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«ЛОКОМОТИВ» АГРАРНОЇ 
ЕКОНОМІКИ ЧИ ДОХЛА КОНЯКА?

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ 
КАРТОПЛІ

ВІСТІ З ФЕРМЕРСЬКОГО ПОЛЯ

За всі роки незалежності вирішення всіх системних 
проблем економки державні мужі бачили в застосуванні 
єдиного чинника – «локомотива», який захистить від всіх 
бід в країні. В його якості перебували по черзі всі галузі 
економіки, підприємства яких потім успішно «привати-
зували», а ще гірше – порізали на металбрухт. І нареш-
ті, коли всі природні й технологічно придатні до осво-
єння ресурси розграбовані, аграрний сектор економіки 
об‘явили «локомотивом» тільки за ознакою нарощуван-
ня обсягів експорту сільськогосподарської продукції. 

Матеріал Миколи Калінчика, доктора економічних 
наук, керівника аналітичного центру АФЗУ, про стан 
сучасної аграрної економіки читайте на сторінці 4 ви-
дання.

Картопля – це один з найпоширеніших на сьогодні 
продуктів харчування. За останні роки ця культура май-
же повністю перемістилась на присадибні ділянки, горо-
ди, індивідуальні особисті та фермерські господарства. 
Досвід вирощування картоплі за інтенсивною техноло-
гією свідчить, що за отримання програмованої врожай-
ності – це одна з найприбутковіших культур. Матеріал 
читайте на сторінці 5 видання.

По тижню Великодніх свят ми вирішили дізнатися 
як господарські справи просуваються у фермерів, де є 
труднощі, а де покращення. Цього разу предметом на-
шого опитування стали такі питання: повернення ПДВ 
з Держказначейства на спец рахунки, орендування зем-
лі та роль корупції у сфері земельних відносин, а також 
кредитування, страхування, діяльність податкових орга-
нів та відгуки на роботу Асоціації. Про це та інші ви-
падки з життя фермерів цікавилася наш журналіст Софія 
Феджора. Її дослідження на сторіці 2 видання.

«Наставляли» нового президента на XXV з’їзді АФЗУ – по козацьки. Тож схибити – не можливо!
Останнім часом прийнято відлічувати перший 

етап чиєїсь роботи терміном в 100 днів. Не відхо-
дячи від цієї традиції ми вирішили дізнатися про 
перший підсумок діяльності Ради та президента 
АФЗУ Івана Томича за цей відрізок часу!

Тим паче, що за цей відносно короткий промі-
жок було зроблено ті життєво необхідні речі, які 
гальмували розвиток фермерства, зроблено те, 
чого не вдавалося здійснити протягом багатьох ро-

ків існування фермерського руху в Україні. Про пе-
ремоги та труднощі з нашим журналістом Софією 
Феджорою поділився Томич Іван Федорович, який 
досить цілісно та об’єктивно змалював сьогодніш-
ню ситуацію в селі, її проблеми, перспективи роз-
витку та необхідні дії, які вже здійснені, або які 
необхідно виконати, аби досягти стабільності та 
розквіту українського села.

Читайте матеріал на сторінці 3 видання.

ПЕРШІ ПІДСУМКИ НОВОЇ 
СТРАТЕГІЇ АФЗУ

ДОВГЕ ВІДЛУННЯ КОРОТКОГО 
ПОСТРІЛУ

З давніх - давен Україні не бракувало водойм, у ко-
трих водилася (і ловилася) риба. Відтак вона завжди 
була на столі у наших громадян. Зазвичай перевага 
віддавалася ставковій рибі, тобто карасям, коропам та 
линам. Щасливими були й рибалки - аматори: для них 
завжди знаходився якийсь ставочок, де можна було 
посидіти з вудкою та зловити кілька кілограмів бли-
скучої свіжини. Навіть тоді, коли улову не було, вуд-
карі не дуже переймалися. А вже про якісь конфлікти 
чи сварки на водоймах і мови не було.

Але в нашому випадку все по іншому, і про це ми 
вже давали коротку інформацію в минулому номері 
видання. Мова йшла про приватного підприємця з 
Житомирщини Юрія Сидора, який займається рибо-
водством.

Матеріал читайте на сторінці 6 видання.

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник 

«ФЕРМЕР УКРАЇНИ»,
інформація для фермерів, 

кооперативів та 
особистих селянських господарств

www.presa.ua
Передплатний індекс – 

21591, сторінка 19
«Каталогу видань України 

2015 рік»
Вартість видання з доставкою:

1 міс. – 9,08 грн.;
3 міс. – 27,24 грн.;
6 міс. –54,48 грн.;

12 міс. – 108,96 грн.

ФІКСОВАНЕ ЧЛЕНСТВО В АФЗУ

Згідно концепції запровадження фіксованого 
членства в АФЗУ досягнуто домовленості з рядом 
підприємств виробників сільськогосподарської 
техніки та обладнання про надання знижок при 
її купівлі членами Асоціації, які мають квиток 
встановленого зразку, тобто є фіксованими 
членами АФЗУ.

Детальна інформація на сторінці 7.
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ОБГОВОРЕННЯ «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
ДО 2020 РОКУ»

27 березня відбулося перше засідання “Аналітично-

го центру АФЗУ”, на якому було представлено проект 
«Стратегії розвитку аграрного сектору України до 2020 
року», розроблений Міністерством аграрної політики 
та продовольства України.

Участь у цьому заході взяли фахівці в сфері розвит-
ку фермерства від громадських організацій, науковці та 
керівники фермерських господарств. Відкрив зібрання 
та представив керівника “Аналітичного центру” Мико-
лу Калінчика президент АФЗУ Іван Томич.

Микола Калінчик у своїй доповіді проаналізував 
розвиток фермерства і сільського господарства в ціло-
му в розвинених країнах зарубіжжя, а в другій частині 
зупинився на стану речей в Україні, та акцентував ува-
гу присутніх на проекті Стратегії, яку розробило про-
фільне міністерство. В цілому, на його думку, документ 
потребує масштабного доопрацювання.

Такої ж думки був і кожен виступаючий – від прези-
дента Асоціації дорадчих служб України Романа Корін-
ця, до простих фермерів, які бачать всі проблеми з се-
редини, як голова господарства “Віра. Надія. Любов.” 
Григорій Наконечний.

Після майже 3-х годинного жвавого обговорення 
Стратегії учасники засідання прийшли до одностайної 
думки, що держава повинна, в першу чергу, визначити-
ся з приорітетами розвитку сільського господарства, які 
повинні базуватися на розвитку фермерського устрою 
на селі, а вже потім розробляти такий документ.

Тому була підтримана пропозиція про розробку 
Асоціацією власного документа та подання його на роз-
гляд до міністерства.

Прес-служба АФЗУ.

ТИГИПКО РУКАМИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ НИЩИТЬ ФЕРМЕРІВ

31 березня 2015 року біля 200 фермерів Гайворон-
ського району Кіровоградської області з технікою та 
гаслами провели акцію протесту біля районної адміні-
страції та районної ради. Причиною, яка побудила ра-
йонну Асоціацію фермерів провести цей захід стали дії 
місцевої влади, а саме голови районної ради Олександра 
Мовчана та голови райдержадміністрації Юрія Климен-

ка, які на масових зібраннях селян закликають останніх 
забирати свої паї у фермерів та передавати їх місцево-
му агрохолдингу, підконтрольного олігарху Тигіпко. До 
речі, його сільськогосподарські компанії останнім часом 
збільшили свій земельний банк майже до 100 000 га, і 
це не зважаючи на нову владу та його «регіональне» ми-
нуле.

Аргументи у посадовців одні – Тигипко дасть вам 
більші відсотки за паї, а що буде з місцевими жителями, 
їх робочими місцями, хто буде підтримувати соціальну 
сферу, куди будуть сплачуватися податки – їх не ціка-
вить.

А для галочки, для протоколу, так у них все «на рів-
ні». Навіть нараду 24 березня провели з аграріями та об-
говорили питання підтримки місцевих товаровиробни-
ків, співпраці територіальної громади та відповідально-
го бізнесу. Мабуть «відповідальний бізнес» для них – це 
агрохолдинг, який зареєстрований на якихось островах 
та відбирає роботу у мешканців села.

Цей «фермермерський заколот» виник не на пустому 
місці. В Асоціацію вже надходило звернення від фер-
мерів цього району з приводу морального та фізичного 
тиску представників агрохолдингу «ТАС-Агро» на влас-
ників земельних паїв (залякування, шахрайство, погро-
зи, приїзди «тітушок» з вогнепальною зброєю) з метою 
підписання ними договорів оренди з невідомими осо-
бами. Асоціація направила відповідні запити Міністру 
внутрішніх справ та Генеральному прокурору України. 
Чекаємо реакції владних структур та місцевої влади.

Прес-служба АФЗУ

ВІСТІ З ФЕРМЕРСЬКОГО ПОЛЯ
Київська область
Катерина Шаповал зазначає, що за наявності в 

обробітку 50 га землі, необхідності в орендуванні 
та кредитуванні немає. Страхування можливе тіль-
ки техніки, а сільськогосподарських культур – не 
відбувається, оскільки ставки високі, а довести, що 
був недорід через погодні умови, а не через недбаль-
ство хазяїв шансів небагато, тому ризикувати мало 
хто наважується. Щодо податкових органів, то пре-
тензій до роботи немає. Тут існує інша проблема – 
заплутаність та суперечності в податковому законі, 
тому треба бути вкрай обачним, щоб не потрапити у 
пастку. Якщо раніше всі були платниками фіксовано-
го сільськогосподарського податку, то віднедавна ста-
ли платниками єдиного податку четвертої групи, що 
змінює процедуру плати з квартальної на щомісячну. 
Робота Асоціації нарешті потрохи відновляється, та 
ще й на всеукраїнському рівні планується об’єднання, 
що сприятиме тільки розвитку та зміцнення фермер-
ського руху. 

