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ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗУСТРІЧ
ФЕРМЕРСЬКИХ РОДИН 2016

18 – 19 червня 2016 року на території санаторно-курортного комплексу «Моршинкурорт», з нагоди Дня
фермера, відбудеться Перша Всеукраїнська зустріч фер-

СКАСУВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ
МАЛИМ ВИНОРОБАМ
ВИЙТИ НА РИНОК
ЕКСПОРТУ

У ПАРЛАМЕНТІ ЛОБІЮЮТЬ
ЗАКОНОПРОЕКТ, ЯКИЙ
ЛЕГАЛІЗУЄ ПРОДАЖ ЗЕМЛІ
В ОБХІД МОРАТОРІЮ

мерських родин, яку організовує Асоціація фермерів та
приватних землевласників України.
Інформація та програма заходу на сторінці 2 видання.

Комітет аграрної політики та земельних відносин на своєму засіданні схвалив законопроект №2028а «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання
окремих питань правового статусу земель фермерського господарства». Ним запроваджуються норми, проти яких сьогодні
одностайно виступають аграрії, а саме відкриття ринку землі!
З цього приводу пропонуємо увазі читачів розмову
з Народним депутатом України Вадимом Івченком на
сторінці 3 видання.

Пропонуємо Вам успішно
господарювати в тваринництві
та вівчарстві!
Для створення культурних пасовищ, на сіно
або зелений корм та силос, радимо використовувати найкращі
композиції травосумішей багаторічних кормових трав ForageMax від
світового лідера з виробництва насіння, ДЛФ(Данія).
Оригінальне поєднання тетраплоїдних райграсів та конюшини
щодобово підвищує надої молока на 2-3л, приріст худоби на 600-750г.

Комітет ВР з питань податкової і митної політики підтримав законопроект № 2739, який вносить зміни в правила
ліцензування для виробників вина.
«Скасування ліцензії дасть можливість малим і середнім
виноробам вийти на ринок експорту» - розповів Президент
Всеукраїнської асоціації виробників виноградної та садівничої продукції Валерій Петров в інтерв’ю AgroNews.
Матеріал читайте на сторінці 6 видання.

ДРОНИ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ

БІЛЬШЕ М'ЯСА ТА МОЛОКА!
Головний офіс:

м. Київ, вул. Кирилівська
(Фрунзе),132

Тел.: (044)254-66-88
(066) 745-16-33
(067) 235-92-42

http://www.kvint.com.ua

ПРАВОВІ АСПЕКТИ
СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З ДЕРЖАВНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Навряд чи потрібно наводити аргументи на користь того, що безпілотні літальні апарати (БЛА), або
простіше безпілотники - це зручний і важливий засіб
в точному землеробстві та тваринництві. Вже сьогодні існують найрізноманітніші застосування БЛА, наприклад, для збору стада, моніторингу і іригації посадок. Матеріал про новітню технологію читайте на
сторінках 6 -7 видання.

У процесі своєї діяльності у багатьох фермерів виникає необхідність у кооперації, або ж у спільній діяльності, змістом якої може бути об’єднання майна, трудових зусиль, організація співпраці тощо для досягнення
загальної мети. Особливо виникає багато запитань та
непорозумінь у випадках спільної діяльності з підприємствами державної власності.
З основними аспектами цієї проблематики пропонуємо ознайомитися на сторінці 8 видання.

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

СЕЛЯНИ, ЗЕМЛЯ,
ДОРАДНИЦТВО ТА
ПРАВОВА ДОПОМОГА
Рік тому, на той час заступник міністра аграрної політики
та продовольства України Володимир Лапа, під час прес-конференції «Сільськогосподарські землі України: продавати чи
ні?» заявив, що Україна не готова до створення ринку землі
через недосконале законодавство, а також недовіру і брак
правової грамотності сільського населення.
Що ми маємо на сьогодні в цій області та які плани по покращенню цієї ситуації розповідає президент Національної
асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України
Роман Корінець на сторінці 10 видання.
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗУСТРІЧ ФЕРМЕРСЬКИХ РОДИН 2016

Планується, що участь в ній візьмуть кращі фермерські родини з усієї України, а програма заходів наведена
нижче.
Окрім того на цю зустріч запрошуються всі голови
районних Асоціацій фермерів для обговорення проблемних питань діяльності АФЗУ та її районних організацій.
Адреса СКК «МОРШИНКУРОРТ»: Львівська область, м. Моршин, площа Паркова, 3.
Моршин знаходиться у Львівській області. Відстань
до Львова - 75 км, до Івано-Франківська - 100 км, до

Дрогобича - 45 км, до Стрию - 14км. Найзручніше буде
доїхати залізницею до станції Стрий чи Львів. Розклад
поїздів на офіційному сайті Укрзалізниці: http://www.
uz.gov.ua Зі Стрия (з ж - д вокзалу) до Курорту можна
дістатися електричкою або скористатися маршрутними
таксі Стрий-Моршин (відправлення кожні 15 хвилин),
які довезуть вас до місця призначення за півгодини, або
на таксі. З центрального Львівського вокзалу також ходять маршрутні таксі Львів - Моршин. Їхати приблизно
2 години. Розклад руху маршрутних таксі: http://www.
today.lviv.ua/bus/zd_ps.htm

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

18 червня 2016 року

1. Заїзд учасників, розміщення в комплексі «Моршинкурорт»
– до 12.00
2. Обід (шведський стіл)
– 13.00 – 14.00
3. Збори голів районних асоціацій:
– 14.30 – 17.30
- доповідь президента АФЗУ І.Томича «Представлення концепції програми «500»
(План створення 500 тисяч сімейних ферм);
- обговорення доповіді;
- нагородження кращих голів районих і обласних АФЗ;
- різне.
(До роботи в зборах запрошені Міністр аграрної політики та продовольства України Т. Кутовий, Народні депутати України).
4.Перерва (спілкування, обмін досвідом)
– 17.30 – 18.30
5.Вечеря (шведський стіл)
– 18.30 – 19.30
6. Вільний час (спілкування з колегами, обмін досвідом)
– з 19.30

З 20 червня відпочинок або санаторно-курортне лікування для бажаючих в СКК «Моршинкурорт» на необмежений період (бронювання заздалегідь та оплата
безпосередньо в СКК «Моршинкурорт»).
Додаткову інформацію про порядок участі та її
вартість можливо отримати в голів обласних Асоціацій або безпосередньо в виконавчій дирекції АФЗУ
за телефонами:
044-228-48-19, 044-501-78-72
Ел. адреса: farmasuk1@ukr.net
Виконавча дирекція АФЗУ

19 червня 2016 року

1. Сніданок (шведський стіл)
– 8.30 – 9.30
2. Екскурсії для бажаючих (На вибір: «Скелі Олекси Довбуша» – 60 грн/чол., Гощівський
монастир» – 40 грн./чол., Кам’янецький водоспад, гори – 60 грн/чол, та ін.
– 8.00 – 17.00
3.Зустріч фермерських родин
– 10.00 – 13.00
ознайомлення з експозицією комерційних підприємств, привітання, вручення нагород, розповіді про сімейні фермерські династії і т. п. Фотографування на альбом «Кращі фермерські родини України». В проміжках між виступами – музичні вітання, виступи народних артистів
4. Обід
– 13.30 – 14.30
5. Участь у відкритті парку в м. Моршин та ін.. заходи
– 15.00 –16. 00
6. Концертна програма з нагоди Дня медичного працівника, Дня фермера в амфітеатрі парку м.Моршин за участю гурту «Вишиванка», виспуп зірок української
естради та концертних груп
– 16.00 – 23.00
7.Закінчення заходу та від’їзд учасників
– до 24.00

ЗУСТРІЧ З МІНІСТРОМ АГРОПОЛІТИКИ ТАРАСОМ КУТОВИМ
17 травня відбулася робоча зустріч Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового з співголовами селянського Страйкового комітету.
Від Асоціації фермерів та приватних землевласників
України участь в ній взяв співголова Страйкового комітету, президент АФЗУ Іван Томич.
Під час тривалої розмови було обговорено питання податкової та бюджетної політики, фінансової
підтримки фермерських господарств, законодавчого
забезпечення розвитку фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та
особистих селянських господарств. Було обговорено
ситуацію в сфері земельних відносин та наголошено на
недопущенні запровадження ринку землі. Обговорено
проблеми цінової політики на сільськогосподарську

продукцію та в цілому обговорено шляхи виконання
вимог Селянського віче, XXVI з’їзду АФЗУ та Акцій
протесту селян.
З боку міністра прозвучав чіткий меседж – я є партнером селян і завжди буду їх підтримувати.
Результатом зустрічі стали чіткі домовленості:
1. Щотижнево проводити зустрічі з співголовами
Страйкового комітету що до розвитку фермерських
господарств, сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, села і сільської місцевості в цілому.
2. Міністр агрополітики Тарас Кутовий підтримав
ініціативу співголів Страйкового комітету що до організації зустрічі з Прем’єр-міністром України В. Гройсманом з метою обговорення піднятих питань.
Прес-служба АФЗУ

МІЖНАРОДНИЙ КУРС НАВЧАННЯ ДЛЯ ТВАРИННИКІВ
В ІЗРАЇЛІ

Ізраїльське агентство міжнародного співробітництва в
галузі розвитку MASHAV і міжнародний навчальний сільськогосподарський центр MATS-MASHAV запрошують до
участі в міжнародному курсі «Впровадження інноваційних технологій і методів управління в молочному скотарстві», що відбудеться з 4 по 23 вересня 2016 року в Ізраїлі.
Метою курсу є ознайомлення учасників з технологічним
аспектами молочної галузі Ізраїлю з перспективою застосування такого досвіду для управління молочними господарствами у відповідності до місцевих умов країн учасників.
Курс передбачений для спеціалістів з країн пострадянського простору. При подачі заявки на участь у курсі
перевага віддаватиметься спеціалістам з великої рогатої
худоби, які беруть участь в розвитку галузі на національному, регіональному чи районному рівнях і представляють
середні і великі господарства, кооперативи або асоціації
молочної галузі.

