ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
ЩО ДО ЗАБОРОНИ ПРОДАЖУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ!

На виконання рішення 25, 26
та 27 надзвичайного з’їзду АФЗУ,
щодо недопущення розпродажу
українських чорноземів та рішення
Комітету захисту рідної землі від 24
січня 2017 року та Ради АФЗУ, Асоціація фермерів та приватних землевласників України спільно з політичною партією «Батьківщина» та
28 громадськими організаціями, які
входять до Всеукраїнського комітету захисту рідної землі, об’єднавши
зусилля вирішили ініціювати референдум щодо такого доленосного
для країни питання!
З цього приводу 10 квітня Асоціація провела прес-конференцію
на якій журналістам була донесена
інформація про причини цього рішення.
Матеріал нашого журналіста з
прес-конференції читайте на сторінці 9 видання.

XXVII НАДЗВИЧАЙНИЙ З’ЇЗД АФЗУ

Матеріали про роботу XXVII з’їзду АФЗУ читайте на сторінках 2 – 5 видання

ВІРНІСТЬ КОРОЛЕВІ
ОВОЧЕВИХ ЛАНІВ

ГОЛОВНЕ – ЛЮБИТИ
СВОЮ СПРАВУ

Сьогодні, коли овочевий кошик українців став легшим і
дорожчим, ніж кілька років тому, зростає стратегічна роль
картоплі як мало не єдиного доступного продукту харчування більшості населення. На щастя, ми маємо щедру
землю і помірний клімат, щоб вирощувати цю культуру, а
її агротехніка настільки нескладна, що її може без додаткового навчання освоїти кожен, хто має клаптик землі та бажання працювати. А вже якщо перейти до кулінарії, то тут
у картоплі є унікальна перевага – страви з неї ніколи не приїдаються. Чому ж «загниває» картопляний бізнес в Україні?
Про це та інше розмова нашого кореспондента з відомим
українським картоплярем і незмінним другом нашого видання – фермером з Житомирщини Миколою Бойченком.
Матеріал на сторінці 11видання.

Цими словами Любов Полякова, під керівництвом
якої вже не перший рік успішно працює відома на Луганщині й за її межами агрофірма «Слобожанська»,
відповіла на запитання нашого кореспондента щодо
критеріїв, яким повинен відповідати сучасний керівник, якщо хоче бути успішним. І додала: «Звичайно,
однієї любові до справи мало, потрібні ґрунтовні
професійні знання, компетентність, гостре почуття
нового, постійна готовність брати відповідальність
на себе».
Інтерв’ю з людиною, якій ці якості притаманні й
щодня допомагають керувати складним різноплановим господарством, ми пропонуємо читачам на сторінці 10 видання.
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ЗЕМЛЯ МАЄ
ЗАЛИШАТИСЯ У
ВЛАСНОСТІ УКРАЇНЦІВ!

Нещодавно стало відомо, що президент, прем’єр,
міністр фінансів і голова НБУ підписали лист намірів
про розпродаж уже цього року сільськогосподарської
землі. Водночас кілька народних депутатів спрямували
до Конституційного суду подання про скасування мораторію на вільний ринок землі.
Хочемо нагадати, що носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні є український народ! Отже,
саме він має вирішити, чи потрібно пускати землю з молотка! І для того, щоб дати українцям можливість висловити свою думку, партія «Батьківщина» розпочала
процедуру підготовки до проведення Всеукраїнського
референдуму щодо заборони на продаж сільськогосподарської землі.
Наша розмова про наміри влади розпочати розпродаж сільськогосподарської землі уже цього року з Народним депутатом України Вадимом Івченко на сторінці 6 видання.

ЗВЕРНЕННЯ ПРО ЗАХИСТ
ФЕРМЕРІВ ПРОЛУНАЛО
З ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ
ТРИБУНИ!
На пленарному засідання Верховної Ради України
14 квітня 2017 року народний депутат України Сергій
Миколайович Євтушок звернувся до Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ з вимогою захистити фермерів від рейдерства, вбивств та захоплень господарств.
Текст звернення на сторінці 8 видання.
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Передмова

Фермери зі стажем не забули тих часів, коли їх намагалися відвернути від землі, нацьковували на них селян, які після розвалу колгоспів позбавилися звичного напівледачого існування та нібито гарантованого хліба
насущного. Засукавши рукави, невтомні трударі тоді
заходилися відвойовувати у бур’янів гектар за гектаром занедбаних земель, вирощували на них пристойні
врожаї. Вони ніколи не бачили від держави ані пошани,
ані справжньої підтримки, як їхні європейські чи заокеанські 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 землевласників України, який щойно відбувся в Києві, переконливо продемонстрував єдність цієї організації та принципову оцінку її членами тих подій, до яких призвела
наше суспільство грабіжницька практика знахабнілих
державних чиновників на всіх рівнях. Зокрема, учасники всеукраїнського фермерського форуму висловили занепокоєння перманентними політичними спекуляціями
на тему ринку землі, які розхитують і без того слабку
державну споруду, загрожуючи її повним руйнуванням.

вою. Зокрема, лідер українських фермерів наголосив,
що черговий з’їзд АФЗУ проводиться в непростій політико-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 працювати конструктивно, відверто висловити свої думки й побажання та напрацювати конкретні пропозиції до влади
щодо покращення життя українського селянина, відродження хліборобської слави України.
За словами Івана Томича, політика і практична діяльність АФЗУ здійснюється з єдиною метою: щоб нинішній 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.
«Фермерський рух, фермерська справа будуть
завжди жити, бо дух вільного сільського господаря
в крові й генах працелюбних українців. Адже ми –
куркульські діти!»

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 благородну батьківську справу на землі. І здатні це робити
на рівні новітніх європейських та світових технологій.
Іван Томич нагадав, що аграрний сектор України сьогодні є системоутворюючим в національній економіці, формує засоби збереження суверенності
держави, її продовольчу та економічну безпеку,
забезпечує розвиток технологічно пов’язаних
галузей національної економіки та формує соціально - економічні основи розвитку сільських
територій і українського села. Необхідно відзначити, що сьогодні цей сектор, до складу якого
входить фермерство, є одним із основних бюджетоутворюючих секторів національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті держави
за останні роки становить понад 15 %.
Президент АФЗУ чітко визначив ті головні
Доповідь Президента АФЗУ Івана Томича була проблеми, які заважають подальшому розвитку
змістовною, аргументованою, відвертою й переконли- фермерства і над вирішенням яких АФЗУ повинна постійно працювати:
- земельне питання;
- державна податкова
політика;
- цінова політика влади
стосовно сільськогосподарської
продукції;
- відсутність необхідної державної фінансової підтримки
фермерської діяльності.
Насправді проблемних питань набагато більше, і не варто
сподіватися, що з часом вони
якось «розсмокчуться». Тому
АФЗУ не очікує, коли вони
зникнуть і на фермерів посиНа фото: вручення "Картки фермера" молодим фермерам з Рівненщини, які плеться манна небесна: задля
вирішення актуальних та невідстали фіксованими членами АФЗУ

кладних проблемних питань фермерства проводилися
планові й позапланові засідання Ради АФЗУ та інші заходи. Багато уваги приділялося питанням економічного
та соціального характеру. Зокрема, було підготовлено
та направлено низку звернень та листів до Президента
України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Мінагрополітики та інших владних структур, де відстоювалися
інтереси фермерства й кооперації, розвитку сільських
територій та соціальної інфраструктури села тощо.
За словами доповідача, позначилися певні позитивні тенденції у питаннях співпраці з Мінагрополітики та
продовольства України щодо надання державної підтримки 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 допоможуть знайти вірні шляхи вирішення тих проблем, котрі
нині заважають фермерам плідно працювати.
У виступах делегатів з’їзду домінувала різка критика уряду, який своєю діяльністю й бездіяльністю довів
українське селянство до межі знищення. Чиновники розбазарюють українські землі, руйнують звичний устрій
сільських громад, чим позбавляють фундаменту всю
нашу націю. З трибуни з’їзду пролунали недвозначні попередження, 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 області. Окрім наслідків війни до всіх негараздів добавилися ще й зміни в законодавчому полі – відміна спец режиму ПДВ. А питання продажу землі ставить під сумнів
навіть існування українського села.
Але ми не опускаємо руки, бо розуміємо, що боротися за наше фермерське майбутнє необхідно лише
разом. То ж ми провели велику внутріорганізаційну
роботу, об’єдналися та здійснили перереєстрацію обласної організації.
Висловлюючи загальну думку фермерів Донеччини
пропоную закріпити на державному рівні, в законодавчо-

Інформаційний канал "ВІЛЬНИЙ СЕЛЯНИН" на YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCm9HerV0Yust9QuosAlSj2w, та слідкуйте за діяльністю Асоціації на сайтах farmer.co.ua, coop-union.org.ua
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му порядку, сімейно-фермерську форму як основу майбутнього аграрного устрою на селі та розробити стратегію розвитку сільського господарства на цій основі.

Новітня історія українського села складається таким
чином, що єдиним його рятівником залишається фермер. Сільські школи, дитячі садочки, ФАП’и, водойми,
дороги, інші елементи інфраструктури та ще й селяни
похилого віку – це далеко не повний перелік тих важливих 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 жодних 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 обличчя. Якщо не в змозі допомагати, то нехай хоч не заважає 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 отриманні кредитів (з віддачею) та стабільності цінової

намагаємося зпрогнозувати, як це відіб’ється на малому 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 елементом підтримки аграріїв. Тому ми ще на початку року
зареєстрували законопроект №6091, яким запропонували 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 сільгосптоваровиробників, 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 господарствам. До речі, ті ж птахівничі підприємства отримують

політики. Ще хотілося б, аби всі земельні питання вирішувалися 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 наживається на валютних коливаннях, ні на що немає стабільних цін, а фермери платять за все. Чому б державі 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 нашим дітям, внукам і навіть правнукам. Не хочеться бути
Касандрою, але упевнена, що від нових багатомільярдних позик фермерам нічого не дістанеться, зате державні борги вони та їх діти успадкують.

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 фактично закладено в Бюджеті на підтримку фермерських
господарств – 25 млн з основного фонду та 40 млн з
спецфонду.
Нам відома проблема земельних відносин та ті негаразди що відбуваються навколо землі та сільськогосподарських підприємств. Тому Олександра Кужель розробила законопроект, який частково може вирішити проблематику 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 майже 1 млн 700 тисяч господарств працюючих
на ній. І вони мають віддачу з одного гектара
в 10 разів більшу ніж в Україні!
Ми можемо міняти уряди, владу і
т. ін.., але це нічого не змінить. Ми повинні зробити таку трансформацію в
аграрній сфері, щоб ми не залежали ні
від міністра, ні від тих чи інших змін в
політичному середовищі.

Олександр Чубук, голова Київської обласної
АФЗ, руба поставив запитання, яке хвилює всіх без винятку 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 «експерти» з МВФ, політтехнологи з країн, які Президент та
влада України вважають своїми партнерами, «креативні реформатори» з країн далекого й ближнього зарубіжжя та просто знайомі комусь «нагорі» звичайнісінькі авантюристи. «Фермери, – запевнив Олександр
Іванович, – будуть рішуче відстоювати свої права.
Ми підтримаємо лише ту владу, яка зніме зашморг із фермерської шиї, захищатиме сільських
трудівників.
Влада повинна зрозуміти, що люди вийшли на
площі й вулиці не тому, що їм не подобається особа
Президента чи прем’єра. Народ вимагає такої держави, котра стала б територією Закону – справедливого і
єдиного для всіх, без будь-яких винятків. Як би не важко доводилося фермерам, ми не залишимося остронь
і не уникнемо цієї боротьби. Адже Україні потрібні
не косметичні псевдореформи, якими можна хіба що
замилити очі закордонним «доброчинцям», а справжні суспільно-економічні перетворення на державному
рівні. Злочинний Гордіїв вузол, утворений в результаті
сплетіння влади, судової системи і криміналітету, необхідно розрубати, причому якомога скоріше, доки ці
злочинці не розрубали на шматки нашу Україну і не
втекли за кордон, прихопивши народні гроші”.

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 ефективні 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 доволі виснажений, а новий практично не утворюється, бо в
хімічному середовищі черви не живуть і не розмно-жуються, а без них гумусу не буде. Такі землі без застосування новітніх агротехнологій не зможуть витримувати
безсніжні морозні зими, посушливі весни, затяжні дощі
в період жнив тощо.
За останні два з половиною десятиліття селянська Україна нічого не здобула, зате багато
втратила. Вже не побачиш на полях зрошувальної 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 звикли плекати землю.

