ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

№ 7-8 (377-378)
1-30 КВІТНЯ 2016 року

СІМЕЙНІЙ ФЕРМІ – БУТИ! …
ЯКЩО ДЕРЖАВА ВІДНАЙДЕ 4 – 5 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ …

ПРОДАЖ ЗЕМЛІ
СЬОГОДНІ - ЦЕ
ВАРВАРСТВО...

(З виступу Голови Верховної Ради України В. Гройсмана
на нараді щодо підтримки аграрного сектору. 18 березня 2016
року).
Після проведення фермерами багатолюдної акції під
стінами Верховної Ради 15 березня 2016 року за ініціативи Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана відбулася нарада щодо підтримки аграрного сектору за участі представників Асоціації фермерів та приватних землевласників України, профільних міністерств,
Держгеокадастру, Державної фіскальної служби та комітетів Парламенту, на якій було обговорено питання оподаткування та земельних відносин в аграрному секторі
України. Детальніше на стор. 2.

ПОТРІБНА СИЛЬНА
«РАЙОНКА»

Сталася знамення подія. ЇЇ чекали давно українські
селяни. Вперше в новітній історії України визнано статус
сімейної ферми. Це більше ніж крок вперед. Це посилення надії, що відродиться Українське село, в якому будуть
проживати не просто жителі, що доживають віку, а заможні
господарі різних поколінь!
Основа сімейних ферм – це особисті селянські господарства (ОСГ). Їх в Україні на сьогоднішній день 4,2 мільйонів, в яких зайняті більше 10 млн. селян. Вони виробляють понад 60% продукції аграрного сектору країни, не маючи достатньої технічної бази, сучасного обслуговуючого
сервісу, сучасних технологій. Вони працюють без будь-якої
державної підтримки, і за межами фінансово-кредитної
системи, в зоні високих ризиків природного, соціального та
економічного і правового захисту. В них за безцінь забирають продукцію. Як наслідок, в селі панує бідність, висока
захворюваність і смертність, повне безробіття, бездоріжжя,
отже безперспективність.
Цей закон дає реальні можливості зупинити очевидні
процеси руйнації села та зникненню селянства, він дає хороший шанс для добрих змін при послідовній політиці держави у запровадженні фермерського устрою на селі.
Для цього необхідно:
Перше. Протягом найближчих років, створити щонайменше 500 тисяч сімейних ферм, що сформують основу
сільської місцевості України.
Друге. Закласти окремою статтею в Державний бюджет

і місцеві бюджети України фінансову підтримку в межах 4
- 5 млрд. грн., включаючи і міжнародну допомогу, в тому
числі і з Європейського союзу.
Третє. 500 тисяч сімейних ферм стане потужною основою формування мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, створення переробки, зберігання, транспортування, упаковки сільськогосподарської продукції
безпосередньо в сільській місцевості, що дасть можливість
додатково створити десятки тисяч робочих місць, у тому
числі створити селянський кооперативний банк.
Четверте. Асоціації фермерів та приватних землевласників України розробити і прийняти на наступному, XXVII,
з’їзді, узгоджену з усіма фермерами і селянами, Програму
формування Фермерського строю України.
Головним у цих змінах на Селі буде відродження духовності, християнської віри, моральних цінностей, народних традицій України. Це надійна сфера захисту країни та
збереження безцінного скарбу українців – найплодючіших
в світі чорноземів. Це буде така країна, про яку споконвік
мріяли наші пращури, відстоювали патріоти Майдану і відстоюють мужні воїни в боротьбі з агресорами і їх найманцями на Донбасі.
Але сьогодні це тільки шанс! Для його реалізації довга
терниста дорога, що вимагає рішучості, об’єднаних зусиль,
формування організованого Всеукраїнського селянського
руху!

УВАГА!!!
НОВІ БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ АФЗУ!

ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ ДЛЯ
КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ЗАЯВ

05 квітня 2016 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 234 „Про віднесення
ПАТ КБ „Хрещатик” до категорії неплатоспроможніх”.
В цьому банку Асоціація фермерів та приватних землевласників України мала відкриті поточні рахунки на яких
зберігалися кошти отримані від фермерів як членські
внески.
Ці кошти виявилися заблокованими.
Прохання, на рахунки в банку «Хрещатик» кошти
НЕ ПЕРЕРАХОВУВАТИ!
Терміново, для відновлення діяльності АФЗУ, було
відкрито рахунки в новій фінансовій установі.

Надаємо нові банківські реквізити АФЗУ:
Одержувач: ВГО „АФЗУ”
Код ЄДРПОУ 14289145
Р/р 26004052760452 в Печерській філії
ПАТ КБ „Приватбанк”
МФО 300711

Дирекція АФЗУ

У невеличкому, але чистому і ошатному залі засідань
Баришівської районної Ради, 1 квітня поточного року
відбулася подія, котрої давно чекали. Цього дня тут зібралися представники районного фермерського активу,
аби порадитися щодо спільної роботи в Асоціації фермерів Баришівського району. Матеріал нашого корреспондента читайте на сторінці 7 видання.

АФЗУ ВІДБИВАЄ СПРОБУ
РЕЙДЕРСЬКОГО
ЗАХОПЛЕННЯ
ФЕРМЕРСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА

Прес-служба АФЗУ

„Гаряча телефонна лінія» Міністерства аграрної політики та продовольства України. Працює щодня (крім
вихідних та неробочих днів): понеділок - четвер - з 09.00
до 18.00, п’ятниця - з 09.00 до 16.45 за телефоном 0-800502-410.
«Гаряча телефонна лінія» державної фіскальної
служби - 0800501007

НАШ УСПІХ У НАШИХ
РУКАХ

Наприкінці грудня минулого року наша газета опублікувала інтерв’ю з новообраним головою Асоціації
фермерів та приватних землевласників Черняхівського
району Житомирської області Олександром Дмитруком,
у якому молодий, але досвідчений сільгоспвиробник поділився своїм баченням фермерських проблем і шляхів
їх подолання в умовах сьогодення, а також пообіцяв через 100 днів розповісти, що вдалося і що не вдалося на
шляху до оновлення кволої „районки” та її перетворення
на справжній об’єднавчий центр для дрібних і середніх
сільгоспвиробників? Сьогодні Олександр Миколайович
продовжує обумовлену бесіду з нашим кореспондентом.
Матеріал читайте на сторінці 4 видання.

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

Не легко фермеру в нинішні часи утримувати господарство, дбати про родину та забезпечувати продовольчу
безпеку Держави. З одного боку та ж держава селянам
дихати не дає: скасували пільговий режим сплати ПДВ,
підтримка фермерства фактично зведена до нуля. З іншого боку - змінюються кліматичні умови: природні катаклізми, стислі строки посівної та збирання врожаю, в які
необхідно вкладатися.
Але крім цього ще й виникають несподівані загрози.
Отак сталося і у Васильківському районі на Київщині.
13 квітня голова СФГ «Алмаз» Дем’яненко Петро Васильович працював трактором на своєму полі. Часу мало,
ресурсів обмаль. Погода стояла сприятлива. Тільки працюй. Однак загроза прийшла несподівано і раптово.
Яскраво «розмальований» автомобіль Нива Шевроле,
державний номерний знак АІ 70 31 ЕК, ввірвався на фермерське поле, проїхавши майже на його середину і став
перед самим трактором фермера. З нього вийшли дві особи, які вимагали в ультимативній формі заглушити двигун
трактора і „припинити дискувати чужу землю”, яку „захопив фермер”. Детальніше про це на сторінці 2 видання.
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ПРОДАЖ ЗЕМЛІ СЬОГОДНІ - ЦЕ ВАРВАРСТВО...