MASHAV пропонує обмежену кількість стипендій. Стипендія покриває вартість навчання, включаючи лекції та
практичні заняття на місцях, проживання в кімнатах на двох
з повним пансіоном (два учасники в кімнаті), страхування
здоров'я і доставку з аеропорту і назад в аеропорт. Вартість
квитків на літак і добові не покриваються стипендією.
Звертаємо увагу, що для учасників курсів є обов’язковим медичне страхування. Органи охорони здоров'я рекомендують всім особам, які прибувають в Ізраїль, переконатися в тому, що в останні десять років їм було зроблено
щеплення від правця.
Форму заявки можна отримати в найближчому ізраїльському представництві або скачати на сайті MASHAV за
посиланням - http://www.mashav.mfa.gov.il Заповнену заявку, включаючи медичний бланк, необхідно відправити в
представництво Ізраїлю в Україні. Крайній термін подачі
заявки – 01.07.2016.

ПЕТИЦІЯ ПРО
СКАСУВАННЯ
ГАНЕБНИХ ЗМІН У
ПОДАТКОВОМУ
КОДЕКСІ УКРАЇНИ!

За ініціативи Пономарьова Михайла Валентиновича з м. Бобринець Кіровоградської області
на сайті Верховної Ради України зареєстрована ПЕТИЦІЯ про скасування ганебних змін у ст.
209 Податкового кодексу України (https://itd.rada.
gov.ua/services/Petitions?sname=спецрежим&is_
sname=True&aname=published) та відновлення
спецрежиму ПДВ для аграріїв до 2018 року.
Небайдужість фермерського загалу надасть їй
підтримки та сприятиме швидкій реакції влади в
вирішенні вказаного питання.
Прес-служба АФЗУ

ЧОГО ЧЕКАТИ СЕЛЯНАМ ВІД НОВОГО УРЯДУ?

Верховна Рада України своєю постановою №1099VIII від 14 квітня 2016 року схвалила Програму діяльності Кабінету міністрів України.
До уваги читачів ми надаємо частину Програми, яка
стосується реформи сільського господарства.
З повним варіантом програми можливо ознайомитися на нашому інтернет-ресурсі за посиланням: http://
www.farmer-ukr.com/?paged=3.

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України, Закону України "Про Кабінет
Міністрів України" підготував цю Програму діяльності Кабінету Міністрів України, спрямовану
на виконання Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також
положень Угоди про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання
(далі - Коаліційна угода).
Відповідно до зазначених стратегічних доку-
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ментів діяльність Кабінету Міністрів України зосереджуватиметься на виконанні таких завдань.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Проведення розмежування земель різних форм власності, запровадження виключно аукціонного порядку
передачі земель, що знаходяться в державній чи комунальній власності, в оренду, розвиток ринку оренди землі (можливість продажу прав та їх застави), спрощення
процедур реєстрації договорів оренди. Запровадження механізмів збереження та відтворення земельних
ресурсів шляхом розвитку меліорації, рекультивації,
нормування та стандартизації у галузі охорони земель.
Надання права розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам, в інших випадках - обов’язкове погодження питань використання земель з органами
місцевого самоврядування.
Залучення інвестицій у розвиток аграрного сектору,
застосування різних форм державної підтримки.
Запровадження програм державної підтримки фермерських господарств: спрощення системи оподаткування, пільгове кредитування, створення умов для ви-

користання державної інфраструктури, забезпечення
доступу до внутрішніх ринків збуту, сприяння експорту
продукції сільськогосподарського виробництва.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Складовою Програми діяльності Кабінету Міністрів
України є також виконання зобов’язань, передбачених
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, Угодою про зону вільної торгівлі, Меморандумом щодо співпраці з МВФ, Коаліційною угодою
та Планом законодавчого забезпечення реформ.
Протягом місяця з дня схвалення цієї Програми Кабінет
Міністрів України забезпечить підготовку та подання операційного плану антикризових заходів до кінця 2016 року.
З метою забезпечення чіткої логіки та послідовності
реалізації реформ, визначених Коаліційною угодою, узгодження їх проведення з бюджетним процесом Кабінет
Міністрів України до 1 січня 2017 року забезпечить підготовку середньострокової програми розвитку.
За інформацією інтернет-ресурсу
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1099-19
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У ПАРЛАМЕНТІ ЛОБІЮЮТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ,
ЯКИЙ ЛЕГАЛІЗУЄ ПРОДАЖ ЗЕМЛІ В ОБХІД МОРАТОРІЮ
ВФУ.: Пане Вадиме, що пропонують ініціатори фермери розпочнуть переоформляти на юридичну особу ників реальних фермерів, які, навіть уже працюючи в

цього законопроекту?
В. І. На комітеті я виступив із різкою заявою щодо
цього законопроекту. Спробую пояснити, що ж такого
«новаторського» пропонують норми закону.
1. Надання права на створення фермерського господарства всім громадянам України, незалежно від наявності у них відповідної освіти та досвіду роботи. (Згідно
з чинним законодавством, земельну ділянку державної
власності з метою ведення фермерського господарства
громадяни можуть отримати, якщо нададуть документи,
які підтверджують досвід роботи в сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі. — прим. ред.)
2. Законодавче закріплення статусу земельних ділянок фермерських господарств як земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
3. Можливість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або права оренди на них
для ведення фермерського господарства виключно на
земельних аукціонах.
4. Можливість переоформлення права оренди земельних ділянок, що надані фізичним особам та використовуються для ведення фермерського господарства,
на фермерське господарство як суб’єкта господарювання.
Особливу увагу хочу приділити четвертому пункту.
Ринок землі відкриється після того, як фізичні особи,

права оренди або власності на землю. Згідно з законом,
фізична особа, яка набуває земельну ділянку у власність
або оренду, повинна впродовж двох місяців створити
фермерське господарство — юридичну особу (зазвичай
ТОВ) і перереєструвати на неї земельну ділянку.
Створена юридична особа може долучати інших
учасників, і, отже, в це товариство можуть увійти ще
безліч фізичних осіб, які набули право власності чи
оренди на сільськогосподарську землю. Їхні землі також переоформлюють на підприємство. Відтак компанія може володіти в статутному капіталі сотнями тисяч
гектарів землі!
Що ж надалі може відбуватися з цим товариством?
Усе що завгодно...
Товариство може бути продане будь-якому громадянинові України чи будь-якій іншій юридичній особі навіть з іноземним капіталом на підставі купівлі-продажу
або купівлі частки в статутному капіталі компанії. Земля може бути вилучена за борги банком, оскільки ТОВ
одержує право на отримання кредиту під заставу майна.
І вже той розпоряджатиметься землею на власний розсуд. Мені здається, банків, які надаватимуть кредити таким ТОВ, буде чимало...
І ще одне: землю передають виключно через аукціони всім громадянам України, незалежно від наявності
у них відповідної освіти та досвіду роботи. Цим самим
автоматично викреслюють зі списку можливих влас-

цьому регіоні, навряд чи зможуть конкурувати з більш
грошовитими «опонентами».
До речі, особа, яка виграла право на оренду землі,
тепер зможе передати її тому ж реально працюючому
фермеру в субаренду за завищеними ставками і на цьому непогано заробити вже як посередник.
Підсумовуючи всі вищевикладені факти - закон
№2028а створює легальний спосіб продажу великих
масивів земель (утворені внаслідок корпоратизації фермерських господарств) в обхід мораторію та можливість
отримувати прибутки, не вкладаючи власний досвід та
працю.
ВФУ.: Чи підтримують Вашу точку зору колеги-депутати?
Усі ці аргументи я навів, коментуючи положення закону, своїм колегам — депутатам-аграріям на засіданні
профільного комітету. Але підтримки не знайшов.
Депутати, зустрічаючись із фермерами та аграріями, щоразу обіцяють їм законодавчу підтримку і присягаються, що саме вони не здадуть інтересів людей, які
працюють на землі. Що ж відбулось цього разу?
Я далекий від думки, ніби вони просто не зрозуміли,
що насправді криється у тій єдиній нормі, заради якої
цей законопроект буде голосуватися у парламенті...
Далі висновки робіть самі!
Матеріал редакції газети
«Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ»

В НОРМАТИВНІЙ
ГРОШОВІЙ ОЦІНЦІ ЗЕМЛІ
МОЖЛИВІ ЗМІНИ

13 травня 2016 року в Державній службі України з питань геодезії, картографії
та кадастру відбулася нарада фахівців
відомства з представниками профільних
аграрних організацій з питань нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Участь у цій нараді взяв віце-президент АФЗУ Віктор Шеремета. Пропонуємо вашій увазі порівняльну таблицю
нормативної грошової оцінки землі яка
існує на сьогоднішній день, та ту, що пропонується до затвердження Кабінетом міністрів України.
Нажаль, отримати кваліфіковане пояснення принципів формування цих змін

в прес-службі відомства нам не вдалося
– обіцяли надати коментар, але до здачі
газети в друк ми його так і не отримали.
Тому ми наводимо поряд телефон прямої
консультаційної лінії Держгеокадастру
для звернень зацікавлених.
Також звертаємо вашу увагу, що остання колонка таблиці – нововведення.
Це проект нормативно грошової оцінки
несільськогосподарських угідь. Тобто, на
думку фахівців АФЗУ сюди можуть бути
віднесені землі лісосмуг, польових доріг
та землі під господарськими дворами.
Чекаємо від читачів відгуків та пропозицій стосовно проекту цього документу.
Інформація «Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ»

Порівняльна таблиця показників нормативної грошової оцінки 1 га сільськогосподарських земель
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ВЕЛИКДЕНЬ У КИБИНЦЯХ З КОНСТЯНТИНОМ ГРУБИЧЕМ

Чим відрізняється українська глибинка від великих
міст і столиці? Звісно, багато чим. Але в першу чергу
малою кількістю подій – політичних, культурних. Бо
тут не гастролюють відомі театри, зірки шоу-бізнесу, не
роздають автографи культові письменники, не приїздять
президенти, міністри, губернатори. Навіть голови райдержадміністрацій рідко бувають.
Тож щоб пожвавити культурне життя у Кибинцях,
що на Миргородщині, аби воно не критично відрізнялося від рівня цього розвитку в Києві, молоді київські
поетки Любов Якимчук та Галина Танай наприкінці минулого року розпочали проект «Метро до Кибинець».
Адже, на їхню думку, у цьому селі дуже потужна й давня культурна традиція. Колись Кибинці належали поміщику-меценату Дмитру Трощинському, міністру трьох
російських самодержців, в тому числі й Катерини ІІ. Він
організував театр на воді, в якому грав Микола Гоголь,
а його батько ставив п’єси. Кибинці – мала батьківщина
основоположника й теоретика футуризму початку ХХ