Василь Черничко (м.Кагарлик, фермерське госпо-
дарство «Діброва», обробляє 140 га землі, вирощує 
зернові і технічні культури) розповідає, що проблем 
із поверненням ПДВ немає. Реєстрування договорів 
оренди землі не змінилося. Було засвідчено випадки 
корупції – хабарі становили по $400 за гектар землі. 
Банківськими кредитами стараються не користувати-
ся. Зі страховими компаніями не співпрацюють. Щодо 
податкових органів, то можна сказати, що все стабіль-
но, податки залишилися в такому ж розмірі. «Голов-
не, щоб війни не було, а покращення прийдуть» - так 
оптимістично налаштований Василь Гордійович.

Житомирська область
Юрій Цапун (Чуднівський р-н, фермерське гос-

подарство «На валах», напрям діяльності – с/г куль-
тури,тваринництво) повідомляє, що не є платником 
ПДВ. Важливо зазначити, що наявне документальне 
підтвердження існування корупції. Страхування не 
здійснює, хіба що тільки на автомобіль. Однак має 
великі скарги на фірми рейдерів, які захоплюють і 

відбирають землю (на деякі вже заведена криміналь-
на справа). Податкові органи не чіпають, проте подат-
ки ніхто не відміняв. Закликає усіх фермерів не бути 
байдужими щодо ситуації у своїх місцевостях, вияв-
ляти якнайбільшу активність, прагнути дізнаватися, 
що відбувається в області та при непорозуміннях не-
одмінно повідомляти, щоб вирішувати проблеми на 
місці.

Полтавська область
Володимир Рижий (Кременчуцький р-н, фермер-

ське господарство «Джива», в обробітку – 45 га, на-
прям діяльності – зерновиробництво) зазначає, що 
даних щодо повернення чи затримки ПДВ немає. 
Землю не орендує, випадків корупції також не було 
засвідчено. На страхові компанії має скаргу, оскіль-
ки після нанесення шкоди його машині, вони ніякої 
реакції не виявили. Претензій до податкових органів 
немає, вони совісно виконують свою роботу, а ось по-
даток додали (4000 грн. / рік). Роботу Асоціації харак-
теризує так: відбулися об’єднані зібрання, однак все 
як було, так і залишилося, єдине що – ввели фіксоване 
членство та працюють над питанням створення коо-
перативу.

Дніпропетровська область
Іван Ярмолюк (Віце-президент АФЗУ) розповідає, 

що з проблемою повернення ПДВ із Держказначей-
ства ще не стикалися. Порядок оформлення договору 
на оренду землі залишився без змін. Корупція в об-
ласті не засвідчена, що також певною мірою втішає. А 
ось взаємовідносини із банками ускладнилася: якщо 
раніше все вирішувалося на рівні районних банків, 
то віднедавна тепер всю документацію направляють 
до Києва на розгляд справи. Це призвело до збіль-
шення обсягу документообігу та нівелювання ролі 
живого спілкування. Адже всі рішення приймаються 
у Києві, без присутності замовника. Наявні випадки 
недооцінки об’єктів застави, що також спричинюють 
труднощі. При кредитуванні страхування має чисто 
формальний вигляд. Техніку страхувати можна, а ось 

сади чи посіви – проблемно або і взагалі неможли-
во. Тиску з боку податкових органів не засвідчено. З 
приводу роботи Асоціації пан Іван висловився: «Асо-
ціація оживає!». Одними із найосновніших змін було 
засвідчено плідну роботу комітетів та введення фік-
сованого членства, що сприяє не лише виявити акти-
вістів Асоціації, а також підтримувати з ними зв’язок 
та усіляко допомагати.

Одеська область
Григорій Афанасьєв (Голова АФЗ) повідомляє, що 

існують випадки не лише затримки виплати ПДВ з 
Держказни, а й видача суми по частинах, що не в пов-
ній мірі відповідає інтересам фермера. Користуючись 
банківськими кредитами завважив, що як фізичні, так 
і юридичні особи повинні мати державний захист на 
випадок, якщо банк «захоче» піти з грошима. Страху-
вання необхідне при отриманні кредиту. Однак зовсім 
відсутня гарантія з боку того ж банку чи держави на 
дотримання договору та мінімальних витрат. Із стра-
хуванням посівів проблем немає. Податкові органи 
теж не турбують своєю діяльністю. «Щиро, від чого 
дійсно радіє душа – запровадження фіксованого член-
ства, - ділиться враженнями з нами Григорій, - що 
по-перше, дає право голосу дійсних членів Асоціації, 
а по-друге, зменшує кількість недобросовісних та не-
надійних персон».

Запорізька область
Микола Середа (Приазовський р - н, фермерське 

господарство «Середи», в обробітку має 1300га зем-
лі, напрям діяльності – зернові та технічні культури) 
повідомляє, що із нестабільною ситуацією в країні, 
поки що зайняли вижидальну позицію: тобто спец 
рахунки не відкривають, договори оренди землі не 
оформлюють, кредити не беруть. Останній рік подат-
кова служба не турбує. А ось зміни є: податки збіль-
шилися, ціни виросли, стабільності немає. Цей про-
цес потрібно зупиняти.

Продовження на 4 сторінці видання
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ПЕРШІ ПІДСУМКИ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ АФЗУ
Тернистий шлях: «від сумнівів до переконання».

Іване Федоровичу, що змінилося після обрання Вас на 
посаду президента? Відчуваєте задоволення від викона-
ної роботи ? 

Доброго дня! Настрій бойовий, скажу Вам. Перш за 
все, є що показати, але ще більшого треба зробити. Адже, 
оцінюючи цей короткий період діяльності Асоціації фер-
мерів можна аналізувати виконання як і рішень XXV з’їзду, 
так і програми передвиборчої, з якою я ішов і З’їзд мене 
підтримав. 

Чи зможете виправдати відповідальність, покладе-
ну на Вас і не розчарувати людей, які в Вас повірили?

Так, насамперед, я відчував цінність і вагу цієї посади, 
але з іншого боку, я усвідомлював, що потрібно щось змі-
нювати. Справа в тому, що я ставив дуже амбітні плани. Я 
бачив не просто підхід до покращення роботи Асоціації, 
чи до її стабільної роботи. Ні. Я бачив Асоціацію фермерів 
як дуже слабкий, але єдиний інструмент, через який можна 
змінювати в перспективі долю українського села. Тому що 
серед всього спектру громадських організацій є єдина ор-
ганізація, яка покриває всю територію України – фермерсь-
ка. Немає іншої рушійної сили на селі, крім фермера. Так, 
він не організований ні соціально, ні економічно, ні полі-
тично, ні громадсько, але він залишається єдиним. Іншого 
просто не існує. Тому, виходячи з цього, я бачив і зважував 
сили, чи вдасться перейти до формування такої організації, 
яка б давала відповідь на розвиток нового європейського 
устрою в сільській місцевості України.

Що скажете, не помилилися у своєму виборі, не жал-
куєте, що зробили цей крок?

Аж ніяк! Навпаки, на сьогодні, я можу зробити висно-
вок, що мій особисто вибір був правильним! За цих 100 
днів я переконався: це було не дарма! Перш за все, я по-
бачив серед різних областей України спільний знаменник: 
розуміння необхідності якісно нової селянської політики, 
якісно нових підходів: чи це Кіровоград, чи це Херсон, 
чи це будь-який регіон України. Люди чітко усвідомлю-
ють, що створювати або відстоювати умови для розвитку, 
об’єднання, кооперації фермерських дрібних, середніх 
сільськогосподарських підприємств, розвитку інфраструк-
тури аграрного ринку – це є той росточок або те зерно, яке 
дає можливість сформуватися у новій якості українському 
селу. Якщо сьогодні характеризувати сільську місцевість, 
то місцевий фермер зі своїм сільськогосподарським під-
приємством (якщо таке наявне),а також дрібні підприємці, 
особисті селянські господарства – вони слугують єдиним 
джерелом робочих місць в селах. Альтернативи їм просто 
немає.

Уточніть, будь ласка, як ці нові переконання впли-
нули на Вашу діяльність? Що змінилося, коли Ви усві-
домили, що почали рухатися в правильному напрямку?

Перш за все, я в черговий раз зрозумів, що все таки 
український фермер – є стержнем і він повинен стати 
фундаментом формування нового устрою сільської міс-
цевості України як і з точки зору робочих місць, так і з 
точки зору виробництва, соціального розвитку українсько-
го села. І тут ми пішли далі: нам вдалося ініціювати і за-
ручитися підтримкою народних депутатів Верховної Ради 
та цілих фракцій, зокрема, фракція «Батьківщина» на чолі 
з Ю.В.Тимошенко і народний депутат Івченко В.Є., Кири-
ленко І.Г., завдяки яким був прийнятий в першому читан-
ні Закон про сімейні фермерські господарства, та вдалося 
зареєструвати законопроекти 1874, 2052, 1159. Нас також 
підтримали окремі групи з фракцій Блоку Петра Порошен-
ка, а також Радикальної партії.

Розкажіть докладніше про ці законопроекти? Ос-
новні ідеї, засоби впровадження та зміни, які відбудуть-
ся після їхнього впровадження?

Асоціація провела надзвичайно велику роботу у ВР із 
комітетами і фракціями, індивідуально з народними депу-
татами. Ми зареєстрували закон про сімейні фермерські 
господарства; внесли деякі пропозиції щодо посилення 
ролі територіальних громад в управлінні земельними ре-
сурсами; зазначили зміни до закону до податкового ко-
дексу, а також зареєстрували закон «Про внесення змін до 
статті 121 Земельного кодексу України (щодо набуття пра-
ва власності на земельні ділянки)», що є вкрай важливо. 

Найатуальніший для нас є закон «Про стимулюван-
ня створення та діяльності сімейних фермерських госпо-
дарств». Якраз сімейні фермерські господарства постають 
основою для створення соціальної бази виробників, які 
здатні розвивати сільську місцевість України. І цей закон, 
який підтримала фракція «Батьківщина» та інші фракції, 
зареєстрований у ВР і прийнятий у 1-му читанні, готується 
до 2-го читання. Таким чином, ми виходимо за рамки тра-
диційного, як до сьогодні існувало, поняття тільки «юри-
дична особа фермерське господарство», а розширюємо це 
поняття і до меж «фізичної особи», саме із акцентом на 
сімейне виробництво.