(З виступу Голови Верховної Ради України В. Гройсман на нараді щодо підтримки аграрного сектору. 18
березня 2016 року).

Це продемонстрували фермери та приватні землевласники всієї України, які 15 березня провели велелюдний мітинг під стінами Верховної Ради у м. Києві. Що цей захід
надзвичайно важливий для кожного, хто має землю, говорили на зборах фермерів та приватних землевласників Новомосковського району, який відбувся напередодні у місцевій
райдержадміністрації.
Анатолій Іванович Гайворонський, який у зв’язку з обранням головою Асоціації фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області здав повноваження
новообраному голові Асоціації Новомосковського району
Олександру Івановичу Сулимі, наголосив на важливості
високої дисципліни і згуртованості у питанні захисту своїх
прав.
– Якщо не буде підтримано Закон про землю та ряд
інших законів, необхідних для повноцінного існування та
роботи фермерських господарств та приватних землевласників, то нас всіх перетопчуть у буквальному сенсі, – наголосив А. Гайворонський. – Кулак сильніше одного пальця.
Рух за відстоювання своїх інтересів лише розпочинається,
і кожен, хто має у користуванні землю, повинен зрозуміти,
що поодинці протистояти всім викликам практично неможливо. Рейдерські атаки як на землю, так і на врожай, загроза
поглинання з боку великих землевласників шляхом ошу-

У нараді взяли участь керівництво міністерства аграрної політики та продовольства України, міністерства фінансів, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, державної фіскальної служби, комітету
Верховної Ради з питань податкової та митної політики, комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики
та земельних відносин, народні депутати України, а також
представники інших аграрних громадських організацій.
В. Гройсман зазначив, що в аграрній сфері накопичилося багато питань, "на які потрібно швидко знайти відповіді", зокрема проблеми оподаткування та земельних відносин. Голова Верховної Ради також наголосив на необхідності залучення інвестицій до аграрного сектору.
Керівник Парламенту підкреслив, що базовим питанням галузі є підтримка розвитку фермерського господарства, що забезпечить, зокрема, створення робочих місць,
збільшення виробництва продукції та розширення її асортименту. Учасники обговорення погодилася, що аграрний

сектор України перебуває у кризовому стані.
Голова Верховної Ради наголосив на необхідності напрацювання системного підходу та побудови стратегічного
бачення вирішення наявних проблем. "Нам треба на 2 - 3
роки чітко окреслити, які цілі ми бачимо, куди ми рухаємося. Якщо ми хочемо реально підтримувати фермерів,
аграрний сектор, село, маємо дуже чітко сформувати програму дій на коротко - та довгострокову перспективу, яка
дозволить вивести село з того стану, де воно сьогодні знаходиться".
Сторони також обговорили низку інших проблем та
заходів, яких доцільно вжити для стабілізації ситуації в
аграрній сфері, серед них: урегулювання питання продажу
землі, спеціального режиму ПДВ, удосконалення методики оцінки землі та реєстрації, спрощення бюрократичних
процедур, надання повноважень управління кадастрами
об'єднаним територіальним громадам.
Прес-служба АФЗУ

В ЄДНОСТІ – СИЛА!

канства, повна байдужість держаних чиновників до проблем аграрного сектору в зв’язку із скасуванням пільгового
режиму оподаткування, спонукають бути активними і згуртованими середніх та дрібних приватних землевласників.
Міцній армії важко протистояти. І такою армією може стати
фермерський рух в Україні, якщо він доведе свою життєздатність та єдність, – резюмував Анатолій Іванович.
Заклики підтримати акцію протесту у м. Києві було почуто. Найбільш активними виявилися аграрії Новомосковського, Дніпропетровського, Павлоградського, Криворізького, Софіївського, Томаківського, Петриківського, Межівського районів. Принагідно треба відзначити активістів новоствореної Криворізької Асоціації фермерів та приватних
землевласників, яка всього за місяць існування має високу
активність її членів, і майже 30 учасників підтримали 15 березня київських пікетувальників.
Разом із тим, поки що пасуть задніх Солонянський, Петропавлівський, Юріївський, Широківський райони. Через
таку пасивність в умовах повсякденних викликів можна залишитись не лише без врожаю, а й без землі.
Тепер все залежатиме від волі законодавців у Верховній
Раді. Як лакмусовий папірець, голосування покаже, хто насправді вболіває за долю тих, хто годує нас хлібом і до хліба, хто з ранку до вечора плекає землю задля продовольчої

безпеки всієї країни. У разі блокування депутатами вимог
аграріїв, останні продовжать захищати свої права. Іншого
шляху у них немає.
Успіх будь-якої справи залежить від активності кожного. Лише поповнення лав Асоціації фермерів та приватних
землевласників, їх небайдужість та єдність дасть змогу зберегти свою землю. Найцінніше, що в нас є. Бо без землі не
буде села, не буде життя, не буде України.
За інформацією Дніпропетровської АФЗ

АФЗУ ВІДБИВАЄ СПРОБУ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Від таких слів фермера Дем’яненка кинуло в жар –
емоції зашкалювали і було велике бажання переїхати автомобіль рейдерів. Двадцять років обробляв цю землю,
двадцять років платив з неї податки і тут такі слова...
Проте опанувавши себе Петро Васильович викликав
поліцію та зателефонував до АФЗУ. Благо, що господарство фермера знаходиться поряд з Києвом і фахівець-юрист оперативно прибув на допомогу фермеру – фіксованому члену АФЗУ (захист прав фермера, до речі, передбачений умовами фіксованого членства).
З представником АФЗУ почали з’ясовувати ситуацію. Два молодики були в уніформі з гумовими кийками
на портупеях, один у військовій, інший у формі міліції
з відзнаками. Спочатку вони назвалися працівниками
МВС з Києва і нахабно вимагали забратися із чужої землі, на яку в інших є документи.
Коли почали, як належить, розбиратися хто такі, і які
мають повноваження, то з’ясувалося, що один з них Потатчук Микола Андрійович, зовсім не працівник МВС, а
пластикове посвідчення прапорщика УРК є посвідченням громадської організації - Українського реєстрового
козацтва (УРК). В подальшому з’ясувалося, що ця особа
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є охоронником однієї з агрофірм району - ТОВ “Савхоз”
з села Ксаверівка, де керівником є Шаповалов Сергій
Іванович.
У молодика у міліцейській формі не було те тільки
службового посвідчення працівника МВС, а взагалі жодного документа. Він назвався Долинським Дмитром Миколайовичем і на вимогу фермера пояснити законність і
підстави його перебування на чужому полі та повідомлення юриста АФЗУ про санкції передбачені статтею
190 Кримінального кодексу України „шахрайство” він
взагалі сховався в автомобіль.
Через годину приїхали представники агро господарства, які не мали документів, але заявляли про їх право на фермерську землю. Поліцію довелося чекати 4,5
години. За цей час «хвацькі гайдуки» скинули міліцейську форму і зникли. А на початку ночі приїхала чергова
група районного відділу поліції, яка опитала фермера та
агрономів господарства і заборонила обробляти землю
до часу з’ясування права на її використання.
Голова АФЗ Васильківського району Петро Дем’яненко цілий наступний день втратив на ходіння по кабінетам, доводячи свою правду. А наша новостворена
поліція (сподіваємося, яка ще не проходила переатестацію), «оперативно», майже п‘ять годин добирається з
райцентру (до якого менше 20 км.) на виклик і не проводить необхідних розслідувань протиправних дій щодо
фермера. То правомірно виникає питання – навіщо фермер Дем’яненко справно платить податки за які утримується не один десяток державних службовців, поліцейських, земельників та інших бюрократів?
„В таких ситуаціях порятунок один – самозахист”
- каже фермер. Але більш дієвим є захист своїх членів
громадською організацією, до яких вони належать, або
повинні належати. В інших випадках, як відомо – «один
в полі не воїн».
Такі випадки не поодинокі і тому Асоціацією ініційовано створення «Фермерської самооборони», та за до-