Вадим Івченко, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин.
Між Асоціацією, фермерами і мною, як заступником голови аграрного комітету, давно склалися ділові,
партнерські стосунки. Розглядаючи законопроекти ми
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А чим хизуємося ми? Ми хизуємося тим,
що нарощуємо експорт!
У нас 200 людей збагачуються на поверненні ПДВ, а в Польщі 2,5 млн сімейних
ферм працюють на експорт і приносять валютної виручки більше ніж всі наші підприємства. А помножте 2,5 млн в середньому на
4 і ви отримаєте 10 млн людей зайнятих у
сільському господарстві.
Ми також маємо можливість з 4,2 млн
одноосібників створити від 100 до 500 тисяч
сімейних ферм, але для цього повинний бути
державний підхід: програми підтримки, кредитування і безпосередньо це має бути пріо-

ритетом!
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»,
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XXVII НАДЗВИЧАЙНИЙ З’ЇЗД АФЗУ
конопроект про обіг земель. Зараз провадиться активне
обговорення та врахування думок аграрної спільноти.
Тому Міністр запросив представників фермерських
асоціацій активно долучатися до діалогу, до конструктивної співпраці з Мінагрополітики задля напрацювання змін, необхідних для розвитку фермерського руху.
Призначення заступників знаходиться не в компетенції Мінагрополітики. Але я передам ваше рішення стосовно першого заступника міністра М.
Мартинюка Прем’єр-міністру України

пропонуємо перш ніж запроваджувати обіг землі сільськогосподарського призначення прийняти ряд законодавчих актів:
- розробити нову стратегію розвитку АПК з глибинною трансформацією аграрних відносин, яка буде направлена виключно на користь малого та сімейного фермера;
- запровадити механізми стимулювання розвитку
сімейних фермерських господарств, в якому зазначити
обов’язковість їх пільгового оподаткування, необхідність 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 земель, її обміну, а також обмеження у володінні однією
юридичною особою;
- прийняти Закон про аукціони, стимулювання залучення 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, зазначив:
За статистикою Мінагрополітики щомісячно
оформлюються тисячі гектарів сільськогосподарської землі через емфітевзис
– Наразі ми маємо дві чіткі тези: можливість купувати пайову землю має бути тільки для українських
громадян і тільки для фізичних осіб. Обсяг володіння
повинен бути обмежений, а ціна – не нижче за нормативно-грошову оцінку. На мою думку, суттєва частина
проблем, які сьогодні існують у земельній реформі, полягає 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.
Сьогодні фактично продаж землі на базі орендних відносин здійснюється за рахунок продажу
корпоративних прав
Тарас Кутовий зауважив, що рішення, які стосуються земельної реформи, будуть прийматися у стінах
Верховної Ради. Уряд ще не подавав до Парламенту за-
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– Ярмолюк І. С., Петропавлівський район Дніпропетровської області – Каніболоцький Л. В., Переяслів-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.).

– Думаю, що при міністерстві ми організуємо відкритий офіс для роботи з представниками фермерів.
Плануємо на найближчий час наступну зустріч з фермерським активом. Маємо бути відкритими і працювати
спільно, – зазначив Міністр.
Земля повинна бути виключно власністю українських громадян і вона не повинна продаватися
юридичним особам.
Звертаючись до теми відносин з МВФ, Тарас Кутовий повідомив, що в Меморандумі мова йде про законопроект про обіг земель і яким він буде, залежить якраз
від спільної роботи міністерства з фермерським активом
та громадськістю.
Жодне важливе рішення не буде прийматися без
погодження з профільними громадськими організаціями
Також Міністр висловив упевненість в необхідності
збільшення державної підтримки для фермерів.
– Вважаю, що підтримку на фермерські господарства 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 Харківської області.
Утримуючи дитячий будинок сімейного типу та виховавши в ньому 26 дітей, які продовжують працювати
на фермерській ниві, Тамара Миколаївна сказала, що її
діти не хочуть споживати імпортні продукти, вони хочуть вирощувати екологічно чисті продукти і годувати
ними своїх дітей.
А ще Тамара Миколаївна звернула увагу делегатів,
фермерів на важливість підтримки фермерського видання – газети «Вісник Фермер України»:
- Наша підтримка є дуже простою – всього лише передплатити газету в поштовому відділенні. Нашу газету
повинен отримувати кожен фермер. Я навіть скажу більше – для фермерського господарства не є проблемою передплатити видання на кожну селищну раду свого району. Деякі фермери так вже й зробили.
(Довідка редакції. Редакційну передплату здійснили: Петриківський район Дніпропетровської області

Анатолій Гайворонський, голова Дніпропетровської АФЗ.
«Ми зібралися на 27 – й з’їзд, але немає відчуття нашого руху в перед. Адже у нас стоїть питання втрати нашої землі, ми маємо велику кількість фактів прояву рейдерства, та й не останнє питання подальшого розвитку
нашої Асоціації та фінансове забезпечення її діяльності.
Всім відомо, що завдяки нашим вимогам був прийнятий закон проти рейдерства, але воно продовжується в
новій формі. І головна причина цього – бездіяльність міністерства юстиції та корупційні дії посадовців Держгеокадастру. Тому необхідно ставити питання про відставку керівників цих відомств, і в першу чергу заступника
міністра АПР М. Мартинюка. Також я пропоную провести пікетування приміщення Міністерства юстиції та
показати всьому миру – хто головний рейдер в країні!»

Леонід Кириченко,(на фото другий зліва), віце-президент АФЗУ, фермер, Каховський район Херсонської 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 прихильниками ринку землі, але чи думали ми тоді, чи могли ми допустити, 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 депутатами районних і обласних рад і тому необхідно звернутися 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 відкликання.
За результатами роботи XXVІІ з’їзд АФЗУ прийняв
Маніфест, який викладено на шпальтах видання..

Записав Володимир МАЙСЬКИЙ
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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 скорочення. Таке відбувається внаслідок низки причин: тінізації
земельних відносин, рейдерства, корупції, відсутності
державної підтримки, посилення податкового тиску.
Загрози існування фермерства в Україні набрали критичного характеру як загалом і селянства, основи української нації. Найважливішою обставиною, яка спричинила критичний стан сільського господарства, і села в
цілому, є невідповідність розвитку сільської і міської
місцевості, стрімке захоплення земель сільськогосподарського призначення великим капіталом (агро холдингами), відсутність інфраструктури для фермерських,
сімейних господарств, їх кооперації. Знищення людського капіталу, девальвація духовних цінностей, втрата
зв’язків між поколіннями.
Без кардинальних змін у державній аграрній політиці 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 парламентських політичних сил у Верховній Раді України коаліційної угоди, а саме: скасування спец режиму ПДВ для
сільгоспвиробників; відсутність наповнення земельного
кадастру, розмежування земель державної, комунальної, приватної власності, охорони земель, відсутність
прийняття закону про інвентаризацію земель; усунення
корупції, тінізації, рейдерства у сфері земельних відносин; відсутність підтримки сімейних фермерських
господарств, що стало наслідком скорочення робочих
місць, різким збільшенням бідності та неприпустимого зростання ціни на харчові продукти, що є прямими
обманом виборців і необхідністю розпустити Верховну
Раду України.
2) Відправити у відставку Голову Національного
банку України В. Гонтарєву (за розвал банківської системи). Рекомендувати для призначення на посаду Голови 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 набуття 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 середніх господарств, прийнявши законопроект № 6091
від 16.02.2017 р. (про спец режим ПДВ для малих сільськогосподарських підприємств).
3) Прийняти Законопроект № 6162 від 06.03.2017 р.
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо успадкування права постійного користування
земельною ділянкою сільськогосподарського призначення».
4) Прийняти Законопроект № 6148-1 від 07.03.2017
р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо захисту прав постійних користувачів земельних ділянок».
5) Прийняти нову редакцію Закону України «Про
оренду землі», де передбачити захист власників земельних 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 використання землі».
8) Продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 01.01.2022 року.
9) Прийняти закон про єдиний податок для малих та
середніх сільськогосподарських товаровиробників.
10) Вилучити поняття емфітевзис зі сфери сільськогосподарського виробництва.
11) Законодавчо врегулювати питання спрощеного
оподаткування для сезонних працівників, які залучаються для робіт у сільському господарстві.
12) Законодавчо визнати фермерство основою сталого розвитку агросектору та сільської місцевості.

До Кабінету Міністрів України
(Міністерства аграрної політики та продовольства України):
1) Забезпечити виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності
сімейних фермерських господарств та Розділу ІІ Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація Закону
України «Про сільськогосподарську кооперацію» щодо
підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
2) Щорічно в Державному бюджеті передбачати державну підтримку фермерським господарствам, сімейним фермам, сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативам у розмірі 0,5% дохідної частини бюджету,
але не менше 3 млрд. грн.
3) Розробити та прийняти Державну програму підтримки 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 реєстрацію.
5) Звернутися до Прем’єр-міністра України про відставку Першого заступника Міністра аграрної політики
та продовольства України Мартинюка Максима Петровича через провал у сфері земельних відносин а саме:
відсутність інвентаризації земель, відчутність наповнення земельного кадастру, відсутність розмежування
земель державної, комунальної власності, поглиблення
тінізації, корупції в сфері земельних відносин.
6) Разом із АФЗУ розробити зміни до порядку використання коштів на підтримку фермерських, сімейних
господарств на основі прозорої прямої ефективної процедури.
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 задовільною.
2) Звіт ревізійної комісії АФЗУ за звітний період затвердити.
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-
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тою:
1) Вжити заходів щодо негайного оновлення роботи
АФЗ: Вінницької, Запорізької та Хмельницької областей. А також покращення роботи наступних обласних
АФЗ: Житомирської, Херсонської, Чернівецької, Волинської, Харківської, Закарпатської, Кіровоградської, Полтавської, Одеської, Миколаївської.
2) Продовжити запровадження фіксованого членства
АФЗУ.
3) Генеральній дирекції щомісячно моніторити виконання власних рішень.
4) Головам обласних АФЗ забезпечити щомісячну
сплату членських внесків відповідно до затвердженого
кошторису, та вважати станом на 1 грудня 2017 р. фактичне виконання кошторису обласними організаціями.
У випадку не виконання кошторису обласними організаціями станом на 01 грудня 2017 року делегації будуть
позбавлені права голосу на черговому звітно - виборному з’їзді.
5) Підтримати ініціативу голови АФЗ Дніпропетровської області А. Гайворонського щодо пікетування
Міністерства юстиції України 14 березня 2017 року з
вимогами зупинення рейдества проти фермерів. Координацію підтримки і проведення акції здійснити Генеральному директору АФЗУ Ніколаєнку В. М. та голові
АФЗ Дніпропетровської області А. І. Гайворонському.
6) Створити робочу групу з організації госпрозрахункового підприємства для отримання прибутків та забезпечення статутної діяльності АФЗУ. Головою групи
призначити голову АФЗ Дніпропетровської області А.
Гайворонського.
7) Звільнити з посади Голови Комітету матеріального технічного постачання при АФЗУ та вивести із членів
Ради Полянчича М. М.
8) Призначити Головою Комітету матеріального технічного 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 законодавчих актів України щодо вдосконалення правового 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 кодексом 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 надзвичайного з’їзду АФЗУ в термін до завершення поточної сесії ВРУ АФЗУ згідно Конституції України, як єдиний громадський представник Українського селянства,
залишає за собою право звернутись до політичних партій, громадських організацій, селянства, громадян України щодо оголошення всеукраїнської акції протесту (у
конституційний спосіб) спрямованих на захист селянства, Української нації. (З вересня 2017 року).
Дану Ухвалу направити Президенту України, Голові
Верховної Ради України, керівникам фракцій у Верховній 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
Секретаріат з’їзду			
					
					

І. Томич
М. Данкевич,
В. Горбачов,
Я. Костюк

Передплатний індекс – 21591, сторінка 20
«Каталогу видань України 2017 рік»
Вартість видання з доставкою:
1 міс. – 10,44 грн.; 3 міс. – 30,62 грн.;
6 міс. – 59,54 грн.; 12 міс. – 117,88 грн.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ЗЕМЛЯ МАЄ ЗАЛИШАТИСЯ У ВЛАСНОСТІ УКРАЇНЦІВ!

ВФУ.: Вадиме Євгеновичу, якої думки Ви про декларації Уряду якими селянам обіцяють лише «покращення» в результаті запровадження ринку землі?
В. І.: Наприкінці минулого року так званій коаліції
та депутатам-лобістам агрохолдингів не вдалося домогтися скасування мораторію на продаж землі. Тож розпочався процес множення законопроектів, які передбачали перерозподіл сільськогосподарських угідь фактично
шахрайськими методами.
Багатостраждальна українська земля! На ній завжди спекулювали політики, намагаючись заробити собі
бали. А сьогодні вона стала ласим шматком і однією з
головних переговорних тем між українською владою та
європейськими й американськими «колегами».
Нині уряд декларує, мовляв, у разі скасування мораторію буде діяти норма, яка заборонятиме продаж сільськогосподарських угідь іноземцям. Та ми всі розуміємо: це — питання часу. Причому навіть не років...
ВФУ.: Але ж мораторій не може продовжуватися
вічно. Та й ті ж фермери колись були першими ініціаторами запровадження ринку землі!
В. І.: Дійсно, фермери на початку заснування свого
руху виступили першими ініціаторами вільного ринку
землі. Але тоді ситуація в країні була інша. Тоді не існувало аграрного олігархату. А для чого запровадили
мораторій? Для того, щоб узгодити українське законодавство з умовами відкритого ринку землі. Дати змогу
фермерським господарствам покращити своє матеріальне становище, щоб надалі вони могли купувати землю.
Створити рівні фінансові можливості для кожного учасника ринку. Український фермер повинен мати можливість взяти кредит у банку під нормальні відсотки, як
це відбувається за кордоном, а не сплачувати нинішні
25–30%, та ще й під двократну заставу.
ВФУ.: А чи має повноваження наша влада брати на
себе відповідальність по запровадженню продажу землі?
В. І.: Нещодавно стало відомо, що президент,
прем’єр-міністр, міністр фінансів і голова НБУ підписали лист намірів про розпродаж уже цього року сільськогосподарської землі. Водночас кілька народних депутатів спрямували до Конституційного суду подання про
скасування мораторію на вільний ринок землі.
Хочу нагадати, що носієм суверенітету і єдиним