Як це допоможе змінити ситуацію на селі?
В нас є біля 700 тис особистих селянських господарств, 

які обробляють в середньому по 5 га і є біля 30 тис сіль-
ських підприємців, які у різній формі господарювання 
ведуть діяльність на площі в середньому біля 70 га. Є 39 
тисяч фермерських господарств середнього розміру по 105 
га. Ось це повинно стати на сьогодні кістяком отого ана-

логу європейського устрою в сільській місцевості, де ми 
говоримо про середній розмір 15 га, як в країнах ЄС. Тому, 
якраз правова база, ось цей перший крок і є основою ство-
рення сімейної ферми.

Ви наголошували на цілому пакеті законопроектів, 
що були запропоновані у Верховну Раду. Розкажіть про 
них.

Серед цих законів, зокрема, один стосується врегулю-
вання вічної проблеми фермерських земель. Адже впро-
довж 25 років не вирішувалося питання їхнього користу-
вання. З 5 грудня 1995 року, коли законодавчо була визна-
чено передача до 50 га рілі та до 100 га сільськогосподар-
ських угідь громадянину України для створення фермер-
ських господарств, а згодом і їх перехід (після виконання 
певних 6 кроків) у приватну власність. У 1992 році цей пе-
рехід у приватну власність був скасований. У 2001 р. також 
скасовується право користування через прийняття земель-
ного кодексу. І тоді це поставило взагалі на межу існування 
фермерські господарства в Україні. У Верховній Раді IV 
скликання я ініціював подання до Конституційного Суду, 
разом з 55 народними депутатами, щодо збереження тер-
міну користування. І ми виграли в Конституційному суді 
це право і зберегли термін користування для фермерських 
господарств. Але, зрозумійте, що термін користування не 
дає відповіді на майбутнє, на перспективу.

Тому сьогодні є закон, який зареєстрований у ВР і цей 
закон викликав надзвичайно шалений опір, дикунський 
опір у ВР. Та я й не дивуюсь. Це спричинено тим, що світо-
глядні та моральні погляди у багатьох зорієнтовані тільки 
на портрети американських президентів. І це є причиною 
блокування прийняття цього закону. Але він у процесі. Цей 
процес триває, важко, але триває.

Також зареєстровано законопроект про передачу зе-
мель місцевим громадам, посилення громадського контр-
олю і відповідальності місцевої громади за ці землі, як за 
використанням, так і за розпоряджанням.

Ви згадували про закони, які стосуються податково-
го кодексу. Що мається на увазі?

Ці закони стосуються податку на додану вартість для 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а та-
кож відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції. 
Сьогодні наявне велике навантаження, яке прийнято щодо 
оподаткування господарських дворів фермерських та ін-
ших сільськогосподарських підприємств. Їх прийняття 
буде достатньо сильним поштовхом до врегулювання існу-
ючих проблем у цьому напрямку.

Ми працюємо ще над цілим рядом законопроектів, але 
цей пакет з п’яти законів, які вдалося не тільки ініціюва-
ти, розробити, а і зареєструвати і розпочати предметний 
розгляд в комітетах і фракціях Верховної Ради. Я вважаю, 
що це дуже серйозна заявка, дуже серйозний крок у плані 
формування вкрай необхідної законодавчої бази для укра-
їнського села. І це те, чого я не очікував такими темпами 
виконати менше, ніж за 100 днів: пройти шлях від задумки 
до практичних кроків, з деяких питань, що не вдавалося за 
багато років. Це законодавчий букет, який додає впевнено-
сті у завтрашньому дні.

Іване Федоровичу, чи вважаєте за потрібне щось 
змінювати у роботі Асоціації? На яких цінностях має 
базуватися подальша діяльність АФЗУ?

Аналізуючи минулі роки діяльності Асоціації, розвиток 
фермерства, я переконався в тому, що у нас були хороші ре-
зультати діяльності і ми багато зробили прекрасних кроків 
у цьому напрямку. Але були і прорахунки. І сьогодні ситуа-
ція докорінно змінилася, тому і АФЗУ повинна бути зовсім 
інакшою. І ми вибрали один основний стержень, який по-
винен стати опорою – це людський ресурс, це фермер. Це 
отой сімейний фермер завтра, а сьогодні просто фермер. 
І він повинен будувати свою роботу з фермерськими ор-
ганізаціями, з асоціаціями фермерів в центрі та на місцях 
принципово на інших умовах. Це повинно бути об’єднання 
фіксоване, чітким із зрозумілим. З одної сторони і з другої 
сторони з принципами і зобов’язаннями.

Яким чином Ви збираєтеся досягнути цієї мети?
Ми цей крок розпочали відповідно до Статуту, який був 

затверджений на XXV з’їзді, а саме із запровадження фік-
сованого членства. Навіть на з’їзді я і сам ще чітко не уяв-
ляв - а яка нова якість і який інтерес нового члена і нової 
якості Асоціації повинна бути між ними. Ми вже в грудні, 
до Нового року, цей план розклали буквально по пунктах. 
Від зразка пластикової карточки до його наповнення. На-
повнення просте: ми на сьогодні пропонуємо свої послуги 
чітко кожному фіксованому члену Асоціації. 

Які послуги Ви пропонуєте? Могли б Ви розказати 
детальніше?

Перш за все, це правова підтримка фермера, його діяль-
ності як громадянина і як Голови фермерського господар-
ства, і захист його прав. В нас працюють зараз два юристи 
з цього питання. В нас працює ціла юридична компанія 
Олексія Пухкала , яка разом з нами спільно ставить за мету 
поєднання зусиль щодо правової підтримки українського 
фермера.

Другий пункт – це знижки на страхові послуги для 
фіксованих членів АФЗУ (обов’язкове страхування ци-
вільної відповідальності (15%), комплексне страхування 
майна, відповідальності та від нещасного випадку (15%), 
добровільне страхування майна та домашніх тварин, що 

належать фізичним особам (15%), страхування подорожу-
ючих по Україні та за кордоном (15%), а також cтрахування 
КАСКО (15%), c/г техніки (15%), кредитів (15%) та посівів 
(озимих) – 15%.

Третя гарантована послуга – це робота керівництва, моя 
особисто, із учасниками аграрного ринку, які виробляють 
всі ресурси для фермера. Що мається на увазі? Це сільсько-
господарське машинобудування, хімічна галузь (від міне-
ральних добрив до засобів захисту), страхова діяльність, 
це й інші напрямки і послуги, які потребує фермер. Від 
трактора до умов проживання при перебуванні в Києві, в 
тому чи іншому готелі, до відпочинку. Ми підписали вже 
15 таких угод з рядом підприємств, які працюють на за-
безпеченні фермерів - від наукових розробок, дорадництва 
- аж до трактора і комбайна. З усіма ми йдемо на співпра-
цю. Це підписані угоди із підприємствами, починаючи від 
Академії аграрних наук до санаторно-курортного комплеку 
«Моршин-курорт». Вони, у свою чергу, також пропонують 
певні преференції: зниження ціни в межах 50% вартості. 
Основне те, що ми зорієнтовуємо нашу увагу на довгостро-
ковій співпраці з ними і на перспективу розвитку.

Такі послуги дійсно дуже корисні для фермера. Що 
ж потрібно зробити, аби стати фіксованим членом та 
отримувати додаткові знижки та описані Вами пере-
ваги?

Дуже прості речі, дуже легкі. Найголовніше те, щоб 
вони були масовими! Я впевнений, що все вийде. Спершу, 
для того, щоб отримати цю пластикову карточку необхідно 
заповнити анкету. Анкета – це коротка візитка про власне 
господарство. Заплатити вступний внесок – 100 грн. (сьо-
годні це близько $4). І з кожного гектара релі, яку має у 
користуванні щорічно треба сплачувати 1 грн. Це стакан 
пшениці щорічно з кожного гектара посіву. Це фінансова 
частина. Друга частина передбачає наступні дії з боку фер-
мера: заходити регулярно на сайт Асоціації та отримувати 
свіжу і необхідну інформацію, виписувати газету «Вісник 
Фермер України», приймати участь у заходах АФЗУ і бути 
активним (захищати свої інтереси, коли це необхідно). 

Тому сьогодні ми вже йдемо до першої 1000 таких 
фіксованих членів. Це дає перспективу формування но-
вої якості наших взаємовідносин між кожним фермером, 
а фермера з нами. Тому цей крок не тільки є тимчасовим 
або одномоментним, він є початком довготривалої дороги. 
Через формування системи нашої співпраці з усіма учас-
никами ринку ми формуємо зрозумілий пакет потреби 
фермера. Тобто, ми, маючи анкети кожного господарства, 
можемо виходити на виробництво в тому чи іншому ре-
гіоні тієї чи іншої продукції фермерського господарства. 
Знаючи конкретного виробника, ми можемо рекомендува-
ти, формувати товарні партії, об’єднання (для масових за-
купівель/ продажів), підтримувати кооперативи і не давати 
себе ошукувати!

Скажіть, які, на Вашу думку, на сьогодні існують 
проблеми в українському селі? Та які шляхи вирішення 
Ви вбачаєте?

Найбільша проблема у економіці кожного дрібного чи 
середнього фермера – це те, що його обкрадають почина-
ючи від 30% на кожній тоні пшениці і закінчуючи аж 2/3 
вартості на кожному літрі молока. Тому як боротися з цим 
відкритим злодійством? Шлях - об’єднання! Без об’єднан-
ня ми не зможемо протистояти монополіям, корупції, зло-
дійству, та всім тим проблемним факторам, які є у житті 
українського фермера. Тому цей основний магістральний 
напрямок для нас є формування фіксованого членства. Ми 
вже зробили цей крок в 7 областях. І до наступного року 
ми вже будемо мати нову якість, нові принципи формуван-
ня членства, взаємозв’язку, розуміння і відповідальності в 
Асоціації фермерів.