століття - Михайля Семенка, який був розстріляний сталіністами у 1937 році. Саме у вірші М.Семенка «Підземка» є такий рядок:

«І буде до метра паризького — дороги ніч
од Кибенець».
Чому саме до Кибинців авторки проекту вирішили
рити «культурне» метро? Розкрию таємницю. Любов
Якимчук родом з Донбасу. І коли там розпочалася війна,
її батьки переїхали до Кибинець.
У рамках проекту в селі вже побували Євген Степаненко – учасник АТО, співавтор телепередачі «Війна і
мир». Старшокласникам місцевої школи особливо цінними були його поради, як протистояти інформаційній
війні. Молодшим школярам та бібліотекарям запам’яталася презентація дитячою письменницею Іриною Цілик
її твору «Таке веселе життя»; а потім разом з нею діти
власноруч створювали книжку. Знаний телеведучий і
режисер-документаліст Юрій Макаров прочитав лекцію
про «нешаблонного» Тараса Шевченка: ніхто не залишився байдужим…
А от напередодні свята Пасхи у Кибинцях відбулася конкурсно-розважальна програма «Україна зустрічає
Великдень» за участі відомого телеведучого Костянтина
Грубича. Він провів майстер-клас з приготування сирної
бабки. Допомагали йому наймолодші діти, з якими колишній «господар» кулінарної програми «Смачна країна» відразу ж знайшов спільну мову.
Костянтин також презентував свою книгу «Смачна
країна», куди увійшли старовинні рецепти української
кухні з усіх областей України, які наш земляк (Костянтин родом з Полтави) збирав десять років. Національна
кухня – це теж культурні традиції, які йдуть з глибини
віків.
А що вони не зникають на Миргородщині, довели
батьки й учні Кибинцівської ЗОШ І - ІІІ ступенів, приготувавши солодкі й солоні делікатеси. Вміють українці
частувати гостей! Чого тут тільки не було: різноманітні торти, тістечка, паски, кекси, вергуни, печиво, узвар,
кваша, галушки, налисники, вареники, котлети, голубці,
домашня ковбаса, крученики, сало, зварене в лушпинні
цибулі...
Фірмові тістечка презентувала присутнім і Вікторія Півень – майстер-кондитер миргородської кав’ярні
«Мокко».
Прекрасний концерт засвідчив, що таланти в Кибинцях не перевелися. Декламували, співали й танцювали

учасники художньої самодіяльності школи та сільського
Будинку культури від 6 до 70 років! Дует «Селяночка» у
складі Валентини Володько та Надії Стуконоженко виконав старовинні автентичні українські пісні. До речі,
їхнім жіночим народним костюмам понад сто років, а
ще їх часто запрошують на весілля куховарити.

Шедеври кулінарного мистецтва кожного з 11-ти
класів по закінченню свята були розпродані на аукціоні
по 2 - 5 гривень, а виручені 4000 гривень будуть використані на лікування поранених земляків - бійців АТО.
А знесені школярами овочі й домашню консервацію волонтери з громадського об’єднання «Миргород – Допомога», яке очолює кибинцівський фермер Віктор Галич,
передадуть у 54 ОМБр.
- Мешканці Кибинців дуже задоволені культурологічним проектом, - каже сільський голова Людмила
Мисяк, - і з нетерпінням чекають кожного наступного
заходу. Зокрема, й фільму про Тараса Шевченка, створеного на Одеській кіностудії 1926 року за участі Михайля
Семенка.
За радянських часів було популярне гасло: «Зітремо
межу між містом і селом!» «Стирали-стирали» та так і
не стерли. За останню чверть століття між містом і селом
узагалі утворилася прірва. І якщо культурний дисбаланс
між містом і селом взялися вирівнювати митці в рамках
приватної ініціативи, то економічний підйом сільських
населених пунктів не можливий без відповідної державної політики, зокрема, й децентралізації влади.
Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського обласного медіа-клубу.

ЩО ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ?

Чому Італія називається Італією, а Ліхтенштейн Ліхтенштейном? Ми спробували розібратися в тому, як
з'явилися назви сорока п'яти європейських країн і що
вони означають.
Російські назви європейських країн не завжди звучать так, як їх вимовляють місцеві жителі. Відмінності
викликані тим, що оригінальні назви пристосовувалися
до російської фонотеки або запозичувалися через інші
мови. У деяких випадках етимологія маловизначена,
тоді наводяться одна-дві версії походження топоніма.
Білорусь (Білорусь). Назва «Біла Русь» з XIII століття відносилося до територій, частина яких входить
тепер в Білорусію. Можливо, словом «білі» позначали
руські землі, що не залежали ні від татаро-монголів, ні
від литовців.
Боснія і Герцеговина (Bosna i Hercegovina). Боснія
- за назвою річки Босна. Герцеговина - від слова «герцог» (такий титул носили правителі цієї області).
Ватикан (Vaticano). Пагорб, на якому стоїть Ватикан, з давніх часів називався Vaticanus (від латинського
vaticinari - «пророкувати, пророкувати»). Це місце було
відведено для віщунів.
Ліхтенштейн (Liechtenstein). На початку XVIII століття землі придбав австрійський князь Ганс-Адам Ліхтенштейн. Утворену в 1719 році державу названо його
ім'ям.
Люксембург (Lëtzebuerg). Назвою держави стало
найменування її столиці, побудованої на місці давньоримської фортеці Люцілінбург, що означає «мале місто».
Македонія (Македоніја). За однією із старих версій, назва походить від імені Македона, вождя місцевого племені. Зараз більш імовірним вважається, що воно
було пов'язане з иллирійским словом maketia - «худоба».
Молдова (Moldova). Від річки Молда. Згідно з легендою, перший намісник Молдавського князівства назвав цю річку по кличці своєї собаки, яка загинула під
час полювання. Однак вчені відносять слово до давньогерманського Mulde - «лощина».
Монако (Monaco). Від грецького «монойкос». Так
називалася область, яка була місцем вшанування героя
Геркулеса, тут знаходилися його святилища. Монойкос
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(грец. «Самотньо живе») - одне з прізвиськ Геркулеса.
Румунія (România). Від латинського romani - «римські». Так називали місцеве населення, що перемішалося з римлянами.
Сан-Марино (San Marino). На честь імені християнина Марино, що втік з Далмації в 301 році та заснував
тут перше поселення. Сан-Марино - найстаріша незалежна держава в Європі.
Франція (France). Від назви держави, заснованої в
Європі племенем франків після V століття.
Швейцарія (Schweiz). За іменем кантону Швіц, який
був ядром першого об'єднання тутешніх областей в 1291
році.
Австрія (Österreich). За часів Карла Великого в Подунав'ї була утворена Східна марка (марка - «прикордонна земля») - Marchia Austriaca. Від Austriaca з'явилося російське Австрія. Österreich (від староверхньонімецького Ostarrichi) - «східна країна», оскільки Австрія
перебувала на сході Франкської імперії.
Андорра (Andorra). Від баскського andurrial - «пустка».
Ірландія (Éire). Від староірландского eirinn, тобто
«західна земля», оскільки Ірландія - на заході Європи.
Ісландія (Ísland). У перекладі означає «крижана
земля» - так назвали острів в IX столітті нормани, які
прийшли на цю землю.
Іспанія (España). Від фінікійського «І-шпанім» «берег кроликів» (нібито їх тут було безліч). За більш
пізньої версії, назва походить від баскського espana «відріг», «виступ», що може бути пов'язано з формою
Піренейського півострова.
Кіпр (Cyprus). Назву пов'язують з тим, що тут ростуть кипариси.
Литва (Lietuva). Від давньої назви річки Летава, на
берегах якої знаходилося найбільш сильне князівство
цієї території.
Мальта (Malta). Тут знаходилася фінікійська колонія Меліта, чия назва походить від фінікійського malat,
«гавань», або від грецького melita, «притулок».
Нідерланди (Nederland). У перекладі «низинна земля». Велика частина території - нижче рівня моря. Слово

Голландія (Holland), мабуть, має те саме значення: від
німецького hoi, hal («зниження») і land («земля»).
Норвегія (Norge, Noreg). У староскандінавских мовах слово Norðrvegr означало «шлях на північ». Цим
шляхом уздовж східного узбережжя сучасної Норвегії
нормани виходили в північні моря.
Португалія (Portugal). Від міста Порту, сьогодні він
другий за величиною в країні, після Лісабона. Спочатку
іменувався Порту-Кале.
Чорногорія (Црна Гора). Схили тутешнього Дінарського нагір'я виглядають темними через густі хвойні ліси.
Албанія (Shqipëria). Від племені Албанії. Самі жителі називають себе шкіпітарамі, від албанського shkip
- «говорити зрозуміло».
Бельгія (België). Білгами називалися стародавні
кельтські та, можливо, німецькі племена, які раніше там
жили.
Болгарія (Б'лгарія). Назва пішла від Волзько-Камських болгар, які переселилися в VII столітті на Балкани
і перший час займали панівне становище в державі.
Великобританія (Great Britain). Від кельтського
племені бриттів, що населяли Британію з VIII століття
до н. е. Англія отримала назву від німецького племені
англів, які разом з саксами влаштувалися в Британії в
V-VI століттях н. е.
Угорщина (Magyarország). Слово «угорці» - це
запозичене через польську «угри» (узагальнююча назва споріднених з мови народів - мансі, Хант і угорців).
Самі угорці називають себе мадярами, а свою країну «землею мадярів».
Німеччина (Deutschland). Запозичене з латині, що
означало територію, заселену німецькими племенами.
Самоназва Deutsch - від староверхньонімецького duitisc, тобто «що відноситься до людей».
Греція (Ελλάδa). За назвою племені греків. А Елладою іменувалася область у Фессалії (історичному
регіоні на узбережжі Егейського моря).
Данія (Danmark). За часів імперії Карла Великого на території племені данів була утворена область
Danmark («данські прикордонні землі»).
Продовження на 5 сторінці видання
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ДОПОМОГА: ЗАХИЩАЄМО ВРОЖАЇ ВІД ХВОРОБ

Для тих, хто займається вирощуванням зернових,
технічних, зернобобових та овочевих культур, особливу
увагу потрібно приділити захисту від хвороб із застосуванням мікробних фунгіцидів.
Мікробні фунгіциди – це біологічні системні протруйники із захисними і лікувальними властивостями,
які базуються на здатності мікроорганізмів активно заселяти тканини рослин, протидіючи проникненню збудників хвороб у рослину, продукувати антимікробні речовини та біологічно активні речовини. Завдяки таким
властивостям препарати забезпечують довготривалий
захисний ефект проти хвороб.