джерелом влади в Україні є український
народ! Отже, саме він має вирішити, чи
потрібно пускати землю з молотка! І для
того, щоб дати українцям можливість висловити свою думку, партія «Батьківщина» розпочала процедуру підготовки до
проведення Всеукраїнського референдуму
щодо заборони на продаж сільськогосподарської землі.
Тобто в усій країні ми створюємо ініціативні групи з проведення плебісциту,
організовуємо збирання трьох мільйонів
підписів на його підтримку. Також плануємо об’єднатися в цих діях з Асоціацією
фермерів та приватних землевласників,
які своєю чергою консолідують фермерів
і власників землі.
ВФУ.: Незважаючи на постійні розмови уряду про підтримку фермерів – фермери тієї підтримки не відчувають, а навпаки говорять
про погіршення ведення свого бізнесу. Яка Ваша думка
з цього приводу?
В. І.: Давайте подивимося на інформацію Державної служби статистики. Станом на 1 березня 2017 року в
Україні налічувалося 4075,2 тис. особистих селянських
господарств, що на 33,2 тис., або 0,8 %, менше, ніж на
аналогічну дату торік (4108,4 тис.).
Загалом за останні півтора року закрилося 500 тисяч підприємств, 2,5 млн наших співвітчизників втратили роботу. Українець виживає на 1,5 долара в день, що
можна порівняти з рівнем життя у найбідніших африканських країнах.
Щороку кількість фермерських господарств в країні
стрімко скорочується. Чи доцільно за таких умов відкривати ринок землі?
Бідність мотивуватиме селян продавати землю за
безцінь тим, хто володіє значними капіталами. Тобто родючі угіддя зосередять у своїх руках люди, які не живуть
у сільській місцевості. Коли ситуація в економіці кризова, коли в селах панує суцільна бідність, жодна країна не
наважувалась на такі кроки. Зокрема, у США в 1930-х
роках, у період Великої депресії, Рузвельт запровадив
мораторій на продаж землі, щоб уникнути банкрутства
ферм і відтак ще більшої кризи — соціальної.
ВФУ.: А які ризики виникають перед фермерами та
власниками ОСГ у разі запровадження ринку землі?
В. І.: Механізм земельної реформи сьогодні налаштований так, що великі аграрні підприємства мають змогу утискати середні та малі. Постійно виникають проблеми з вільною землею, яку майже всюди орендують
агрохолдинги. Якщо ти є керівником невеликого фермерського господарства, ти безправний перед великим
капіталом. А в Раду тим часом вносять законопроекти,
які дають можливість продавати якщо не землю, то хоча
б право оренди.
Усі заяви уряду, провладної коаліції щодо того, що
ринок землі буде розрахований виключно на фермерів,
— блюзнірство!
У фермера немає коштів не те, щоб купити додаткову
землю. У деяких навіть бракує грошей на якісне насіння, дизельне паливо, засоби захисту рослин, не кажучи
вже про мінеральні добрива, які нині взагалі є розкішшю.

Ринок землі у нинішніх умовах розрахований виключно на покращення добробуту окремих кланів та вигідний аграрним корпораціям чи сільськогосподарським
підприємствам із солідним банківським рахунком. Селянам та пересічним українцям залишили лише «право
продати». Чи можна збагатіти, продавши своє майно?
Хіба на певний час. А що далі?
Середнє рентабельне господарство — це 1000 гектарів. За нормативно-грошовою оцінкою, це приблизно
50 млн грн. Ще потрібно десь 10 млн грн. на насіння,
добрива тощо. Плюс 2 млн грн на бодай якусь техніку.
Отож, будь ласка, 62 млн грн ви маєте віддати.
Ви запитаєте: чому б не взяти кредит? Наразі у нас
діє програма відшкодування відсоткових ставок на кредити для агробізнесу, і торік на це було передбачено
300 млн грн. Програма охоплює 44,5 тис. господарств,
які обробляють до 500 гектарів. А це 86% від усіх сільгосптоваровиробників. Але скористалися нею лише 2%.
Чому? Бо банки не дають кредити фермерам. Ось і відшкодовувати нема чого.
Влада демонстративно нехтує вимогами «Батьківщини». Лідер партії Юлія Тимошенко особисто зверталася
до президента як до гаранта Конституції, щоб він своїм
указом оголосив Референдум щодо продажу української
землі. Відповіді немає...
Відсутність президентського указу з цього питання
може свідчити про те, що глава держави на боці тих, хто
хоче за копійки скупити землю у народу.
Чомусь ніхто з «реформаторів» не замислюється над
головним запитанням: чи вирішить ринок землі сільськогосподарського призначення проблеми сіл, селищ
і загалом аграрного сектору? Чи дасть це поштовх для
розвитку фермерських господарств? Ось які питання
потрібно ставити тим, хто агітує негайно розпочати продаж сільськогосподарських угідь!
ВФУ.:А які запобіжні механізми повинні запрацювати перш ніж розпочинати розмову про ринок землі?
В. І.: Сьогодні на законодавчому рівні не вирішені
питання щодо обмеження розміру земель, орендованих
однією юридичною особою (саме тому земельні банки
великих латифундистів щороку зростають), не проводяться дискусії, скільки землі можуть мати фізичні та
юридичні особи у власності, не ухвалений закон про
консолідацію земель задля ефективного землекористування. А фінанси?
Українське фермерство п’ять років поспіль розвалюється. Ми втратили 13% фермерських господарств, тобто 200 тис. робочих місць. Ми позбулися міцних особистих селянських господарств, які завжди слугували підґрунтям життя селян, осередком культурних традицій
нашого народу, джерелом життєвої сили нації.
Ці та багато інших питань необхідно вирішити, а вже
потім говорити про ринок.
ВФУ.: А чи вистачить сил для ініціювання референдуму?
В. І.: Партія «Батьківщина» та Юлія Тимошенко
звернулися до українців з проханням підтримати ініціативу щодо референдуму. Чи стане в нас сил зібрати ці
підписи? Упевнений — так! І також переконаний, що на
референдумі українці підтримають заборону на продаж
землі. Ми спільно маємо зробити все, аби землі сільськогосподарського призначення залишилися у власності українців!

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАКОНОПРОЕКТИ ЯКІ НАПРАВЛЕНІ
НА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
ТА ВІДРОДЖЕННЯ ФЕРМЕРСТВА

Вадим Івченко, народний депутат від ВО «Батьківщина», минулого тижня зареєстрував три законопроекти (реєстраційні номери: №6368, №6369, №6370),
направлені на збереження українського села, поселенської мережі, відродження фермерства.
Всім, хто тим чи іншим чином стикається з місцевим
самоврядуванням відомо — основне джерело надходження для них було ПДФО. На жаль, нинішня система
його сплати не стимулює на місцях зростання економічної активності та розвитку територій. А тому склалася
ситуація коли бюджети місцевого самоврядування є
більше ніж на 50% дотаційними, тобто коштів не вистачає не те щоб на відновлення інфраструктури, освіту,
медицину, спорт, а й на те щоб покрити утримання місцевого самоврядування та сплату заборгованостей.
Основне, що пропонується цими законопроектами - повернути 60% ПДФО до бюджетів первинної
ланки та запровадити з ними прямі міжбюджетні
відносини. А також:
1. ПДФО, який сплачується за оренду землі, повинен йти до відповідних бюджетів за місцем знаходження землі.
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2. ПДФО на заробітну плату має йти за місцем
проживання найманих працівників, а не за місцем реєстрації підприємства. В Україні підприємства, як
правило, зареєстровані у великих містах або містах
обласного значення, а його працівники, частіше за все
є жителями прилеглих територій, в тому числі сіл і
селищ.
3. Якщо підприємство або його відокремлений,
виробничий підрозділ розташовані у селі, то частину
податку на прибуток підприємства він сплачуватиме
у це село.
Також потрібно зазначити, що механізм перерозподілу ПДФО до місцевих бюджетів не призведе до
ускладнення адміністрування цього податку підприємствами які його сплачують. Адміністрування цього
податку будуть здійснювати органи казначейства.
Тому, після прийняття цього закону, місцеві громади
отримають додатковий значний ресурс для свого розвитку.
Щодо державної підтримки фермерства — законопроект пропонує частину задекларованої суми підтримки (закладеної у державному бюджеті) спрямувати

на виплати на 1 гектар фермерським господарствам,
які мають площу не більше 500, на підтримку сімейних
фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів, дорадчої служби тощо.
Це про перші два законопроекти.
Що стосується третього законопроекту — то ним
надається право власнику земельної ділянки достроково розірвати договір оренди чи емфітевзису у разі якщо
він прийняв рішення створити на цій ділянці сімейну
ферму або кооператив. А після закінчення договору
оренди, цим законопроектом скасовується переважне
право орендаря на його поновлення і запропоновано
цю ділянку виставляти на аукціон.
Також запропоновано запровадити поетапність проведення земельних аукціонів: спочатку землю повинні
мати право купити місцеві громадяни та фермери. Потім проводиться обласний аукціон, і тільки після - Всеукраїнський.
Таким чином, землю зможуть купити в першу чергу
не грошовиті олігархи та власники агрохолдингів, а
трудівники-селяни які будуть самостійно її обробляти.
За інформацією прес-служби АФЗУ
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ФЕРМЕРІВ ПОЛТАВЩИНИ НАЙБІЛЬШЕ ТУРБУЄ
КОРУПЦІЯ В ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАННЯХ

На черговому засіданні координаційної ради з питань розвитку фермерства при голові Полтавської ОДА
як завжди було «гаряче». Полтавські фермери не лише
емоційно, а й з фактами в руках стверджували, що з часу
створення ради 8 місяців тому не лише не зменшилося
порушуваних за цей час проблем, а стало ще гірше, зокрема, що стосується земельних питань, вирішення яких
за нинішнього законодавства зосереджено в руках однієї
людини в області – в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області Вадима Чувпила. Останній же додумався обмежити доступ до свого
тіла кодовими замками та охороною. А його пояснення,
мовляв, те робиться для зручності відвідувачів, викликали хіба що скептичні посмішки.
Практично все засідання В.Чувпило був головним
«спікером», бо відповідав на запитання аграріїв та голови ОДА Валерія Головка щодо оренди, розпаювання та
аукціонів землі.
Великою проблемою для фермерів є продовження
договорів оренди. Управління Держгеокадастру просто
збиткується з людей, надсилаючи недолугі відписки, які
часто ще й суперечать одна одній.

- Колись фермерське господарство брало в оренду державну землю. А як нині треба продовжувати договори оренди, то
з відповіді ГУ Держгеокадастру
дізнаємося, що землі, які ми багато років обробляли, з державної
власності чомусь перетворилися
на землі колективної власності
(колишніх колгоспів, яких немає
вже 25 років), щодо яких не можна вчиняти жодних правочинів, бо
це не врегульовано законодавчо, сказав представник Асоціації фермерів та приватних землевласників «Відродження Полтавщини»
Віктор Галич. – Це, м’яко кажучи,
дуже дивно. Адже згідно з офіційним звітом Держгеокадастру
станом на 1 січня 2016 року в Україні числилося тільки
16 тисяч га колективних земель. Тепер нам пан Чувпило
доводить, що лише на Полтавщині таких земель 800000
га! Що це за подвійна бухгалтерія? Виходить, що хтось
хоче вкрасти мільйони гектарів землі! А по-друге, одним відмовляють у виділенні ділянок на так званій колективній власності, а іншим дозволяють, що наводить
на припущення про корумпованість керівництва Держгеокадастру…
Полтавські фермери навели непоодинокі приклади,
коли земельні ділянки виставлені на аукціон, але фактично він не проводиться. Як результат – тисячі гектарів
не мають господаря й заростають бур’янами, а місцеві
бюджети не отримують коштів від орендарів. З величезним обуренням хлібороби скаржилися губернатору на
свавілля Головного управління Держгеокадастру області при реалізації законного права членів фермерських
господарств на безоплатну приватизацію земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю). Проблеми, казали вони, виникають на всіх етапах приватизації. Для
розроблення технічної документації необхідно отримати дозвіл в ГУ Держгеокадастру. Та замість дозволу
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фермери масово отримують відмови-відписки про «неповний перелік документів», «необхідність уточнення»
тощо, хоча перед цим десятки разів уточнювали, які документи необхідно подавати.
Однак ті фермерські господарства, яким за 2 - 3 роки
таки вдалося отримати дозволи, не можуть затвердити землевпорядну документацію. Вона повертається
із зауваженнями. А після їх усунення з’являються нові
зауваження. І так – роками. Та навіть якщо комусь щастить «вирвати» паї на членів фермерських господарств,
земельники роблять усе, щоб змусити фермера добровільно відмовитися від зменшеної площі господарства,
адже практично неможливо змінити техдокументацію й
отримати на неї новий кадастровий номер.
Припущення фермерів, що ГУ Держгеокадастру свідомо чинить перепони, щоб члени фермерських господарств не отримали паїв, у своєму виступі підтвердив
державний чиновник: В. Чувпило сказав, що таким чином він турбується, аби земля використовувалася ефективно. Дивне розуміння, адже земельний податок залежить від площі землі, а не від кількості користувачів…
Думку фермерів висловив в. о. голови Асоціації фермерів та приватних землевласників «Відродження Полтавщини» Василь Бурлака: «Головне управління Держгеокадастру не хоче працювати в правовому полі й там
процвітає корупція!».
На засіданні ради обговорили також питання сертифікації сільськогосподарської техніки. Оптимізація державних органів призвела до того, що раніше на Полтавщині працювали 25 інспекторів, які реєстрували трактори, комбайни тощо, то нині їх тільки… троє.
Голова ОДА Валерій Головко як підсумок сказав красиву, як гасло, фразу: «Якщо ми хочемо, щоб фермери
підтримали владу, влада повинна підтримати фермерів».
І пообіцяв зробити все можливе, аби тільки фермери
відсіялися, зібрали врожай й справно платили податки.
То ж слідкуватимемо, чи буде виконано обіцяне до
наступного засідання координаційної ради запланованого на другу половину квітня.
Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського медіаклубу

УКРАЇНСЬКІ СЕЛЕКЦІОНЕРИ ВИГОТОВИЛИ ПОРОХ
АНАЛОГУ ЯКОГО НЕ ІСНУЄ В СВІТІ!