Розкажіть про Ваші плани щодо подальшої діяльно-
сті Асоціації? Які дії вже зроблені у цьому напрямку?

Нам необхідно працювати над формуванням сімейних 
фермерських господарств і виходити за межі 40 тис фер-
мерських господарств. Ми зможемо вийти на новий рівень. 

Ми сформовували виконавчу дирекцію– це і юридич-
ний відділ і група радників, і консультанти та інші, які як 
на громадських,так і на професійних основах щоденно 
працюють, не дивлячись на годинник коли прийти, коли 
піти над реалізацією цієї нашої політики. Ми оновляємо і 
по-новому будуємо стратегію наших інформаційних вісни-
ків  – це газета «Вісник Фермер України», це наші інтер-
нет-сайти. Ми долаємо всі ті фінансові перешкоди, борги, 
які мали в Асоціації. Це непросто, це складно,бо необхідно 
вкладати ресурси сьогодні у розвиток Асоціації, виконання 
статутних завдань. Приходиться погашувати борги мину-
лих місяців і минулого року поступово, поетапно. 

Я глибоко переконаний, що ці перші100 днів дали не-
абиякі плідні результати, вони дали найголовніше – впев-
неність і переконання всім тим, хто працюють над реалі-
зацією цих засад. Я безмежно вдячний і нашому активу, і 
віце-президентам і багатьом головам обласних асоціацій за 
розуміння. Ми маємо усвідомлювати, що цими першими 
кроками ми розпочинаємо повертати віру в те, що власни-
ми силами можна змінювати ситуацію, життя українського 
фермера та й ситуацію в українському селі. Ось такі корот-
кі перші кроки нашої діяльності, які з оптимізмом дають 
нам можливість подивитись у майбутнє.

Журналіст АФЗУ Софія Феджора
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«ЛОКОМОТИВ» АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ ЧИ ДОХЛА КОНЯКА?
Як виявилося, в Україні дуже багато тих, хто хоче 

стати машиністом такого «локомотиву», який щоріч-
но збільшує експорт продукції екстенсивних сільсько-
господарських культур – зернових і олійних культур. 
Йому («локомотиву») приписують чудодійні можливо-
сті стати основою структурних реформ, модернізації 
країни та розвитку усієї економіки. Дійсно, ряд вчених 
визнають розвиток галузі тваринництва локомотивом, 
виходячи з того, що в цій галузі використовується зна-
чна частка ресурсів галузі рослинництва та різко зро-
стає зайнятість населення і досягається вища ефектив-
ність, ніж за варіанту нарощування експорту зерна. На-
приклад, Канада, Бразилія тощо, які давно були відомі 
в світі як експортери зерна, а в останні двадцять років 
замінюють цю діяльність на експорт яловичини.

Чи може бути процес нарощування експорту зерна 
«локомотивом»? Він що, дає поштовх до розвитку ін-
ших галузей? Все навпаки. Екстенсивна зернова спеціа-
лізація потребує мінімуму інвестицій. Потужна техніка 
для зернового господарства (трактори і комбайни) – за-
рубіжні (підтримуємо розвиток зарубіжного машинобу-
дування). Ця галузь на одиницю площі дає найменший 
рівень прибутку, в порівнянні з технічними культурами, 
а тому ефективність забезпечується за рахунок масшта-
бу – концентрації великих земельних площ. Про це ще 
на початку минулого століття писав ватажок світового 
пролетаріату В. І. Ленін: ефективність (величина при-
бутку на 1 га землі) в штатах інтенсивного землероб-
ства промислової Півночі США вища за менших розмі-
рів ферм, ніж на великих фермах зернової спеціалізації 
Півдня. Чим не приклад для сучасної України?

Експорт зерна також не сприяє розвитку тваринни-
цтва, а відповідно не вносяться органічні добрива на 
поля. Цей «локомотив» – порожняк не гонить. З обся-
гами експортованого зерна і насіння олійних культур 
вивозиться до 10 % від їх маси поживних речовин на 
десятки мільярдів гривень. На таку ж суму втрачається 
поживних речовин після спалювання рослинних решток 
на полях і сінокосах. З іншого боку за екстенсивної спе-
ціалізації (виробництво лише зернових та олійних куль-
тур) потреба в робочій силі в Україні скоротиться до 
свого мінімуму – 50 - 100 тис. сільських жителів. Так 
що такий «локомотив» перевантажений втратами, ніж 
користю для всієї країни.

Скільки ж приносять у Державний бюджет обсяги 
внутрішнього споживання хліба та експорту зерна? За 
повідомленням аналітиків у 2009 р. вітчизняні експорте-
ри одержали майже стільки прибутків, як і все сільське 
господарство. В Канаді, наприклад, 1 т пшениці, яка до-
ходить до виробництва хлібин, приносить у державний 
бюджет до 10 тис. канадських доларів. Для українського 
рівня споживання хлібопродуктів (витрачається 6 млн т 
пшениці) до Державного бюджету повинно б надійти 60 
млрд. канадських доларів. Так скільки ж надходить до 
українського бюджету від чемпіонства з експорту зер-
на? За прозорих відносин на зерновому ринку цієї суми 

було б достатньо, щоб всі фінансові проблеми країни 
можна було вирішити без збільшення плати за послуги 
ЖКХ.

Як же виявляють «локомотив» інші країни? Нагадає-
мо, що в економіці всі галузі взаємопов’язані між собою 
через технологічні коефіцієнти. Якщо в якусь галузь за-
лучити інноваційні інвестиції, в ній цей коефіцієнт ско-
ротиться. Звідси, у всіх інших галузях, які технологічно 
взаємодіють з інноваційною галуззю, також скоротяться 
технологічні витрати, які формують собівартість виро-
бленої продукції. Звідси є проблемою знайти цю галузь, 
першочергове (за обмежених фінансових ресурсів) ін-
вестування якої забезпечить максимальний ефект в на-
ціональній економіці. Тобто, стоїть завдання відшукати 
галузь (або її підприємства), які можуть бути локомо-
тивом, з критерієм – мінімум інвестицій з максимумом 
ефекту.

І тут з‘являються нові проблеми, які ускладнюють 
пошук «локомотиву», а саме: в національній економіці 
ефектом є не тільки маса прибутку, але й максимальна 
зайнятість населення та охорона навколишнього при-
родного середовища. Об‘єднання в єдине ціле в націо-
нальному масштабі проблеми забезпечення достойного 
рівня прибутковості, зайнятості населення й охорони 
навколишнього природного середовища можливе лише 
з допомогою моделі структурного аналізу – моделі «ви-
трати - випуск» (міжгалузевого балансу) В. Леонт‘єва, 
які необхідно розробити за основними секторами еко-
номіки в регіональному та загальнодержавному вимірі. 
Тут слід відмітити, що ніхто із ватажків, які є глаша-
таями нового світлого майбутнього, про проблеми роз-
робки моделей «витрати - випуск» навіть і не згадують. 
Але без таких моделей структурної перебудови економі-
ки неможливо успішно організувати і провести будь-яку 
реформу, а тим більше вирішити соціально - економічні 
проблеми.

Тому коли слухаєш різних державних керманичів, 
або ж претендентів на їх посади, які обіцяють нам вирі-
шити проблеми зайнятості населення, наповнити Дер-
жавний бюджет фінансовими коштами тощо, весь час 
з‘являється тривожна думка – падіння економіки не зу-
пиниться, а прискориться. Ще більша тривога обпекла, 
коли на днях прослухав шляхи до світлого майбутньо-
го, які об‘явили міністри тіньового Уряду опозиційного 
блоку на кшталт: «ми знаємо», як боротися з бідністю, 
рейдерством, як створити нові робочі місця, відновити 
Донбас тощо. Про це, окрім Прем‘єр-міністра опозиці-
йного Уряду Б.Колесникова (його вектори економічного 
успіху – сільське господарство, промисловість, електро-
енергетика, інформаційні технології, туризм), озвучив 
Міністр опозиційного Уряду з питань економічного роз-
витку і торгівлі Є. Мураєв: «цільова підтримка сільсько-
го господарства, переозброєння промисловості, ство-
рення спеціальних економічних зон і розвиток туризму 
– все це складові частини нашої економічної стратегії». 
Після ознайомлення слухачів тіньового Уряду зі складо-

вими «серйозної» стратегії, в якій записано, що і як ро-
бити, найбільш порадувала українців віце-прем‘єр-мі-
ністр опозиційного блоку із соціальної політики та 
пенсійної реформи Н. Королевська. Якщо на колишніх 
виборчих перегонах вона обіцяла всім в Україні рівень 
заробітної плати не нижче 2 тис. дол. США за місяць, то 
зараз поставила лише завдання і мету стратегії – побу-
дувати в Україні сучасний соціальний захист населення 
шляхом застосування європейських соціальних стан-
дартів. Виникають запитання: звідки візьмуться євро-
пейські соціальні стандарти, якщо представники опози-
ційного Уряду (вони ж еліта Партії Регіонів), як видно 
з їх виступів, тільки знають, як вирішити всі проблеми 
економіки? Хто ж Партії Регіонів у 2010 - 2013 рр. зава-
жав застосовувати їх «знання» та розвивати економіку, 
запроваджувати європейські соціальні стандарти, а не 
доводити до жахіття соціально-економічний стан в кра-
їні, який закінчився Майданом?

І на закінчення щодо напряму руху «локомотиву». 
Профільний міністр його направляє на подальше наро-
щування виробництва зерна та його експорту з метою 
нагодувати населення всього світу, в той час як значна 
частка власного населення не може доступитися до ос-
новних видів продовольства, особливо молока і м‘яса. 
Чи передбачило Мінагрополітики нагодувати власне 
населення та організувати в цьому році хоч по одному 
робочому місці в кожному із сіл України? Чим вони бу-
дуть займатися?

