно у авторизо-
вані сервіси. Видання Motherboard розповіло про те, як 
фермери зламують прошивки тракторів John Deere за 
допомогою української програми, яка поширюється на 
закритих форумах.

«Коли в саму потрібну хвилину ми ламаємося, 
швидше за все, у нас немає часу чекати представника 

дилера, щоб той приїхав і усунув несправ-
ність. А майже все нове обладнання вима-
гає завантаження фірмового програмного 
забезпечення, щоб виправити несправ-
ність», — розповів Денні Клюте, фермер зі 
штату Небраска.

Ліцензійна угода, яку John Deere вима-
гав підписати в жовтні, забороняє майже 
будь-який ремонт та модифікацію фер-
мерського обладнання. Воно також не дає 
можливості фермерам подавати в суд за 
«втрату врожаю, упущену вигоду, втрату 
репутації, втрату можливості використо-
вувати обладнання… причиною якого ста-
ла робота або несправність програмного 
забезпечення». Угода застосовується до 
будь-кого, хто повертає ключ у запалю-
ванні трактора John Deere та використовує 
вбудоване програмне забезпечення. Це оз-
начає, що тільки дилери та «авторизовані» 
виробником майстерні можуть працювати 
з новими тракторами.

«Якщо фермер купив трактор, він повинен мати 
можливість робити з ним усе, що захоче. Ви хочете за-
мінити трансмісію і відвозите трактор до незалежного 
механіка. Він може поставити нову трансмісію, але 
машина не зможе виїхати з майстерні. John Deere бере 
$230, плюс $130 за годину, щоб приїхав технік, вставив 
коннектор в USB-порт і авторизував заміну частини», 
— описує ситуацію ще один фермер з Небраски Кевін 
Кінні.

«Замість цього, місцеві умільці купують на чорному 
ринку зламану українськими фахівцями прошивку і ав-
торизують заміну запчастини», — додає він.

Як з’ясував журналіст Motherboard, така прошивка 

поширюється на піратських форумах. Вхід туди був 
можливий лише за запрошенням, за яке треба було за-
платити $25. На самому форумі в безлічі тем американ-
ські фермери намагалися знайти спосіб «розблокувати» 
свої трактори. Як розповіли учасники форуму, біль-
шість ПЗ зламується у Східній Європі (Україні і Поль-
щі), а потім продається американським аграріям.

Навколо тракторів John Deere побудована ціла еко-
система обладнання та ПЗ. Більшість з неї представле-
но у зламаному вигляді на закритих форумах, почина-
ючи від ПЗ для модифікації межі швидкості трактора 
до кабелю, за допомогою якого він підключається до 
комп’ютера.

«Що станеться, якщо через 20 років John Deere 
випустить новий трактор, а старі лагодити більше не 
захоче? — запитав журналіста один з фермерів, який 
використовує українське ПЗ. — Ми що, повинні відпра-
вити трактор на смітник?» Так, американський вироб-
ник сільгосптехніки вирішив скористатися перевагами 
технологій XXI століття, але наткнувся на симетричну 
відповідь.

Наших, українських фермерів ця проблема звичай-
но також стосується. І про неї ми розповімо в наступ-
них номерах видання. Але українське представництво 
John Deere пішло ще далі. Без його згоди фермер не має 
можливості завезти в Україну сільськогосподарську 
техніку виробництва John Deere та розмитнити її на 
кордоні. На руках у фермера, окрім всіх необхідних до-
кументів, повинен бути ще й лист (чи то сертифікат, чи 
ліцензія – обіцяємо розібратися і в наступному номері 
дати повну інформацію) офіційного представництва. А 
це втрата часу, нервів, коштів і т. д. Цікаво, хто ж та-
кий спритний пролобіював такий «циркуляр». Причому 
стосується він лише техніки John Deere1

За інформацією: http://internetua.com
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ДО БАНКУ – З АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ!

Зрештою, це засвідчує статистика. Якщо в ряді країн 
ЄС бюджетна дотація з розрахунку на один гектар переви-
щує 500 євро, в Польщі вона складає 345 євро, то в Україні 
цей показник коливається в межах 10 - 20 євро. Якщо ж 
оцінити загальний рівень державної підтримки сільгоспви-
робників, то в нас він не перевищує 1,5%, а в країнах ЄС 
складає понад 20%.

Водночас треба погодитися, що наразі можливості дер-
жавної підтримки вітчизняних фермерів є досить обмеже-
ними. Це змушує аграріїв переважно покладатися на власні 
сили та ресурси. Одним із традиційних джерел фінансуван-
ня для них залишаються банки. Однак співпрацю з ними, 
яка складалася донедавна, можна вважати недостатньо 
ефективною.

З одного боку, банки не були зацікавлені в кредитуван-
ні дрібних та середніх сільгоспвиробників: це потребувало 
залучення додаткових ресурсів для обслуговування цього 
сегменту економіки, та основною вадою в роботі з агро-
сектором вважалася відсутність або недостатня кількість 
заставного майна. Здебільшого йдеться про нерухомість, 
агротехніку та обладнання. Негативу також додавала від-
сутність кредитної історії малих та середніх позичальників.

Банки ще не були готовими до використання майбут-
нього врожаю у формі основної застави. Хоча саме він 
залишається головним результатом діяльності сільгоспви-
робників.

З іншого боку, спостерігалася відсутність довіри агро-
виробників до банківських установ. І на те вони мали до-
статні підстави. За останні роки в Україні понад 70 банків 
збанкрутували.

Не влаштовувало агропозичальників і те, що банки про-
понують кредитні програми, які часто не враховують осо-
бливостей аграрного виробництва. Зокрема, йдеться про 
його сезонність. Часто банківські продукти мають узагаль-
нене, універсальне спрямування.

Традиційні програми банківського кредитування зали-
шаються надто консервативними. Вони потребують збору 
значної кількості документів, їх перевірки, оцінки застав-
ного майна, аналізу кредитної історії тощо. В середньому 
для отримання кредиту витрачається місяць.

Взаємини банків з аграріями можна вважати навіть па-
радоксальними. Чимало експертів у банківському серед-
овищі зазначають, що цей сектор на сьогодні накопичив 
ліквідність, яка сягає 70 - 80 млрд. гривень. Можна було б 

очікувати, що значна частка цих грошей буде спрямована 
в перспективні сектори економіки, одним із яких є АПК. 
Скажімо, наше сільське господарство, за даними Міністер-
ства аграрної політики та продовольства, торік дало 42,4% 
загального українського експорту, а його внесок у ВВП вже 
перевищив 10%.

Але обсяги загального банківського кредитування укра-
їнських сільгоспвиробників протягом кількох останніх ро-
ків не перевищують 8 - 10%. Хоча самі банкіри визнають, 
що агропозичальники є найменш проблемними клієнтами, 
вони працюють ретельно та добросовісно, і в середньому 
кількість неповернутих позик практично не перевищує 10%.