їхній ріст. Так, зокрема, окремі бактерії виділяють слиз,
який утримує вологу в ґрунті. І при цьому вона є доступною для рослин. Крім того, підвищується класність
продукції сільгоспкультур, знімається фітотоксичність і
фунгіцидне навантаження на грунт.», – додає Володимир Білко. Найкращий спосіб застосування препарату внесення в ґрунт, можна через крапельне зрошення, або
шляхом обробки насіння.

Обприскування: І – 17.04 – фаза кущіння; ІІ – 27.05
– фаза колосіння-цвітіння
Захист листя та колоса від хвороб
Польовий дослід 2015 р. ДП ДГ «Чабани»

Захист від кореневих гнилей

Новинкою на ринку України є ґрунтовий біофунгіцид
МікоХелп® із потужною фунгіцидною, бактерицидною
та лікувальною дією. До складу препарату МікоХелп®
у високій концентрації входять, сапрофітні гриби роду
Trichoderma, найактивніші штами бактерій та біологічно активні продукти їх життєдіяльності: фунгіцидні та
бактерицидні речовини, ферменти, вітаміни, фітогормони, амінокислоти.
«Завдяки такому поєднанню мікроорганізмів, МікоХелп® пригнічує широку низку патогенів, зокрема:
Fuzarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctoria, Sclerotinia,
Verticillium, тощо, – наголошує директор Вінницького представництва «БТУ-центр», агроном Володимир
Білко. – Більше того, мікроорганізми та їх метаболіти
позитивно впливають на рослини, що забезпечує їх здоровий стан та опір захворюванням».
Дію однієї складової препарату МікоХелп® – грибу
Trichoderma проти хвороб можна розглянути на такому
прикладі. Найшовши патогенну склероцію, Trichoderma
вростає в неї своїми гіфами, розриває її та перетравлює.
Процесс цей дуже швидкий, завдяки чому знищення патогенів проходить доволі активно.
Просто кажучи, препарат МікоХелп® є концентратом природних ворогів патогенів. «Разом із тим, він
«насичує» кореневу систему рослини активною мікрофлорою, яка не тільки захищає корені, а й стимулює

Друга новинка від компанії «БТУ-Центр» - мікробний препарат ФІТОХЕЛП®. Це концентрований біофунгіцид з високою бактерецидною та фунгіцидною
дією. До складу входить концентрат бактерій роду
Bacillus, найбільш активних проти збудників бактеріозів: бактеріозу томатів (Clavibacter michiganensis,)
судинного бактеріозу картоплі та інш.(Xanthomonas
campesrtis), слизового бактеріозу капустити та моркви
(Pectobacterium carotovorum), мокрої бактериальної гнилі цибулі (Pseudomonas reofaciens) та інш. Методи внесення препарату: обробка насіння та обприскування в
період вегетації.
Виробник та розробник біофунгіцидів МікоХелп®
та ФІТОХЕЛП® дбає про якість та ефективність своєї
продукції. Постійно проводиться пошук найбільш активних штамів мікроорганізмів. Розробляються нові
більш досконалі рецептури, які підвищують якість препаратів, подовжують їх терміни придатності, покращують зручність застосування. Перед випуском у серійне
виробництво усі препарати проходять обов’язкове тестування та експертизу у провідних установах України.
Ефективність мікробних фунгіцидів МікоХелп® та
ФІТОХЕЛП®досліджувалась в Інституті землеробства
НААН України. Далі, на діаграмах представлені приклади застосування препаратів.
Технічна ефективність біологічних фунгіцидів МікоХелп® та ФІТОХЕЛП® у захисті пшениці озимої від
хвороб, %
Культура: озима пшениця. Сорт: Артеміда. Попередник: пшениця яра. Дата посіву: 29.09.2014 р.

Біофунгіцидна дія препарату МІКОХЕЛП на зараженість насіння озимої пшениці грибною та бактеріальною інфекціями
Інститут землеробства НААН України. Перевірка на
зараженість через 10 днів.
Дослід - 18.06.15 р.

Дослід - 30.10.15 р.

В УКРАЇНІ ОБВАЛИЛИСЯ ЦІНИ НА ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
Ціни на овочевий і фруктовий кошик в Україні за
першу половину травня впали відразу на 20,6%, що
стало найбільш різким зниженням за 2016 рік. Про
це свідчить плодоовочевий індекс проекту “АПК-Інформ: овочі і фрукти”.
При цьому за останні три тижні ціни на плодоовочеву продукцію знизилися вже на 43,5%.
“Відразу три позиції в плодоовочевому кошику
за тиждень подешевшали в два і більше разів – це
рання капуста, тепличні огірки та суниця садова (полуниця), що і вплинуло на загальну вартість плодоовочевого кошика, – говорить керівник проекту Тетяна Гетьман. – Варто також відзначити, що зниження

вартості кошика могло б бути більш значним, якби не
продовжували дорожчати цибуля і буряк, які виросли
в ціні за тиждень на 10% і 7,7% відповідно “.
Вперше в цьому сезоні вартість ранньої капусти
впала нижче вартості торішньої продукції, що дозволило різко підвищити попит на неї. При цьому ціни
на торішню продукцію також пішли вниз через зниження попиту на неї.
Ціни на всі продукти фруктового кошика, за винятком зниження цін на полуницю, залишалися стабільними.
За інформацією
http://news.finance.ua/

ЩО ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ?

Початок на 4 сторінці видання
Італія (Italia). У Стародавньому Римі італіки - це
племена Апеннінського півострова, підкорені Римом
до III століття до н. е. Їх територія називалася Італією.
Латвія (Latvija). У XIX столітті литовці називали
Latwija територію Курляндії (західна частина Латвії).
Топонім пов'язаний з племенем латгалів.
Польща (Polska). Від народу поляків.
Росія. Назва походить від «русь». Це було, по одній
версії, шведське плем'я, близько тисячі років тому розмішане серед східних слов'ян. За іншою версією, русь
мала слов'янські корені (але сама назва була запозиче-

на у тих таки варягів). До XV століття країна іменує
себе Руссю, потім в російську мову проникає форма
«Росія», запозичена з візантійських джерел (оскільки в
грецькій мові слово «русь» перетворилося в «рось»). З
XVIII століття - Росія.
Сербія (Србія). За назвою сербів.
Словаччина (Slovensko). За назвою словаків.
Словенія (Slovenija). «Слов'яни» - давня форма
слова «слов'яни». Зараз жителі іменуються словенцями.
Фінляндія (Suomi). Від шведського Finland - «земля фінів». Самоназва Суомі, за однією з версій, пе-
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рекладається як «земля боліт», за іншою - як просто
«земля».
Хорватія (Hrvatska). За назвою хорватів.
Чехія (Česko). Від назви чехів.
Швеція (Sverige). Від кореня -sve- староскандинавського етноніма svein. Так називалося одне з місцевих
племен. Rige значить «держава».
Естонія (Eesti). За стародавнім найменуванням жителів - естіі. Можливо, походить від балтійського слова, що означало «живуть у води».
За інформацією:http://vseonauke.com/
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СКАСУВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ
МАЛИМ ВИНОРОБАМ ВИЙТИ НА РИНОК ЕКСПОРТУ

На сьогоднішній день висока вартість оптової ліцензії
не дає шансу дрібному та середньому виноробу повноцінно вийти на ринок і подавати свою органічну продукцію в
більших обсягах. «У нас ідеальні умови для розвитку органічного виноробства. По-перше, ми не застосовуємо багато
хімії. Якщо на Заході обприскують виноградники до 15 разів, то ми не в змозі таке робити. У нас є ідеальні сорти для
нашої кліматичної зони, наприклад, такі як «Бордо» на півдні Одеської області. Надалі, коли малі фермери навчаться
виробляти органічне вино високої якості, то можна буде
говорити про створення кооперативу для великих можливостей експорту. Так роблять у всьому світі: створюється
кооператив, який буде реалізовувати вино за кордон. До нас
приїжджали фахівці з Ізраїлю, Чилі і говорили, що ми продаємо «золото»! Тому з прийняттям цього закону для нас
відкриваються великі перспективи. Адже тільки в Одеській

області близько 6 тисяч фермерів. Навіть якщо порахувати:
1 тисяча фермерів спокійно зможе обробляти 10 тис га виноградників», - зазначив Валерій Петров.
Законопроект передбачає, що винороб, який отримав
ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових) і виробляє їх з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних або
медових) виключно власного виробництва (не придбання),
має право здійснювати оптову торгівлю цими алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову
торгівлю. До того ж, пропонується, що до суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю алкогольними
напоями без отримання окремої ліцензії, в окремих випадках не застосовуються фінансові санкції.
Виходить, що законопроект дає шанс малому і середньому бізнесу вийти з тіні і конкурувати з великими виноробними підприємствами, що веде до реальних можливо-