рученням Ради АФЗУ розроблено положення про «Фермерську самооборону», яке розміщено на офіційному
сайті АФЗУ (www.farmer.co.ua) («Фермерська самооборона» є добровільним формуванням ВГО „Асоціації
фермерів та приватних землевласників України”, що діє
на основі самоорганізації, громадянської та фермерської
солідарності, метою якого є захист законних прав фермерів, членів особистих селянських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, селян).
На закінчення хочемо повідомити, що АФЗУ на цьому крапку ставити не збирається. Готуються запити до
керівництва МВС та Генеральної прокуратури. Поки всі
обставини спроби рейдерського захоплення фермерського господарства не будуть з’ясовані це питання буде знаходитися на контролі в Асоціації.
Матеріал підготовлено юридичним відділом
та прес-службою АФЗУ

Додаткова інформація.
Перед здачею номера в друк в АФЗУ знову надійшов
дзвінок від фермера Дем’яненка. Ситуація з «наїздом»
знову повторилася і працівники юридичного відділу та
редакції газети знову виїзджали на фермерське поле.
У розмові з представником ТОВ «Савхоз» було з’ясовано, що їх господарство нещодавно придбало земельні
ділянки у попереднього власника (за нашою інформацією у «Агрофірми Корнацьких») і переконано, що саме
це фермерське поле є їх власністю. І замість з’ясування
всіх обставин в правовому полі намагається грубою силою вижити фермера з його землі.
АФЗУ попереджає – не на тих нарвалися. Діяти потрібно по закону. Права фермера, фіксованого члена
АФЗУ, буде відстоювати до кінця. Вчора на поле виїхали
представники юридичного відділу та редакції газети.
Якщо ситуація з перешкоджанням польовим роботам
повториться – на поле приїде з десяток фермерів представників «Фермерської самооборони».
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РІШЕННЯ

Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України

15 березня 2016 р., м. Київ. 		
Присутні 24 члени Ради АФЗУ з 30.
Обговоривши питання порядку денного Рада АФЗУ
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про підсумки проведення Селянського віче та акції біля КМУ та
ВРУ 15 березня 2016 року взяти до відома.
2. Доручити президенту, віце – президентам, виконавчій дирекції АФЗУ проаналізувати участь обласних АФЗ у акції 15.03.2016 р. та розробити конкретний план
заходів щодо розвитку фермерського руху (обласних та районних структур АФЗУ), як
складової селянського руху.
3. Активізувати роботу обласних та районних АФЗ щодо впливу на депутатів ВРУ
обраних на мажоритарних округах по виконанню вимог XXVI з’їзду та Селянського
Віче.
4. У випадку не виконання Урядом вимог АФЗУ провести за рішенням Ради
АФЗУ блокування доріг.

5. Відповідно до рішення 26 з’їзду включити до складу Ради АФЗУ від ОСГ Кононенка Василя Парфенійовича.
6. Доручити віце – президенту АФЗУ Ярмолюку І. С., раднику Президента АФЗУ
Стрижаку М. І. провести протягом одного місяця установчу конференцію фіксованих
членів АФЗУ в Донецькій області.
7. Відповідно статей 4, 5 Статуту АФЗУ звільнити Довганя А. Г. з посади голови
Запорізького обласного осередку Асоціації за порушення положень Статуту в частині
запровадження фіксованого членства, за не виконання рішень 25 - го (23.12.2014 р.)
та 26 - го з’їздів АФЗУ (24.02.2016 р.) та рішень Ради АФЗУ (2011 - 2016 р. р.) в частині сплати членських внесків.
8. Затвердити Положення про фермерську самооборону з урахуванням пропозицій
членів Ради АФЗУ.
Головуючий,
президент АФЗУ						
І. Томич

ЯК ПІДВИЩИТИ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ СОЇ?

Про потенціал такої зернобобової культури, як соя,
знає кожен агроном. Соя – прекрасне джерело повноцінного білка, у 2-3 рази більше, ніж у зерні хлібних злаків. Цінний попередник для більшості культур, що дає
можливість економити на азотних добривах. Азотфіксуючі бактерії допомагають рослинам сої фіксувати атмосферний азот. Частина його (70%) засвоюється самою
рослиною, а частина залишається у пожнивних рештках,
що дуже важливо для наступних культур. А ще біологічний азот повністю споживається бобовими культурами
і не працює на «бур’яни». Все це – просто знахідка для
справжнього господаря. Але без спеціальних агротехнічних підходів, професійних знань ви не отримаєте позитивного результату. Насамперед – це інокуляція насіння
для забезпечення ефективної азотфіксації. Друге – це
правильнй догляд за рослинами і захист від хвороб та
стресів.
Підприємство «БТУ-Центр» є виробником ефективних біопрепаратів для сої та має цінний досвід з їх
використання. Серед лінійки продуктів ви знайдете інокулянти власного виробництва Біоінокулянт-БТУ®,
антистресант та імуномодулятор Органік-баланс®,
препарат для стимуляції росту та живлення Біокомплекс-БТУ®, чудовий прилипач Липосам®, та новинки
на ринку біопрепаратів: біодобриво ГРАУНДФІКС® та
ґрунтовий фунгіцид МІКОХЕЛП®.
Для отримання високого результату у прирості врожаю сої, рекомендуємо застосовувати повну технологію використання біопрепаратів
Рекомендації щодо вирощування сої з
біопрепаратами ТМ «Жива Земля»
№
п/п

Фаза
внесення

Найменування
препарату

1

Передпосівний обробіток ґрунту*
Внесення
ґрунтових
гербіцидів

ГРАУНДФІКС
МІКОХЕЛП

Норма
внесення
препарату,
л/га(т)
5,0
1,5

ЛИПОСАМ

0,5

БІОІНОКУЛЯНТБТУ-р/-т
ОРГАНІКБАЛАНС
ФІТОХЕЛП
ЛИПОСАМ
ОРГАНІКБАЛАНС
ЛИПОСАМ
БІОКОМПЛЕКСБТУ-р
ЛИПОСАМ

2,0

2
3

Обробка
насіння
4

5

3-5 трійчастий листок
Бутонізація
– початок
цвітіння

Дата
збору
урожаю

Контроль

Урожайність
12.09.15
25,9

Дослід
Урожайність
29,6

Приріст
3,7

18-21
09.2015

ТОВ «Агроплант», с. Юрківка, Черкаська обл.,
2014рік
Досліджувальна сільськогосподарська культура – соя
Дослід: технологія господарства + Біоінокулянт-БТУ® 2л/т + Органік-баланс®, 1 л/т
Контроль: технологія господарства + Біоінокулянт-БТУ® 2л/т