Відсутність налагодженого партнерства між банками та 
аграріями донедавна стримувала розвиток і тих, і інших. З 
2014 року ситуація почала поліпшуватися. Саме в цей час 
запрацював інноваційний інструмент фінансування малих 
та середніх сільгоспвиробників – аграрні розписки. Ця ро-
бота здійснюється за сприяння Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства, Міністерства юстиції, Проекту IFC 
«Аграрні розписки в Україні», який фінансується Швей-
царською Конфедерацією.

Першими виписувалися товарні аграрні розписки. Та 
вже невдовзі з’явилися й фінансові, кредити за якими на-
давали банківські установи. Стало зрозуміло, що новий 
інструмент кредитуванняможе надійно поєднати інтереси 
аграріїв та надавачів ресурсів, в тому числі, фінансових.

Його головною особливістю є те, що основною заста-
вою за аграрною розпискою виступає майбутній врожай. 
Однак аграрна розписка передбачає можливість внесення 
додаткової застави у формі рухомого та нерухомого май-
на. Це дозволяє значно розширити базу заставного майна 
сільгоспвиробника, що робить його привабливим для кре-
дитора.

Про інші переваги аграрних розписок розповідає ке-
рівник Проекту IFC Олексій Омеляненко. За його словами, 
традиційний банківський кредит є свого роду знеособле-
ним. Відповідно, зазвичай банки під час укладання догово-
рів зазначали стандартні, власні умови співпраці з клієнта-
ми. Договір за аграрною розпискою, який готується обома 
сторонами, також складається із стандартних вимог. Однак 
за домовленістю сторін туди можуть бути внесені й індиві-
дуальні побажання, специфічні умови кредитування тощо. 
Тому аграрна розписка має індивідуальний характер, вона 
змушує сторони домовлятися й шукати взаємовигідні ком-
промісні варіанти.

«В умовах постійного дефіциту ліквідного заставного 
майна цей інструмент був розроблений для поліпшення до-
ступу до фінансових ресурсів для малих та середніх аграр-
них виробників, - пояснив Олексій Омеляненко.- Але вод-
ночас і для більш збалансованого та надійного управління 
ризиками кредиторам. За аграрною розпискою кредит на-
дається з прив’язкою до конкретного поля. Тож кредитор 
завжди може промоніторити ситуацію, що складається, і в 
разі потреби - оперативно відреагувати на неї».

Важливим моментом є і те, що аграрні розписки реє-
струються в Реєстрі аграрних розписок, а це дозволяє від-
стежувати платіжну дисципліну позичальника та унемож-
ливлює повторну заставу врожаю без згоди сторін.

Окрім цього, додав Олексій Омеляненко, цей інстру-

мент кредитування не потребує судового розгляду в разі 
порушення позичальником своїх зобов’язань. Це робить 
процес стягнення більш швидким. Якщо позичальник від-
мовляється виконувати взяті зобов’язання, кредитор має 
просто звернутися до нотаріуса, який робить відповідний 
нотаріальний напис. І до процесу підключається державна 
виконавча служба. 

Важливим елементом є законодавчо затверджене право 
на передачу прав вимоги за аграрною розпискою. 

Використання аграрних розписок на майбутні періоди 
передбачає, що банки, щороку співпрацюючи з агровироб-
никами, будуть мати можливість швидко приймати рішен-
ня та швидко оформляти аграрні розписки. А все тому, що 
вже буде напрацьована відповідна кредитна історія під за-
ставу майбутнього врожаю.

Така система кредитування, на думку її розробників, є 
зручною, прозорою та доступною для широкого кола учас-
ників аграрного ринку. Водночас вони були свідомі того, 
що аграрні розписки потребують певного часу для повно-
цінної та всеохоплюючої імплементації. Для випробуван-
ня їх на практиці був запроваджений пілотний проект. Він 
стартував на Полтавщині, згодом до неї долучилися ще 7 
областей – Черкаська, Вінницька, Харківська, Хмельниць-
ка, Тернопільська, Миколаївська та Сумська.Станом на 
14 березня 2017 року вже видано 86 аграрних розписок 
на суму понад 716 млн. гривень. 52 із них – це фінансові 
аграрні розписки.

Як кредитування за аграрними розписками оцінюють 
власне банки? Тривалий час вони переважно придивлялися 
до новації і не поспішали включатися в роботу з нею. Їхній 
обережний підхід Олексій Омеляненко пояснює наступ-
ним чином: «Банки працюють не з власними грошима, а з 
тими, що їм передаються в управління. Контроль за їхньою 
роботою став більш серйозним, вони ретельно оцінюють 
можливі ризики».

 Першим на роботу з аграрними розписками наважився 
«Агропросперіс Банк». І на сьогодні він залишається без-
перечним лідером у цій справі. За підсумками минулого 
року він уже надав кредити під 26 аграрних розписок.

Успіх першопроходьців надихнув і інших.1 лютого 
2017 року до роботи з аграрними розписками долучився 
й OTP-Bank. Спеціально для цього він розробив проект 
«Агро-Фабрика». В його рамках кредити надаються впро-
довж 7 днів.

Уже найближчим часом до цього кола має приєднатися 
ще один український банк, який має досвід роботи з аграрі-
ями і зацікавлений у її подальшому розширенні. Така тен-
денція засвідчує, що банківський сектор не залишатиметься 
осторонь цікавих та перспективних новацій.

На думку Олексія Омеляненка, банки активніше долу-
чатимуться до роботи з аграрними розписками, коли цей 
механізм кредитування вийде за межі нинішніх пілотних 
регіонів і пошириться на територію всієї України. А також 
використовуватиметься не лише для кредитування польо-
вих культур, як це практикується сьогодні, але й у сферах 
овочівництва, садівництва, виробництва молока та креди-
тування закупівлі обладнання.

Микола ЛУГОВИЙ,
Національний прес-клуб «Українська перспектива»

ПРОДАЮТЬСЯ ЗЕРНОВОЗИ
Продаються автомобілі-зерновози 

з причепом марки Камаз:
1994 р. в., в доброму стані,

колір кабіни - сірий,
Ціна 240 тис. грн. 

1990 р. в. в, також в доброму стані,
колір кабіни - зелений

Ціна 310 тис. грн.
Місце знаходження - Київська область.
Можливий продаж або обмін на зерно.

Телефон для довідок:
067 – 297 – 29 - 54,
066 – 309 – 99 - 40

Петро Васильович

ЕКСПЕРТИ НАЗВАЛИ НАЙБІЛЬШ
ПЕРСПЕКТИВНІ НІШЕВІ КУЛЬТУРИ

На думку експертів аграрного ринку найбільш при-
вабливими нішевими культурами

найближчих років будуть сорго, нут, сочевиця, ква-
соля, льон та коноплі.

Таку оцінку зробили експерти аудиторської компанії 
Baker Tilly.