стей розвитку виноробної галузі в Україні.
«Законопроект був підтриманий більшістю членів податкового комітету ВР. Адже всі його члени розуміють, що
тільки завдяки цьому розвинеться мале виноробство, яке
має велику перспективу. І я думаю, що найближчим часом
його підтримає Верховна Рада. Не треба боятися, малі виробники почнуть робити хороше вино і покупець оцінить
його, буде брати його тільки у тих, у кого воно гідне», - каже
голова Всеукраїнської асоціації виробників виноградної та
садівничої продукції.
При цьому, в коментарі AgroNews Валерій Петров висловив обурення, щодо лобістських інтересів винних олігархів, які намагалися не пропустити цей законопроект і
яким, за словами Валерія Петрова, вигідно продавати дешеву есенцію українським споживачам, видаючи її за вино.
«Я обурений поведінкою винних олігархів, так як вони
думають тільки про себе і привчають народ України до
всяких есенцій. 20 - 30 гривень коштувати вино в магазині
не може. Тільки есенція, розбавлена водою. Сама по собі
ємність - пляшка коштує від 20 до 30 гривень. Звідси і вирішуйте, скільки може коштувати пляшка вина. Потім, коли
від неякісного продукту у людей починаються різні хвороби, то в суспільстві формується негативне ставлення до
вина. Тому єдиний показник - це споживацьке ставлення. А
споживач, якщо у нього буде вибір, то буде вибирати якість.
Яка є у дрібного виробника. І тоді вже це змусить олігархів
замислюватися, як їм виробляти якісно, щоб конкурувати з
органічним виноробством малих і середніх господарств», говорить Валерій Петров.
Катерина Звєрєва,
http://agronews.ua/

ВИНОРОБСТВО ФЕРМЕРА ПЕТРОВА
пускалися тисячі виноградних площ. Щоб не нищити виноград і свою працю, було прийнято рішення - спробувати перепривити саджанці на корені столовими сортами.
Спробували невелику частину, не виходило. Тож вирішили
– буде як буде. І перша хвиля боротьби пройшла і через три
роки наші очікування виправдалися з лишком. Організувавши полив, почали отримувати вже 5 - 7 тон винограду.
Обрізку робили самі, у нас і у підростаючих дітей Вадима
і Діани з'явився стимул (матеріальний) до догляду за виноградником. На прибирання та виготовлення вина збиралася
вся місцева і немісцева рідня. Прибравши виноград і передавивши його на вино, знищувалися всі запаси минулорічного. Це було Родинне свято і душі і тіла, про якие часто
згадували до наступного врожаю.

На початку 90 років молода сім'я Валерія і Світлани Петрових шукала шляхи до додаткового заробітку, оскільки
підростаючі діти, а з ними і потреби, вимагали додаткових
витрат.
Були випробувані практично всі можливі варіанти що
доступні в сільській місцевості як в тваринництві, так і в
рослинництві.
Все це, в кінцевому підсумку, окрім 25 годинної зайнятості на добу не дало особливих результатів.
Тож проаналізувавши діяльність наших предків в Бессарабії - з'ясували: найбільш прибутковим заняттям в тваринництві було вівчарство, а в рослинництві – виноградарство. І наша сім’я в 1984 році посадивши перші 0,4 гектара
винограду почали підраховувати майбутні прибутки, котрі
повинні бути через 4 роки.
А на наступний рік - як грім з ясного неба - горбачовский указ про боротьбу з пияцтвом, згідно з яким «під ніж»

Спробувавши самостійно господарювати 1993 році ми
організували фермерське господарство, заклавши 40 га
промислових виноградників. Урожай реалізовували винзаводам і готувалися до самостійності. Спочатку Світлана,
а потім і син Вадим закінчили Одеську харчову академію,
стали технологами, потім і дочка Діана отримала диплом
Київської аграрної за фахом агроном багаторічних рослин.
У 2005році за допомогою волонтера з США, який вивчав природно кліматичні умови місцевості, було зроблено
аналіз місцевого грунту в Бостонській лабораторії (США)

і отримано рекомендацію (враховуючи подібність природно-кліматичних умов з провінцією Бордо) використовувати бордоський напрямок виноробства. Таким чином і було
закладено 76 гектарів виноградників.
Та й картельні змови на демпінгові закупівлі винограду
винзаводами спровокувало нас зайнятися саме виноробством.
Було придбано необхідне обладнання, сертифіковано
виробництво, лабораторія і вибрано напрямок органічного
виноробства, для чого також пройшли сертифікацію. Разом
з тим займалися громадською роботою, створили Всеукраїнську асоціацію виробників продукції садівництва та виноробства, яка відстоює інтереси фермерів садівників та
виноробів, проводимо роботу по законодавчому закріпленні поняття «органічне вино».

А нещодавно зареєстрували торгову марку
«V.PETROV», просуваємо свою продукцію «з рук в руки»
щоб українці самі змогли визначити «дві великі різниці» в
українському виноробстві.
Додаткову інформацію про господарство та його продукцію можливо отримати на інтернет-сторінці, яка знаходиться за адресою - http://ua.vporganicwine.com.
Матеріал підготував Михайло Данкевич.

ДРОНИ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ
DroneAg, одна з австралійських компаній, що використовують безпілотники в точному землеробстві, впевнена в перспективах цього напрямку. "Якість даних, розуміння даних і вміння працювати з даними - це ті напрямки, де
бізнес, заснований на використанні безпілотників входить в
гру". Тільки не плутайте це з купівлею фермером хобі-дрона, щоб потім запускати це "око в небі", і отримувати красиві фотографії свого стада або виноградника.
В Австралії, наприклад, регулятор Civil Aviation
Safety видав дозволи на комерційне використання БЛА
приблизно 120 операторам. Чимало з них орієнтуються
на сільське господарство.
Дрони збирають дані
DroneAg, наприклад, працює з господарствами, де
безпілотники збирають дані, необхідні для підвищення