Сподіваюся, що «локомотив» швидко зупинимо, ог-
лянемося і об’єктивно оцінимо ситуацію, в якій опини-
лися сільські жителі і весь аграрний сектор. Інакше зно-
ву можемо опинитися у протилежному до мети напрям-
ку (Бельгійці, наприклад, жартують, що на їх дорогах 
найнижча в ЄС дозволена швидкість руху автомобілів – 
через малий розмір країни можуть її пролітати і опиня-
тися в Німеччині, Франції або Голландії). Так зробили, 
наприклад, у США, коли за часів М.С.Хрущова приско-
рили аграрний «локомотив» і розпочали експортувати 
щорічно до 20 млн. т зерна в СРСР, але швидко оцінили, 
що втрати від вітрової і водної ерозії грунту і вивозу 
поживних речовин значно вищі, ніж ефект від приско-
рення. Може і у нас хватить розуму оцінити ситуацію, 
територію, розміщення виробництва, зайнятість насе-
лення, існуючий і несправедливий перерозподіл земель 
між чужими для села людьми та адаптувати структуру 
виробництва, його спеціалізацію і концентрацію до ото-
чуючого ринкового середовища із зростаючим попитом 
у першу чергу на продовольство трудомістких галузей 
– тваринництва, овочівництва, садівництва тощо. Цей 
напрям структурних змін у спеціалізації призведе до 
вирішення основних проблем як зайнятості населення, 
так і наповнення фінансовими коштами Державний бю-
джет. І головне – про соціальну напругу забудемо, як і 
не будемо згадувати. Не буде для цього підґрунтя.

Микола Калінчик, доктор економічних наук,
керівник аналітичного центру АФЗУ.

ВІСТІ З ФЕРМЕРСЬКОГО ПОЛЯ продовження
Кіровоградська область
Костянтин Бойчук (Ульяновський р-н, фермерське 

господарство «Бойчук», у власному користуванні 300 
га землі, напрям діяльності – рослинництво) зазначає, 
що про ситуацію з поверненням ПДВ ще нічого не 
відомо.

У кредитуванні зараз нагальної потреби немає, 
тому намагаються не брати. Щодо податкових орга-
нів, то натиск суттєво зменшився. Оскільки досить 
недавно став членом Асоціації, то якихось грандіоз-
них змін поки що не відчув, будемо дивитися.

 Олександр Вовненко (Добровеличівський р-н, 
фермерське господарство «Вовненко З.Є.», у власно-
му обробітку – 70 га, займається вирощуванням с/г 
культур) розповідає, що не є платником ПДВ, банків-
ськими кредитами також намагається не користувати-
ся. Щодо полегшення орендування землі має простий 
вихід – віддати документацію сільським радам, щоб 
справа вирішувалася на місці. Корупція у сфері зе-
мельних відносин, на жаль, існує, особливо, при роз-
дачі паїв в оренду. Компанії погоджуються страхувати 
не лише техніку, а також посіви та майно, що певною 
мірою покращує ситуацію. 

Херсонська область
Леонід Кириченко (Каховський район, фермерське 

господарство «Зоря Каховщини», віце – президент 
АФЗУ. в обробітку 850 га землі, напрямок діяльності 

– овочівництво, зернові) висловив занепокоєння бага-
тьох своїх колег переведенням спец рахунків в Держ-
казначейство. За його словами на сьогоднішній день 
продажі у фермерів невеликі, вся продукція в основ-
ному реалізована і значних проблем з поверненням 
коштів з казначейства не має. Але що буде коли піде 
масова реалізація овочевої продукції та зернових? Чи 
не почнуть «зависати» кошти та затримуватися пла-
тежі?

Ще одну проблему Леонід Петрович вбачає при 
роботі з торговими мережами. Оплата за поставлену 
продукцію здійснюється як правило через 1 – 3 місяці 
після її поставки. А ПДВ на спец-рахунок необхідно 
перерахувати, згідно закону, по першій події, тобто 
відразу після поставки. Де взяти на це кошти?

Володимир Сатеєв (Каховський р - н, фермерське 
господарство «Терни - ЛВ», у користуванні – 25 га 
землі, займається овочебаштанними культурами) роз-
повідає, що працюють без ПДВ, намагаються креди-
тів не брати. Страхування стосується тільки техніки. 
Діяльністю податкових органів задоволений. А ось 
покращень поки що не помітив. Було б бажано запро-
вадити кредитну або пільгову програму, спробувати 
контролювати ріст цін на мінеральні добрива тощо.

Харківська область
Галина Пересада (Красноградський р - н, фермер-

ське господарство «Шанс», напрям діяльності – рос-

линництво, тваринництво) заявила, що з березня у 
них відсутній Голова адміністрації і досі ніхто не при-
значений на цю посаду. Справи з кредитуванням та 
страхуванням старається не мати, бо так безпечніше 
та і потреби нагальної немає. Перевірка податковими 
органами здійснювалася 3 роки тому, так що скарги 
відсутні. За усіма посівними роботами покращень або 
погіршення не відчули, всі зміни ще попереду.

Сумська область
Юрій Таран (Краснопільський р - н, фермерське 

господарство «Марченків», в обробітку – 47 га землі, 
напрям діяльності – рослинництво, скотарство) зазна-
чає, що сучасної ситуації щодо повернення ПДВ не 
чув, бо платників в області досить небагато. Землю 
не орендує, однак випадки із корупцією засвідчені, 
навіть затримання були. На зустрічі фермерів із бан-
ками стало відомо, що сільське господарство не всі 
беруться кредитувати. Обласними податковими орга-
нами задоволений: будь - які утиски з їхнього боку 
відсутні, навпаки, можуть навіть роз’яснити деякі пи-
тання, з якими виникають труднощі. Роботою Асоці-
ації загалом задоволений, однак вбачає ще цілий ряд 
завдань: залучення нових членів, об’єднання ферме-
рів на всіх рівнях, вирішення економічного питання 
та кредитів, винесення цих питань на всезагальне об-
говорення.

Софія Феджора,журналіст АФЗУ
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ

Єдине застереження: перш ніж розширювати площі 
картоплі, слід мати варіант збуту. Особливо це є акту-
альним з урахування високих врожаїв цієї культури в 
минулому році та відповідно низької ціни її реалізації, 
яка під час збирання становила 1,5 – 2,5 грн. за кіло-
грам, а станом на квітень 2015 - в межах 3,5 грн. за 
оптові закупівлі, та 4 - 6 грн. в роздрібі.

Для отримання врожаїв в межах 30 - 35 т/га необ-
хідно використовувати інтенсивну технологію вирощу-
вання картоплі з урахуванням грунтово-кліматичних 
умов господарства та щорічно вносити корективи, які 
враховують метеорологічні умови року, тип грунту, фі-
тосанітарний стан, особливості сорту тощо.

Бажаними попередниками для картоплі є озимі 
зернові культури, в основному пшениця. Солому по-
дрібнюють комбайном під час збирання врожаю зерна 
і дискують важкими дисковими боронами. Картоплю 
не можна садити після пасльонових культур - перець, 
баклажани, помідори, ну і зрозуміло після самої кар-
топлі. Постійне вирощування картоплі на одному місці 
протягом декількох років призводить до накопичення в 
грунті хвороб і шкідників та однобічному виносу по-
живних елементів.

Оранку проводять наприкінці вересня – на початку 
жовтня на глибину 27 - 28 см. Під оранку вносять фос-
форні та калійні мінеральні добрива, азотні, – навесні 
під культивацію. Слід зазначити, що застосування нау-
ково обгрунтованої сівозміни дає можливість підвищи-
ти врожайність, покращити фітосанітарний стан.

Система удобрення та захисту
З калійних добрив краще вносити калімагнезію – 5 

ц/га (К28Mg8), що становить 140 кг/га діючої речови-
ни калію і 40 кг/га діючої речовини магнію. Найкраще 
співвідношення азоту, фосфору, калію та магнію – N: 
Р: К: Mg = 1,1: 1,0: 1,3: 0,5. Добрива що містять хлор 
(калійна сіль, каїніт та ін) знижують вміст крохмалю 
і смакові якості, затримують фотосинтез, підвищують 
вміст нітратів, тому використовувати їх під картоплю 
не бажано.

Якщо з осені мінеральні добрива не вносилися, на-
весні застосовують складні добрива – нітроамофоску 
(N17P17K17) та інші. У системі удобрення картоплі пе-
редбачається сумісне внесення органічних і мінераль-
них добрив. Рекомендовані норми мінеральних добрив 
на родючих (чорноземах) грунтах – N70-90Р60-90К80-
120Mg30-45. На бідніших грунтах норму добрив збіль-
шують до N90-120Р90-120К120-150Mg45-60. Фосфор-
ні і калійні добрива вносять восени під оранку, азотні 
– під весняну культивацію. Надлишкові норми азоту 
можуть спричинити нагромадження нітратів у буль-
бах. Щоб цього не допустити, краще з азотних добрив 
використовувати сечовину (карбамід-СО (NН2) – СО 
використовується в процесі фотосинтезу, а NН2 не дає 
нітратів.

В разі великої забур’яненості полів необхідно за-
стосовувати гербіциди. Останнім часом великою про-
блемою стало пошкодження бульб картоплі личинкою 
травневого жука. Щоб запобігти цьому бульби прот-
руюють препаратом Престиж з нормою 1 л у 10 л води 
на 1 т бульб. Результат дії препарату дає хороші резуль-
тати. Як правило, на посівах протягом усієї вегетації 
колорадські жуки не з’являються і не виникає необхід-
ності обприскувати картоплю інсектицидами. Діючою 
речовиною препарату Престиж є імідаклоприд (140 г 
/ л), що належить до класу хлорнікотінілов, які мають 
відмінну системну і контактну дію. Старий колорад-
ський жук, що зимує в грунті, гине під дією Престижу, 
отже відсутня яйцекладка, на посівах немає личинок 
жука.

На основі цієї ж діючої речовини виготовляється 
інсектицид Конфідор, який розроблено згідно з підви-
щеними вимогами до екологічної та санітарної безпеки 

засобів хімічного захисту. Причому рекомендується за-
стосовувати його якраз в період масового відкладання 
яєць старими жуками, не очікуючи появи личинок пер-
шого покоління. Але саме в цей час захисну дію прояв-
ляє Престиж. Протруйник Престиж містить у своєму 
складі також фунгіцид (діюча речовина пенцікурон, 
150 г / л), який захищає рослини від хвороб з грунту 
(наприклад, різоктонія).