Так площі під сорго вже в 2016 році виросли на 41%, 
до 75 тис. га. Популярність культури зумовлена її стій-
кістю до засухи. В багатьох регіонах сорго використо-
вують як «страховий» варіант на випадок неврожаю 
кукурудзи.

Площі під такими бобовими як нут, сочевиця та ква-
соля також зростуть у 2 - 3 рази до 2020 року. Завдяки 
високому вмісту білка бобові все частіше використову-
ються в раціоні як замінники м'яса, тому їх посіви бу-
дуть розширюватись. Вже в 2017 році зростуть більш як 
в два рази обсяги вирощування сочевиці — з 8 до 20 тис. 
га. Але найбільше сіятимуть нут — прибуткова культура 
вже займає 40 - 45 тис. га і в найближчі 3 роки посіви 
збільшаться у 2 - 3 рази.

Висока прибутковість та попит за кордоном на про-
дукцію таких технічних видів рослин як коноплі та льон 
зумовлюють розвиток їх виробництва та переробки. 
Найбільшою перепоною для вирощування конопель в 
Україні наразі залишається зарегульованість галузі.

За інформацією https://superagronom.com

ЧЕРЕЗ ЗУПИНКУ ЧЕРКАСЬКОГО «АЗОТУ»
ФЕРМЕРИ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ СЕЛІТРИ І БЕЗ ГРОШЕЙ

З середини березня через різке падіння тиску газу 
було зупинено роботу заводу «АЗОТ» у Черкасах. Та-
кож робота зупинилася і на рівненському заводі. А ще 
раніше – у Сєвєродонецьку.

Заводи змушені почати процедуру "гасіння" агре-
гатів аміаку. Це призвело до суттєвого скорочення ви-
робництва селітри – в Рівному до 50%, а в Черкасах до 
повної зупинки виробництва карбаміду.

Після зупинки агрегатів аміаку в Черкасах і в Рів-

ному заводи ще можуть працювати на імпортному 
аміаку, однак, виробництво в Сєвєродонецьку зупиня-
ється повністю через подорожчання аміаку на світово-
му ринку.

Нагадаємо, Ostchem Holding AG – холдингова ком-
панія, яка об'єднує групу хімічних підприємств і вхо-
дить до складу фінансово-промислової групи Group DF 
Дмитра Фірташа.

В зв’язку з цим у багатьох фермерів виникли про-

блеми не лише з труднощами по закупівлі селітри, а 
й з поверненням коштів, які були перераховані по-
передньо заводу та посередникам за цю продукцію. 
Загальна сума «завислих» коштів дуже велика, але 
ні завод, ні посередники повну інформацію не роз-
кривають.

Тож будьте уважні призаключенні договорів на по-
ставку продукції цієї групи.

Прес-служба АФЗУ
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МІНЮСТ КРИШУЄ РЕЙДЕРІВ...

Факт перший:  Минулого року пішов із життя 
Василь Юрійович Дарадуда – керівник одного з про-
відних  господарств Новомосковського району. Відтак 
на його сина Дмитра лягли обов’язки керівника, а на 
саме фермерське підприємство «Дар» насунула зло-
вісна тінь  чорного рейдерського зазіхання. Свідчить 
Дмитро Дарадуда: «Коли батька не стало, по закону 
ми могли вступити в права спадкоємців лише через 
півроку. І поки цей термін спливав, рейдери не сиділи, 
склавши руки. У вересні 2016 року прямісінько серед 
білого дня на поля господарства увірвалися невідомі 
люди в масках та заявили про права нового власника 
і на землю, і на врожай, та показали підроблений до-
кумент, виписаний на невідому особу та виданий дер-
жавним реєстратором із Одещини Світланою Мшар». 
З цього моменту для нас розпочалася справжня війна з 
рейдерською мафією, полем битви якої стали три тися-
чі гектарів родючого чорнозему ФП «Дар». Чого тільки 
не робили зловмисники: і збирати врожай заважали, і 
техніку псували, і скати різали на колесах, і погрожу-
вали, і навіть стріляли в людей. Проте ні погрози, ні 
постріли не злякали сусідів-фермерів, які поспішили 
на допомогу та стали живим кордоном напроти озбро-
єних тітушок. Один із цих добровольців, фермер Віта-
лій Борейко, пригадує: «Стояли на смерть. Як тільки 
почули постріли, кидали власні комбайни в полі та біг-
ли на підмогу. Ми не допустимо на своїй землі такого 
свавілля».

Факт другий: Завдяки корпоративній солідарності 
фермерів Дніпропетровський адміністративний апеля-
ційний суд був змушений прислухатися до справжніх 
власників ФП «Дар», які мають на руках судове рішення 
першої інстанції, винесене на їх користь. Та це не зупи-
нило рейдерську мафію. Вони діяли по класичній схемі. 
Після так званого оформлення прав власності на підстав-
ну особу – громадянина Іванченка, який перебував три-
валий термін у місцях позбавлення волі, останній здійс-
нює перепродаж ФП «Дар» іншому власнику на прізви-
ще Кузнєцов. Подейкують, що ця особа має в столиці 
впливових приятелів. Ось саме цей Кузнєцов і звернувся 
із позовом скасувати рішення першої судової інстанції. 
Фермери, які організували групу підтримки, прибули до 
приміщення суду з надією на Феміду, яка має нарешті 
поставити крапку у цій справі та дати людям нормаль-
но розпочати посівну. Як і раніше, активно підтримали 
молодого керівника ФП «Дар» фермери Віталій Щербак, 
Павло Доценко, представник громадськості Ігор Гурто-
вий та інші небайдужі люди. Групу підтримки очолив не-

змінний лідер фермерського руху області, голова Асоціа-
ції фермерів та приватних землевласників Придніпров’я 
Анатолій Гайворонський. Перед судовим слуханням 
Анатолій Іванович озвучив власну думку та зробив про-
гнози щодо результатів, на які варто очікувати. Проте, 
були вони, м’яко кажучи, не досить оптимістичними. На 
жаль, як виявилося згодом, він не помилився.

Факт третій: Можна лише уявити, з якими очі-
куваннями люди заходили до судової зали, аби почу-
ти справедливий вердикт, бо де ж це видано, щоб у 
справжнього власника господарства якийсь злодій і 
шахрай відбирав землю, сільськогосподарську техніку, 
врожай і всі статки? У якій цивілізованій країні таке 
може статися?

Проте – сталося. Не десь у якомусь племені дикунів 
(та й там, мабуть, все вирішують по справедливості), 
а у нас, в Україні, влада якої декларує європейський 
напрямок та європейські цінності. Сталося. Прямісінь-
ко в залі Дніпропетровського апеляційного адміністра-
тивного суду суддя Головко повідомила про відмову 
стосовно винесеного рішення першою судовою інстан-
цією. У людей був шок, а після кількох секунд тиші 
гнівне народне обурення переросло у крики: «Ганьба!» 
Фермери не могли повірити, що правосуддя стало на 
бік негідників та шахраїв, своїм рішенням фактично 
стимулюючи та заохочуючи земельних рейдерів до но-
вих атак та зазіхання на чуже майно та бізнес.