Це продукт селекціонерів та хіміків. Досі для твердої
вибухової суміші, яка складається із різних компонентів, закуповували за кордоном бавовну, платили великі
гроші. Тепер же імпортну рослину можна буде замінити технічними сортами конопель, виведеними нашими
селекціонерами. За вмістом целюлози, необхідної для
виробництва пороху, вони не тільки не поступаються бавовні, а й своїми характеристиками навіть перевершує її.
Це зроблено в Глухівській науково-дослідній станції
луб’яних культур НАН України. Тут уже 85 років селекціонери вирощують коноплю. Ні, не звичайну, а технічну. Тобто з низьким вмістом наркотичних речовин. Відтак цілком безпечну. Спершу ці поля з високорослими
рослинами охороняли силовики — зі зброєю та собаками. Думали, що сюди буде нашестя наркоманів та наркоділків. Ні, технічна конопля нікого не зацікавила, крім

науковців і підприємців. Виявляється, це досить вигідна
культура, незамінна у текстильній, целюлозно-паперовій, будівельній, лакофарбовій, харчовій та фармацевтичній галузях… А ще — в автомобіле - та машинобудуванні. А тепер ось — і для виробництва пороху.
За інформацією Ігора Маринченка, директора науково-дослідної станції, в усьому світі безнаркотичними
вважають коноплі, вміст у яких наркотично-активної
речовини тетрагідроканнабінолу (ТГК) не перевищує
0,2 — 0,3 відсотка. У сортах же, виведених нашими селекціонерами, ТГК у 200 разів менше. А в двох нових,
Вікторії та Ніці — взагалі немає. Цю технічну культуру
невипадково називають найперспективнішою культурою ХХІ століття. Нашими сортами вже зацікавилися в
Австралії, Канаді, Прибалтиці та Китаї… Зростає попит
і в Україні. Особливо серед підприємців. Адже рівень
рентабельності коноплі — 100 відсотків. Тож вона може
конкурувати навіть із соняшником. Ми наразі значно
відстаємо від європейських та світових лідерів за кількістю посівних площ. Але в дечому таки випереджаємо”.
У Шостці на заводі хімічних реактивів було проведено тестування вибухової суміші. Висновок обнадійливий. “Технічні сорти коноплі, виведені українськими
селекціонерами, — каже Рубіль Гілязетдінов, доктор
технічних наук, — цілком придатні для виготовлення
пороху, який не має аналогів у світі. Річ у тім, що ко-

нопля стійкіша до вологи. Тож набої із таким порохом
довше зберігаються і майже не сиріють. А це, самі розумієте, дуже важливо в бойових умовах. До речі, вміст
целюлози у наших сортах сягає 80 відсотків”.
Військові експерти зазначають, що порох із коноплі
покращує балістичні характеристики та зменшує вагу
набоїв майже вдвічі, а ще — підвищує влучність стрільби: куля рухається швидше, а відтак точніше.
Тим часом вітчизняні селекціонери продовжують
експериментувати — на полях. Їм є чим пишатися: українські сорти, за результатами міжнародних випробувань,
за високою врожайністю, скоростиглістю, а головне за
низьким вмістом ТГК, визнано унікальними. “Думаю,
що згодом можна буде вирощувати навіть звичайні коноплі, — каже Ірина Лайко, завідувач відділу селекції
та насінництва науково-дослідної станції луб’яних культур. — Просто їх треба буде своєчасно опиляти. Після
такої процедури наркотична речовина у рослинах майже
повністю розщеплюватиметься”.
Досягненням українських селекціонерів у Європі радіють далеко не всі. Зокрема, в Голландії. Там у місцевому
музеї марихуани на виставочних стендах великими буквами виведено прізвища, кого б ви думали? Ворогів №1 цієї
культури. До списку потрапили й два селекціонери з Глухівської науково-дослідної станції луб’яних культур.
За інформацією Експрес онлайн

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ЯКИЙ ВРЕГУЛЮЄ
ПРОБЛЕМУ «ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ»!

У Верховній Раді 6 лютого зареєстровано законопроект, який передбачає можливість успадкування права постійного 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 унеможливлюватиме адміністративний тиск на фермерів, пов’язаний з
вимогою переоформлення права постійного користування земельною ділянкою на право власності або право
оренди без відповідного законодавчого та організаційного забезпечення», — ідеться у пояснювальній записці
до законопроекту.
Народний депутат України Вадим Івченко переконаний, що нині в земельних відносинах — украй напружена ситуація щодо земельних ділянок, які були надані

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

фермерам у постійне користування до набрання чинності Земельного кодексу України (2002 р.).
«Наявність земель на такому праві згідно чинного законодавства 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 скоротила 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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УРОЖАЙ БЕЗ ПОТРЯСІНЬ
Про програму «STOP СТРЕС»
фазові перетворення. Рослини можуть навіть скинути утворені квіти чи зав’язі, і, це, звичайно, призведе
до великого недобору врожаю. Тому, ми рекомендуємо застосувати живі біопрепарати, які відповідають
за вироблення природних гормонів росту, гормонів
молодості. Під час стресу рослина сама не може їх
виробити, тому ми їх даємо ззовні і рослина починає
відновлюватися: пришвидшується поділ клітин, йде
регенерація вегетативних і генеративних органів.
ПРОБЛЕМА НАВЕСНІ...

Cтреси у рослин - одна з основних причин значного недобору врожаю. З цією проблемою аграрії стикаються неодноразово за сезон. Експериментальні та практичні дослідження Компанії
«БТУ-Центр» довели, що боротися із стресами
можливо!
Для отриманняи 100%-го потенціалу урожайності
потрібно, щоб склалися ідеальні умови. На жаль, це
неможливо. Рослини постійно потерпають від стресів: починаючи від обробки насіння протруйниками,
приморозків чи посухи, від залишків ґрунтових гербіцидів тощо. Відтак, на кожній фазі розвитку рослини втрачаємо від 10 до 20% запланованого врожаю
(фактично отримуємо 30 із 100%).
Аби допомогти і виправити цю ситуацію, пропонуємо аграріям програму «STOP СТРЕС» із застосуванням трьох біопрепаратів: Органік-баланс,
Азотофіт, Липосам.

На полях соняшнику ПП «Агросистема Плюс»
весною 2016 року склалася складна ситуація. Вчасні сходи отримали сильний стрес через промивання
суміші ґрунтових гербіцидів у кореневу зону, а також через відбиття з ґрунту на листя діючої речовини гербіцидів від дощу. Ситуація вимагала негайного
порятунку ушкоджених сходів. Спеціалісти компанії
«БТУ-Центр» безпосередньо на полі разом з директором підприємства погодили застосувати комплексну систему «STOP СТРЕС». Вже наступного дня
препарати були внесені на поля, з критичним станом
сходів. За п’ять днів посіви вийшли зі стресу, а за два
тижні вони мали відмінний стан, без жодних ознак
ушкодження, і згодом, дали добрий урожай.

Вони містять корисні мікроорганізми, що продукують біологічно активні речовини (амінокислоти,
гормони росту, вітаміни та інші), які мають антистресову дію і поступово відновлюють і налагоджують
розвиток рослини.
Слід зупинитися на особливій ролі фітогормонів.
У знятті стресів важливу роль відіграють ауксини,
цитокініни, гібереліни. Вони регулюють гармонійний розвиток рослини. Стресові фактори, скажімо,
посуха чи опіки від пестицидів, блокують їх продукування рослиною. При цьому зупиняється зростання і

...ВРОЖАЙ ВОСЕНИ.
У результаті, в середньому, в ПП «Агросистема Плюс» було отримано 38,9 ц/га соняшнику, а на
полі, яке мало найгірший стан навесні – 33,0 ц/га.
А от ще приклад. На Волині, у фермерському
господарстві НДСФГ Колача Є.Й., вже не перший
рік досліджуються біопрепарати різних виробників, у
тому числі й розробки ТМ «Жива Земля». В одному з
дослідів було випробовано програму «STOP СТРЕС»
поряд з подібними наборами біопрепаратів інших виробників. Біопрепарати використовувались в якості
компонентів бакових сумішей, з базовими компонентами: гербіцидами, фунгіцидами та інсектицидами.
За отриманими результатами було відзначено, що виробнича програма «STOP СТРЕС» не лише захистила
рослини від стресів, а й підвищила стійкість до хвороб. На ділянках, де застосовувались біопрепарати
інших виробників такого ефекту не було.
Отже, стресів рослинам уникнути практично неможливо. Але їх можна попередити, зменшити негативну дію, відновити фізіологічні процеси: врятувати
посіви, додати стійкості проти втрати вологи, втримати квіти і плоди. Програма «STOP СТРЕС» дозволяє за високої рентабельності: вирішити проблему
пестицидного навантаження; сформувати стійкість
культур до стресових умов середовища; регулювати
сталий розвиток, збалансоване живлення та засвоєння поживних речовин рослинами.
Програма «STOP СТРЕС» дозволить Вам зарадити цим проблемам і запобігти втратам!
Тетяна ХОМЕНКО,
комерційний директор Компанії «БТУ – Центр»
Консультації за тел.:
(044) 594-38-83
www.btu-center.com

ЗВЕРНЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ФЕРМЕРІВ ПРОЛУНАЛО
З ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ТРИБУНИ!

„За минулий рік масового характеру набуло рейдество фермерського майна, врожаю і цілих фермерських
господарств. Загальна їх кількість сягає понад 7 тисяч.
Безкарність рейдерів породжує нові злочини, які набули
системного характеру. Цьому також сприяють спроби
запровадити ринок землі.
Свідченням цього є низка злочинів проти фермерів
що відбулися останніми тижнями.
В ніч з 3 на 4 квітня 2017 року невідомі увірвалися до будинку голови фермерського господарства
„Щедрий дар Марії” Миколи Бараника із села Раково, Старосамбірського району Львівської області.
Злочинці півночі катували подружжя, забивши їх молотками.

Вночі 23 березня 2017 року в селі Гребінки Васильківського району на Київщині сталося жорстоке вбивство голови господарства Ігоря Майко. Злочинці били
Ігоря залізними прутами схожими на монтіровки. Від
отриманих травм він помер на місці.
У селі Форголань Закарпатської області троє невідомих пограбували та побили фермера.
У ніч на 26 березня 2017 року на території агрогосподарства Кобеляцького району на Полтавщині невідомі здійснили підпал, у результаті чого знищено три
трактори, а також вантажний автомобіль.
Крім того за активну громадську позицію здійснюється тиск на активістів Асоціації фермерів, її лідера,
голів обласних та районних осередків Асоціації. На всіх

хто не злякався, і захищає права фермерів, чинить супротив розпродажу українських земель.
Тиск на родину президента АФЗУ Івана Томича чиниться через організоване ДТП з його сином. В справі
фальшовано висновок медичної експертизи, зник висновок трасологічної експертизи. Загалом фальшується
справа. Створюється тиск на АФЗУ напередодні всеукраїнського референдуму з недопущення розпродажу
українських чорноземів.
З приводу цього звертаюсь до Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ про вжиття
заходів щодо захисту фермерів в Україні.”.

Прес-служба АФЗУ

Фермерське господарство "Супереліта"

ПРОПОНУЄ

Розсаду суниці кращих ранніх сортів
української селекції:
Розана київська, Презент та інших.

тел. 067-225-12-50
ncernega64@gmail.com
Київська область, Києво-Святошинський район, хутір
Фермерський, вул. Вишнева, 18
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЩО ДО ЗАБОРОНИ
ПРОДАЖУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ЗЕМЛІ!
За схожою схемою працюють аграрні компанії у Боних землевласників України

Асоціація фермерів і приватних землевласників,
ВО «Батьківщина» та 28 громадських організацій
ініціюють проведення всеукраїнського референдуму
щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. Про це під час прес-конференції, що відбулася 10
квітня в Києві, заявив Президент Асоціації фермерів
і приватних землевласників України Іван Томич. «Без
оцінки українського народу, його позиції, приймати
рішення Верховній Раді, яка має довіру, близьку до
нуля, є злочином» – наголосив він.
За словами очільника АФЗУ, в умовах, коли влада
девальвувала довіру суспільства, вийти з кризи, можливого хаосу, заворушень, потрясінь і навіть можливої
громадянської війни можна лише через волевиявлення
громадян на всеукраїнському референдумі щодо земельного питання і прийняття відповідних рішень.
– Умови поставлені ультимативні: вже в травні ми
повинні продати землю», – сказав Томич, зазначивши,
що така позиція не має нічого спільного зі світовим досвідом у земельному реформуванні. – Я глибоко переконаний: всеукраїнський референдум щодо цього питання – найбільш цивілізований спосіб врегулювання
проблеми.