Посадка, догляд
Навесні необхідно провести культивацію, наприклад 

з допомогою КПС-4, в два сліди, першу – під час фізич-
ної стиглості грунту, другу – перед садінням картоплі. 
Оптимальна ширина міжрядь – 70 см. За допомогою 
двох-трьох міжрядних розпушувань знищують бур’я-
ни. Сходи картоплі бажано присипати шаром грунту 
2 - 4 см, що дає можливість знищити сходи бур’янів і 
сприяє кращому розвитку кореневої системи у рослин 
картоплі. У разі появи сходів бур’янів їх знищували за 
допомогою гербіцидів: Тітус (40 г / га) + Зенкор (200 г / 
га) + Тренд (200 мл / га). Така обробка захищає поле від 
бур’янів до збирання картоплі.

Для того , що б картопля швидко і дружно зійшла 
її необхідно проростити. Пророщування проводитися в 
теплому приміщенні при температурі від 15 ° С до 20 
° С. Дуже важливим є наявність світла в приміщенні. 
Якщо пророщувати в темряві паростки виходять тон-
кими і білими при цьому легко обламуються. Якщо 
насіннєву картоплю висвітлювати - паростки будуть 
короткими, товстими і добре триматимуться на клубні.

Коли грунт добре прогріється до 9 - 10° С; картоплю 
необхідно висаджувати в землю. Посадка дуже важли-
вий момент, необхідно все зробити правильно, так як 
помилки не можливо буде виправити. Методи посадки 
картоплі слід розділити на ручний і механізований, по-
садку картоплі на присадибних ділянках в основному 
використовують ручну. Схема посадки вибирається з 
цільового використання картоплі - якщо це ранні на-
сіння і вони не будуть зберігатися , посадку роблять 
густішою, якщо на зберігання - тоді рідше. Найбільш 
поширені схеми для ранньої картоплі - 50 на 30 або 60 
на 25, для пізнього 60 на 30 або 75 на 25. Існує так само 
квадратно- гніздовий спосіб посадки картоплі, при цьо-
му відстань в ряду і міжряддя однакові 40 на 40 або 45 
на 45. Глибина посадки бульб так само дуже важлива, 
слід садити неглибоко на 6 - 8 см.

Є один цікавий метод вирощування картоплі. Його 
частіше використовують в умовах надлишку вологи. 
Картопля заздалегідь пророщується і розкладується на 
поверхні грунту. По можливості бульби посипають тор-
фом і вкривають соломою. Її шар при цьому повинен 
бути не менше 30 см. Картопля під соломою проростає, 
після чого викладають ще один шар 15 - 20 см так як 
вона сідає. Протягом всієї вегетації потрібно стежити 
за наявністю вологи, висихання в таких умовах не до-

пустимо. Даний спосіб посадки картоплі має на увазі 
легке прибирання, потрібно просто відгребти солому і 
зібрати урожай.

За голландською технологією скорочують до мі-
німуму кількості механічних обробок при догляді за 
посадками. Дуже важливий правильний розрахунок 
густоти посадки картоплі.Роблять так, щоб на 1 кв. м 
розвивалося не менше 30 стебел.

Щоб обробити грунт перед посадкою і сформувати 
гребінь, голландська технологія передбачає застосуван-
ня фрезерних знарядь. Коли високий гребінь сформова-
ний, інших міжрядних обробок грунту за цією техно-
логією не передбачається. Але якщо не застосовувати 
гербіциди проти бур'янів, то без міжрядного розпушу-
вання і підгортання на наших угіддях ніяк не обійтися. 
Велике значення має і ширина міжрядь. Голландські 
фермери садять картоплю з міжряддями шириною 75 
см.

Високий урожай картоплі можна отримати лише 
при ретельному догляді за картоплею. При появі сходів 
необхідно провести підгортання бульб при цьому ви-
сота гребеня може бути і 30 см у висоту - чим вище 
гребінь, тим краще. При вирощуванні картоплі грунт 
потрібно постійно тримати в розпушеному стані не 
допускати пересихання або перезволоження . Так само 
важлива боротьба з бур'янами, їх краще всього знищу-
вати на початку вегетації, так 3 - 4 рази за сезон бур'яни 
потрібно прибирати з площі.

Найважливіша проблема в картоплярстві – захисти-
ти посіви від ураження хворобами, особливо фітофто-
рою. Без обробки фунгіцидами практично неможли-
во виростити високий урожай бульб. Для захисту від 
хвороб картоплю обприскують п’ять разів. Для першої 
обробки використовують фунгіцид Татту (3 л / га) при 
перших ознаках захворювання рослин або перед зми-
канням рослин у рядках. Крім захисту від хвороб, Тат-
ту має стимулюючу дію на ріст рослин картоплі. Через 
8 - 12 днів після першого обприскування посіви обро-
бляють вдруге препаратом Танос (0,6 кг / га). Втретє 
картоплю обробляють фунгіцидом Ридоміл Голд (2,5 кг 
/ га) через 8 - 10 днів після другої обробки. Для четвер-
того обприскування використовують знову Танос (0,6 
кг / га), який вносять через 12 - 14 днів після третьої 
обробки. Через 8 - 10 днів посіви обробляли в п’ятий 
раз фунгіцидом Курзат (2,5 кг / га). Така система за-
хисту дає можливість протягом вегетації мати достат-
ню вегетативну масу і рихлу поверхню, яка забезпечує 
достатню інтенсивність фотосинтезу для формування 
високого врожаю бульб.

За тиждень до збору врожаю бадилля скошують. 
Бульби прибирають картоплезбиральною технікою.

Економічні розрахунки

Якісне насіння - ключ до хорошого врожаю. У Ні-
меччині завдяки якісному посівному матеріалу збира-
ють в середньому 40 тонн картоплі з гектара, в Україні 
– 14 - 17 тонн.

Тобто, виторг при середній ціні 3 грн. за кілограм 
може становити більше 50 000 грн з гектару. Нажаль, 
при нестабільній гривні, а відповідно і вартості палива, 
добрив та засобів захисту рослин, дуже важко прора-
хувати собівартість вирощування картоплі та кінцевий 
прибуток з гектару. З минулого досвіду відомо, що на-
приклад у 2010 році рентабельність виробництва кар-
топлі становила 600%, у 2012 – біля 90%. Якою буде в 
цьому році – не відомо.

Але є шляхи підвищення рентабельності. Це вико-
ристання високоякісного посадкового матеріалу та су-
часних технологій для збільшення врожайності до 35 
тон з гектару, а також вирощування надранніх сортів, 
адже вартість першої молодої картоплі в 5 -10 разів 
вища ніж звичайної.

Матеріал підготувала Олена Юрченко



6 № 7-8 (353-354)
1-30 КВІТНЯ 2015 РОКУ ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24

Газета "Вісник Фермер України"
реєстраційне свідоцтво:
КВ 5260 від 03.07.2001 року.
Видається з 1999 року
Передплатний індекс - 21591
Засновники:
АФЗУ,Укрдержфонд та 
ТОВ"Експо-центр Господар"

Видавець - 
ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ"
Директор Михайло Данкевич

Рекламний відділ
Віктор Зволинський
Журналіст Володимир Ярошенко
Юридична підтримка - компанія
"Олексій Пуха і Партнери"
Адреса для листів:
01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, 
буд.21, оф. 415 
ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ"
Адреса редакції:
м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 21, 
оф.415

Телефон редакції:
(044) 501 -78-23
Рекламний відділ:
(044) 501-78-23, 501-78-24
E-mail: farmexpo@ukr.net
Сайт: www.farmer-ukr.com

Відділ розповсюдження:
(044)501-78-23
E-mail: farmexpo@ukr.net
Головний редактор ВФУ
Михайло Данкевич

Редакційна рада:
Президент АФЗУ
Іван Томич
Генеральний директор ССОКУ
Василь Кононенко

Керівник інформаційно-
консультативного центру АФЗУ
Олег Кирницький
Юрист АФЗУ
Василь Горбачов
Пороченко Максим

Друк: ТОВ "Прес Корпорейшн 
Лімітед"
21034 м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А
Тел.: (0432) 55-63-97
Підписано до друку - 20.04.2015
Віддруковано - 21.04.2015

Віповідальність за зміст рекламноих 
оголошень несе рекламодавець.
Наклад - 8100 примірників.

Замовлення № 157804

228-48-19

ДОВГЕ ВІДЛУННЯ КОРОТКОГО ПОСТРІЛУ
На жаль, нинішні часи внесли свої негативні коректи-

ви і в шляхетну справу аматорської риболовлі. З одного 
боку, рибалок вже не задовольняє саме лише сидіння над 
ставком із вудкою, а з іншого – той ставок тепер комусь 
належить, скажімо, на правах оренди, а риба в ньому є 
власністю орендаря. Яким би не було заплутаним наше 
земельне законодавство, але в ньому вищезгадані норми 
прописані досить чітко. Тому, коли рибовод - орендар із 
Житомирщини Юрій Сидор зробив зауваження своєму 
сусідові Валерію П. щодо правомірності його риболовлі 
на орендованому Юрієм ставку, він не мав наміру створи-
ти підстави для виникнення конфлікту. Але сталося так, 
що в результаті «крутої» розмови двох чоловіків на березі 
ставка в селі Семенівці пролунав постріл, а в спину Юрія 
Богдановича потрапила гумова куля з револьвера громадя-
нина П. Лікарі кваліфікували цей факт як «непроникаюче 
поранення правої половини грудної клітки з травматичної 
зброї», а міліціонери – як випадковий постріл. Справу 
вже давно можна було б завершити, якби не дивна пози-
ція бердичівських правоохоронців, які від самого почат-
ку кримінального провадження вдалися до таких викру-
тасів у документах, що навіть не зразу можна зрозуміти, 
що це: висновок людини в погонах чи марення. Посудіть 
самі: у постанові слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС 
України в Житомирській області Сидорчука Б. В. читаємо 
«08.07.2014 року, приблизно о 18 годині, невстановлена 
слідством особа, під час перебування біля озера в с. Семе-
нівка Бердичівського району, на грунті раптово виниклих 
неприязних відносин здійснила один постріл з пристрою, 
схожого на травматичний револьвер, в область плеча Си-
дору Ю. Б., чим заподіяла останньому тілесні ушкоджен-
ня». А далі слідчим встановлено, що «внаслідок пострілу 
із травматичної зброї Сидор Ю. Б. отримав легке тілесне 
ушкодження, при цьому дії Примака В.А. були здійснені 
з необережності і таким чином, зазначені обставини слу-
гували підставою для закриття кримінального проваджен-

ня у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального 
правопорушення, передбаченого ст.. 125 КК України». 
Оскільки подія відбувалася у присутності численних свід-
ків, з якими слідчий мав можливість спілкуватися задля 
встановлення істини, така туманна термінологія нагаду-
вала монолог гімназистки, яка несподівано дізналася, що 
вагітна, та ще й невідомо, від кого. Тому цілком закономір-
но, що Бердичівський міжрайонний суд у відкритому су-
довому засіданні від 24.02.2015 року задовольнив скаргу 
Сидора Юрія Богдановича на постанову слідчого від 18 
жовтня 2014 року про закриття кримінального проваджен-
ня і згадану постанову СКАСУВАВ.