Коментарі Анатолія Гайворонського: «Якби 
у нас правоохоронні органи належно виконували свою 
роботу, то по факту рейдерського нападу та поранення 
двох селян вже були б відкриті кримінальні проваджен-
ня. Сім місяців минуло. Де розслідування? Двох чоло-
вік поранено, і … тиша. Арештували і випустили. І все 
це на очах у людей – цинічна демонстрація злочинної 
безкарності. Нас спеціально втягують у судові процеси, 
щоб не дати нормально розпочати посівну». То хто ж 
стоїть за цим злом, за бажанням будь – якою ціною «від-
жати» чужий бізнес та примножити за чужий рахунок 
свої статки? Сліди ведуть до Києва, бо самозванця Кузн-
єцова селяни вважають людиною одного з народних де-
путатів України, Нестеренка, якого на Новомосковщині 
називають «земельним феодалом» і від якого в районі 
поширюються всі біди та безчинства.

Коли після суду я почув від своїх однодумців слова 
«Вила брати треба і йти на Київ», відразу зрозумів, що 
ми таки підемо в цей похід, і започаткуємо Всеукраїн-
ську акцію протесту під Мінюстом. Сьогодні про цю 
подію вже можна говорити як про доконаний факт. Ми 
не змогли зустрітися з міністром (він був відсутній), але 
виконуючий його обов’язки Павло Мороз разом зі своїм 
начальником департаменту Віталієм Гайдуком нас при-
йняли і навіть вислухали. Водночас вони, як досвідчені 
юристи, пояснили нам, що термін давності спливає, тому 
наші зусилля можуть виявитися марними. Втім, нашому 
юристу було запропоновано надати короткий виклад суті 
справи та нашого бачення. Може, вдасться щось зроби-
ти. Будемо просити газету «Вісник Фермер України» на-
друкувати цей документ хоча б у скороченому вигляді та 
взяти на журналістський контроль виконання урядника-
ми своїх обіцянок. Текст надішлемо поштою.

Від редакції: Ми вдячні Анатолію Гайворонському 
та фермерам Дніпропетровщини за те, що вони вже вко-
тре загострюють увагу суспільства на той факт, що рей-
дерські атаки на фермерські господарства здійснюються 
повсюди. На суди вже жодної надії немає. Часу теж об-
маль, бо пора сіяти. Отже, продемонструвавши єдність, 
потрібно змусити Мін’юст скасувати недолугі рішення 
державних реєстраторів, які привели до рейдерських за-
хоплень фермерських господарств.

Вочевидь, терпець у селян геть увірвався. Якщо 
«батьки нації» цього поки що не розуміють, сподіваю-
чись на миролюбність українських хліборобів, то ось 
останнє попередження: у відповідь на беззаконня, чи-
ниме суддями, фермери залишають за собою право на 
власний судний день. І жодними траншами від МВФ та 
інших закордонних донорів відкупитися не вдасться. 
Втекти теж не зможете, шановні: не через відсутність 
«безвізу», а через гнів народний.

Підготував Володимир МАЙСЬКИЙ

НА ОДЕЩИНІ З'ЯВИТЬСЯ 300 ГЕКТАРІВТРЮФЕЛЬНИХ ПЛАНТАЦІЙ
На плантаціях фундука площею 300 га в 

Одеській області планують вживити міцелій 
карпатського трюфеля. Реалізувати масштаб-
ний проект взявся фермер, який вже вирощує 
цінні гриби на 1,5 га у Вінницькій області.

Про плани розвитку трюфельних план-
тацій в Україні власник ферми «Sunberry 
Ukraine» Олександр Джига розповів виданню 
hyser.com.ua.

Олександр Джига вже вирощує білі трю-
фелі на площі 1,5 га у Вінницькій області та 
переконує інших виробників приєднатись до 
цієї прибуткової справи.

Трюфелі здатні приносити чималий до-
хід, говорить Олександр. Через 20 років, коли 
плантація вийде на максимальну продуктив-

ність, вартість зібраної з гектара продукції може стано-
вити до $ 40 000. Починається ж збір урожаю на 5 рік 
після закладки.

Клімат України придатний для вирощування цих 
грибів, більш того, в нас є місцеві дикорослі їх форми, 
які нічим не поступаються знаменитим французьким 
трюфелям. До речі, в тій же Франції через глобальне по-
тепління урожаї трюфеля щорічно падають, тож культу-
ра має величезний експортний потенціал.

Для пошуку грибів колись використовували спеці-
ально навчених тварин: собак, свиней та, навіть, вед-
медів. Проте зараз сучасні технології дозволяють відмі-
чати місця плодоношення за допомогою GPS-трекера. 
Таким чином складається карта плодоношення грибів 
на плантації, що полегшує їх збирання.

За інформацією https:// hyser.com.ua.
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НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Наше фермерське господарство склада-

ється з декількох членів господарства та 
найманих працівників. Поясніть будь ласка, 
що краще. Отримувати заробітну плату чи 
отримувати дохід від діяльності фермер-
ського господарства?

Валентина Петрівна, Черкаська область.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про оп-

лату праці» заробітна плата - це винагорода, обчис-
лена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудо-
вим договором роботодавець виплачує працівнико-
ві за виконану ним роботу.

Практика оформлення трудових стосунків у 
фермерському господарстві має певні особливості.

Відповідно доЗакону України «Про фермерське 
господарство» фермерське господарство є формою 
підприємницької діяльності громадян (ст.1), умо-
ви та розміри оплати праці членів фермерського 
господарства встановлюються цими господарства-
ми самостійно.

Трудові відносини у фермерському господар-
стві базуються на основі праці його членів (ст. 27). 
У разі виробничої потреби фермерське господар-
ство має право залучати до роботи в ньому інших 
громадян за трудовим договором (контрактом). 

Трудові відносини членів фермерського госпо-
дарства регулюються Статутом, а осіб, залучених 
до роботи за трудовим договором (контрактом) – 
згідно законодавства України про працю. Оплата 
праці працівників фермерських господарств, залу-
чених до роботи за трудовим договором, провадить-
ся у відповідності з законодавства і не залежить від 
кінцевих результатів роботи господарства. Розмір 
оплати праці осіб, які працюють у фермерському 
господарстві за трудовим договором (контрактом, 
угодою), не може бути меншим від встановленого 
державою розміру мінімальної заробітної плати 
(тобто. На сьогоднішній день не менше 3200,00 
грн.). Форми оплати праці найманих працівників 
та її розміри визначаються у трудовому договорі 
(контракті, угоді).

Фермерське господарство не є роботодавцем для 
членів господарства. Члени фермерського госпо-
дарства, як його співвласники, учасники підпри-
ємницької діяльності, мають право брати участь у 
розподілі доходів господарства на умовах, передба-
чених статутом фермерського господарства.

