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ЗА ІНІЦІАТИВИ АГРАРНОЇ
ГРОМАДСКОСТІ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ
ЗПРЕМ’ЄР МІНІСТРОМ УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИРОМ ГРОЙСМАНОМ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок, 31 травня, провів зустріч з представниками громадських організацій аграрного спрямування щодо обговорення актуальних фермерських, селянських та загалом проблем села.
У нараді взяли участь практично всі посадовці які мають пряме відношення до аграрного сектору і від яких залежить розвиток українського села:Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий, Міністр фінансів України Олександр Данилюк, Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, Голова
Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Максим Мартинюк, директор департаменту оподаткування юридичних осіб ДФС Олексій Лишенко.
Асоціацію фермерів та приватних землевласників України, кооператорів та особисті селянські господарства представляв і доповідав з цього питання Іван Томич, з яким
і відбулася наша розмова з приводу розглянутих питань та досягнутих результатів.
Матеріал читайте на сторінці 2 видання.

БЕСІДИ З ГРИГОРІЄМ НАКОНЕЧНИМ
Григорій Прохорович Наконечний – відомий український фермер, голова комітету
АФЗУ з тваринництва, керівник СФГ «Віра, Надія, Любов», беззастережний патріот
України, а також давній і вірний друг нашого видання. Сьогодні він ділиться з читачами
своїми думками щодо актуальних проблем українського села та шляхів їх подолання.
На сторінці 3 видання.

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА
ЗУСТРІЧ
ФЕРМЕРСЬКИХ РОДИН

18-19 червня в СКК "МОРШИНКУРОРТ" відбудуться Збори голів районних
Асоціацій АФЗУ та зустріч
фермерських родин України.
Програму заходу та додаткову інформацію можливо отримати на інтернет-сайті
Асоціації www.farmer.co.ua та
за телефонами 044-501-78-72, 228-48-19

ЩОБ ПОВНІВ
ОВОЧЕВИЙ КОШИК
Сніданок, обід чи вечеря сучасної людини, як і її
споконвічних предків, не обходяться без овочів. Вони
не тільки прикрашають стіл, а й дарують нашим організмам найдорожче, те, чого не можна придбати в
жодній аптеці, тобто здоров’я. Тому в кожній українській родині люблять овочі і шанують працю тих, хто
їх вирощує. Українські фермери-овочівники вивели
нашу країну до першої десятки світових лідерів за
валовим виробництвом овочів, баштанних та фруктів.
Проте овочівництво відноситься до ризикованих напрямів землеробства, і значних успіхів у ньому досягають лише найкращі. Наша розповідь про фермера
– овочівника Володимира Слюсара із Поділля на сторінці 6 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.

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

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

30 травня відбулося засідання Ради АФЗУ з наступним порядком денним:
1.Про виконання рішення XXVI з'їзду АФЗУ,
«Селянського віче» та акції протесту 15 березня

2016 року та першочергові завдання АФЗУ на поточний період. (Інформує І.Томич).
2.Про підготовку і проведення 18 - 19 червня
2016 року «ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ФЕРМЕРСЬКИХ РОДИН» з нагоди дня фермера. (Інформує І.Томич).
3.Різне. Про політичну партію. (Інформує голова Дніпропетровської АФЗ А. Гайворонський).
На засіданні, після жвавих обговорень, було одноголосно схвалено рішення, які виносилися на порядок денний. Повний текст рішення розміщений на
шпальтах видання.
Також члени Ради ініціювали проведення зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром
Гройсманом для обговорення стану виконання
положень Ухвали XXVI з’їзду та ріщення Ради
АФЗУ від 30.05.2016 р.
Прес-служба АФЗУ