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

виходу у виробництві опію. Досвід компанії показує, що
до її послуг вдаються тільки найбільш успішні господарства - вони вже зробили все, що могли в області облаштування дренажу, іригаційної системи і т.п. і тепер
шукають будь-який спосіб, який міг би забезпечити їм
ще хоча б 10 % додаткового доходу. Безпілотники, обладнані відповідними датчиками, здатні помітити брак
поливу раніше, ніж це може зробити людина - все це перетворює фермерство в науковий метод, обіцяючи фермерам зростання доходів.
Не всі дрони однаково корисні. У деяких випадках, з
досвіду фахівців DroneAg, фермери переплачують, купуючи безпілотник у власність, тоді як могли б уникнути зайвих витрат, працюючи по моделі дрон-як-послуга
Продовження на 7 сторінці видання
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Початок на 6 сторінці видання
(DaaS). Звичайно, якщо фермер хоче отримати лише "око в небі", який допоможе
йому швидко знайти відставших від стада тварин, покупка хобі-дрона може бути
розумним рішенням. Але куди великі перспективи для точного землеробства обіцяє використання безпілотників для збору тих даних, які непросто зібрати, а потім
і обробити. Бажано, щоб безпілотником займалася людина, яка володіє достатніми
знаннями в області агрономії. Таких багатопрофільних фахівців поки що небагато
- потрібно, щоб людина розбиралася в термограммах, розрахунках вегетаційного індексу NDVI і при цьому уміла отримані дані перевести в практичні рішення - коли, де
і скільки потрібно поливу, які інші дії слід зробити "на землі".
Все має свою ціну
Незважаючи на вже перевірену корисність, безпілотники не так вже й легко впровадити в повсякденну практику фермерства. Одна з основних перешкод - все ще висока вартість використання дронів. Тільки 5% фермерів на сьогодні можуть дозволити
собі повноцінне використання технології - зазвичай це ті, хто займається культурами
з високою прибутковістю, такими, як опійний мак. Тим часом, практично всі, хто користується результатами обробки даних, отриманих з безпілотників, повертають свої
витрати вже при реалізації першого ж врожаю, а іноді ще й залишаються у виграші.
В австралійському Університеті Тасманії впевнені - використання БЛА в сільському господарстві буде йти по наростаючій, одночасно з використанням все більш
досконалих систем поливу (зі змінною швидкістю, з центрально-поворотнимиі зрошувачами). Такі поливні системи оптимально працюють тоді, коли ними керують,
коли їх програмують з урахуванням даних, зібраних безпілотником. Це стосується не
тільки поливу, а й запилення, а також внесення добрив.
Якість даних дуже важлива
Сьогодні в точному землеробстві потрібен не безпілотник, як такий, адже це всього лише літаюча платформа для установки на неї різних сенсорів. Якщо не вибрати правильні сенсори і не зуміти грамотно обробити зібрані дані, то отримані
карти виявляться мало корисними.
Безпілотники в Тасманії використовуються не тільки для оптимізації вирощування опійного маку, але також у виноградарстві та виноробстві - для відстеження здоров'я лози і якості винограду. В Університеті Тасманії йдуть розробки для того, щоб
моніторити якість пасовищ, використовуваних для випасу стад в молочному тваринництві та оптимізувати перенаправлення стад на нові пасовища.
Область застосування дронів і сенсорів швидко розширюється. Немає сумнівів,
що проникнення безпілотників в сільське господарство буде рости в найближчі роки,
причому тим швидше, чим більш знижуватимуться ціни на БЛА, сенсори і спеціалізоване ПО для них. Зокрема, можна очікувати появи автоматизованих систем. Уявіть
собі мініатюрну погодну станцію, яка подає сигнал безпілотнику - той автоматично
заряджається і піднімається в повітря зі свого невеликого ангара. БЛА пролітає по
запрограмованому маршруті, пересилає зібрані дані на сервер, де вони обробляються програмної системою. Дані, представлені, в зручному графічному форматі з цифрами рекомендацій відправляються на смартфон фермера або агронома. До появи
таких систем залишилося зовсім недовго.
За інформацією інтернет-ресурсів
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Спільна діяльність тривалий час регулювалась нормами Цивільного кодексу Української РСР 1964 року, що
діяв до набрання чинності Цивільним кодексом України
(1 січня 2004 року) (глава 38 „Сумісна діяльність).
Так стаття 430 Кодексу УРСР передбачала, що сторони зобов’язуються сумісно діяти для досягнення будьякої господарської мети. Відступ від обмежень спільної
діяльності лише господарською метою знайшов місце у
статті 1130 Цивільного кодексу України, де визначення
договору про спільну діяльність вказує на будь-яку мету,
яка не суперечить законові.
Однак, слід звернути увагу, що Законом України
„Про підприємництво”, „Про власність”, „Про зовнішньоекономічну діяльність”, „Про режим іноземного
інвестування” були зняті передбачені у статті 430 Цивільного кодексу України обмеження що до суб’єктного складу і передбачено можливість його укладення як
фізичними, так і юридичними особами, у тому числі й
іноземними.
Статтею 431 цього Кодексу передбачалось, що ведення спільних справ учасників договору про сумісну
діяльність здійснюється за їх загальною згодою. Якщо
учасники договору про сумісну діяльність за згодою
між собою доручили керівництво їх сумісною діяльністю одному з учасників договору, на нього ж покладається і ведення спільних справ учасників договору.
Згідно з статтею 432 Кодексу для досягнення мети,
зазначеної у статті 430 цього Кодексу, учасники договору про сумісну діяльність роблять внески грошима чи
іншим майном або трудовою участю. Грошові та інші
майнові внески учасників договору, а також майно, створене або придбане в результаті їх спільної діяльності, є
їх спільною власністю. Учасник договору про сумісну
діяльність не вправі розпоряджатися своєю часткою у
спільному майні без згоди інших учасників договору.
Цивільний кодекс Української РСР не містив вимоги щодо узгодження рішення державного підприємства
про укладення договору про сумісну діяльність із органом, до сфери управління якого вказане підприємство
належало, чи з іншими органами державної влади (у
тому числі Фондом державного майна України).
Статтею 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 15
грудня 1992 року № 8-92 „Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності”, що діяв до набрання чинності Закону України „Про управління об’єктами державної власності” (18 жовтня 2006 року) було передбачено,
що міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів
України органи державної виконавчої влади відповідно
до покладених на них повноважень дають згоду Фондові державного майна України на створення спільних
підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до
статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю. Саме Фонду державного майна
України надано повноваження виступати від імені держави засновником таких спільних підприємств (пункти
4, 5 Тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради
України від 7 липня 1992 року № 2558-XII).
Однак, створення спільного підприємства та укладення договору про здійснення спільної діяльності без
створення юридичної особи є різними формами поєднання майна та діяльності суб’єктів господарювання. У
зв’язку з цим, у разі, якщо державні підприємства здійснювали спільну діяльність без створення юридичної
особи, отримання погодження від Фонду державного
майна України на здійснення таких дій (укладення таких договорів) законодавством не вимагалось.
Водночас вважаємо, що оскільки правовий режим
майна, яке передавалось учасниками до сумісної діяльності, зазнавав змін, а саме відповідні об’єкти державної власності ставали спільною власністю учасників
сумісної діяльності, то при вирішенні питання про укладення відповідних договорів з метою захисту майнових
інтересів держави доцільно було б дотримуватися процедур узгодження дій підприємств, які передбачені для
відчуження державними підприємствами закріплених
за ними об’єктів державної власності.
Так, статтею 10 Закону України “Про підприємство
в Україні” було передбачено, що здійснюючи право повного господарського відання, державне підприємство
володіє, користується та розпоряджається зазначеним
майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які
дії, які не суперечать чинному законодавству та статуту підприємства. Відчуження від держави засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за
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державним підприємством, здійснюється виключно на
конкурентних засадах (через біржі, за конкурсом, на
аукціонах) у порядку, що визначається Фондом державного майна України. Одержані в результаті відчуження
зазначеного майна кошти направляються виключно на
інвестиції.
Положеннями Цивільного кодексу України від 16
січня 2003 року (що набув чинності 1 січня 2004 року)
регулюванню відносин, що виникають при укладенні
договорів про спільну діяльність, присвячена глава 77.
Так, відповідно до статті 1130 цього Кодексу за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної
особи для досягнення певної мети, що не суперечить
законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об’єднання вкладів учасників (просте товариство)
або без об’єднання вкладів учасників.
Науковці виділяють головні класифікаційні ознаки
цих зобов’язань, зокрема: а) здійснюється спільна діяльність осіб (часто більше ніж двох) для досягнення будьякої загальної мети, що не суперечить законові; б) діяльність здійснюється без створення юридичної особи,
хоча метою діяльності може бути створення юридичної
особи; в) кожний учасник зобов’язань за спільною діяльністю виступає одночасно як боржник і як кредитор,
однак жодний учасник не може вимагати виконання для
себе особисто, так само як і не зобов’язаний виконувати зобов’язання безпосередньо іншій стороні; г) взаємні
права та обов’язки учасників опосередковані необхідністю досягнення загальної мети; д) на відміну від таких
видів зобов’язань, як купівля-продаж, міна, дарування,
поставка тощо, де відбувається перехід майна від одного власника до іншого, у зобов’язаннях за спільною діяльністю майно часто об’єднується у спільну власність;
е) наявність у сторін загального інтересу, зобов’язань,
зокрема, щодо купівлі-продажу, майнового найму (оренди), в яких інтереси сторін є протилежними: одна особа
має на меті передати (продати, надати в оренду) майно
та одержати за нього певну грошову суму, а друга – набути майно у власність або у володіння та користування; є)
спільна діяльність вимагає від учасників чіткої організації, тому зобов’язання мають чіткий організаційний характер (укладення договору, надання довіреності тощо);
и) суть спільної діяльності передбачає, як правило, певну зовнішню реалізацію: вона потребує від сторін вступати у відносини з третіми особами; і) зобов’язання за
спільною діяльністю часто є такими, що тривають у часі
із зазначенням строку або без зазначення строку їхньої
дії; ї) такі зобов’язання, що мають особистий характер.
Залежно від особливостей співробітництва, цілей,
що ставлять перед собою його учасники, та інших чинників зобов’язання за спільною діяльністю, спільна
діяльність може здійснюватися на основі об’єднання
вкладів учасників (просте товариство) або без об’єднання вкладів учасників. Частіше укладаються договори, в
яких поєднуються вклади учасників. Але на практиці
трапляються й такі, за якими сторони зобов’язуються
спільно діяти в загальних інтересах, не роблячи при цьому ніяких внесків (наприклад, договори про виробничу
спеціалізацію, про різного роду співробітництво тощо).
Ці договори можна назвати договорами про спільну діяльність у широкому розумінні.
Ряд науковців, здійснивши аналіз норм Цивільного
кодексу України, виділили такі загальні ознаки договору
про спільну діяльність: 1) обов’язок сторін діяти спільно без створення юридичної особи; 2) мета діяльності,
що об’єднує учасників, може бути будь-якою, але не
може суперечити законові.
Крім того вони виділили наступні організаційно-правові форми спільної діяльності: 1) спільна діяльність без
поєднання вкладів учасників. Договір про спільну діяльність без поєднання вкладів учасників характеризується наявністю спільної мети і відсутністю вкладників
учасників. У цивільно-правовій літературі такі договори
прийнято вважати „договорами про спільну діяльність у
широкому розумінні”; 2) спільна діяльність з об’єднанням вкладів учасників. Ці відношення оформляються
за допомогою договору простого товариства; 3) спільна
діяльність зі створенням юридичної особи. Зазначені
види спільної діяльності, незважаючи на суттєві відмінності, мають риси, що їх об’єднують. Усі вони належать
до багатосторонніх консенсуальних угод організаційного характеру.
Деякі вчені звертають увагу на фідуціарність (від
fiducia-довіра) зобов’язань щодо спільної діяльності.

Зміст взаємовідносин сторін у таких угодах має особливий довірчий характер.
Можливо виділилити наступні специфічні риси зобов’язань за спільною діяльністю: 1) у зобов’язаннях за
спільною діяльністю майно часто об’єднується у спільну власність; 2) особливістю зобов’язань за спільною
діяльністю є наявність у сторін загального інтересу; 3)
спільна діяльність для досягнення загальної мети вимагає від учасників чіткої організації. Отже, зобов’язання
за спільною діяльністю мають чіткий організаційний
характер; 4) важливою ознакою цих правовідносин є те,
що сама суть спільної діяльності передбачає, як правило, певну зовнішню реалізацію, іншими словами, вона
потребує від сторін вступати у відносини з третіми особами; 5) зобов’язання за спільною діяльністю часто мають тривалий характер із зазначенням строку або з невизначеністю строку їх дії; 6) важливою рисою зобов’язань за спільною діяльністю є їх особистий характер.
Договір про спільну діяльність, а саме, (тип договору) може поділятися на два види: 1) договір, що опосередковує здійснення спільної діяльності з об’єднанням
вкладів учасників (договір простого товариства), та 2)
договір, що обумовлює здійснення спільної діяльності
без об’єднання вкладів (власне договір про спільну діяльність у вузькому розумінні), а класифікувати його
можна за різними критеріями. По-перше, за критерієм наявності в учасників обов’язку внесення вкладів,
коментовані договори поділяються на: 1) договір, що
обумовлює здійснення спільної діяльності з об’єднанням вкладів учасників (просте товариство); та 2) договір, що обумовлює здійснення спільної діяльності без
об’єднання вкладів (договір про спільну діяльність у
вузькому розумінні). По-друге, залежно від характеру мети, для досягнення якої укладається договір про
спільну діяльність, можна вирізнити: 1) договір про
спільну діяльність, що укладається з метою отримання
прибутку, та 2) договір про спільну діяльність з метою
досягнення соціального ефекту. По-третє, за кількістю
учасників договору про спільну діяльність розрізняють:
1) двосторонні та 2) багатосторонні договори. За юридичною спрямованістю (метою) у системі договірних
зобов’язань договір про спільну діяльність відноситься
до спільно-цільових договорів.
Група спільно-цільових зобов’язань складається з
двох договірних типів: 1) ті, що спрямовані на створення нового суб’єкта - юридичної особи, та 2) ті, що спрямовані на організацію спільної діяльності без створення
юридичної особи. Перший – це засновницький договір,
а другий – договір про спільну діяльність.
Слід відмітити, що Цивільним кодексом України передбачена більша свобода для учасників договору про
спільну діяльність та можливість на власний розсуд визначити правовий статус майна, що передається як внесок у спільну діяльність.
Так, відповідно до частини другої статті 1131 Кодексу умови договору про спільну діяльність, у тому числі
координація спільних дій учасників або ведення їхніх
спільних справ, правовий статус виділеного для спільної
діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників,
їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.
Відповідно до положень статей 1132, 1133 Цивільного кодексу за договором простого товариства сторони
(учасники) беруть зобов’язання об’єднати свої вклади
та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети. Вкладом учасника вважається все
те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно),
в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та
інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв’язки. Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає із договору
простого товариства або фактичних обставин. Грошова
оцінка вкладу учасника провадиться за погодженням
між учасниками.
Відповідно до статті 1134 цього Кодексу внесене
учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності
продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи
є спільною частковою власністю учасників, якщо інше
не встановлено договором простого товариства або законом. Внесене учасниками майно, яким вони володіли на
підставах інших, ніж право власності, використовується в
інтересах усіх учасників і є їхнім спільним майном.
Продовження на 9 сторінці видання
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МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
УМС 170 (ЗАПАТЕНТОВАНО)
Дмитро Іваненко