Розподіл доходу у фермерському господарстві 
відбувається за рішенням власників господарства 
відповідно до його статуту, за яким вищий керів-
ний орган фермерського господарства може при-
йняти рішення про порядок, форму, розмір розпо-
ділу прибутку господарства між його членами або 
інше використання цих фінансів.

Формами отримання прибутку для членів фер-
мерського господарства може бути заробітна плата, 
яка нараховується щомісячно, або дохід членів від 
діяльності господарства, який може надаватись по 
закінченню сезонного виробничого циклу (зазви-
чай восени) або в будь який інший час за рішенням 
власників фермерського господарства.

За рішенням власника весь прибуток від ді-
яльності господарства може бути спрямований на 
поповнення обігових коштів, збільшення активів 
(матеріальної бази), розширення виробництва, по-
сівних площ тощо.

Таким чином, враховуючи особливість трудо-
вих стосунків у фермерському господарстві, Ви ма-
єте можливість вибору як бути: нараховувати собі 
заробітну плату чи отримувати частину прибутку 
від діяльності, як член (співвласник) фермерського 
господарства, за підсумками прибуткового періоду. 
У випадку, коли не має доходу, то відповідно і на-
раховувати нічого.

Для себе потрібно дати відповідь - який еконо-
мічний ефект в даних умовах отримує фермер спла-
чуючи внески до пенсійного фонду, коли пенсійні 
внески не мають статусу депозитних вкладів? Яка 
найбільша віддача буде фермеру від використання 
щомісячно суми в 700 гривень, наприклад, за трьо-
ма варіантами:

- перерахування до Пенсійного фонду, в резуль-
таті чого пенсія підвищиться на 34 грн. за кожен 
рік сплати внесків;

- перерахування на депозитний вклад, в ре-
зультаті чого дохід підвищиться більше ніж на 112 
грн. тільки за проценти від вкладу за перший рік 
вкладу. Із гарантією розпорядження цими коштами 
та спадкування нащадками суми вкладу та процен-
тів за вкладами;

- інвестиція у діючий бізнес (активи власного 
господарства) від декількох тисяч і більше щорічно 
із прогресуючою мультиплікацією активів в залеж-
ності від ефективності своїх докладених зусиль, 
повним контролем використання коштів, а також з 
гарантією розпорядження коштами та спадкування 
нащадками всіх активів.

Стаючи фінансово залежним від будь-кого, в 
тому числі і від держави, ми стаємо слабкими і 
безвольними. Чим більше ми залежимо від інших, 
тим меньше залежимо від себе, тим більше підхо-
димо на роль жертви. Допоможіть собі самі і діти і 
внуки більше полюблять вас.

Давайте сьогодні створимо дітям умови розвит-
ку – родинний бізнес, аби вони завтра не проси-
ли милостиню, в тому числі в Центрах зайнятості, 
Пенсійному фонді.

Заможній фермер - сильна держава!
З повагою, юрист АФЗУ

Василь Горбачов

Які особливості взаємовідносин з сезонни-
ми працівниками та кого можливо віднести 
до цієї категорії?

Фермерське господарство «Зоря Каховщи-
ни», Херсонська область.

Згідно із ст. 1 Указу Президії Верховної Ради 
СРСР від 24.09.1974 р. № 310-09 «Про умови пра-
ці робітників та службовців, зайнятих на сезонних 
роботах» (далі – Указ № 310) сезонними вважають-
ся роботи, які внаслідок природних і кліматичних 
умов виконуються не цілий рік, а протягом певного 
періоду (сезону), що не перевищує шести місяців. 
Отже сезонна робота працівника не може тривати 
понад 6 місяців.

Список сезонних робіт і сезонних галузей за-
тверджено постановою КМУ від 28.03.1997 р. № 
278 (далі – Список).

Таким чином, обов’язковими умовами при укла-
данні трудового договору з сезонним працівником 
є:

- строк роботи не більше 6 місяців;
- вид роботи і галузі, визначений у Списку.
Відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП працівник не 

може бути допущений до роботи без укладання 
трудового договору, оформленого наказом чи роз-
порядженням власника (уповноваженого ним орга-
ну), та повідомлення ДФС щодо прийняття праців-
ника на роботу.

Виходячи з норм ст. 23 КЗпП трудовий договір, 
який укладається з сезонними працівниками, за 
своєю сутністю є строковим (тобто укладеним на 
визначений строк, встановлений за погодженням 
сторін, чи на час виконання певної роботи).

При укладенні трудового договору з сезонним 
працівником роботодавець зобов’язаний попе-
редити працівника про сезонний характер робо-
ти (ст. 3 Указу № 310). Це робиться у наказі про 

прийняття його на роботу. Ще однією особливіс-
тю укладення такого договору є те, що сезонному 
працівнику не може встановлюватися випробу-
вальний термін з метою перевірки відповідності 
робітника чи службовця доручуваній йому роботі 
(ст. 5 Указу № 310).

Людмила Гордієнко,
редактор журналу «АгроПро»

Як сільгоспвиробникам отримати дер-
жавні дотації?

Фермерське господарство «Нива», Запо-
різька область.

Минає вже третій місяць, а сільгосптоварови-
робники все ще не можуть отримати обіцяні дота-
ції. Чому? Як це часто буває – затримується роз-
роблення та затвердження необхідних підзаконних 
актів. На даний час нарешті прийнято перші три з 
них:

- Постанова КМУ від 08.02.2017 р. № 83, якою 
затверджено Порядок розподілу бюджетної дота-
ції для розвитку сільськогосподарських товарови-
робників та стимулювання виробництва сільсько-
господарської продукції у 2017 році (далі – Поря-
док № 83);

- Наказ Мінфіну від 23.02.2017 р. № 275, яким 
затверджено форми заяв для сільськогосподар-
ських товаровиробників – отримувачів бюджетної 
дотації;

- Наказ Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276, яким 
затверджено зміни до Порядку заповнення подат-
кової накладної, затвердженого наказом Мінфіну 
від 31.12. 2015 р. № 1307; форму податкової декла-
рації з ПДВ та порядок її заповнення, затверджені 
наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21.

Передбачається, що загальна сума дотації, виді-
лена державою на звітний період, має ділитися між 
підприємствами, що займаються птахівництвом, та 
іншими видами діяльності. При цьому перші мо-
жуть отримати не більше ніж 50% від цієї суми. 
Розрахунок бюджетної дотації здійснюватиметься 
пропорційно до частки сплаченої до бюджету суми 
ПДВ за дотаційними видами діяльності в загальній 
сумі сплати ПДВ.

На думку експертів, затверджена редакція По-
рядку № 83 є недосконалою й у ряді випадків не-
законно позбавляє деяких аграріїв можливості 
отримати дотацію. Зокрема, сільгоспвиробники, 
які здійснюють дотаційні та інші види діяльності, 
будуть позбавлені можливості отримати дотацію 
зимою і весною 2017 року (коли підприємства на-
копичують податковий кредит по рослинництву).