РІШЕННЯ

Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України

30 травня 2016 р. м. Київ,				
Обговоривши питання порядку денного
РАДА АФЗУ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання рішень ХХVІ
з’їзду АФЗУ та «Селянського віче» взяти до відома.
2. Активізувати роботу АФЗУ з питань земельної політики:
- відновити роботу Всеукраїнського Комітету
захисту рідної землі з підготовкою плану роботи
Комітету та представлення на чергову Раду АФЗУ;
- створити Фонд захисту рідної землі при
АФЗУ.
3. Звернутися до Уряду щодо розробки Державної програми підтримки сімейних фермерських господарств із відповідним фінансовим забезпеченням.
4. Звернутись до Уряду та Верховної Ради
України щодо виконання ухвали ХХVІ з’їзду
АФЗУ, а саме: прийняти Проект Закону № 3851-1
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, в тому числі сільгоспвиробників.
5. Звернутись до Уряду щодо надання дозволу
на безмитний ввіз на територію
України вживаної сільськогосподарської техніки для власних потреб фермерського господарства без права відчуження протягом 5 років.
6. Звернутись до Уряду щодо розробки і запровадження Програми відновлення поліських
земель для створення умов розвитку сімейних
фермерських господарств.
7. Доручити Данкевичу М. Г. та Слободянику
І. Л. створити фермерський волонтерський фонд.
8. Запровадити практику зустрічей в день проведення Ради АФЗУ у Міністерствах і відомствах
щодо виконання власних рішень.
9. Головам обласних АФЗ до 01.07.2016 року
подати до виконавчої дирекції АФЗУ персоніфіковану інформацію про порушення земельних прав
фермерів органами Держгеокадастру для підготовки відповідного звернення до Уряду та встановлення фермерського пікет в серпні 2016 р. біля Держгеокадастру з вимогами фермерів. Для судового
захисту порушених земельних прав фермерів звер-

пр.-т. Голосіївський, 93

татися до голови Комітету законодавчої діяльності
Дуфанця Є. М.
10. Головам обласних АФЗ до 10.06.2016 року
забезпечити сплату коштів за участь у „Всеукраїнській зустрічі фермерських родин” 18 - 19.06.2016
р. та надати до АФЗУ списки учасників заходів
(родин, дітей, активістів фермерського руху) та
пропозиції щодо їх нагородження.
11. Головам обласних АФЗ до 01 вересня 2016
року погасити заборгованість по сплаті членських
внесків. У разі не виконання рішень з’їзду, Ради
АФЗУ по сплаті внесків вжити заходів відповідно
до статуту АФЗУ.
12. Відповідно до рішення ХХVІ з’їзду дообрати до складу Ради АФЗУ від ОСГ Малковича
Василя Васильовича з відповідним включенням
його до Комітету по ОСГ при АФЗУ.
13. Доручити Президенту АФЗУ та його заступникам довести до відома Прем’єр-міністра
України вимоги ХХVІ з’їзду та Ради АФЗУ, у випадку невиконання яких провести за рішенням
Ради акції протесту.
14. Інформацію про створення фермерської
партії прийняти до відома. Звернутись до керівництва Партії відродження села щодо скликання
політради партії для розгляду ініціативи голови
Дніпропетровської АФЗ Гайворонського А. І.
15. Рада АФЗУ звертається до всіх фермерів,
власників ОСГ, не залежно від партійної
приналежності та віросповідання, об’єднатись з метою захисту фермера, українського села.
16. Згідно плану роботи АФЗУ на рік у вересні
місяці започаткувати школу «Фермер до фермера”
по вивченню Європейського досвіду.
17. Звернутись до Уряду та Міністерства
аграрної політики та продовольства України щодо
негайного запровадження прозорої державної
підтримки через Український державний фонд
підтримки фермерських господарств у відповідності до раніше прийнятих рішень Ради АФЗУ.
Головуючий, президент
Асоціації АФЗУ		
Секретар			

І. Томич
М. Данкевич

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ЗА ІНІЦІАТИВИ АГРАРНОЇ ГРОМАДСКОСТІ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ
З ПРЕМ’ЄР МІНІСТРОМ УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИРОМ ГРОЙСМАНОМ