В ході прес-конференції він нагадав, що в Україні
до 2009 року відбувалося стрімке зростання фермерських господарств, натомість, на сьогодні втрачено їх
майже третину. «Існує величезна проблема збереження
сільської поселенської мережі, загроза втратити найбільшу цінність – людський капітал», – відзначив він.
На думку І. Томича, держава зовсім не підтримує
своїх годувальників-фермерів. Так, 2016 року в бюджеті на підтримку фермерських господарств було передбачено 16 млн грн., з яких фактично було отримано 14,8
млн. Виходить по 3,9 грн на гектар. Водночас податкове навантаження на той же гектар становить 3200 грн.
«Такі суми є просто дискримінаційними»,– сказав він.
Президент АФЗУ також зазначив, що на підтримку
невеликих фермерських господарств у держбюджеті на
2017 рік уряд обіцяв близько 5,5 млрд грн. Згодом суму
скоригували, передбачивши «аж» 65 млн, тобто 14,5
грн на гектар, але й того фермери не отримали. Немає
віри й у те, що до кінця поточного року люди отримають передбачені урядом кошти.
У цих умовах, коли влада девальвувала довіру
суспільства, наша мафія домовилася із транснаціональними корпораціями, які бачать Україну як ласий
шматок дармового прибутку вийти з кризи хаосу в
країні можливо тільки через позиції всеукраїнського
референдуму. І тому Асоціація фермерів та та приват-

вимагає референдуму, де буде
винесено питання про заборону продажу сільськогосподарської землі.
Доктор економічних наук
Володимир Лановий – відомий український фахівець,
який брав участь у вищезгаданій прес-конференції, – зробив
для представників мас-медіа
коротку доповідь, у якій проаналізував критичний стан
української економіки в цілому і сільського господарства –
в тому числі.
Зокрема, вчений зазначив:
«Cвобода міжнародного руху
капіталів дозволяє окремим
економікам, які вступили у
кризові періоди, швидше накопичувати інвестиційні фонди
і долати фази падіння. Саме тому інтеграція України
в Євросоюз, до якої ми прагнемо, дозволить швидше
відновити нашу економіку, а в подальшому – уникати
глибоких криз. На жаль, поки що надія на європейську
інтеграцію не справджується. Треба покладатися на
власні сили. Насамперед необхідно: здійснити масовий перехід діючих промислових та інших виробництв
на сучасні комп'ютерні технології, електронне управління, робототехніку, нанотехнології, високоточне
обладнання; розгорнути нові підприємства електронно-інформаційної економіки; замінити традиційні
комунікації на інформаційні он-лайн системи; активно
запроваджувати альтернативні джерела відновлювальної енергії тощо.

Чи можлива в Україні така інноваційно-технологічна модернізація гозподарських систем? Питання стоїть
не про вдосконалення старих, а про освоєння принципово нових технологій. Поки у нас домінує олігархічний лад - неможливо. Олігархам не потрібні інноваційні технології та бізнеси. Та вони й не здатні перейти на
такі технології. Вони здобувають прибутки, як відомо,
за рахунок урядових сприянь (завищених тарифів, бюджетних інвестицій та субсидій, отриманні емісійних
центробанківських кредитів, надлишкових доходів при
держзакупівлях, оптимізації податків і повернення завищених сумм ПДВ і т.ін.), а не власних зусиль. Вони
не терплять конкуренції на своїх ринках та шкодують
власних коштів на інвестування у модернізацію своїх
компаній. Тому олігархічну модель треба викинути на
смітник історії.

На противагу нас втішають «успіхами» сільського
господарства, його експортними доходами. Дехто пропонує взагалі перетворити Україну в аграрну країну.
Проте, за чинного латифундистського підходу, це означатиме великоземельне монокультурне виробництво,
поглинання дотацій з бюджету, фінансове домінування
іноземних компаній і повне безправ’я наших виробників. Латифундисти ж потрібні лише для того, аби дати
доступ інвесторам до експлуатації родючих земель і
обмежити ренту власникам ділянок землі, тобто мільйонам наших селян.
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лівії, Венесуелі (де недавно відбувалися голодні бунти), Колумбії та інших латиноамериканських країнах,
які називають банановими республіками. Там також
застосовуються подібні давальницькі моделі однопродуктових виробництв без власних прибутків, інвестицій та ринкових можливостей. Банани забирають,
інвестори відходять і місцеві компанії банкрутують –
класика.
Говорячи про фермерів, Володимир Тимофійович
пояснив, чим відрізняються від монопродуктових латифундистських корпорацій і чим кращі дрібні і середні фермерські господарства:

– Вони багатопродуктові і комплексні, не тимчасовики, дбають про відновлення родючості землі, політично незалежні, структурно динамічні і гнучкі щодо
ринкової коньюнктури, виробляють продукцію для
українських міст і цим насичують товарами зарплату
мешканців міст ( забезпечуючи платоспроможність
їх зарплат і тим самим - стабільність споживчих цін).
Нічого подібного однопродуктові латифундисти не роблять. Фермери - дійсні інвестори аграрного виробництва, зі своєї землі вони не зійдуть. Вони інноватори,
бо без оновлення свого бізнесу ризикують стати банкрутами – що не загрожує латифундістам.
До того ж особливу лють олігархи проявляють до
ненавистного їм класу малого і середнього бізнесу.
Його дискримінація фінансова, політична, регулятивна (як наприклад, запровадження оподаткування
фізосіб-підприємців за відсутності доходів останніх)
і т. і. зараз перейшла у стадію фізичної ліквідації незалежного підприємництва. Корупційний уряд любить
патякати про дерегуляцію, проте фактично підтримує
акти вандалізму, пожеж і руйнування об'єктів торгівлі і
послуг малого бізнесу, замовлених київськими олігархами.
Користуючись нагодою, наш кореспондент запитав
Володимира Ланового:
– Чи потрібен Україні МВФ, який всіляко гальмує
співпрацю з Україною, висуваючи все нові вимоги до
нашої країни? З кожним траншем МВФ висуває Україні чергові вимоги. Чого ще ми не виконали заради
кредитів, які наче розчиняються в повітрі? Наскільки
реально сьогодні Україна потребує грошей Фонду?
Фахівець відповів зрозуміло й відверто:
– Складається враження, що МВФ поступово відмовляється від співпраці з нашою країною. Захід після
Революції Гідності обіцяв масштабну допомогу для
оздоровлення економіки, але поступово він переглядав свої плани і тепер, очевидно, допомагає лише в тій
мірі, щоб не було валютного обвалу і дефолту. Думаю,
що МВФ даватиме стільки грошей, скільки Україна зобов'язана повернути в тому чи іншому періоді, не більше. Фактично потужних кредитів нема. Просто нам допомагають залатати ті дірки, які є, аби ми не мали енергетичної та валютної катастрофи. За нас МВФ справу
не зробить. Нам самим треба досягти профіцитного
зовнішньоторговельного балансу, а це можливо лише
при підйомі виробництва і збільшенні експорту.
Українська влада з усіх трибун запевняє, що Україні є державою з ринковою економікою. Цієї ринкової
економіки фактично нема — є монополії на все. Нііхто
за нас не здійснить демонополізацію і деолігархізацію.
І не треба слухати ні вітчизняних, ні іноземних «радників».
Поки не буде твердої грошової одиниці, у нас не
буде держави. Війна поставила Україну у складне становище, зокрема, несприятливий інвестиційний клімат
веде до відтоку капіталу та активної частини нашої
громади за кордон. Три роки втрачено. 10 мільйонів
пенсіонерів голодують і не можуть собі дозволити медичне обслуговування. Молодь не може утворити сім'ю
і жити в окремій квартирі — у неї нема коштів для цього, відсутні й перспективи для отримання коштів. Інноваційна та ІТ-економіка існують ніби окремо, і влада
з олігархами її не помічають. За цих обставин прірва
може стати ще глибшою.

Підготував Володимир Майський
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ – ЛЮБИТИ СВОЮ СПРАВУ

Сила, воля, характер – і розумні добрі очі. Така
вона, Любов Полякова
Кор.: Любов Пантеліївно, кілька слів про себе і
про те, чим характерне Ваше підприємство
Л. П.: Про себе багато говорити не люблю і не
буду, нехай люди скажуть. Я за фахом інженер-землевпорядник, закінчила Харківський сільськогосподарський університет ім. Докучаєва. Все свідоме життя
працюю в сільському господарстві. Люблю землю,
свою роботу на ній і відчуваю повне задоволення,
коли бачу плоди цієї роботи. Проте один у полі не
воїн, тому я щаслива тим, що поруч зі мною однодумці, адже жодні плани не можуть втілитися в життя
без людей. Я люблю своїх близьких і поважаю своїх
працівників, і вони мені віддячують тим же.
Наша агрофірма «Слобожанська» заснована моїм
чоловіком Григорієм Андрійовичем Поляковим як
товариство з обмеженою відповідальністю, вона
cпеціалізується на вирощуванні традиційних для Луганщини зернових культур, до яких відносяться пшениця, жито, ячмінь, овес. Можна зустріти на наших
полях також горох, кукурудзу, соняшник і навіть буряки. Звичайно, ми самі вибираємо, що де сіяти, але
сівозмін дотримуємося, адже земля порядок любить.
Кор.: Від знайомих аграріїв-луганчан доводилося чути, що на Вашому підприємстві досить-таки
успішно відроджується тваринництво. Розкажіть,
будь ласка, про цей напрямок Вашої діяльності.
Л. П.: Ви зачепили, мабуть, найчутливішу струну
моєї душі. Тваринництво – моя любов і моя гордість.
Це дуже важка галузь, адже вона не знає сезонності,
бо тварини потребують постійного догляду і турботи.
Наразі ми утримуємо близько 700 голів великої рогатої худоби, це разом з телятами та молодняком. Щорічно поповнюємо стадо, купуємо елітних нетелів, а
віднедавна обзавелися і власними племінними бугаями родом з Полтавщини. Все наше молоко вищого
сорту, про це свідчить лабораторія Куп’янського молокозаводу, якому ми його продаємо. Відтак проблем
зі збутом продукції немає. А ціни – до їх постійних
змін потрібно звикнути, адже ми хазяйнуємо не на
американському ранчо, а в Україні, сільське господарство якої виживає лише стараннями ентузіастів.
Кор.: Господарство у Вас велике, тож, мабуть, і
колектив немалий?
Л. П. : Колектив – це головний чинник сільськогосподарського виробництва, без робочих рук на землі нічого не зробиш. А люди тримаються там, де для
них створені необхідні умови. У нас працює понад
80 людей – механізатори, тваринники, доярки, зоотехніки, адмінапарат. Важко когось виокремити, всі
працюють сумлінно, з повною віддачею. Однак маю
підстави окремо подякувати за високий професіоналізм і відповідальне ставлення до праці механізаторам, серед яких Н. Новохатський, В. Опалинський, Н.
Потапенко, В. Гаращенко, С. Саленко, Г. Семененко
та інші.
Чудовий підібрався й колектив доярок; дівчата
тварин люблять, працюють професійно і з повною
віддачею, ще й на території собі знаходять додаткові
заняття: то клумбу з квітами спорудять, то фруктові
деревця посадять. Як завжди, попереду В. Загнойко,
Л. Ридченко, Е. Скребець, В. Посканна, Л. Новохацька, О. Тимофєєва та їх подруги. З нашими людьми
приємно працювати, з ними відчуваєш упевненість у
завтрашньому дні.
Стосовно умов праці й відпочинку: всі працівники
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харчуються в нашій їдальні безкоштовно. Всі страви
по-домашньому, з власних продуктів. У нас немає сезонних працівників, я нікого не посилаю до Центру
зайнятості, роботи в господарстві завжди вистачає.
Зарплата нараховується «по-білому», трудові книжки
оформлені згідно з вимогами чинного Кодексу законів про працю, відпустки – за графіком і оплачувані. Крім зарплат, досить пристойних, застосовуємо
також додаткові форми заохочення та матеріальної
допомоги. В результаті плинності кадрів у нас майже немає, а люди тримаються свого колективу і бережуть себе в ньому. Любителі «промочити горлянку»
у нас не знаходять собі місця.
Кор.: Чи багато у Вас орендодавців з числа пайщиків? Як складаються відносини з ними?
Л. П.: Соціальні питання ніколи не випадають з
поля зору керівництва агрофірми, ми завжди йдемо
людям назустріч, допомагаємо вирішувати їх проблеми. Так, близько 15% необхідних дивідендів пайщики отримали вже в березні, решта теж не забариться.
Зайвим буде нагадувати про те, що за минулий рік
розрахунки з кожним із 500 пайщиків проведені повністю. Селяни розуміють нас і всіляко підтримують
у громаді.
Кор.: Хто чи що заважає Вашому господарству
і взагалі українським фермерам нормально працювати?
Л. П.: В сучасних умовах вітчизняним фермерам
труднощів у роботі позичати не доводиться. Проблеми створюються просто на рівному місці, і в цьому велика провина влади. Жодна галузь народного
господарства не зазнала стільки реформ, як сільське
господарство. Та якби ж ці реформи були хоч розумними, а то ні собі їх притулити, ні людям пояснити.
Наші горе-реформатори колись, мабуть, чули про дивовижні властивості українських чорноземів і про те,
що вони можуть прогодувати сотні мільйонів людей.
Але чомусь забули про власний народ, який ледь зводить кінці з кінцями. Інакше чим пояснити ту дивну
і навіть парадоксальну ситуацію, коли країна, що має
найкращі в Європі, та й цілому світі чорноземи, стоїть жебрачкою перед зачиненими дверима Євросоюзу і вимолює чергові позички на прожиття у різного
роду фондів та банків, а політики не хочуть зрозуміти, що без власного хліба, тобто без розвинутого
сільського господарства, Україна просто неможлива
як суверенна держава?