Контроль, Дослід, Прибавка,
ц/га
ц/га
ц/га
21
25
+4

Прибавка,
%
+19

1,0
0,3
0,3

0,2

*Застосовувати для підвищення коефіцієнту засвоєння добрив, мобілізації фосфору і калію з ґрунту, а також
для пригнічення розвитку патогенів в ґрунті.
Практичний досвід
ТОВ «Соєвий вік», м. Кіровоград
Досліджувана сільськогосподарська культура – соя
сорт «Мавка»
Дата посіву – 13.05.15
Дослід: Технологія господарства + препарат Граундфікс® 5 л/га + Біоінокулянт-БТУ® 2 л/т
Контроль: технологія господарства

Контроль

Дослід

Площа Урожайність
48,0
31,82

Площа Урожайність
90,0
34,85

Приріст
+2,93

Висновок: на підставі проведеного досліду відмічено
високу економічну ефективність застосування біопрепаратів. Прибавка до урожаю склала +3,7 ц/га

1,0

0,2
0,5

Дата
збору
урожаю

Висновок: на підставі проведеного досліду отримали
високу економічну ефективність та доцільність сумісного застосування Біоінокулянту-БТУ® разом із збалансованим мікробіологічним препаратом Органік-баланс®.
Візуально чітко спостерігалося інтенсивне зелене забарвлення, рослини вищі з більшою кількістю бобів,
ознаки хвороб – відсутні. Приріст до урожаю склала +
4ц/га.
ТОВ «Урожайна країна»
Недригайлівський р-н, Сумська обл.
Досліджувальна сільськогосподарська культура – соя
сорт «Фортуна»
Дата посіву: 30.04-01.05.2015 року
Контроль: технологія господарства
Схема досліду:
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Інокуляція насіння: Біоінокулянт-БТУ®-т 2,0 кг/т
Фаза 3-5 трійчастий листочок: Органік-баланс® 0,3
л/га+ біоприлиплювач Липосам® 0,2 л/га
Фаза бутонізації: Біокомплекс-БТУ® для бобових
0,5 л/га + біоприлиплювач Липосам 0,2 л/га
Висновок: В результаті проведеного дослідження
встановлено високу економічну ефективність застосування біопрепаратів виробництва ПП «БТУ-Центр» в
технології вирощування сої. Під час попереднього обстеження, рослини із дослідної ділянки мали більшу
масу та висоту. Застосування Біоінокулянту-БТУ®-т
забезпечило надійне азотне живлення, завдяки активній
роботі бульбочкових бактерій в порівнянні до інокулянту зарубіжного виробництва, який застосовувався на
контрольній ділянці.
За результатами врожайності, на дослідній ділянці
відслідковано прибавку врожаю у розмірі +2,93 ц/га або
+9,2%
Таким чином, очевидно, що для підвищення урожайності, покращення біометричних показників рослин сої,
одержання екологічно чистої продукції необхідні ефективні біопрепарати. Високоякісні інокулянти гарантовано забезпечують приріст продуктивності сої на (1520)%, покращують родючість ґрунту, збагачуючи його
біологічним (атмосферним) азотом, що так необхідно
для наступних рослин. Органік-баланс®, Фітоцид® в
поєднанні з прилиплювачем Липосам® допомагають
рослинам легко знімати стрес (пестицидне навантаження, різкий перепад температур, тривалу посуху
тощо). Грамотний вмілий вибір технологій, підтверджених практикою, забезпечить Вам гарний прибуток
навіть у складних погодних умовах.
Компанія «БТУ-Центр»
Консультації за тел.:
+38 (066) 155-98-89
+38 (096) 155-89-89
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НАШ УСПІХ У НАШИХ РУКАХ

На фото: Голова господарства «Вітам»
Олександр Дмитрук
Кор.: Нагадую Ваші слова про майбутнє Черняхівської АФЗ: „Це буде принципово нова організація, аналогів якої ніде немає. Створювати і працювати, бути
учасником в ній буду не я один, а фермери і приватні
землевласники, які усвідомлять корисність такої співпраці, повірять мені й моїм побратимам, будуть сплачувати внески і виконувати статут АФЗУ”. Гадаю, перші
результати Ви вже проаналізували і можете розповісти про них.
О.Д. Не хочу й не буду критикувати своїх земляків за
їхню пасивність, яка значною мірою виправдана в умовах сьогоднішньої зневіри в спроможності влади здійснити хоча б частково спроби „всеосяжного реформування” України та її сільського господарства, щедро задекларовані під час чергової виборчої кампанії. Мусимо
визнати, що 25 років поспіль наша влада просто бреше
народові. За цей час вона успішно розвалила державну
промисловість, втоптала в багно сільське господарство
та наплодила орди зажерливих олігархів, котрі розграбували все, шо могли. Сьогодні Україна, маючи 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,
яким байдуже, що станеться з нашою державою. Вони
позичили їй гроші і мусять всіма правдами й неправдами
їх повернути, та ще й з відсотками.
Кор.: Все ж, про що найчастіше думають і говорять
фермери навесні 2016 року?
О.Д.: Фермерам, звичайно, не байдуже, хто очолить
новий уряд і що буде надалі з реформами, але набагато
більше їх турбують.весняні польові роботи, корми для
тварин, ціни на паливно-мастильні матеріали та інші
хліборобські проблеми сьогодення. Натомість чиновники, відчуваючи наростання народного гніву, який рано
чи пізно змете їх на смітник історії, поспішають набити
власні кишені, щоб потім втекти якомога далі від „незалежної неньки”. Ось так і пишеться наша історія, переважно чорними літерами.
Кор.: Як би там не сталося, а певні зрушення „нагорі” мусять відбуватися, інакше Україна просто перестане існувати як суверенна держава. Яким чином влада повинна допомогти фермерам, чого вони найбільше
потребують?
О.Д.: Найбільше фермерам потрібно, аби їм не дошкуляли необгрунтованими перевірками різного роду, та ще й
під час невідкладних господарських робіт. А ще потрібно:
- чітке й недвозначне законодавство про землеволодіння, нормальні ціни на оренду, можливість успадкування земельних угідь;
- планування державних заготівель сільгосппродукції, прогнозовані пріоритети закупівель продукції на
кожен рік; відмова від необгрунтованого імпорту сільськогосподарських продуктів, які можуть постачатися
вітчизняними виробниками;
- раціональне ціноутворення, формування чесних
ринків;
- стимулювання рекультивації та відтворення родючості земель;
- викорінення корупції та сваволі чиновників;
- радикальна чистка в МінАПК, наближення профільного міністерства до землі й людей, які годують народ України.
Кор.: Якою Ви бачите роль фермерів у державному,
зокрема сільськогосподарському, будівництві?
О.Д.: Я вважаю, що фермери і взагалі селяни повинні
діяти спільно з місцевою владою, бути активними учасниками всіх її програм, наполегливо проводити лінію на
впровадження агрономічно й економічно обгрунтованих
технологій та сівозмін.
Одним з напрямків моєї діяльності є економічний
розвиток сільських громад нашого району. Поки що я
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сконцентрувався на сільській громаді, на території якої
здійснюю виробництво. Стратегія обрана дуже проста і
водночас, надіюсь, що дуже ефективна – кожна громада,
чи певна кількість громад, має вузько, але професійно,
спеціалізуватись на певній сільськогосподарській культурі чи послугах.
Чому? Тому що вузька спеціалізація, професіоналізм,
дозволять отримати продукцію за найнижчою собівартістю, а залучення до процесу широкого кола дрібних
виробників дозволить формувати партії цієї продукції,
отже і продати її за вищою ціною.
Такою продукцією повинна стати культура, яку не
може виростити середній і великій сільгоспвиробник,
або ж вона вкрай тяжко для них культивується. Поки що
ми знаходимось на етапі пошуку такої культури. Обираємо серед наступних культур: гарбуз, часник, лохина,
спельта. Моє завдання - надати технологію вирощування
найбільш рентабельних культур для нашого регіону, допомогти у купівлі насіння та продажу продукції.
Дуже хотілося, щоб подібну стратегію обрала для
себе держава, адже маючи в утриманні армію науковців,
легше обирати технології та «спускати» їх туди, де вони
потрібні. І це лише окремий приклад: в сільському господарстві таких безліч, потрібно лише чути й розуміти
один одного.
Важливу роль у становленні й розвитку фермерства
могли б відігравати аграрні фонди, кредитні спілки й
банки, про створення яких можна й потрібно домовлятися з державними структурами. Особливо вони потрібні
тим сімейним фермерським господарствам, про які останнім часом багато говорять, але яким практично ніхто
не готовий допомагати ані фінансами, ані іншими ресурсами.
Коли фермери на заклик своїх ватажків збираються на мітинги чи пікети під стінами владних споруд, я
завжди думаю про роль профспілок, які в усьому цивілізованому світі виступають провідниками трудящих,
а у нас чомусь зовсім занедбані. Хіба за 25 років існування АФЗУ нікого подібні думки не тривожили? На
мою думку, настав час створювати й підтримувати саме
такі громадські організації, які сприяли б професійному
об’єднанню сільгоспвиробників. Особливо це важливо
на сучасному етапі, коли навіть серед фермерів у деяких
регіонах спостерігаються відцентрові тенденції.