Податкова накладна та декларація з ПДВ за но-
вою формою складатимуться не лише отримува-
чами сільгоспдотацій, а й всіма платниками ПДВ. 
Однак сума дотації розраховуватиметься на підста-
ві показників саме звітності з ПДВ, а на поставку 
сільгосппродукції, що підпадає під дотацію, слід 
оформляти окремі податкові накладні з позначкою 
«/2 » в номері.

За повідомленням з сайту ДФС (http://sfs.gov.ua/
nove-pro-podatki—novini-/287890.html), реєстрація 
податкових накладних за новою формою буде мож-
лива з 16.03.2017 р. Крім того реєструвати подат-
кові накладні з позначкою «/2» (ознака отримувача 
дотації) буде можливо лише після внесення підпри-
ємства до Реєстру одержувачів бюджетної дотації. 
В свою чергу, заяву про внесення підприємства в 
цей Реєстр можна подавати не раніше 21 березня.

Детально про нюанси всіх вищевказаних норма-
тивних документів читайте в журналі«АгроPRO» 
№5 Березень /2017.

Олена Жураківська,
редактор журналу «АгроПро»
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ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ АГРАРІЇВ
ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ПРИДБАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВОМ

Багато  сільгосппідприємств вже є власниками 
легкових автомобілів або ж планують їх придбати в 
майбутньому. При чому часто йдеться про автомобі-
лі досить дорогих моделей та торгових марок. Не се-
крет, що такі автомобілі зазвичай використовують-
ся не лише для службових, але й для особистих цілей 
керівного складу підприємства. Про те, які податкові 
наслідки має придбання та використання легкового 
автомобіля - читайте в консультації.

Податки під час придбання 
Перш за все нагадаємо, що легковим є автомобіль, який за 

своєю конструкцією та обладнанням призначений для переве-
зення пасажирів із кількістю місць для сидіння не більше ніж 
дев’ять (із місцем водія включно) (ст. 1 Закону від 05.04.01 р. 
№ 2344-III «Про автотранспорт»). Придбати легковий автомо-
біль можна як у юридичної особи, так і у фізичної, як новий, 
так і вживаний, як в Україні, так і за кордоном. Кожен із спосо-
бів придбання матиме свої податкові наслідки.

ПДФО та військовий збір
Купуючи автомобіль у фізособи, підприємство фактично 

виплачує їй дохід, а отже – є податковим агентом щодо спла-
ти ПДФО такою особою.

Не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий фі-
зособою від продажу протягом звітного (податково-
го) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді 
легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мо-
педа (п. 173.2 ПКУ). Отже, ПДФО не потрібно утри-
мувати, якщо у фізособи придбали один автомобіль 
і такий продаж для цієї фізособи є першим протягом 
звітного року.

Далі виникає логічне запитання: як податковому агенту 
дізнатися про черговість продажу фізособою легкового авто-
мобіля у поточному році? Згідно з п.173.3 ПКУ така інфор-
мація має бути зазначена в договорі купівлі – продажу авто-
мобіля або в окремій заяві від фізособи – продавця. Якщо 
договір укладався з дотриманням цієї вимоги, але в подаль-
шому виявиться, що фізособа вказала недостовірні дані щодо 
черговості продажу свого автомобіля, то відповідальність за 
несплату ПДФО нестиме вона сама, а не підприємство.

Якщо йдеться про другий та всі наступні продажі фізосо-
бою легкового автомобіля протягом року, то з доходу від та-
кого продажу слід утримати ПДФО за ставкою 5 % (п. 167.2, 
п 173.1 ПКУ). При цьому слід звернути увагу, що дохід від 
продажу визначається виходячи з ціни договору купівлі-про-
дажу автомобіля, але не нижче його оціночної або серед-
ньо ринкової вартості (на вибір фізичної особи – платника 
ПДФО) ( п. 173.1 ПКУ).

Середньоринкова вартість автомобілів визна-
чається щоквартально Мінекономрозвитку для 
кожної марки, моделі транспортних засобів з ураху-
ванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу 
фактичних цін продажу відповідних транспортних 
засобів. Оприлюднюють її до 10-го числа місяця, 
що настає за звітним кварталом, на офіційному 
веб-сайті міністерства за посиланням: www.me.gov.
ua/Vehicles/CalculatePrice.

Оціночну вартість автомобіля визначають професійні 
оцінювачі. Але якщо середньоринкову вартість можна взна-
ти безкоштовно (хоч на вищевказаному сайті можуть значи-
тись і не всі марки автомобілів чи не всіх можливих років 
випуску), то для визначення оціночної вартості доведеться 
додатково оплатити послуги оцінювача. Слід також зазначи-
ти, що і середньоринкова, і оціночна вартість часто виявля-
ються більшими, аніж фактична договірна вартість продажу 
автомобіля.

З доходів продавця, що обкладаються ПДФО (тобто в разі 
продажу другого та наступного автомобіля протягом року), 
покупцю також необхідноутримати військовий збір за став-
кою 1,5 % ( п. 161підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Пенсійний збір 
Згідно з п. 7 ст. 1 Закону від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР 

«Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» 
(далі – Закон № 400) платниками збору на обов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування є підприємства та фізособи, які 
набувають права власності на легкові автомобілі, що підляга-
ють першій державній реєстрації в Україні.

Визначення поняття «перша реєстрація тран-
спортного засобу» міститься в пп. 14.1.163 ПКУ. Під 
нею розуміють реєстрацію, яка здійснюється упов-
новаженими державними органами (МВС) щодо та-
кого транспортного засобу в Україні вперше. Таким 
чином, якщо сільгосппідприємство купує ужива-
ний автомобіль, який вже був зареєстрований на те-
риторії України, то зобов’язань зі сплати пенсійного 
збору в нього не виникає.

Базою для обчислення пенсійного збору є вартість авто-
мобіля (п. 6 ст. 2 Закону № 400). Відповідно до п. 13 Порядку 
сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 

з окремих видів господарських операцій, затвердженого по-
становою КМУ від 03.11.1998 р. № 1740 (далі – Порядок № 
1740), документами , що підтверджують вартість автомобіля 
може бути договір купівлі-продажу, довідка органів митної 
служби, акт експертної оцінки вартості автомобіля тощо.

Зверніть увагу: якщо автомобіль придбано у 
платника ПДВ, то пенсійний збір нараховується 
на вартість автомобіля без урахування ПДВ. Цю 
позицію ПФУ виклав у листі від 25.06.2011 р. № 
13034/03-30.

Ставка пенсійного збору встановлюється у відсотках від 
розміру прожиткового мінімуму доходів громадян, встанов-
леного законом на 1 січня звітного рокудля працездатних 
осіб (далі – ПМДГ), та безпосередньо залежить від вартості 
автомобіля, що купується (п. 8 ст. 4 Закону № 400, п. 13 По-
рядку № 1740), а саме:

- 3 % – якщо вартість автомобіля не перевищує 165 роз-
мірів ПМДГ (у 2017 році - 264 000 грн);

- 4 % – якщо вартість автомобіля  перевищує 165, але 
менша за 290 розмірів ПМДГ (у 2017 році – від 264 000 до 
464 000 грн.);

- 5 % – якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів 
ПМДГ (у 2017 р. – 464 000 грн.).