Корови на фермі
Загнавши Україну в найглибшу боргову яму Міжнародного валютного фонду, політики всіх кольорів і
мастей чують тільки вказівки МВФ. Скажуть закордонні лихварі віддати за черговий транш свою землю – і віддадуть хвору матір-годувальницю чужим
людям на розп’яття! А Прокрустове ложе, до якого
«доброчинці» наполегливо вкладають Україну, незабаром знищить залишки її понівеченої економіки.
Відібравши у селян землю, нові Калитки нічого взамін знищеної системи прадідів не збудують. Нахапає
купка олігархів кілька десятків мільярдів валюти –
і втече (якщо не вб’ють). А фермери залишаться з
вічними боргами, але без землі й нормальних законів, які дали б можливість працювати. Ми не маємо
нормального земельного законодавства, стабільного
державного ціноутворення, справедливого оподаткування, вигідних кредитів, гарантованих цін на
посівні матеріали, добрива, засоби захисту рослин,
паливно-мастильні матеріали та запасні частини для
сільгосптехніки, лікарські засоби для тваринництва.
Маємо лише гірку правду: держава не бачить і не чує
своїх годувальників.
Кор.: Вам гріх скаржитися: все-таки маєте від
держави орден Святої Ольги, інші урядові нагоро-

ди й відзнаки. З якими почуттями і відчуттями Ви
приймали їх?
Л. П.: Правду кажучи, коли нагороджують, завжди почуваюся ніяково, але водночас відчуваю гордість: адже це не мене відзначили, а роботу нашого
господарства. Я вважаю, що кожна з нагород – не моя
особиста, а результат роботи всього колективу АФ
«Слобожанська». Генералів роблять героями солдати.

Нас, телят, тут доглядають дбайливі руки
Кор.: Якої Ви думки про можливість інтеграції
українських сільгоспвиробників до європейських ринків?
Л. П.: Наскільки мені відомо, щойно в нас тільки
заговорили про реформування сільського господарства, європейці не на жарт злякалися. Адже грамотне господарювання на найкращих у світі землях, за
умови дотримання ефективної, з національної точки
зору, структури посівних площ (найбільш прибуткові
й трудомісткі культури) призвело б до повної ліквідації сільського господарства Європи (Україна поставляла б набагато дешевше продовольство). Проте
не так воно сталося, як би могло: дякуючи різним
консультантам з дипломами академіків,Україна зайняла невигідну ринкову нішу – вирощування найменш прибуткових й найменш трудомістких культур.
Чиновники запрошують інвесторів до української
економіки без будь-яких, навіть елементарних стратегічних розрахунків. Вони й наїхали. Мало не весь
світ кинувся будувати зернові термінали в наших
морських портах. А ось на спорудження переробних
підприємств охочих немає. І доріг нам ніхто не будує,
щоб наша продукція вчасно до ринку доїхала. Тому
не вірю я поки що в європейське майбутнє українських фермерів. Та й тут, в Україні, ми ще маємо багато зробити, щоб хоча б нагодувати-напоїти власний
народ.
Кор.: Що, на Вашу думку, потрібно зробити, щоб
зупинити корупцію?
Л. П.: Корупція – це хвороба всесвітня, корозія
влади. Тому найперше, що потрібно зробити в глобальному українському масштабі – обрати до Верховної Ради найдостойніших, а вже ці народні обранці нехай висунуть кандидатуру наймудрішого
і найпоряднішого на президентські вибори. Владу
всіх гілок потрібно переформатувати так, щоб ліквідувати назавжди кумівство, протекціонізм, депутатську та суддівську недоторканість. Навіть якщо для
такої пертурбації доведеться повністю переписати
Конституцію, однаково вона вже давно перетворилася на фіговий листок. І не потрібно плодити все нові
«антикорупційні» органи, натомість змусити чинних
правоохоронців більш жорстко карати за хабарництво, аж до довічного ув’язнення обох: того, хто дає, і
того, хто бере. Нехай собі сидять у спільній камері і
діляться спогадами!
Кор.: Щоб наша розмова закінчилася на приємній
ноті, зауважу: на території Вашої агрофірми повсюди квіти, які створюють неповторний святковий
настрій.
Л. П.: Я дуже люблю квіти, і більшість наших працівників до них прихильно ставляться. Ми не наймаємо ландшафтних дизайнерів, всі квітники створені
власними силами співробітників, головним чином
жінок. А щодо настрою, Ви правильно зауважили.
Навіть коли стомлений і йдеш похнюпивши голову,
ці маленькі зірочки знизу ніби посміхаються й підбадьорюють: «Не вішай носа, все буде добре». Тож
клумби у нас на кожному кроці. Нехай все буде добре
у нас і у всіх українських фермерів.

Спілкувався Володимир Майський
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ВІРНІСТЬ КОРОЛЕВІ ОВОЧЕВИХ ЛАНІВ

зі сталою температурою та
вологістю, регулярні провітрювання, застосування
засобів боротьби з хворобами та шкідниками – ціла
наука в поєднанні з практикою. Зазвичай технологію
зберігання рекомендують
продавці насіння. Для нас
таким наставником вже багато років залишається фірма «АГРІКО», яка в Україні
є добре відомим постачальником елітних сортів голландської селекції.
Кор.: А як із добривами,
засобами захисту рослин
тощо?
М.Б.: Ми завжди серйозно готуємося до посівної
кампанії та літнього догляду за рослинами, тому вчасНа фото: Дружня бесіда з Президентом АФЗУ про фермерські проблеми
но поповнюємо свої склади
(Зліва направо: Іван Томич, Микола Бойченко, Олексій Бойченко)
усім необхідним. Не став
Кор.: Ви про картоплю знаєте все або майже все. винятком і цей рік, хоча умови придбання значно погіршилися. Брати ж «хімію» про запас не хочеться, адже
Звідки й коли вона до нас потрапила?
М.Б.: Гортаючи сторінки української історії (без- якість у процесі зберігання погіршується.
Кор.: Скільки картоплі з гектара збираєте, яка собіліч разів переписаної та сфальшованої), ми навряд чи
зможемо знайти там точні дані про рік, коли почалося вартість вирощеного?
М.Б.: Рік на рік не виходить, але в середньому збивирощування картоплі в Україні. Не дізнаємося достовірно, звідки й за яких обставин вона до нас потрапи- раємо по 30 - 35 т. З окремими сортами виходимо й на
ла. Чи то купці завезли з Європи, чи то німці-колоністи, 50, але це не правило, а скоріше приємний виняток. Для
чи просто якийсь небагатий мандрівник прихопив з порівняння: в Нідерландах, Бельгії, Франції середній
Парижу в якості дешевого сувеніра? Відомо лише, що показник врожайності картоплі – 52 тонни з гектара, в
спочатку саджали картоплю на Лівобережжі, насампе- Україні – 16 у приватників і 25 - 27 у фермерів і компаред у Харківській та Полтавській губерніях, а з 1742 ній. Тобто ми, як бачите, задніх не пасемо.
Кор.: Які основні ринки реалізації врожаю?
року почали вирощувати також на Поділлі, Волині та
М.Б.: Зазвичай намагаємося продати якомога більКиївщині. Селяни не переймалися сортами – аби бульби були великими та в кущі їх родило більше. Проте з ше врожаю оптом, причому невдовзі після збирання.
часом, по мірі того, як картопля відвойовувала позиції Основні ринки – це Київ, Схід і Південь України. Нана кулінарному полі, набуваючи ролі «другого хліба», разі Крим і Донбас із ринкового маршруту викреслеселяни почали добирати посівний матеріал не тільки за ні, з Росією це сталося ще раніше. Довелося чути про
врожайністю, а й за смаковими якостями. Українські се- колег-картоплярів, які з Українського Полісся везуть
ляни старшого віку й досі пригадують завезену під час картоплю… до Білорусі, але це вже зовсім інша істовійни по ленд-лізу «американку», якій не було рівних у рія, ми в такі ігри не граємо. А про справжній експорт
мова поки що не йде, бо там потрібно виконати стільповоєнні часи.
Кор.: Ваша вірність картоплі, цій королеві овочевих ки умов, в тому числі санітарних та сертифікаційних,
ланів, викликає повагу і бажання наслідувати Вас. Коли що без доброзичливої державної підтримки нічого не
вона стала однією з головних вирощуваних Вашим фер- вийде. До речі, під час розмови з Президентом АФЗУ
ми дійшли висновку, що єдиним шляхом у Європу для
мерським господарством культур?
М.Б.: Мабуть, це як перша любов: ще з того часу, фермерів може стати повсемісний і масштабний розколи ми з дружиною тільки починали фермерувати і за- виток обслуговуючої кооперації та переробної галуймалися на кількох гектарах виключно овочами, котрі зі. Чому це іноземці з нашої картоплі роблять чудові
возили стареньким мотоциклом на ринок у райцентр. чіпси, а ми вміємо тільки її вирощувати? Приємно відВже тоді зрозумів, що при дбайливому обробітку на- значити, що Іван Федорович сам фермер, причому №1,
віть наша поліська земля, небагата на гумус, може да- тому добре розуміється на наших проблемах і охоче
вати непогані врожаї картоплі. Як тільки трохи звелися допомагає розбиратися з ними.
Кор.: Яким бачиться Вам картопляний сезон 2017
на ноги, стали розвивати цей напрямок, і наразі площі
під картоплею складають близько 330 - 340 га. Допо- року?
М.Б.: Овочівникові не можна господарювати без намагають доглядати за нею в основному місцеві селяни,
які цінують свою роботу і ставляться до неї старанно дій і сподівань, тому скажу коротко: хочу, щоб цей рік
став успішнішим за минулий. Так має бути, і ми все для
й сумлінно.
Кор.: Щоб засадити названу Вами досить велику цього робимо.
Кор.: В чому, на Ваш погляд, головна проблема украплощу, потрібно мати десь 1500 тонн насіннєвого маїнських фермерів-картоплярів?
теріалу. Ви купуєте його чи самі вирощуєте?
М.Б.: Головна проблема фермерів, і не лише карМ.Б.: Частково купуємо, десь близько 40 - 50 тонн
елітних сортів, решту вирощуємо самі. З еліти отриму- топлярів, полягає в постійному страхові… перед власємо посадковий матеріал першої репродукції, а вже з ною державою. Ми не можемо мати впевненість у
нього вирощуємо ту картоплю, яку висаджуємо «на вро- тому, що не прийдуть чергові «благодійники» і не забежай», тобто в масовому порядку. Зберігається насіннєва руть плоди нашої праці. Адже під склепінням Верховкартопля окремо від іншої, тут потрібні певні специфіч- ної Ради все частіше такі фантастичні законопроекти
ні умови, а не звичайні бурти. Спеціальні приміщення озвучуються, що зовсім позбавлені здорового глузду.
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Особливо, коли йдеться про запровадження ринку сільськогосподарських земель. В умовах повної відсутності жодних законних запобіжників, зокрема в частині
максимальної площі в одних руках чи рівня мінімально
допустимих цін, а єдиним обмеженням можлива лише
заборона на володіння землею іноземцям - це буде не
ринок, а всеукраїнський грабіж, який не обійдеться без
громадянської війни, про яку так мріють наші вороги.
200 гектарів в одні руки – таку кількість землі здебільшого пропонують продавати різного роду експерти, які навіть не знають, як та земля пахне. Інші лицемірно піклуються про створення сімейних ферм,
основною підвалиною яких має стати умова, що в
господарстві працюватимуть лише члени однієї родини. Порівнявши ці постулати, можна легко зрозуміти
схему, до якої ведуть батьки нації: будуть створюватися фіктивні багатолюдні родини, а на їх базі «сімейні»
ферми, де на кожного припадатиме по 200 гектарів землі, а загальна її площа не матиме обмежень. Чи буде ця
земля оброблятися й приносити прибуток державі чи
ні – чиновникам байдуже. Їх навіть не цікавитиме, чи
та багатолюдна «сімейна ферма» ще існує і чим займається. Головне, що папери будуть справні, і власна кишеня відчує приємний куш. Натомість на селі швидко
почнеться перетікання власності від менш ефективних
власників, тобто пайовиків, близько 70% яких жодного
разу фізично не були біля свого паю, до більш ефективних – великих аграрних формувань. А ті, на кого
сьогодні кивають популісти, тобто фермери, з цього
процесу випадуть, так і не утворивши «середньої ланки сільгоспвиробників», оскільки не зможуть конкурувати з олігархами в доступі до фінансового ресурсу
для викупу землі. На мою думку, краще встановити
таку норму: 20 чи 30 гектарів продавати в одні руки,
причому людям, яких місцеві селяни знають і яким довіряють. Наприклад, власнику сільського магазину чи
лікарю, які разом із родинами здатні зібрати необхідні
суми. Такі родини зможуть «стартувати» з сумарного
наділу 100 чи трохи більше гектарів, що буде цілком
достатнім для того, щоб усі були зайняті й мали пристойний дохід. Держава ж повинна контролювати, щоб
земля експлуатувалася правильно, з дотриманням сівозмін та інших агротехнічних норм.
Щоб у читачів не склалося враження, що я вважаю
ринок землі в Україні взагалі неможливим, зауважу:
свого часу ми, фермери, дуже прагнули отримати можливість придбати землю, але влада цілком розумно тоді
ввела мораторій, щоб не допустити хаосу. Мораторій був
введений 2000 року, потім продовжувався парламентом
7 разів. Головною причиною його продовження Верховна Рада називала необхідність підготувати законодавчу
базу для введення вільного ринку сільгоспземель, проте
після чергового голосування депутати палець об палець
не вдарили, аби цю базу створити. В таких умовах краще зберегти мораторій, доки не дочекаємося нормальної
влади.
Сьогодні одна у фермерів надія – що АФЗУ за підтримки чесних політичних сил та небайдужої громадськості зможе добитися від Президента проведення всенародного референдуму по земельному питанню. Але
навіть у випадку його проведення немає гарантії того,
що народ проголосує проти дерибану землі. Тоді не
лише фермерам, а й Україні як суверенній державі прийде кінець. Тому сьогодні не можна мовчати, потрібно
пояснювати селянам-пайщикам, що не слід продавати
землю, бо після цього у них вже не залишиться нічого, а
їхні власні голодні життя нікому не потрібні.
Користуючись нагодою, бажаю всім українцям витримки, терпіння й мудрості. Особливо коли йдеться
про землю.