На фото: Вибагливе господарство Дмитрука
Про сільськогосподарські кооперативи багато сказано й написано, але мало що зроблено. Причину цього
я бачу, зокрема, у відокремленості ССОКУ від АФЗУ.
Обидві організації могли б стати сильнішими, якби мали
спільний дах, причому не на словах, а на ділі.
Кор.: Ви досвідчений сільгоспвиробник, та ще й
тваринник. Як можете оцінити сьогоднішній стан
сільського господарства і зокрема тваринницької галузі в Україні? Що заважає, де «тисне черевик», як кажуть німці? Чи вірите в можливість побудови нового
сільського господарства на основі чинної законодавчої
бази? Чого чекаєте від урядових реформ в АПК?
О.Д.: Наша Житомирщина, як і в цілому Україна, має
винятково великий потенціал для розвитку тваринництва, передусім наявність сприятливих природно-кліматичних умов, земельних, трудових ресурсів, історичних
традицій тощо. Проте сьогодні наше тваринництво занедбане, воно руйнується самою державою, під виглядом
реформ. Інколи ситуація доходить до абсурду. З одного
боку, чиновники на різних «комісіях» вимагають щоб я
оформив оренду землі під так званими сільгоспдворами
(мені пощастило, маю такої землі лише 4 га). В той же
час маю вже 7 листів від профільного управління з неоднозначними відмовами. Та до того ж, за сьогоднішнім законодавством, за 4 га мені потрібно платити оренди від
160000 грн. до 250000 грн. за рік, дивлячись як вирішить
чиновник. Як на мене, це не те що велика сума, а непід-

йомна, краще припинити виробництво. Якщо такою має
бути плата за шмат землі під спорудою колишньої ферми, зруйнованого й розкраденого колгоспу, не зважаючи
на мої фінансові й трудові внески у відновлення споруди
та створення в ній пристойного свинарського комплексу
з майстернею й кормоцехом, то де шукати справедливості? Відверто кажучи, мені боляче говорити про нові
урядові „реформи” в АПК, бо є побоювання, що через
кілька років українці зовсім забудуть смак сала.
Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх працівників сільського господарства, до всіх свідомих українців:
Ми, фермери та селяни-одноосібники, є головною
конкурентною перевагою України перед всією світовою
спільнотою у виробництві сільськогосподарської продукції, наш потенціал - величезний, але на сьогодні дуже
нерозвинений.
Незважаючи на це, селяни й досі годують значну
частину країни. Я вражений їх працелюбством, наполегливістю, здатністю триматися десятками років. Так,
справжніх господарів вже набагато менше, ніж навіть
10 років тому, але вони є. Саме до таких справжніх господарів я, Олександр Дмитрук, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Черняхівського району
Житомирської області, належу.
Тому я переконаний, що ніхто не прийде і нічого для
нас не зробить. Ми є творцями нашої долі і несемо повну відповідальність за наше вчора, сьогодні та за майбутнє, яке ми залишимо дітям і онукам.
І тому я пропоную об’єднати наші зусилля для досягнення дуже простих і конкретних цілей, для отримання
від нашої діяльності максимум прибутку кожним із нас,
шляхом ефективного використання засобів виробництва.
Для обробки землі , яка є на даний час в нашому розпорядженні, необхідно, крім людського і фінансового
ресурсу: один трактор, один плуг, одна дискова борона,
один обприскувач, один посівний комплекс та комбайн.
Звертаюся до вищих керівних органів Асоціації
фермерів та приватних землевласників з пропозицією
організувати розробку, разом із практично-досвідченими науковцями, економічно обґрунтованих нормативів
кількості та якості агрегатів для обробки землі відповідно до наших умов. Така нормативна база допоможе
в створенні виробничої кооперації, без якої в нинішніх
умовах дрібним фермерам не обійтися. А для того, щоб
її легше було створити, потрібно залучити до обговорення цього питання якомога більше учасників. Сподіваюся
на підтримку дирекції АФЗУ та редакції газети „Вісник
Фермер України».
Кор.: Першочергові завдання на найближчу перспективу ми ніби обговорили. А чи маєте Ви пропозиції щодо
подальшого реформування АФЗУ в цілому?
О.Д.: Мої пропозиції грунтуються на думках досвідчених фермерів, серед яких є немало тих, що колись
створювали „кістяк” Асоціації. Коротко їх можна викласти так:
- чітко визначити роль Президента, Ради, виконавчої
дирекції: кожному своє місце, своя зарплата і свій рівень
відповідальності. Жодних посад на «громадських засадах». Тебе найняли, ти оплачуваний менеджер, відтак
маєш бути компетентним, працювати на совість і бути
готовим відповідати за свою діяльність (чи бездіяльність) аж до звільнення з посади;
- Асоціація повинна мати пристойний бюджет (насамперед за рахунок членських внесків). Він повинен
використовуватися в тому числі для створення власних
фондів та банків, але без жодних корупційних схем;
- обласні та районні АФЗ повинні стати важливими ланками державного будівництва на селі. Дирекція
АФЗУ мусить постійно працювати з ними, не очікуючи
чергового всеукраїнського форуму;
- об’єднавчі функції керівництва АФЗУ не повинні
обмежуватися збиранням дані в рейдах по регіонах. Потрібно почути й зрозуміти кожного фермера, а не тільки
тих, хто вже має квиток „фіксованого члена”. Президент
не один, у нього є помічники, тільки потрібно розподілити їх між областями й районами та скоординувати відповідну роботу, з широким залученням місцевих активів та
засобів масової інформації; результативним буде також
спілкування шляхом анкетування, тематичних семінарів,
листування тощо;
- при будь-яких владних пертурбаціях АФЗУ не повинна загубитися, одним із її головних завдань залишаються представництво в Кабінеті Міністрів, Мінагрополітики, Верховній Раді, місцевих органах влади.
- необхідна високопрофесійна законотворча діяльність та робота фахівців аудиту, дорадництва, інформаційного забезпечення фермерів, власні ЗМІ та реклама.
Спілкувався Володимир Майський
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ПРОЕКТ АФЗУ ТА КОМПАНІЇ ПАТ «КВАЗАР» З
ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ
НА АУКЦІОНАХ ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ.
Наші напрямки:

-Обладнання для м’ясопереробки, вторинної переробки та розфасовки:
від ліній з забою до установок для копчення і в'ялення напівфабрикатів
-Обладнання длявиробництва та переробки молока:
від танків по зберіганню молока, сепараторів, пастеризаторів, гомогенізаторів,форм для сиру
до ліній з виробництвамолокопродуктів (в т.ч. сирів, сухого та згущеного молока)
-Обладнання з виробництва вина виноградного та коньяків:
від ліній з розливу до дубових бочок для витримки вина чи коньяку
-Трактори,телескопічні та фронтальні навантажувачі та екскаватори, а також зернозбиральні, кормозбиральні, картоплезбиральні комбайни, розсіювачі мінеральних добрив та гною відомих європейських та американських брендів:
JohnDeere, CLAAS, NewHolland, MasseyFerguson, Case IH, Krone, Kemper, Grimme, AVR,
Ropa,Merlo, AVR,Amazone, Bogballe, Rauch, Vicon та інш.
-Інші сільськогосподарські машини та обладнання від сівалок та саджалок до машин та
обладнання для збирання, переробки, обробки та зберігання.

Ваші переваги:

Економія в ціні від 20 до 80 відсотків
-Техніка, обладнання та устаткування, які купуються на аукціонах – від збанкрутілих компаній або компаній, щотехнічно переоснащуються.
Відповідність
-Повна відповідність європейським технологіям та стандартам ЄС, щопідтверджується документарно.
Купівля "під ключ" та доставка в максимально стислі строки
-Не потрібно домовлятися з перевізником, розмитнювати обладнання. Поставка у вказане місце з можливістю монтажу та запуском.
Оплата в національній валюті України
-Не потрібно відкривати рахунок за кордоном, отримувати ліцензії на ЗЕД або витрачати час
на конвертацію валюти.
Великий вибір обладнання
-Вибір техніки, обладнання та устаткування відомих світових брендів серед більш ніж 10-ти
аукціонів в Європі та Америці.
Максимальна інформованість
-Надання максимальної інформації всіх деталей, агрегатів, вузлів.Можливість виїзду фахівця
для огляду техніки. Повна відповідність заявлених та фактичних характеристик.
Гарантія
-Компанія ПАТ «Квазар» - це велика компанія, яка більше 25 років на ринку і яка може гарантувати порядність виконання замовлення.
Будь ласка, звертайтеся до нас та ми підберемо оптимальний для Вас варіант в максимально стислі строки.