У бесіді з нашим кореспондентом Юрій Сидор за-
значив, що має всі необхідні документи для легітимного 
провадження своєї справи: Науково - біологічне обґрун-
тування, Режим рибогосподарської експлуатації, який 
містить Регламентації ведення любительського та спор-
тивного рибальства, розроблені на підставі «Інструкції 
про порядок здійснення штучного розведення, вирощу-
вання риби, інших водних живих ресурсів та їх викори-
стання в спеціальних товарних рибних господарствах» 
та «Правил любительського і спортивного рибальства», 
затверджених відповідними наказами Державного коміте-
ту рибного господарства України, інші нормативні й орга-
нізаційно-розпорядчі документи. Все, що відбувається на 
водоймі, підпорядковане Закону, і ніхто не має права його 
порушувати.

Здавалося б, можна поставити крапку в цій безглуздій 
історії. Але, на жаль, це не так. Комусь дуже не хочеться 
визнати, що риборозплідна діяльність Юрія Сидора здійс-
нюється на законних підставах, тому 11.03.2015 його по-
відомили «про підозру». Фабула цього повідомлення така: 
«в серпні 2012 року ФОП Сидор Ю. Б., який достовірно 
знав, що договір оренди водного об’єкта не дає права ви-
користання земельної ділянки водного фонду, самовільно 
зайняв земельну ділянку із земель водного фонду та сані-

тарно - захисної зони загальною площею 14, 39 га для ри-
борозведення». Іншими словами, Бердичівська міжрайон-
на прокуратура розпочинає нове слідство. Мабуть, насам-
перед для того, щоб слідчий Сидорчук Б. В. не нудьгував, 
а його «підопічний» Сидор Ю. Б. начувався і мав клопоти. 
А модератором у цьому процесі бачиться інша зацікавлена 
особа, чиї паркани оточили злощасний ставок, перешкод-
жаючи місцевим селянам обробляти свої городи. Але це 
вже інша історія…

Редакція не уповноважена давати правові оцінки діям 
учасників описаного вище конфлікту й тим більше пра-
воохоронцям, але хотілося б, щоб Житомирська обласна 
прокуратура взяла справу під свій контроль і посприяла 
якомога швидшому примиренню сторін, а Бердичівська 
РДА, яка надала Сидору Ю. Б. ставок в оренду, забезпе-
чила необхідні умови для здійснення ним риборозплідної 
діяльності. Ця діяльність винятково важлива, адже сьогод-
ні рибні ресурси у відкритих водоймах практично вичер-
пані, і причиною такого ганебного явища є браконьєрство, 
що набрало катастрофічного розмаху за роки української 
незалежності. В Україні 63 тисячі великих і малих річок, 
озер, ставків перебувають під безперервним браконьєр-
ським тиском (це лихо національного масштабу). Разом із 
тим, риби хочеться всім, а вона найкраще розмножується 
й росте лише в спокійних умовах, тобто в ставках приват-
них рибоводів. Отже, кожен орендар певною мірою вико-
нує продовольчу програму держави, і заважати йому гріх.

Мабуть, найкращий вихід із ситуації – мирні перего-
вори учасників конфлікту, за круглим столом і з прямими 
намірами. Іншого, повірте, просто немає, а застосовувати 
«закон Кольта» для вирішення побутових проблем не вар-
то. Адже кулю не повернеш, та й ніхто не знає, коли і з 
якого боку її чекати.

Володимир ЯРОШЕНКО

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРЕНДИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
У зв'язку з численними зверненнями любителів-риба-

лок з питань де і як дозволено ловити рибу в Україні, через 
те, що в останні роки спостерігаються деякі непорозуміння 
з цього приводу між рибалками-любителям та орендарями 
окремих водойм, роз'яснюємо, що з питань використання 
водойм в Україні діє Koнституція України ст. 47 Водного 
кодексу України та постанова Кабінету Міністрів України 
№ 1042/93.

У відповідності до цих законодавчих актів водні ресур-
си є об'єктами права власності українського народу, а права 
власника здійснюють органи державної влади та місцевого 
самоврядування в межах, визначених Конституцією та за-
конами України.

Зокрема ст. 47 Водного кодексу України визначає, що 
загальне водокористування здійснюється громадянами 
України для задоволення їх потреб безкоштовно, без закрі-
плення водних об'єктів за окремими особами та без надан-
ня відповідних дозволів. У статті перелічені деякі осноwв-
ні потреби громадян, до яких входять купання, плавання 
на човнах, водопій тварин, любительське і спортивне ри-
бальство.

Пункт 5 постанови визначає, що до любительського і 
спортивного рибальства належать способи ловлі риби без 
застосування обладнання для промислового вилову риби 
(сітки, неводи, ятері та ін.), а також обладнання, що заборо-
нене для використання при ловлі риби в Україні як таке, що 
наносить шкоду популяції риби, екології водних об'єктів, 
завдає поранень (електроприлади для ловлі, прилади, що 
створюють ударні навантаження, та хімічні сполуки, що 
призводять до тимчасової недієздатності риби та негатив-
но впливають на інші види водних організмів). До дозво-

лених належать вудочки, донні вудочки, закиди та вудочки 
для лову плавом, спінінги та ін.

Разом з тим, постановою з метою більш ефективного 
використання водойм в Україні для збільшення запасів 
риби дозволяється оренда окремих водойм за рішеннями 
районних органів державної влади. При цьому встановле-
но, що оренда здійснюється тільки в межах законодавства 
України та виключно для розведення, відгодівлі і посліду-
ючого вилову та реалізації тільки окремих видів риб, які 
виробляють рибозаводи в Україні. Для штучних водойм 
такими видами риб в Україні встановлені короп, товстолоб 
та білий амур. При цьому постановою визначається поря-
док і правила господарювання орендарями, зокрема щодо 
питань документальної звітності та відповідальності в разі 
нанесення шкоди.

Постановою не допускається будь-яка діяльність по 
будівництву на берегах різних причалів, будинків, складів, 
знищення очеретів у заплавах, додаткове підвищення чи 
пониження рівня води, встановлення сіток і т. ін.

Для здійснення контролю за використанням водойм 
за призначенням орендарі зобов'язуються вести відповід-
ну документацію і фінансову звітність (кількість і види 
закупленого молодняка, кількість і терміни використання 
придбаних комбікормів, графіки годівлі риби, в т. ч. і в 
спеціальних тимчасових садках для молоді, книги обліку і 
графіки перевірок стану води, насичення води киснем, за-
тверджений план вилову риби для реалізації). При цьому 
особливо наголошується, що орендар не має права вилову 
аборигенних видів риб у водоймі, а така риба підлягає піс-
ля сортування виловленого обов'язковому поверненню до 
водойми, про що складається акт за участю представників 

державного органу влади, органу місцевого самоврядуван-
ня. Нагадуємо, що до аборигенних видів риб належать всі 
види, що розмножуються у водоймі природним шляхом 
(карась, плотва, окунь, щука, плоскирка і ін.).

Орендар не має права забороняти любительське ри-
бальство на водоймі. Категорично заборонено встановлю-
вати та стягувати плату з рибалок-любителів, оскільки такі 
дії кваліфікуються чинним законодавством як здирництво і 
переслідуються законом в рамках Карного кодексу України

При цьому орендар має право попередити і контролю-
вати, щоб виловлені види риб, які розводяться, були повер-
нуті до водойми. При цьому до уваги може братися лише та 
риба, що відповідає середньоваговим показникам конкрет-
ного виду, що перебуває на відгодівлі. В якості прикладу: 
якщо виловлений короп має аналогічну вагу з усіма інши-
ми, його слід вважати таким, що перебуває на відгодівлі, 
але якщо його вага різниться з тими, що відгодовуються, 
на кілограм чи дуже суттєво, то такий короп вважається 
перебуваючим у водоймі до моменту оренди і не може бути 
предметом спору стосовно власності орендаря.

Якщо в період рибалки виникають суперечки, то вони 
вирішуються у відповідності до законодавства, при тому 
виклики до водойми працівників чергової частини міліції 
покладаються на орендаря, а рибалка призупиняється тіль-
ки після складання протоколу про порушення вимог чин-
ного законодавства однією із сторін, якщо таке здійснено 
риболовом-любителем. У разі необхідності суперечки ви-
рішуються на загальних підставах у суді.

Головне управління Державного комітету
України по водному господарству
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Продам або обміняю
сівалку «John Deere 7000», 8 рядів, для посіву 

кукурудзи, соняшника. 
Знаходиться в Київській області.

Тел.: 063 – 628 – 64 - 77

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ 
РИНКАХ УКРАЇНИ (станом на 20. 04. 2015 року)

Назва 
продукту

Оптовий ринок 
„Столичний”, м. Київ

Оптовий ринок
„Шувар”, м. Львів

Оптовий ринок 
„Нежданий”, 
с. Великі Копані 
(Херсонська обл)

Ціна
мін., грн.