Спілкувався Володимир Майський

АПТЕЧКА В ГОСПОДАРСТВІ ПОВИННА БУТИ

Порядком проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на виробництві, затвердженим постановою
КМУ від 30.11.2011 р. № 1232, передбачено, що у разі
настання нещасного випадку безпосередній керівник
робіт зобов’язаний терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі
потреби його доставку до лікувально-профілактичного
закладу.
Відповідно до п. 2.4 розділу II Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 р. № 67, у разі
виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і

нещасних випадків роботодавець повинен вжити термінових заходів для надання першої медичної допомоги
потерпілим.
З огляду на вище наведені аргументи фахівці Держраці дійшли висновку, що роботодавці повинні забезпечувати необхідні умови для надання першої медичної допомоги (у тому числі і наявність аптечки).
Отже, необхідність забезпечити робочі місця аптечками випливає із зазначених вимог законодавства.
Обов’язкову наявність аптечок та перелік засобів, які
мають в них міститися, на тих чи інших підприємствах
передбачено окремими чинними нормативно-правовими актами, зокрема, розпорядженням КМУ «Про заходи щодо запобігання травматизму і вдосконалення
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порядку подання першої медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних подій» від
07.05.1998 р. № 291-р, наказом Міністерства охорони
здоров’я України «Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів» від 07.07.1998 р. № 187, п. 42 Інструкції
з санітарного утримання приміщень та обладнання
виробничих підприємств, затвердженої Головним
санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров’я СРСР від 31.12.1966 р. за №
658-66 тощо.
Лист Державної служби України з питань праці
від 18.11.2016 р. № 11506/1/4.4-ДП-16)
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ
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ЩЕ РАЗ ПРО ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ

Просимо Вас, на сторінках нашої газети, опублікувати і роз’яснити рішення Конституційного Суду
України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 року №5-/
гк/2005 справа №1-17/2005.
Фермери Чемеровецького району Хмельницької області. 4.04.2017 р.

На запитання відповідає юридична служба АФЗУ.
Питання постійного користування землею актуальність не втрачає. Це й зрозуміло, оскільки важливість
цієї землі для фермерів переоцінити не можливо. Це їх
минуле та майбутнє.
Після рішення Конституційного Суду України від
22.09.2005 року положення законодавства про обов’язковість припинення права постійного користування після приватизації частини земельної ділянки визнані незаконними і втратили чинність. Тобто землекористувачі з
державними актами про право постійного користування
мають право надалі користуватися отриманими земельними ділянками безстроково. Законодавчого обов’язку
проводити зміни їх державних актів не існує. Існує право землекористувачів – осіб, кому надана земельна ділянка для ведення фермерського господарства та членам
цього фермерського господарства на безоплатне отримання у приватну власність земельної ділянки із земель
наданих у постійне користування у розмірі середньої
земельної частки (паю) члена сільськогосподарського
підприємства, розташованого на території відповідної
ради на кожну особу. Решту землі, яка може залишитись
не приватизованою, на розсуд користувачів можлив або
залишити в постійному користуванні, або взяти в оренду. Право постійного користування зберігається за громадянами, підприємствами, установами і організаціями
після закінчення оформлення права власності в частині
не приватизованої земельної ділянки. Положення законодавства про втрату громадянами права постійного
користування земельної ділянки після приватизації земельної частки (оформлення права власності), а саме:
пункт 6 Постанови Верховної Ради України „Про земельну реформу” від 18.02.1990 року № 563 – ХІІ, де
ця норма містилася, також визнано неконституційним і
скасовано рішенням Конституційного Суду України від
22.09.2005 року. Тобто скасовано положення законодавства про обов’язковість припинення права постійного
користування після приватизації частини земельної ділянки. І тепер в законодавстві України не існує норм,
які забороняють продовжувати використовувати на праві постійного користування земельну ділянку, яка була
раніше надана для цього, після приватизації її частини.
Що і як потрібно зробити? Продовжуйте далі спокійно вести господарство на власній землі. Для залишення
землі за господарством, що надана в постійне користування, не має необхідності відмовлятися від вже оформленого державного акту на право приватної власності.
Ви маєте право приватизувати частину, а решту маєте право далі використовувати не змінюючи правовий
статус земель постійного користування. Практично це
відбувається і оформлюється так. Члени фермерського

господарства, скориставшись своїм правом на приватизацію, отримують державні акти на землю. Якщо вся
земля господарства стала приватною власністю - тоді
зрозуміло як далі бути.
У випадку коли після приватизації членами фермерського господарства частина землі залишається не приватизованою можливо діяти наступним чином:
1. Відмовитись від частини землі, що залишилась
не приватизованою, передавши її в державну або комунальну власність.
2. Змінити правовий статус користування землею –
оформити договір оренди.
3. Продовжувати далі використовувати землю для
ведення фермерського господарства не змінюючи правовий статус використання земель до того часу коли підростуть внуки або іншим чином збільшиться кількість
членів господарства, які виявлять бажання приватизувати землю.
При виборі третього варіанту дій потрібно бути
уважним в оформленні документів на землю. Обов’язково враховуючи наступне. Право постійного користування землею для створення та ведення фермерського
господарства було передбачено попереднім Земельним
кодексом, який діяв до 2002 року. З 01.01.2002 року, у
нині чинному Земельному кодексі, вже не передбачено надання землі з державної або комунальної власності у постійне користування для ведення фермерського
господарства. А це значить, що органи виконавчої влади
не мають права надавати землю в постійне користування. Відповідно і бланків державних актів на право постійного користування не існує. Таким чином, у випадку
втрати, здачі до державних органів, знищення бланку
державного акту на постійне користування землею повернути право постійного користування буде майже неможливо.
Враховуючи викладене практика оформлення землі
при приватизації частини земель із масиву землі, що
надана в постійне користування полягає в наступному:
державний акт на право постійного користування землею для ведення фермерського господарства залишається у фермерському господарстві (у голови господарства), а на приватизовану членами фермерського господарства видаються державні акти на право приватної
власності на землю. Про це зазначається в державному
акті на право постійного користування на землю. Будьте
уважні. Не піддавайтесь ніяким умовлянням, аргументам про обов’язкову необхідність здачі державного акту
на право постійного користування.
Статус орендаря землі має менше прав, ніж у користувача землі. У орендаря землі відсутнє гарантоване
законодавством (Земельним кодексом України) право
приватизації землі. Право просити є, але у держави не
має зобов’язання надати землю у приватну власність.
Тоді, як при подачі заяви членом фермерського господарства на приватизацію землі, що знаходиться у постійному користуванні, держава зобов’язана передати
землі у власність.
Запам’ятайте, після рішення Конституційного Суду

України в чинному законодавстві вже не існує норми
яка б зобов’язувала оформлювати землі в оренду та без
вашого бажання припиняла раніше надане вам право на
постійне користування.
Тому слід зберігати спокій. В такій ситуації перебувають багато фермерських господарств. З часом їх стане
більше. І ця задача буде вирішуватися АФЗУ також за їх
участю.
Всі слова, психологічний тиск чиновників про передачу землі державі належить сприймати виключно як
шахрайську спробу залякати, обманути, аби землю передати за 300 - 500 дол./га у холдинги.
Не панікуйте - закон на Вашій стороні. Законних підстав забрати землю не має!!!, і вони це прекрасно знають. Аби вони були, то землю вже давно б відібрали без
розмов і умовлянь.
Тому під час оформлення документів при спілкуванні з чиновниками потрібно виходити з того, що ви не
відмовлялися від постійного користування земельною
ділянкою, а ви лише скористалися своїм законним правом на приватизацію землі. Тобто - заяви про відмову
від постійного користування ви не подавали, автоматично скасування права постійного користування після подачі заяви на приватизацію частини землі не відбувається, самостійно чиновники позбавити права постійного
користування землею не мають права – відсутні законні
підстави це зробити.
Тому найкращими діями буде спрямування зусиль
на розбудову Асоціації фермерів та приватних землевласників до рівня беззаперечного авторитета при визначенні аграрної політики в країні, оскільки її завданням
є безкоштовна передача фермерам земель постійного
користування в повному обсязі.
За ініціативи АФЗУ було розроблено і внесено на
розгляд парламенту проекти законів про передачу фермерських земель постійного користування у власність,
у спадкування членам фермерського господарства „Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо набуття фермерським господарством права власності на земельні ділянки)” № 1874 від 28.01.2015 р.
(народними депутатами Тимошенко Ю. В., Кириленко
І. Г., Івченко В. Є. з ВО „Батьківщина”), „Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав постійних користувачів земельних ділянок” №
6148-1 від 07.03.2017 р. ( н. д. Івченко В. Є., ВО „Батьківщина”), „Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо успадкування права постійного користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення” № 6162 від 06.03.2017 р. (Івченко В. Є.
ВО „Батьківщина”).
Нам потрібно активізувати роботу з народними депутатами обраними на округах та за партійними списками
щодо першочергового розгляду і прийняття означених
законопроектів.
Результат залежить від докладених зусиль фермерів.
Разом ми досягаємо більшого! Так легше, швидше і
вигідніше для кожного.

Василь Горбачов, юридичний відділ АФЗУ

НЮАНСИ ПОДАННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМИ
ЗВІТНОСТІ З ПДВ

Податківці нагадали сільгоспвиробникам про нюанси звітування з ПДВ. Так починаючи із податкової
звітності за перший звітний (податковий) період 2017
року, сільгоспвиробники подають до ДФС виключно
податкову декларацію з позначкою «0110» за формою,
затвердженою наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21, у
якій відображатимуться розрахунки з бюджетом за усіма операціями такого сільгоспвиробника.
У разі, якщо в сільгоспвиробника за результатами
здійснення сільськогосподарської діяльності за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі було задекларовано від’ємне значення
різниці між податковими зобов’язаннями і податковим
кредитом (значення рядка 21 декларації), то такі суми
податку, відповідно до п. 49 підрозд. 2 розділу ХХ По-
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даткового Кодексу України (далі — ПКУ), переносяться
із податкової декларації з ПДВ із позначкою 0121 —
0123, 0130, поданої за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі (грудень 2016
року/ІV квартал 2016 року), до податкової декларації з
ПДВ із позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний
період 2017 року (січень 2017 року/І квартал 2017 року).
Згідно з п. 50.1 ст. 50 ПКУ, уточнюючий розрахунок
до податкової декларації подається за формою, чинною
на час подання уточнюючого розрахунку.
Отже, у разі виявлення починаючи з 01.01.2017 помилок, допущених у податковій декларації з ПДВ з позначками 0121 – 0123 за звітні (податкові) періоди до
01.01.2017, застосовуються норми ПКУ, чинні на дату
виправлення таких помилок.

Зважаючи на те що, починаючи з 01.01.2017 скасовується дія спеціального режиму оподаткування сільгоспвиробників, уточнення показників податкових декларацій з ПДВ з позначками 0121 – 0123, здійснюються за
формою уточнюючого розрахунку до декларації 0110.
При цьому, якщо за результатами подання у 2017 році
та надалі уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017,
збільшується позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту,
таке позитивне значення підлягає сплаті до бюджету у
повному обсязі відповідно до норм ПКУ, чинних на дату
уточнюючого розрахунку.
За матеріалами ГУ ДФС у Київській області
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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 автомобілі досить дорогих моделей та торгових марок. Не секрет, що такі автомобілі зазвичай використовуються 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.