За додатковою інформацією можливо звернутися у виконавчу дирекцію АФЗУ
за телефонами: 044-501-78-23, 501-78-24, 050-391-94-72
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ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Відповідно до ст. 93 Земельного кодексу України (далі ЗК), право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною
ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Відповідно до п. 2 ст. 21
Закону України "Про оренду землі" (далі - Закон про оренду)
розмір, форма і строки внесення орендної плати за ділянки
державної та комунальної власності встановлюються відповідно до Податкового кодексу України (далі - ПКУ). Раніше встановлювалися відповідно до Закону України "Про
плату за землю". Згідно з п. 14.1.147 ПКУ, плата за землю
- це загальнодержавний податок, який справляється у формі
земельного податку та орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності. Тобто у випадку оренди
земель державної та комунальної власності, орендна плата
є платою за землю - загальнодержавним податком - та регулюється ПКУ. Відповідно, орендар у разі оренди земель
державної та комунальної власності сплачує лише орендну
плату, податок уже не сплачується. Разом з цим у ПКУ є
положення, в якому йдеться про те, що платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)
та землекористувачі. Останні, у свою чергу, визначаються
як юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти),
яким відповідно до закону надані у користування земельні
ділянки державної та комунальної власності, у тому числі
на умовах оренди. Беручи до уваги такі визначення, виникає питання, чи не буде зазначене положення тлумачитись
як обов’язок користувача сплачувати земельний податок.
Хоча якщо проаналізувати норми ПКУ, стає зрозумілим, що
земельний податок стосується саме землекористувачів, які
користуються земельною ділянкою на підставі права постійного землекористування.
Підставою для нарахування орендної плати за земельну
ділянку, яка перебуває у державній або комунальній власності - є договір оренди такої земельної ділянки. Орендна
плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і
комунальній власності, справляється виключно у грошовій
формі. Землекористувачі сплачують земельний податок, а
також орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності з дня виникнення права власності або
права користування земельною ділянкою.
Несплата земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності
виробниками сільськогосподарської і рибної продукції та
громадянами протягом року, іншими платниками - протягом півроку - вважається систематичною і є підставою для
припинення права користування земельними ділянками.
Визначення розміру орендної плати
Відповідно до ст. 288.5 ПКУ річна орендна плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які
перебувають у державній або комунальній власності, не
може бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється Законом про плату за землю. Відповідно до ст.
22 ЗК, землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської
продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної
виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури
оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей.
Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може
перевищувати 12% від їх нормативної грошової оцінки.
При цьому у разі визначення орендаря на конкурентних
засадах може бути встановлений більший розмір орендної
плати.
Земельний податок визначається залежно від нормативної грошової оцінки земель. Нововведенням є те,
що вона визначається відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Розміри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не встановлено, визначаються до її встановлення в порядку, визначеному ПКУ.
Слід зазначити, що чинне законодавство визначає розмір земельного податку виходячи із:
а) функціонального використання
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у ст. 272 ПКУ визначено особливі ставки земельного податку лише для сільськогосподарських угідь, які є частинами земель сільськогосподарського призначення. Відповідно
до ст. 22 ЗК до земель сільськогосподарського призначення
належать:
-сільськогосподарські угіддя-рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги;
- несільськогосподарські угіддя - господарські шляхи
і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо;
б) місцезнаходження земельної ділянки
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення
можуть знаходитись:
- в межах населеного пункту;
- поза межами населеного пункту (в межах району).
ПКУ встановлено різні розміри земельного податку за
землі, які знаходяться в межах або поза межами населеного
пункту. Тому варто розподілити розміри земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення
державної та комунальної форми власності на такі категорії:
- земельний податок за сільськогосподарські угіддя.
Ставки земельного податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках
від їх грошової оцінки у таких розмірах:
- для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;
- для багаторічних насаджень - 0,03.
За сільськогосподарські угіддя, що надані у встановленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими
підприємствами (нововведення ПКУ), незалежно від того,
до якої категорії земель вони віднесені, земельний податок
справляється згідно з ставками зазначеними вище;
- земельний податок за несільськогосподарські угіддя в
межах населеного пункту.
Відповідно до ПКУ ставка податку за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами,
справляється у розмірі 3% від суми земельного податку,
обчисленого відповідно до ПКУ.
Ставки земельного податку з несільськогосподарських угідь, грошову оцінку яких встановлено, встановлюються у розмірі 1% від їх грошової оцінки. Тобто
земельний податок з несільськогосподарських угідь, які
знаходяться в межах населеного пункту та нормативну
грошову оцінку яких проведено, складає 0,03%;
- земельний податок за несільськогосподарські угіддя
поза межами населеного пункту.
Відповідно до ПКУ ставка податку за один гектар
несільськогосподарських угідь, нормативну грошову
оцінку яких не проведено, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), встановлюється у розмірі 5% від
нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР
Крим або по області. Такий самий розмір земельного податку встановлений і для земельних ділянок, наданих
садівницьким товариствам, у тому числі зайнятих садовими та/або дачними будинками фізичних осіб.
Ставки земельного податку з несільськогосподарських
угідь, грошову оцінку яких встановлено, встановлюються у
розмірі 1% від їх грошової оцінки.
Слід звернути увагу, що ПКУ не закріпив положення, яке було передбачене Законом про плату за землю,
що у разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від
суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не
може бути меншою ціни земельної ділянки, що зазначена в угоді.
Порядок перегляду розміру орендної плати
Відповідно до ст. 23 Закону про оренду, орендна плата
за земельні ділянки державної і комунальної власності, які
передані в оренду для сільськогосподарського використання, переглядається один раз на три роки в порядку, встановленому законом або договором оренди.
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Раніше ст. 22 Закону про оренду встановлювала загальне
правило, що обчислення розміру орендної плати за землю
здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не
передбачено договором оренди. Щодо земель державної та
комунальної в+ласності, то оскільки орендна плата не може
бути меншою від розміру земельного податку, а розмір земельного податку вираховується з нормативної грошової
оцінки землі, нормативна грошова оцінка земельної ділянки щороку станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, порядок проведення якої затверджується урядом.
ПКУ чітко встановлює порядок здійснення індексації нормативної грошової оцінки - центральний орган виконавчої
влади з питань земельних ресурсів за індексом споживчих
цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на
який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших
земель несільськогосподарського призначення станом на 1
січня поточного року, що визначається за формулою: Кi =
[І - 10]:100, де: І - індекс споживчих цін за попередній рік. У
разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110%, такий
індекс застосовується із значенням 110. Відповідно до ПКУ
коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель
застосовується кумулятивно залежно від дати проведення
нормативної грошової оцінки земель.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду
землі» істотними умовами договору оренди землі є: об'єкт
оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди-орендна
плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу,
строків порядку внесення і перегляду та відповідальності
за її несплату- умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови
збереження стану об'єкта оренди; умови і строки передачі
земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної
ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження)
щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін;
умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду
права оренди земельної ділянки.
Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних
умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для
визнання договору недійсним відповідно до закону.
Крім того, відповідно до пункту 15 Перехідних положень
Земельного кодексу України до набрання чинності законами
України про державний земельний кадастр та про ринок земель, але не раніше 1 січня 2012 року, не допускається:
а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності,
крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності
громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток
(паїв) для ведення особистого селянського господарства, а
також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину,
обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок
для суспільних потреб.
Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених
підпунктами «а» та «б» цього пункту, запроваджується за
умови набрання чинності законами України про державний
земельний кадастр та про ринок земель, але не раніше 1 січня 2012 року.
Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії
заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту, в частині їх
купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само
в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з
моменту їх укладення (посвідчення).
Юридичний відділ АФЗУ
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Відкрив районну конференцію фермерів її голова, Григорій
Наконечний, а присутній на ній голова районної Ради Володимир
Гуменюк, привітавши фермерів, зауважив, що вони практично не
користуються ресурсом районної влади. Якби завчасно звернулися
зі своєю ініціативою, могли б зібратися значно ширшим колом, та
ще й за участі голів сільських Рад. Районна влада завжди готова
розглядати фермерські питання і вирішувати їх, але ініціатива повинна йти від фермерів.
Власне, саме ці слова очільника району спонукали фермерів
до жвавої дискусії щодо прийняття оновленого Статуту районної
Асоціації, оформлення фіксованого членства в АФЗУ, вирішення
питань про офіс та штат менеджерів. Розмова вийшла відвертою
і чесною, а виступам учасників не бракувало критики й самокритики.
Микола Бондарчук, фермерське господарство якого вирощує
овочі в селі Недра, у своєму виступі рішуче засудив громадську
бездіяльність окремих фермерів: замість того, щоб згуртуватися і

разом відстоювати свої інтереси, деякі члени Асоціації вже давно
втратили свідомий зв’язок із нею, не цікавляться станом справ у
районі та навіть не сплачують членських внесків. За таких умов
неможливо успішно хазяйнувати і пристойно жити в наш складний час. Микола Логвинович зауважив, що багато виникає у фермерів запитань, наприклад, до фіскальної служби, а ніхто їх „нагору” не піднімає. Зарилися, як кроти в нірки, і чогось чекаємо „від
держави”.
Володимира Цурана, голову фермерського господарства
„Мрія”, добре знають не тільки в Баришівському районі, а і в Києві: жоден масовий столичний захід Асоціації фермерів та приватних землевласників України без нього не обходиться. А в сільській
Раді він мало не щодня буває, допомагає вирішувати питання збереження села та його благоустрою. Серйозний чоловік, добрий
господар. Тому, коли він заговорив про створення в Баришівці
керівного органу районної Асоціації фермерів, до цього з повним
розумінням поставилися і фермери, і представники влади. Домовилися, що кожен із учасників зібрання, отримавши Статут Асоціації та інші документи, знайде можливість вивчити їх, заповнити
анкету, оформити своє фіксоване членство в АФЗУ та провести
відповідну організаційну роботу зі своїми колегами-фермерами в
навколишніх селах.
Степан Кузьмич, заступник голови обласної Асоціації фермерів, поділився досвідом роботи АФЗ у Згурівському районі, де він
працює. За його словами, місцеві й заїжджі любителі поласувати
чужою землею вже давно оминають Згурівку, бо знають, що тут
рейдерство не пройде: не встигнуть охолонути мотори їхніх джипів, як до поля наблизиться грізна автоколона місцевих фермерів,
непогано озброєних і вишколених. Рушниці у них зареєстровані, а
згуртованість така, що чужим зайдам завжди дістанеться по зубах.
При всьому цьому фермери завжди діють у межах законів, навіть
правоохоронці це визнають. Степан Степанович запропонував баришівським сусідам відвідати кілька фермерських господарств,
щоб наочно побачити, як вони живуть і працюють. Разом і проблеми легше вирішувати. Про це незаперечно свідчать результати акцій, проведених фермерами під стінами Верховної Ради. Сьогодні