ТАБЛИЦЯ. ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДРІБНЮВАЧА УМС 170

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

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

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

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

система рівних ножів

система протиножів

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

Початок статті на 8 сторінці видання
Користування спільним майном учасників здійснюється за їх спільною згодою, а в разі недосягнення згоди
- у порядку, що встановлюється за рішенням суду.
Враховуючи викладене, у разі внесення державного
майна у спільну діяльність, воно набуває ознак спільного майна і право державного підприємства щодо його
використання певним чином обмежується, а саме щодо
порядку використання і розпорядження спільним майном (лише за згодою усіх учасників).
Повертаючись до проблематики укладення договорів про спільну діяльність за участю державних підприємств, слід зауважити, що Цивільним кодексом не передбачається особливостей для державних підприємств
щодо порядку внесення державного майна до спільної
діяльності чи узгодження ними таких дій із уповноваженими органами управління об’єктами державної
власності. У зв’язку з цим слід звернутися до положень
Господарського кодексу України, які визначають особливості здійснення господарської діяльності державними унітарними підприємствами.
Так, зокрема, частиною п’ятою статті 75 Господарського кодексу України (у редакції станом на 15 грудня
2005 року) передбачалось, що державне комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне
йому майно іншим юридичним особам чи громадянам,
крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів державне комерційне підприємство має право лише за попередньою
згодою органу, до сфери управління якого воно входить,
і, як правило, на конкурентних засадах.
Враховуючи можливі зміни у правовому статусі майна, яке передавалось державним підприємством для
здійснення спільної діяльності, вважаємо що попереднє
узгодження таких дій підприємством із уповноваженим
органом управління цього товариства (міністерством чи

іншим органом виконавчої влади) було необхідним.
9 січня 2007 року до Господарського кодексу України
було внесено зміни, спрямовані на посилення контролю
за порядком відчуження об’єктів нерухомості, що належать до державної власності.
Так, враховуючи ці зміни, частина п’ята статті 75
встановлює, що відчужувати майнові об’єкти, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише
на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено
законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що
належить до основних фондів, державне комерційне
підприємство має право лише у межах повноважень та
у спосіб, що передбачені цим Кодексом та іншими законами. Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та
рухомого складу залізничного транспорту здійснюється
за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України.
Підтвердженням доцільності посилення контролю
з боку держави за процесом укладення договорів про
спільну діяльність є політика, що проводилась Урядом у
цій сфері в останні роки. Так, рішенням Уряду 7 травня
2008 року за № 703 для підвищення ефективності управління об’єктами державної власності, забезпечення прозорої процедури їх відчуження та недопущення порушення інтересів держави центральним органам виконавчої
влади, іншим суб’єктам управління об’єктами державної
власності, у тому числі Національній та галузевим академіям наук доручено забезпечити укладення підприємствами, установами та організаціями, що належать до
сфери їх управління (віднесені до їх відання), господарськими товариствами, у статутному фонді яких частка
держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну
діяльність, договорів комісії, доручення, управління майном виключно на підставі відповідних рішень Кабінету
Міністрів України(розпорядження Кабінету Міністрів
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України „Питання укладення деяких договорів”.
Зазначене рішення Уряду викликало певну критику, яка полягала в тому, що такий порядок укладення
договорів суперечить нормам статті 627 Цивільному
кодексу України, відповідно до якої сторони є вільними в укладенні договору та визначенні умов договору
з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства; статті 6 Закону України „Про
управління об’єктами державної власності”, згідно з
якою уповноважені органи управління (міністерства,
інші органи виконавчої влади) безпосередньо наділені
повноваженням погоджувати підпорядкованим підприємствам, установам, організаціям відповідно до законодавства договори про спільну діяльність, за якими
використовується нерухоме майно, що перебуває в їх
господарському віданні чи оперативному управлінні.
Ні Закон України „Про управління об’єктами державної власності”, ні Цивільний кодекс України, ні інші
акти цивільного законодавства не передбачають вимогу укладення підприємствами, установами та організаціями вищезазначених договорів на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України.
Реалізуючи свої повноваження, Кабінет Міністрів
України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України видає обов’язкові для виконання акти - постанови і розпорядження
(стаття 52 Закону України “Про Кабінет Міністрів”).
Таким чином, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 7 травня 2008 року за № 703 „Питання
укладення деяких договорів” є рішенням органу, що є
вищим органом у системі суб’єктів управління об’єктами державної власності, який здійснює управління
об’єктами державної власності, яке спрямоване на забезпечення контролю за процедурою розпорядження
об’єктами державної власності, та недопущення порушення інтересів держави.
Підготовлено юридичним відділом АФЗУ
за інформацієюМіністерства юстиції України
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

СЕЛЯНИ, ЗЕМЛЯ, ДОРАДНИЦТВО ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА

Численні дослідження засвідчують, що значна кількість селян бояться запровадження ринку землі в той
час, коли їхні права не будуть належним чином захищені. Ситуація ускладняється тотальною бідністю сільського населення: вони не можуть платити за послуги
юристів, адвокатів. Все це негативно впливає на рівень
захисту їхніх прав та інтересів, зокрема, у використанні
земельної власності.
Отже, недостатня правова грамотність сільського
населення гальмує здійснення реформ. Таке визнання
мало б заставити суспільство, зокрема, органи влади,
сконцентруватися на діях, спрямованих на підвищенні рівня правової грамотності сільського населення, на
формуванні системи донесення до цієї категорії громадян правових знань, системи захисту прав.
Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність» передбачає, що серед основних завдань такої діяльності є надання сільському населенню дорадчих послуг з права. На жаль, така діяльність, на відміну
від інших країн, в Україні вже тривалий час не фінансується державою. Хоча попит на такі послуги у сільській місцевості великі, однак вони не можуть бути реалізовані на комерційній основі, зокрема, через низьку
платоспроможність сільського населення. Хоча частина
дорадчих служб, поки державні мужі вирішують підтримувати чи не підтримувати дорадництво, навчилася
працювати з міжнародними донорськими організаціями. Наприклад, за рахунок таких коштів вже майже 20
років Львівська аграрна дорадча служба доносить до селян області необхідні їм сучасні знання та досвід.
Але вихід завжди можна знайти, якщо його шукати.
У Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України вирішили пильніше придивитися
до створюваної в Україні системи безоплатної правової
допомоги.
2 червня 2011 року Верховна Рада прийняла Закон
України «Про безоплатну правову допомогу», відповідно до якого, безоплатна правова допомога – правова
допомога, що гарантується державою та повністю, або
частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.
Закон розділяє безоплатну правову допомогу на первинну та вторинну.
Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про
її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у
випадку їх порушення та порядок оскарження рішень,
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Безоплатна первинна правова допомога включає такі
види правових послуг:
• надання правової інформації;
• надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
• складення заяв, скарг та інших документів правового
характеру (крім документів процесуального характеру);
• надання допомоги в забезпеченні доступу особи до
вторинної правової допомоги та медіації.
Право на безоплатну первинну правову допомогу
згідно з законодавством мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
Таку допомогу надають органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи приватного права та спеціалізовані установи. Установа з надання безоплатної первинної правової
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допомоги утворюється за рішенням органу місцевого
самоврядування з урахуванням потреб територіальної
громади відповідної адміністративно - територіальної
одиниці для надання безоплатної первинної правової
допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Безоплатна вторинна правова допомога - це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя такими шляхами:
• захист;
• здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в
судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
• складання документів процесуального характеру.
За такі послуги платить держава, але лише окремим
категоріям громадян, перелік яких встановлено цим Законом.
Зокрема, Законом встановлено, що особи можуть
претендувати на надання безоплатної правової допомоги якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї
нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та
затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум".
У Стратегії подолання бідності, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня
2016 р. № 161-р йдеться про те, що за даними дев’яти
місяців 2015 року за межею відносної бідності за витратами перебувало 23,8 відсотка населення. А ризики
бідності зростають із зменшенням розмірів населених
пунктів. При цьому рівень сільської бідності майже
вдвічі перевищує такий показник у великих містах (29,7
відсотка порівняно з 17,1 відсотка).
Економічна криза, підвищення цін на енергоносії для
населення не дозволяє сподіватися та стрімке зниження
рівня бідності. Тому можливість отримання безоплатної
вторинної правової допомоги для сільського населення
буде залишатися темою актуальною ще тривалий час.
Така допомога надається спеціально створюваними місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатами, що включені до Реєстру
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. І одне з важливих завдань сьогодення – донести
до селян інформацію про систему безоплатної правової
допомоги, про центри з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, про ту допомогу, яку можна отримати у таких центрах.
Нажаль, центри з надання безоплатної правової допомоги працюють у областях та районах, їх можливостей не вистачає для надання послуг сільському населенню. Про такі центри часто у селах ще й не чули… Та
що там про селян говорити – значна частина працівників органів влади мало що знає про систему і центри…
Водночас у положеннях про департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, які відповідальні за формування та реалізацію соціальної політики на селі, сталий розвиток регіонального агропромислового ринку і сільських територій області, можна
зустріти запис: «департамент забезпечує у межах своїх
повноважень захист прав і законних інтересів фізичних
та юридичних осіб».
Отже, маємо центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, департаменти агропромислового розвитку, сільськогосподарські дорадчі служби… А
чому б не об’єднати їхні зусилля? Адже є таке поняття
як синергія - сумарний ефект, який полягає у тому, що
при взаємодії двох або більше факторів їх дія суттєво
переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їх суми.
Таку ідею ми перетворили у проект під назвою «Підвищення спроможності сільськогосподарських дорадчих служб щодо надання правової допомоги сільському
населенню». Вже на етапі підготовки проекту нашими
партнерами стали Благодійний фонд «Львівська аграрна
дорадча служба», Стрийський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, Стрийська
районна державна адміністрація, Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. І подалися з цим проектом на конкурс «Інтеграція
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первинної і вторинної безоплатної правової допомоги
на рівні територіальних громад», який проводився проектом «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що впроваджується Канадським бюро міжнародної
освіти за підтримки Уряду Канади, та Міжнародним
фондом «Відродження» за сприяння Координаційного
центру з надання правової допомоги. І ввійшли у когорту переможців цього конкурсу.
На наш погляд, Проект дозволить об’єднати можливості системи сільськогосподарської дорадчої діяльності та системи з надання безоплатної правової допомоги
і отримати високий рівень доступу сільського населення
до правових послуг.
Ми переконані, що система сільськогосподарського
дорадництва буде розвиватися в Україні, що вона отримає нарешті належну державну підтримку. Ми переконані також, що процес децентралізації влади спонукатиме територіальні громади більше уваги приділяти формуванню місцевих систем передачі знань та інформації,
в том числі правових.
І, нарешті, десь леліємо думку про те, що дорадчі
служби, співпрацюючи з місцевими органами влади, з
центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги, стануть отими самимиустановами з надання
безоплатної первинної правової допомоги сільському
населенню.І в цьому є резон, адже у Концепції формування державної системи сільськогосподарського
дорадництва, що схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. №1098-р, передбачено забезпечити надання соціально спрямованих
дорадчих послуг не не менш як 90 відсоткам суб'єктів
господарювання на селі і сільського населення.
Фахівці з Української фундації правової допомоги
Катерина Хільчевська та Микола Сіома вважають, що
для того щоб допомогти бідним верствам населення у
питаннях роз’яснення змісту законів, різних адміністративних процедур, для ведення від їхнього імені переговорів, для підготовки документів не процесуального
характеру, а також для розповсюдження інформаційних
матеріалів по всьому світу впроваджується практика параюристів (paralegals) — осіб, які не мають юридичної
освіти, але пройшли спеціальне навчання, розраховане
на допомогу членам локальної спільноти у найбільш типових питаннях. Параюристів вони називають сполучною ланкою між законом і реальним життям.
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України, реалізуючи Проект «Підвищення спроможності сільськогосподарських дорадчих
служб щодо надання правової допомоги сільському
населенню» робить перший крок на шляху підготовки
сільськогосподарських дорадників до роботи з професійного надання первинної безоплатної правової допомоги сільському населенню, оскільки самі дорадники
часто є сьогодні чи не єдиною ланкою між законом і
реальним життям малих виробників сільськогосподарської продукції. Зокрема, за участі фахівців Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, залучених експертів, проведено
навчання для державних службовців та дорадників. У
селах Стрийщини проведено інформаційні семінари про
можливості отримання безоплатної правової допомоги
селянами. Попереду робота зі створення мережі параюристів у пілотних селах, а також аналіз законодавства
на предмет об’єднання зусиль двох систем – дорадництва та безоплатної правової допомоги…. Щоб селяни не
тільки мали право на правову допомогу, а й могли його
реалізувати повною мірою.
Нещодавно Кабінет міністрів України виступив з
пропозицією відкрити ринок землі в два етапи: з 2017
року почати торгівлю державними землями сільгосппризначення, а з 2019-го — дозволити громадянам торгувати землею сільгосппризначення, яка знаходиться в
приватній власності. Було б дуже добре, якщо б до цього часу оця ланка з’явилася та зник отой брак правової
грамотності сільського населення.Тоді ринок землі перестане бути «лякалкою», коли селяни будуть впевнені
у захисті своїх прав…
Роман Корінець, президент Національної асоціації
сільськогосподарських дорадчих служб України