Бухгалтерський облік та податок
на прибуток
Як відомо, обчислення податку на прибуток (детальніше про цей податок див. «Вісник Фермер України»,
2017, №5 - 6, с. 13 ) на цей час здійснюється на підставі
показників фінансової звітності підприємства, яка своєю
чергою складається за даними бухгалтерського обліку.
Для цілей бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток легковий автомобіль, який підприємство
використовує у своїй діяльності, класифікується як об’єкт
основних засобів (п. 4 П(С)БО 7 і пп. 14.1.138 ПКУ).
Зарахування на баланс основних засобів у бухгал-

терському обліку здійснюється за первісною вартістю,
до складу якої включаються (п. 7, п. 8 П(C)БО 7):
- сума, що сплачується постачальнику (без урахування непрямих податків);
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні
платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
- суми ввізного мита (при імпорті);
- суми непрямих податків у зв’язку з придбанням
(якщо вони не відшкодовуються платнику);
- витрати зі страхування ризиків доставки основного
засобу;
- витрати на транспортування та налагодження;
- інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні
для використання в запланованих цілях.
Сформована таким чином первісна вартість підлягає
амортизації протягом строку корисного використання
(експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством самостійно при визнанні цього об’єкта активом
(п. 23 П(С)БО 7). Метод бухгалтерської амортизації підприємство також обирає самостійно з переліку, наведе-

ного у п. 26 П(С)БО 7.
Якщо сільгосппідприємство, яке є платником податку на прибуток, має річний обсяг постачань, що не перевищує 20 млн. грн, то жодних коригувань на податкові
різниці щодо основних засобів йому здійснювати не потрібно (пп. 134.1.1 ПКУ). Тобто амортизація, сформована за правилами бухобліку, враховуватиметься в повному обсязі при обчисленні податку на прибуток. При цьому напрямок використання автомобіля (господарський
чи не господарський) не має значення.
Якщо ж обсяги постачань у сільгосппідприємства
перевищують 20 млн. грн, то йому при обчисленні податку на прибуток слід враховувати таке:
- мінімальний строк корисного використання автомобіля має бути не меншим, ніж 5 років (п. 138.3.3 ПКУ);
- амортизація такого автомобіля має нараховуватись
в порядку, визначеному п. 138.3 ПКУ;
- амортизація, нарахована на легкові автомобілі, які
не використовуються в господарській діяльності (тобто
на невиробничі основні засоби), не враховується при обчислення податку на прибуток (пп. 138.3.2 ПКУ).
За матеріалами наданими журналом «АгроPRO»

НЕДОПУСК ДО ПЕРЕВІРКИ ІНСПЕКТОРА ПРАЦІ

Недопуск інспектора до проведення перевірки за
наявності законних підстав для її проведення або ненадання потрібних для здійснення перевірки документів
(за відсутності документального підтвердження щодо
неможливості надати зазначені документи), а також їх
копій та витягів розцінюється як створення перешкод
діяльності інспектора праці.
За недопуск до перевірки чи створення перешкод діяльності інспектора праці передбачені фінансові санкції
– у трикратному розмірі МЗП (мінімальної заробітної
плати), встановленої на момент виявлення порушення
(у 2017 році – 9600 грн) (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП).
Якщо ж недопуск до перевірки чи створення пере-

шкод діяльності інспектора праці пов’язані з перевіркою з питань виявлення порушень щодо:
- фактичного допуску працівників до роботи без
оформлення трудового договору (контракту);
- оформлення працівника на неповний робочий час у
разі фактичного виконання роботи повний робочий час,
установлений на підприємстві;
- виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків
― сума штрафу складе 100 розмірів мінімальної
зарплати, встановленої законом на момент виявлення
порушення (у 2017 році – 320 000 грн) (абз. 7 ч. 2 ст.
265 КЗпП).

Крім того, у такому разі відповідальна особа сільськогосподарського підприємства чи фермерського
господарства може бути притягнута до відповідальності
згідно із ст. 188-6 КУпАП (штраф від 50 НМДГ до 100
НМДГ, тобто від 850 грн до 1700 грн). За наявності даних про таку особу (паспортні дані, ідентифікаційний
номер платника податків) інспектор має право скласти
протокол про адміністративне правопорушення і направити його до суду.
Лариса Звірич,
заступник начальника управління з питань праці
ГУ Держпраці у Київській області

НЮАНСИ СУБОРЕНДИ ДЛЯ «ЄДИННИКІВ»

Сільгосппідприємство передає в суборенду земельну ділянку іншому сільгосппідприємству. Яке
з сільгосппідприємств має включати таку ділянку до Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи? Чи обмежується розмір
плати за суборенду, зокрема, по земельних ділянках
державної або комунальної власності?

Перш за все, слід зазначити, що згідно зі ст. 8 Закону України від 06.10.1998 р. № 161-XIV «Про оренду землі» орендована земельна ділянка або її частина
може передаватися орендарем у суборенду без зміни
цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.
Крім того, право суборенди землі має бути зареєстроване так само як і право оренди (ст. 4 Закону України
від 01.07.2004 р. № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).
Об’єктом оподаткування для платників єдиного
податку 4 групи (далі – ЕП) є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду, що
перебувають у власності сільгосппідприємства або
надані йому в користування, у тому числі на умовах
оренди (п. 2921.1 Податкового кодексу, далі – ПКУ).
При цьому відповідно до пп. 295.9.6 ПКУ платники ЄП 4 групи у разі надання таких земель в оренду
іншому платникові податку враховують орендовану
площу земельних ділянок у своїй Податковій декларації платника єдиного податку четвертої групи (далі
– Декларація). До Декларації орендаря така земельна
ділянка не включається. Якщо ж «єдинник» 4 групи
орендує сільгоспугіддя та/або землі водного фонду в
особи, яка не є платником ЄП групи, то такі площі
враховуються у його Декларації (пп. 295.9.7 ПКУ).
Слід звернути увагу, що при переданні в суборенду земель державної або комунальної власності саме
орендар (а не суборендар) таких земель повинен подавати звітність з плати за землю та здійснювати роз-

рахунки з бюджетом. Суборендар в свою чергу сплачує орендну плату орендареві відповідно до положень
укладеного між ними договору суборенди. До речі,
плата за суборенду буде для її отримувача – платника
ПДВ об’єктом оподаткування цим податком (п. 185.1
ПКУ).
Стосовно розміру плати за суборенду слід звернути увагу на норму п. 288.6 ПКУ, згідно з якою така
плата не може перевищувати розмір орендної плати.
Але відразу зазначимо, що ця норма розміщена в розділі ПКУ, яким регулюється орендна плата за землі
державної та комунальної власності.
На землі приватної власності вона не поширюється.
Зауважимо, що ПКУ не передбачено жодних
штрафних санкцій до орендаря земельної ділянки,
який передав її в суборенду і визначив плату, вищу
за орендну. Однак у
разі, якщо договір
оренди (суборенди)
міститиме положення, що суперечать
діючому законодавству (п. 288.6 ПКУ),
то такий договір
може бути визнаний
нікчемним (зокрема,
по ініціативі прокуратури).
Таким
чином,
якщо
сільгосппідприємство – платник
ЄП 4 групи передає
земельні ділянки (у
тому числі державної та комунальної
власності) в суборенду іншому сільго сппідприємству

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

(незалежно від того, являється воно платником ЄП 4
групи чи ні), то таке підприємство :
– враховує площу зазначених земельних ділянок у
своїй Декларації, сплачує за неї ЄП;
– нараховує податкові зобов’язання з ПДВ за ставкою 20% (при цьому податкового кредиту не має);
– недотримання норм законодавства при встановленні плати за суборенду може стати підставою для
розірвання договору оренди.
Для фізичних осіб – орендодавців земельних ділянок передача їх землі в суборенду сільгосппідприємством – платником ЄП 4 групи неплатнику ЄП не
має наслідків. За ними зберігається право на пільгу
із земельного податку, яка передбачена п. 281.3 ПКУ.
Олена Жураківська,
редактор журналу «АгроPRO»
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ДПЗКУ РОЗШИРЮЄ ФОРВАРДНУ ПРОГРАМУ ТА ПРОПОНУЄ
ПІЛЬГОВІ УМОВИ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ

У цьому сезоні у Державній продовольчо-зерновій
корпорації планують провести більш масштабну форвардну програму, ніж у попередні роки в цілому. На сьогодні отримано заявок від сільгоспвиробників на суму
авансування більше ніж 160 млн. грн. І це вже у 1,5 рази
більше ніж за весь форвард минулого року.
Як ми писали у минулих випусках, у цього маркетинговому році вперше за свою історію програму форвардних закупівель корпорація розпочала ще восени.
Загалом в рамках форварду заплановано закупити 200
тис. тонн озимої та ярої пшениці, 100 тис. тонн озимого
та ярого ячменю, 200 тис. тонн кукурудзи та 50 тис. тонн
сої. Будуть запропоновані додаткові обсяги – ДПЗКУ не
відмовить у закупівлі.
«На сьогодні ми отримали заявок від сільгоспвиробників на суму авансування більше ніж 160 млн. грн. І
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це вже у 1,5 рази більше ніж за весь форвард минулого
року. При цьому, це лише заявки по озимих культурах.
Які обсяги ярих зернових будуть запропоновані сільгоспвиробниками в рамках весняного форварду, поки
говорити зарано, адже весняна посівна тільки-но розпочалась», - розповіла начальник відділу форвардних
закупівель корпорації Наталія Головань.
Вона також відмітила ще один позитивний момент запуску осіннього форварду. У минулі роки більшість сільгоспвиробників в рамках форвардної програми збували
ДПЗКУ в основному кукурудзу, по пшениці віддавали перевагу іншим операторам форвардних закупівель. Але у
цьому сезоні Держкорпорації вдалось трохи змінити тенденцію останніх років. Якщо у 2015 році було законтрактовано лише 5 тис. тонн пшениці, у 2016 році – 9,5 тис. тонн
пшениці, то на сьогодні вже укладено договорів на 25 тис.
тонн озимої пшениці. І це без урахування заявок, які ще опрацьовуються та очікують на узгодження.
На сьогоднішній день ДПЗКУ укладає форвардні
договори виключно із малими та середніми сільгоспвиробниками. Середній договірний обсяг пшениці врожаю
2017 року становить близько 750 тонн.
«Ми не націлені розподілити виділені кошти між
декількома агрохолдингами, нашою метою є підтримка
дрібних та середніх сільгоспвиробників на чесних та
прозорих умовах співпраці. В рамках форвардної програми їх частка становить, по суті, всі 100%», - зауважила Наталія Головань.
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За її словами, сьогодні державна корпорація налаштована на значне розширення співпраці з фермерами та
останнім часом, як ніколи, йде їм назустріч. Наприклад,
з метою зменшення фінансового навантаження на сільгоспвиробників під час участі у форвардній програмі
було знижено коефіцієнт за користування авансовими
коштами з 1,06 до 0,89 гривень за тонно-день. Це приблизно відповідає зменшенню відсоткової ставки з 15%
до 12,5% річних. А якщо врахувати, що період користування коштами складає від 3 до 6 місяців, цей відсоток
є значно меншим.
Також було зменшено обсяги мінімальної договірної
партії зерна з 500 до 100 тонн. Крім того, при формуванні форвардної партії на філії Держкорпорації для учасників форвардної програми буде діяти пільгова ставка
на зберігання збіжжя до моменту переоформлення його
на ДПЗКУ.
«Ми намагаємось зробити умови участі у нашій
форвардній програмі абсолютно прозорими, вигідними та зрозумілими для фермерів. Розрахунки не містять
жодних прихованих комісій, а всі платежі здійснюються своєчасно, без затримок. У свою чергу, маємо намір
співпрацювати лише з добросовісними контрагентами.
За підсумками форвардів 2015 та 2016 років, Держкорпорація не мала дебіторської заборгованості за форвардними контрактами і ми розраховуємо на 100% виконання форвардних договорів і у цьому році», - підкреслила
начальник відділу форвардних закупівель ДПЗКУ.

Редакційна рада:
Президент АФЗУ
Іван Томич
Генеральний директор ССОКУ
Василь Кононенко
Керівник інформаційноконсультативного центру АФЗУ
Олег Кирницький
Юрист АФЗУ
Василь Горбачов

Друк: ТОВ "Мега-Поліграф"
04073 м. Київ, Марка Вовчка, 12/14,
Підписано до друку - 18.04.2017
Віддруковано - 19.04.2017
Віповідальність за зміст рекламноих
оголошень несе рекламодавець.
Наклад - 20 000 примірників.
Замовлення № 1098

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24
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ЛЬВІВСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Міжнародна виставка інженерного обладнання

30 травня2 червня 2017

V ювілейна Міжнародна
агропромислова виставка
AGroport west lviv 2017

Київ, МВЦ,
пр-т Броварський, 15

змінюється клімат – змінюється сільське господарство

27–29 квітня 2017

Міжнародний аеропорт «Львів»
термінал «А», вул. Любінська, 168

Водозабезпечення

ІнженернІ
рІШеннЯ ДЛЯ

АГРАРНОГО
СЕКТОРУ
нА ВИСТАВЦІ
АКВАТерМ КИЇВ

Вентиляція

Крапельний полив

Очищення стічних вод

Опалення

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

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

Промокод farm для online реєстрації

www.aqua-therm.kiev.ua

Енергоефективність

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591
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«
»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА З ЄВРОПИ –
ПІДБЕРИ СОБІ САМ!
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.

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

Сніданок, виселення з готелю.
Відвідування сімейної ферми – екскурсія.
Обід. Агро Екскурсія Плзень – спеціалізована лекція
із заздалегідь обраної теми, наприклад,ветеринарне обстеження якості молока,діагностика захворювань.
Вечеря
Поселення в готель.

4 день.

Сніданок, виселення з готелю.
Переїзд в Прагу.

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

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

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
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