вже маємо певні позитивні зрушення в законодавстві, прийнятий
закон про сімейні фермерські господарства. Якщо „дотиснути”, то
й земельні питання вирішаться, в тому числі й найболючіші – про
заборону продажу землі та про можливість її успадкування членами фермерських родин.
Анна Деркач, привітавши фермерів, закликала їх до єднання
та активної роботи. На думку молодого депутата, районній Асоціації фермерів на перший час не потрібно вибудовувати якусь
складну керівну структуру та наймати високооплачуваних менеджерів. В районі є спеціалісти, які могли б за невеликі заохочення
певну частину свого часу віддавати офісній роботі. Для початку
треба хоча б списки членів Асоціації обновити та зафіксувати їхні
поштові, телефонні та інтернет-адреси. Щодо юридичних послуг,
за ними теж не завжди потрібно до столиці їхати, багато питань
можна вирішити на місці. Але спочатку потрібно відновити „районку”, навчитися працювати в районі, заявити про себе не гаслами, а справами.
Михайло Данкевич, член Ради АФЗУ і головний редактор газети „Фермер України”, закликав фермерів не витрачати поодинці
сили у боротьбі з чиновниками, а приходити зі своїми питаннями
до Асоціації, яка може і повинна захищати їхні інтереси всім своїм адміністративним і правовим ресурсом. Але спочатку потрібно зміцнити цю організацію, і починати необхідно з реорганізації
„районок”. Сьогодні, коли фермерів чують і розуміють очільники
району, слід використовувати всі можливості для тісної співпраці з
місцевою владою, ініціювати спільний розгляд важливих питань,
допомагати місцевим громадам зберігати села і селян. А коли є потреба обговорити податкові чи фіскальні питання, не соромитися
і не ховатися, а ввічливо, але твердо ставити їх перед районним
начальством. А головне, що треба зробити, це повернути районній
АФЗ її статус. Це має бути громадська організація, але з власним
офісом, керівним органом, бюджетом тощо. Щоб і фермери, і всі
інші мешканці району знали і поважали.
Володимир Майський,
власкор «ВФУ», Баришівка, Київської області.

Сільська місцевість найбільше потерпає від безробіття. Адже
реорганізація колгоспів та нові інтенсивні технології в сільскому
господарстві звели до мінімуму кількість працюючих.
З іншого боку працедавцям нелегко знайти кваліфікованого працівника, якщо в цьому виникає потреба. Тож голова СФГ
«Берест» Іван Чишко з Великобаганського району Полтавщини

звернувся до районного центру зайнятості, де днями відбувся міні-ярмарок вакансій, в якому взяли участь близько 30 безробітних,
що стоять тут на обліку.
Іван Чишко презентував своє, та свого рідного барата Володимира, фермерські господарства «Берест» і «Грунтознавець». Він
розповів про умови роботи, розміри й системи заробітної плати,
різні соціальні заходи, що проводяться для працівників, маршрути
підвезення до роботи, адже в господарствах працюють люди з різних населених пунктів, в тому числі і з сусіднього Хорольського
району, та запросив до роботи всіх бажаючих.
Безробітні мали змогу отримати відповіді на питання, що цікавили, та пройти індивідуальні співбесіди з потенційними роботодавцями. Є сподівання, що такий захід дасть свої результати: безробітні отримають роботу, а фермери - добросовісних та порядних
працівників, - стверджує Аліна Грипась, заступник директора - начальник відділу надання соціальних послуг Великобагачанського
районного центру зайнятості.
Іван та Володимир Чишки знані як в Великобагачанському
районі, так і за його межами. Саме вони єдині у Великобагачанському районі займаються виробництвом насіння ярого ячменю,
ярої та озимої пшениці, а також сої. Вирощують овочі, кукурудзу,
соняшник.

Господарюють брати з 1996 року. Нині в обробітку господарств знаходиться понад 3000 га землі, на яких постійно працюють 130 - 140 осіб. Самі фермери вважають, що така чисельність
працюючих навіть дещо завелика для наявної площі. Однак кредо цих роботодавців – надати людям, які хочуть працювати, таку
можливість. Дбають Чишки й про культурний розвиток односельців – придбали та відбудували сільський клуб в селі Скибівщина та
забезпечили роботою 5 культпрацівників. За їхньої фінансової підтримки в селі розпочала роботу філія районної музичної школи.
Піклуються фермери й про умови праці працівників, намагаються максимально механізувати виробничий процес, підвозять
до місця роботи, забезпечують безкоштовними обідами, дотримуються законодавчо встановлених режимів праці та відпочинку.
Овочами працівників господарств забезпечують безкоштовно.
Середня заробітна плата тут становить понад 4 тис. грн. Це все
сприяє відсутності плинності кадрів.
Добрі господарі завжди думають про завтрашній день, вкладають кошти в нову техніку, - каже Аліна Грипась. - А відтак мають
перспективну потребу в кадрах. Незабаром буде потрібен тракторист та водії категорії С та Е, а коли дозріває врожай овочів, виникає гостра потреба в працівниках овочевої ланки.
Людмила Стельмах (Кучеренко), Полтава.

СОЦІАЛЬНІ ТУРБОТИ ФЕРМЕРІВ ЧИШКІВ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Український галузевий проект «МІЛЬЙОНЕР З ГОРІШКА. Розвиток горіхового
бізнесу. Особливості створення горіхових садів, переробка і реалізація продукції»
запрошуємо Вас взяти участь у регіональних конференціях:
в місті Одеса - 22.04. (за адресою: вул. Рішелевська, 29, Велика
Конференц-зала готелю «Чорне море»).
в місті Львів - 28.04. (за адресою: проспект Чорновола, 7. Конференц-зала
готелю «Львів»).
Організатори конференції: Мінагрополітики, облдержадміністрації, ВГО
«Українська горіхова Асоціація», НААНУ, Український інститут горіхоплідних
культур.
Основні теми:
- теорія і практика вирощування горіха грецького, фундука в різних кліматичних
умовах України (сорти, саджанці, технології, проектування, догляд за садом) ;
- система міжрядного заповнення різноманітними культурами;
- економічне обґрунтування створення горіхових садів, в т.ч. з ущільненими
насадженнями;
- що необхідно для того, щоб заробити мільйон з горішка;
- питання комплексної переробки та реалізації горіха;
- організація замовлення і продаж саджанців грецького горіха, фундука, їстівного
каштану;
- укладання угод на купівлю-продаж горіхів, шкарлупи;
Від імені організаційного комітету,
Президент Української горіхової Асоціації			
Володимир Пахно.
Довідки за телефонами:
тел: 067-534.36.36; 095-681.29.19 ПетроМиколайович Крюков,
тел: 067-630.03.45; 067-573.09.85 Олександр Анатолійович Незнайко
Ел. адреса: kryukov.24@gmail.com, ukr.gardens.nuts@gmail.com
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета
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НАЙКРАЩІ СОРТИ
ПОЛУНИЦІ ТА МАЛИНИ
ВІД МИКОЛИ ДИКУНА
Елітна розсада найкращих сортів полуниці: Альбіон, Клері, Антеа, Ельсанта, Дарселект, Мармолада, Ароза, Галя Чів, Ельсіноре, Хоней, Корона, Принцеса, Полка,
Зенга Зенгана, Симфонія, Селва, Діамант і
перспективні сорти смородини, малини літнього і осіннього плодоношення.

Доставка по всій Україні.

Інформація з агротехнології вирощування
полуниці, малини та смородини на інтернет-сторінці http://nikolaj-dikun.at.ua/
Полтавська обл., Семенівський р~н,
с. Горошине
Тел. моб. (067) – 530 – 99 – 36
Дикун Микола Олександрович
http://nikolaj-dikun.at.ua/
Е-mаіІ: niki1955@mail.ru
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