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

Друк: ФОП "Ключук С.М."
м. Чернівці, вул. Заводська, 37-В
Підписано до друку - 18.05.2016
Віддруковано - 19.05.2016
Віповідальність за зміст рекламноих
оголошень несе рекламодавець.
Наклад - 10000 примірників.
Замовлення № 167805

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

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

№ 9-10 (379-380)
1-31 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

11

ФЕРМЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Шановні колеги!

У багатьох з нас виникає багато запитань під час купівлі техніки, засобів захисту
рослин, добрив та інші матеріально-технічні ресурсів. У нас завжди є острах перед
можливістю потрапити у якусь халепу.
Як правило, ми спілкуємося з сусідами, дещо підглядаємо на виставках, отримуємо інформацію від зацікавлених в продажах дилерів, преси і на підставі цих та інших
чинників приймаємо не завжди правильні рішення.
Тому пропонуємо Вам досвід європейських асоціацій, які надають оцінку всьому,
що цікавить фермерів. Для цього просимо вас надати відповідь на запитання нижченаведеної анкети.
Також просимо поділитися інформацією про добросовісних і недобросовісних
продавців матеріально-технічних ресурсів(палива, добрив, насіння), б/у техніки та
покупців вашої продукції. Цю інформацію ми плануємо поширювати через нашу газету «Вісник Фермер України» та наш інтернет-ресурс www.farmer-ukr.com.
Віце-президент АФЗУ Віктор Шеремета.

АНКЕТА

1. Який виробник і модель техніки імпортного чи вітчизняного
виробництва (комбайн, трактор, автомобіль, сівалка,оприскувач,
зерноочисна техніка, ґрунтообробна техніка, навантажувачі,
переробна техніка, інше) відповідає, на ваш погляд, критеріям ціна –
якість?
……………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………
………………….…………………………………………………………
2. Просимо надати інформацію про позитивний/негативний досвід

УКРАЇНСЬКІ ФЕРМЕРИ ЗБІЛЬШИЛИ
ПОСІВИ ГОРОХУ

Весняна посівна кампанія в цьому
році в Україні охарактеризувалася різким
і істотним зростанням площ під горохом.
При первинному прогнозі в 182 тис.
га українські фермери змогли засіяти 226
тис. га, що на 33% перевищує посівну
минулого року.
Про це повідомив аналітик зернового
ринку компанії “Украгроконсалт” Марина Сич.

Експерт зазначила, що це рекордні
площі під горохом в Україні за останні
п’ять років.
Цього року фермери ризикнули, і цей
ризик цілком виправдає себе. Погодні
умови під час сівби склалися сприятливо,
крім того, дозволили розпочати посівну
кампанію на кілька тижнів раніше термінів.
Посів гороху в південних областях
почався вже в 20 числах лютого. Після
чого в Україні прийшла рання весна, яка
супроводжувалася достатньою кількістю
опадів, а відповідно і хорошими запасами продуктивної вологи в грунті. Таким
чином, посіви ранніх ярих культур розвинені краще багаторічної норми.
З огляду на таке істотне для гороху зростання площ, а також сприятливі
агрометеорологічні умови, які обіцяють
гарну врожайність, валовий збір гороху
в 2016 році може стати максимальним за
останні 10 років.
За матеріалами Agravery

використання препаратів різних виробників засобів захисту рослин,
добрив та біопрепаратів.
………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………
………….……………………………………………………...............……
3. Дайте ваші рекомендації та досвід використання різних сортів
насіння та гібридів пшениці, кукурудзи, соняшнику, сої, ячменю,
ріпаку, овочів та інших культур.
………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………
Заповніть цю анкету та надішліть її на поштову адресу редакції.
За наявності у Вас електронної пошти вкажіть її для розсилки
виконавчою дирекцією Асоціації фермерів та приватних
землевласників оперативної інформації.
Також анкету можливо і бажано надсилати на електронну пошту
редакції.
Адреса: 01042, м. Київ, вул.. Патріса Лумумби, 21 оф. 415,
ТОВ «ГОСПОДАР» (Редакція газети «Вісник Фермер України»).
Тел.: 044-501-78-23, 501-78-24
Ел. пошта: farmexpo@ukr.net
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РЕДАКЦІЙНА КОМПЛЕКСНА
ПЕРЕДПЛАТА

Редакція газети «Вісник Фермер України» спільно з виконавчою дирекцією
АФЗУ з 2016 року запровадила комплексну редакційну передплату, яка включає окрім розсилки друкованого видання, ще й щотижневу електронну розсилку інформаційних підбірок законодавчих змін, агроновин, юридичних консультацій, інформації
про діяльність Асоціації та Укрдержфонду, виявлених фактів корупційних дій та
недобросовісного партнерства.
Окрім того, ми гарантуємо кожному такому передплатнику надання можливості
розміщення на сторінках газети щомісячно свого оголошення (до 600 друкованих
знаків, або площею до 1/8 полоси газети) про продаж продукції, привітання колег,
то що.
Вартість комплексної передплати становить 300,00 грн. на рік, звичайної –
150,00.
Оплата здійснюється в безготівковій формі на розрахунковий рахунок видавця
газети ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ»:
Р/р 26007011263814 в Міжрайонному відділенні ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО
300023, код ЄДРПОУ 38290995. Свідоцтво платника ПДВ - №200061032, ІПН 382909926552. Юридична та фактична адреси: 01042. м.Київ, вул. Патріса Лумумби,
21, оф. 415. Тел./ф: 044 – 501-78-23, 501-78-24.
Ел. Пошта.: farmexpo@ukr.net
Директор, головний редактор - Данкевич Михайло Григорович
Для отримання рахунку необхідно надіслати на нашу електронну адресу запит та
реквізити господарства, поштову та електронну адресу доставки газети.
Оплату можливо здійснити також через систему платежів Приват-банку на картку, при цьому обов’язково надіславши свої електронну та поштову адресу на нашу
електронну пошту – farmexpo@ukr.net
Редакція газети «Вісник Фермер України».
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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

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