Ціна
макс., грн.

Ціна
мін., грн.

Ціна
макс., грн.

Ціна
 мін., грн.

Ціна
макс., грн.

Яблуко 13,5 20,0 10,0 18,0 8,0 18,0
Виноград 90,0 100,0 70,0 100,0 - -
Груша 35,0 60,0 - - 15,0 27,0
Хурма - - 70,0 75,0 7,0 12,0
Буряк 5,0 6,0 2,8 4,0 2,5 40,0
Кабачок 52,0 55,0 29,0 29,0 50,0 50,0
Баклажан - - 60,0 60,0 - -
Капуста білокач. 7,0 12,0 11,0 12,0 35,0 40,0
Капуста пекінс. 38,0 42,0 40,0 40,0 30,0 30,0
Капуста цвітна 45,0 50,0 50,0 50,0 - -
Картопля 2,5 2,8 2,0 2,5 - -
Морква 5,0 10,0 9,5 12,0 7,0 9,0
Редис 33,0 35,0 6,0(пучок) 8,0(пучок) 20,0 25,0
Огірок 33,0 35,0 18,0 21,0 25,0 28,0
Перець болгар. 78,0 85,0 78,0 80,0 - -
Помідор 50,0 53,0 42,0 44,0 45,0 50,0
Часник 38,0 45,0 52,0 60,0 45,0 50,0
Цибуля 5,0 6,0 4,5 6,5 3,0 5,0
Цибуля зелена 20,0 30,0 20,0 25,0 12,0 20,0
Петрушка 85,0 95,0 90,0 100,0 40,0 50,0
Кріп 80,0 95,0 90,0 100,0 70,0 70,0
Салат 45,0 45,0 30,0 30,0 - -
Печериці свіжі 21, 25,0 24,0 25,0 - -
Яйця, 10 шт. 12,5 18,0 14,0 16,5 - -
Мука 14,0 15,5 9,5 12,0 - -
Олія 26,0 35,0 27,0 30,0 - -
Цукор - - 9,8 11,0 - -

ФІКСОВАНЕ ЧЛЕНСТВО
В АФЗУ

Знижки на техніку
Асоціація «Ліга машинобудівників та 

роботодавців України «УКРМАШБУД»:
ТОВ “Спецелеватормільмаш” - Заводи 

по виробництву “сильного” насіння за щадною 
пофракційною технологію Фадєєва Л.В. - 8%.

ВАТ «ХТЗ» (Харківський тракторний завод) — 
3%.

ПП ВКФ «Велес-Агро» - Ґрунтообробні 
машини та посівні комплекси — 10%. 

ТОВ “Краснянське СП “Агромаш” - 
Ґрунтообробні машини та сушарки — 10%.

ПАТ “Хмільниксільмаш” - Машини для 
внесення мінеральних добрив та

комплекси для вирощування сільгоспкультур 
без використання гербіцидів та пестицидів— 10%.

ПАТ “Уманьферммаш” - Причепи ємністю від 
5 до 40 м. кв. та ґрунтообробні комплекси — 10%.

Споживче товариство виробнича фірма 
«АГРОРЕММАШ» - 5 – 8%

Знижки на біопрепарати.
ПП „БТУ-Центр” – від 3 до 7%
Знижки  на пальне.
Товариство з обмеженою відповідальністю 

„Пульсар Бізнес Груп” – 15 - 18
Знижки на страхові послуги
Товариство з додатковою відповідальністю 

«СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ДОМІНАНТА» - 
15%

Знижки на надання послуг
Приватне сервісне підприємство «НЬЮТОН»:
- діагностика, ремонт та обслуговування с/г 

техніки, комерційного транспорту, дизельної 
паливної апаратури та легкових авто (знижка 15%);

- проектування, виготовлення, монтаж ангарів, 
павільйонів, мобільних офісів та житлових 
будиночків (3 - 9%) в залежності від обсягу 
замовлення);

- вантажні перевезення 10 - 20 тонн 
(РЕФ, Ізотерм, тент, штора) (розмір знижки 
індивідуальний);

- складські послуги, кросс-докінг, відповідальне 
зберігання вантажу, 3PL-сервіс (розмір знижки 
індивідуальний).

Товариство з обмеженою відповідальністю 
сільськогосподарське підприємство 
«НІБУЛОН» - надання членам АФЗУ більш 
вигідної закупівельної ціни в залежності від 
запропонованих обсягів зерна та його якості – 
індивідуально для кожного.

Проживання
Готель «Голосіївський» м. Київ – 20%
Відпочинок
Дочірнє підприємство „Санаторно - курортний 

комплекс „Моршинкурорт» - 10%

ЯК СТАТИ ФІКСОВАНИМ ЧЛЕНОМ АФЗУ:

1. Заповнити анкету-заяву на вступ до АФЗУ. 
Анкету можна скачати за посиланням:
http://farmer.co.ua/pages/?id=184
2. Надіслати заповнену анкету на електронну 

адресу: m_farm@ukr.net або на поштову: 01042 м. 
Київ, вул. Патриса Лумумби, 21 к. 417.

3. Перерахувати членські внески в розмірі: 
100,00 грн. – вступний та 1 грн./га. ріллі.
4. Виписати газету „Вісник „Фермер України” 

(підписний індекс 21591, стор. 19 „Каталогу видань 
України 2015 р.”)

5. Відвідувати сайти АФЗУ  (farmer.co.ua) 
та СУСОКУ (coop-union.org.ua) для отримання 
оперативної інформації.

Прес-служба АФЗУ
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«ЗЕРНОВИЙ МОДУЛЬ» - ГОТОВЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОГО БИЗНЕСУ
Група підприємств «Зернова Столиця», до складу 

якої входить машинобудівне підприємство ТОВ «Завод 
Елеваторного Обладнання» такомпанія «Зернова столи-
ця-Інжиніринг» пропонує оптимальні рішення для ХПП, 
які враховують такі актуальні питання господарств як 
обмежена площа під  забудову, застаріле зерноочисне 
обладнання та відсутність кваліфікованого обслуговую-
чого персоналу.

Сушильно-очисний комплекс стаціонарний закри-
того типу розроблений спеціально для ХПП, призначе-
ний для після збиральної очистки та сушки зерна про-
довольчого і фуражного зерна з вихідною вологістю до 
35%.

«Зерновий модуль»-Lite
Сушильно-очисний комплекс «Зерновий модуль» 

передбачає можливість:
- установки комплексу з прив'язкою до існуючих склад-
ських приміщень господарства;

- додаткової установки ємностей для зберігання зерна;
- мобільного завантаження /розвантаження продукту;

Ми надаємо повний спектр послуг з проектування, 
монтажу та шефмонтажу, пуско-налагодження, автома-
тизації пропонованого комплексу, сервісне обслугову-
вання і забезпечуємо післяпродажний супровід.

«Зерновий модуль»-Standard
Про комплекси:

• Гнучка технологічна схема руху зерна.
• Обсяг приймального бункера дозволяє виконувати
функцію накопичувального бункера.
• Автоматизація технологічного процесу знижує ризик
виникнення «людського фактору».
• Доведення зерна до базисних кондицій, без зниження
показників якості.
• Можливість доочистки зерна при відвантаженні.
Сушильно-очисний комплекс «Зерновий модуль» - це:
• Готовий продукт.

• Виконання всіх необхідних операцій одним модулем.
• Невеликі габаритні розміри.
• Оптимальні енерговитрати.
• Монтаж в короткі терміни

«Зерновий модуль»-Mobil

«Зерновий модуль»-Professional.

Детальну інформацію про інші варіанти комплексів ви можете знайти на нашому сайті www.zeo.ua у розділі Зернові модулі. Комплекси можуть бути адаптовані під ваш 
конкретний випадок. Наші технологи за бажанням замовника здійснюють виїзди на об’єкти та пропонують оптимальні рішення.

Сушильно-очисний комплекс «Зерновий модуль»-Lite  для зерна складається з 
наступних вузлів:

- Приймальний вузол;
- Зерноочисний вузол;
- Сушарний вузол
- Металеві конструкції;
- Бункер для відходів; 
- Оперативний бункер;

- Бункер вологого зерна; 
- СДАУ комплексу. 
До складу комплексу входить:
Прийом/відпуск зерна - 100 т/год
Очищення зерна - 100 т/год
Сушка зерна - 22 т/год

Сушильно-очисний комплекс Зерновий модуль «Professional» передбачає 
можливість:

- установки комплексу з прив'язкою 
до існуючих складських приміщень 
господарства;
- додаткової установки ємностей для 
зберігання зерна;
- надання послуг іншим господарствам.

До складу комплексу входить:
Прийом/відпуск зерна - 100 т/год
Очищення зерна - 100 т/ год
Сушка зерна - 22 т/год
Зберігання зерна - 12000 тонн

Серед виконаних робіт

Україна, с. Біла, Чортківський район, Тернопільська обл.
Групою підприємств «Зернова столиця» у 2014 

року успішно були завершені роботи з будівництва 
зернового модуля «MOBIL». Це комплекс міні-елева-
тора з окремо розташованими металевими силосами, 
загальним обсягом 5204 м³, мобільного завантаженням 

і розвантаженням зерна.
Комплекс робіт складався з розробки проекту, по-

стачання обладнання компанії WESTEEL, монтажу та 
будівництва« під ключ ». Введення комплексу в екс-
плуатацію було здійснено у травні 2014 року.

Верля Володимир 
Михайлович 
- директор 
Тернопільського 
представництва групи 
підприємств 
«Зернова столиця»

verlja@zeo.ua;
ternopil-office@zeo.ua
Сайт компанії: 
www.zeo.ua
Адреса: м. Тернопіль, 
вул. І. Мазепи, 10, 
оф.204

За додатковою інфор-
мацією звертайтеся до 
наших фахівців:
+38 (0352)40-17-10;
+38 (067) 480-65-14,