Збір сплачують на рахунки загального фонду держбю-
джету за місцем першої реєстрації автомобіля в територіаль-
ному сервісному центрі МВС. До речі, без документального 
підтвердження  сплати цього збору автомобіль не зареєстру-
ють (пп. 14 і 15 Порядку № 1740).

Податки під час використання 

ПДВ
Якщо автомобіль придбано у платника ПДВ або імпорто-

вано, то покупець сплачує цей податок або в складі вартості 
такого автомобіляабо під час здійснення митних процедур 
(розмитнення). В даний час ПКУ не містить обмежень щодо 
включення до податкового кредиту ПДВ з вартості легкового 
автомобіля (на це звертає увагу й ДФС у своєму Листі від 
25.05.2016 р. № 11352/6/99-99-15-03-02-15). Отже, на пер-
ший погляд жодних проблем з відображенням податкового 
кредиту не має.

Однак, згідно з п. 198.5 ПКУ, платник податку зобов’я-
заний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у разі, якщо 
придбані товари (послуги) та необоротні активи  признача-
ються для використання або починають використовуватися, 
зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю. На-
рахування таких зобов’язань здійснюється шляхом оформ-
лення  не пізніше останнього дня звітного (податкового) пе-
ріоду зведеної податкової накладної. База оподаткування для 
необоротних активів (якими є автомобілі) визначається ви-
ходячи з їх балансової (залишкової) вартості (п. 189.1 ПКУ).

Отже, коригувати чи ні податковий кредит по легковому 
автомобілю (шляхом нарахування податкових зобов`язань) 
залежатиме від того, використовуватиметься він у господар-
ській діяльності чи ні.

Згідно з пп. 14.1.36 ПКУ господарська діяльність – це ді-
яльність особи, спрямована на отримання доходу. Для сіль-
госппідприємства діяльністю, що приносить дохід, є вироб-
ництво та реалізація сільгосппродукції.

Легкові автомобілі безпосередньої участі в процесі ви-
робництва сільгосппродукції не примають. Їх використо-
вують переважно для так званих адміністративних цілей, 
наприклад перевезення директора, бухгалтера, менеджера, 
для виконання ними своїх службових обов’язків (укладення 
договорів, відвідання податкової інспекції, банку тощо). Але 
успішна діяльність сільгосппідприємства не можлива без ро-
боти цих служб, а тому використання ними для виконання 
своїх службових обов’язків легкового автомобіля є необхід-
ною складовою процесу вироб-
ництва та реалізації сільгосп-
продукції, а отже - господарської 
діяльності такого підприємства.

Використання автомобіля 
в господарській діяльності має 
бути документально оформле-
но, наприклад так:

1. Підготувати письмове рі-
шення (або наказ) керівника про 
введення в експлуатацію основ-
ного засобу (легкового автомо-
біля) з метою використання його 
у господарській діяльності сіль-
госппідприємства. В наказі варто 
зазначити, зокрема: марку авто-
мобіля, П. І. Б. водія, відповідаль-
ного за його керування, перелік 
осіб, які мають право його вико-
ристовувати та на які цілі тощо.

2. Оформити акт про введення 
основного засобу в експлуатацію.

3. Здійснювати щоденний об-
лік роботи автомобіля. Підтвер-

дженням використання автомобіля в господарських цілях 
може бути Подорожній лист службового легкового автомо-
біля. Нагадаємо, що тривалий час діяла типова форма цього 
листа, затверджена наказом Держкомстату від 17.02.98 р. № 
74, однак на сьогодні цей наказ втратив чинність. Тому ре-
комендуємо самостійно затвердити внутрішнім наказом по 
підприємству форму подорожнього листа, який також можна 
буде використовувати для списання паливно-мастильних ма-
теріалів та обліку роботи водія. При цьому за основу можна 
взяти вищезазначену (скасовану) типову форму.

4. Для додаткового підтвердження використання легково-
го автомобіля в господарській діяльності радимо також заве-
сти на підприємстві Книгу реєстрації пробігу транспортного 
засобу (довільної форми). У цій Книзі має бути конкретизо-
вано маршрут, його мету, зазначено особу, яка використовує 
автомобіль тощо.

Транспортний податок
Платниками транспортного податку є фізичні та юридич-

ні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстрова-
ні в Україні власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 
267.2.1 ПКУ є об’єктами оподаткування цим податком (п. 
267.1.1 ПКУ).

Згідно з п. 267.2.1 ПКУ об’єктом оподаткування є легкові 
автомобілі, що одночасно відповідають таким критеріям:

- з року їх випуску минуло не більше п’яти років (включно);
- середньоринкова вартість яких становить понад 375 

розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017 році – 1 200 
000 грн.) (середньоринкова вартість визначається за даними 
сайту Мінекономрозвитку – див. вище).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на кален-
дарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий авто-
мобіль, що є об’єктом оподаткування ( п. 267.4. ПКУ).

Якщо легковий автомобіль, який є об’єктом оподаткуван-
ня, знаходяться на балансі підприємства станом на 1 січня 
звітного року, то звітність з транспортного податку слід було 
подати до 20 лютого цього ж року до органу ДФС за місцем 
реєстрації автомобіля (п. 267.6.4. ПКУ). Форма податкової 
декларації з транспортного податку затверджена наказом 
Мінфіну від 10.04.2015 р. № 415.

Якщо об’єкт оподаткування (легковий автомобіль) було 
придбано протягом року, то декларацію слід подати у мі-
сячний термін з дня виникнення права власності на такий 
об’єкт. Податок у такому разі сплачується починаючи з міся-
ця (включно), в якому виникло таке право.

Якщо п’ятирічний вік легкового автомобіля спливає про-
тягом звітного року, то податок сплачується за період з 1 
січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, 
в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років 
(пп.267.6.7. ПКУ).

Від редакції: в наступному номері видання ми розпові-
мо про бухгалтерський облік та податок на прибуток, що 
виникають при придбанні автомобіля на господарство.

За матеріалами наданими журналом «АгроPRO».

В журналі «АгроPRO» ви знайдете інформацію:

- як фермерському господарству не втратити землю от-
риману засновником у постійне (довічне) користування;

- чи є фермер власником корпоративних прав;
- як правильно укласти договір на використання «чу-

жої» техніки;
- як заповнити податкові накладні та декларацію з ПДВ;
- а також багато питань щодо земельного та трудового 

права та багато іншої корисної та практичної інформації.
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ЗАКУПІВЕЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОЇ ЗЕРНОВОЇ КОРПОРАЦІЇ
СТАЮТЬ ЩЕ БІЛЬШ ВИГІДНІШИМИ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ

В рамках стратегії Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, Державна продовольчо-зер-
нова корпорація спрямувала свої зусилля на посилення 
прямої співпраці з дрібними та середніми сільгоспви-
робниками. Одним із кроків розширення плідної коопе-
рації став перегляд умов форвардної програми з метою 
зниження фінансового навантаження на сільгоспвироб-
ників. Про це під час круглого столу «Держава та сіль-
госпвиробники: що потрібно українському фермеру», 
якийвідбувся за ініціативи ДПЗКУ 9 березня в інформа-
ційній агенції «Укрінформ», розповіла начальник відді-

лу форвардних закупівель корпорації Ната-
лія Головань.

«У цьому році ми, як ніколи, йдемо на 
зустріч українському фермеру. Так, за рішен-
ням Форвардного комітету ДПЗКУ, в рамках 
програми весняного форварду з метою зни-
ження фінансового навантаження на сіль-
госпвиробників коефіцієнт за користування 
авансовими коштами було зменшено з 1,06 
до 0,89 грн по пшениці, ячменю й кукурудзі, 
та з 2,05 до 1,71 грн по сої за 1 тонно-день. 
Якщо перекласти на мову фінансистів, це 
приблизно відповідає зменшенню відсотко-
вої ставки з 15% до 12,5% річних. А якщо 
врахувати, що період користування кошта-
ми складає від 3 до 6 місяців, цей відсоток є 
вдвічі, а то й утричі меншим», - повідомила 

Наталія Головань.
За її словами, за программою весняного форварду 

вже отримано 39 заявок від сільгоспвиробників, які на-
разі чекають на результати оцінки стану посівів. Крім 
того, найближчим часом ДПЗКУ запропонує учасникам 
форвардної програми пільгові тарифи на зберігання 
збіжжя на своїх елеваторах. На даний момент у корпо-
рації проводять відповідні розрахунки.

«Головною перевагою ДПЗКУ у реалізації форвард-
ної програми є розгалужена мережа закупівельників по 
всій Україні та власні 53 зернові склади, розташовані у 

20 областях, які готові першочергово приймати зерно за 
программою форвардних закупівель. Окрім того, умови 
фінансування, якіпропонує корпорація сьогодні, є одни-
ми з найвигідніших на ринку і не містять жодних прихо-
ваних комісій», - підкреслилаНаталія Головань.

В той же час у держкорпорації пропонують аграріям 
скористатись перевагами програми закупівель зерна за 
подвійними складськими свідоцтвами. 

«Якщо зерно сільгоспвиробника знаходиться на збе-
ріганні на нашій філії і йому потрібні гроші сьогодні, 
але він знає, що в період після збирання врожаю ціна на 
зерно буде зростати, він може скористатись програмою, 
згідно якої ми оформлюємо заставне свідоцтво на 60 
днів. Після цього аграрій отримує 70% вартості зерна по 
ціні, яка діє на день оформлення свідоцтва, а потім він 
має ще 60 днів на те, щоб переоформити зерно за най-
більш привабливою на його погляд ціною за цей період.  
Коли сільгоспвиробник впродовж цих 60 днів прийме 
рішення, що ціна, яка діє на ринку, його влаштовує, ми 
перераховуємо і доплачуємо після переоформлення вже 
ту вартість товару, яка буде діяти на день переоформлен-
ня», — пояснює Наталія Головань.

При чому поки аграрій буде формувати партію зерна, 
для нього, за умовами цієї програми, діятиме пільговий 
тариф на зберігання – 0,48 грн за 1 тонно-день.

За словами Наталії Головань, у 2016 році виробники, 
які брали участь у цій програмі, змогли додатково заро-
бити від 90 до 400 грн на тоні.
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Міжнародна виставка інженерного обладнання

Київ, МВЦ, 
пр-т Броварський, 15

30 травня-
2 червня 2017

Водозабезпечення

Очищення стічних вод

Крапельний полив 

Опалення

Вентиляція 

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

ІнженернІ  
рІШеннЯ ДЛЯ

нА ВИСТАВЦІ  
АКВАТерМ КИЇВ 

АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ

V ювілейна Міжнародна 
агропромислова виставка 
AGroport west lviv 2017

змінюється клімат – змінюється сільське господарство

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

Довідки та реєстрація учасників
     www.agroport.ua        (057) 766-55-43, (050) 301-88-55

27–29 квітня 2017
 Міжнародний аеропорт «Львів»
  термінал «А», вул. Любінська, 168
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16 ФЕРМЕР УКРАЇНИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА З ЄВРОПИ – 

ПІДБЕРИ СОБІ САМ!

ТОВ «ГОСПОДАР» та АФЗУ, спільно з туристич-
ною компанією «НОВИЙ СТАНДАРТ», пропонують 
поєднати цікавий відпочинок з корисною справою та 
здійснити подорож до республіки Чехія. Програма від-
відання передбачає цікавий відпочинок, екскурсійну 
программу, зустріч з фермерами Чешської асоціації та 
відвідання майданчиків бувшої у використанні сільсько-
господарської техніки та обладнання.

Програма відвідування Чехії 
можливі коригування в залежності від набору групи):

1 день. 
Приліт в аеропорт Праги до обіду.
Переїзд в південну Чехію, відвідування майданчика 

з б/в технікою – огляд тракторів і комбайнів.
Поселення в готель.
Традиційна вечеря, дегустація віскі (або пива, вина).
Факультативно: масаж

2 день. 
Сніданок. Відвідування майданчика з б/в технікою – 

огляд тракторів і комбайнів – південна Чехія – Чеські 
Будейовіце.

Обід
Екскурсія на пивзавод Будвайзер з дегустацією пива.
Вечеря

3 день. 

Сніданок, виселення з готелю.
Відвідування сімейної ферми – екскурсія.
Обід. Агро Екскурсія Плзень – спеціалізована лекція 

із заздалегідь обраної теми, наприклад,ветеринарне об-
стеження якості молока,діагностика захворювань.

Вечеря
Поселення в готель.

4 день. 
Сніданок, виселення з готелю.
Переїзд в Прагу.

Відвідування сімейної ферми – екскурсія.
Поселення в готель.
Вечеря з традиційним коліном і пивом.

5 день. 
Сніданок, виселення з готелю.
Вільний час.
Факультативно:
- Круїз на кораблі на Влтава з обідом.
- Пішохідна оглядова екскурсія по Празі.
- Вечеря в Празі.
-  Виліт в Київ.

Вартість даної програми 895 Євро з 
урахуванням вартості авіаперельотів 

Київ-Прага-Київ.
Терміни поїздки визначаються в залежності від 

набору групи 15 – 20 чоловік.
Орієнтовно – травень – червень 2017 року.

ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ»
тел.: 044-501-78-23,

050-391-94-72,
067-348-10-35

м. Київ, вул. Патріса 
Лумумби, 21, оф. 415
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