Зустріч була конструктивною, діловою і професійною, що дозволило визначити три основних блоки питань пов’язаних як з виробництвом, так і в цілому з українським селом:
1. Блок земельних питань. Від охорони, збереження землі та українських чорноземів – до її використання, корупції в земельній сфері,
тінізації ринку землі, рейдерства, всіх негативних явищ, які на сьогодні нагромадилися у сфері земельних відносин. Визначина «Дорожня карта» вирішення земельної проблематики.
2. Блок податкової політики. Це питання що турбує всіх хто пов’язаний з виробництвом аграрної продукції. Невизначеність з ПДВ,
невизначеність з фіксованим податком, створює загальну невизначеність з перспективою розвитку та діяльності багатьох господарств.
Тому вимогу Асоціації фермерів що до розробки єдиного варіанту закону про єдиний земельний податок, який би влаштовував різні
форми господарювання.
Питання надзвичайно складне, але ми відчули бажання Уряду
сформувати сталу податкову політику на тривалий час - прозорою,
прямою, не корупційною і не тіньовою, через об’єкт оподаткування
гектар ріллі, в залежності від його оцінки і якості
3. Блок державної підтримки сільгоспвиробників. Як з центрального бюджету, так і з місцевих бюджетів. Якою вона повинна бути?
Є чітке розуміння з боку Прем’єр-міністра, Міністра агрополітики, що підтримка буде спрямована на фермерські господарства з розміром оброблюваної землі до 500 гектарів. Ця підтримка буде прозорою і спрямованою безпосередньо на господарство.
Наступною важливою формою підтримки, особливо дрібних сільгоспвиробників, буде підтримка через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Вже в 2016 році на ці потреби, як заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, буде виділено 210 млн. гривень.
Окремою Державною програмою, яку ще необхідно розробити,
будуть підтримуватися сімейні ферми, які зареєструються згідно
прийнятого нещодавно Закону «Про сімейні ферми». АФЗУ ініціювала розробку такої програми і Прем’єр-міністр це підтримав. Концепція цієї програми буде розроблена до 18 червня і представлена
на зібранні голів районних Асоціацій, що відбудуться під час Св’ята
фермерських родин на базі СКК «Моршинкурорт» обговорена та направлена на розгляд Уряду.
Для опрацювання проблематики цих трьох блоків визначено Робочу групу, яку очолив Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, який уповноважений залучати всі органи влади і всіх посадовців для вирішення
всіх необхідних питань. В цю групу ввійде і президент АФЗУ Іван
Томич. Ця робоча група, у відповідності до доручення Прем’єр-міністра, розпочне свою роботу на наступному тижні і буде проводити
свої засідання щотижнево.
Окрім того, є доручення Прем’єр-міністра про проведення на початку липня другої такої зустрічі під його головуванням з підведенням результатів роботи вищезазначеної Робочої групи.
Також окреслено контрольні терміни по вирішенню основних
проблемних питань:
- В сфері податкової політики до 1 липня 2016 року.
- В сфері бюджетної політики по підтримці сільгоспвиробників
до 1 вересня 2016 р.
- В сфері земельної політики також до 1 вересня 2016 р.
Підсумовуючи необхідно відзначити, що на зустрічі визначені основні проблеми в галузі, створено на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром - Міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим оперативний штаб для розробки напрямків вирішення всіх проблемних питань з безпосереднім контролем з боку
Прем’єр-міністра.
Такої системи роботи ми не мали практично з 2009 року і вона дає
надію на зрушення у сфері комплексу проблем які нагромадилися в
розвитку фермерства, в розвитку українського села.
Ми сподіваємося, що до вересня цього року ми визначимося і
будемо чітко розуміти позицію та бажання керівництва Держави в
плані розвитку українського села!
Вів розмову Михайло Данкевич.

МАБУТЬ, ПРОКУРОРАМ ТАКИ ПОРОБЛЕНО
Можливо, не всім і не скрізь, але в Одеській області – достеменно. Інакше важко пояснити той
дивовижний факт, що правоохоронці Тарутинського
району, яким, за словами заступника Одеського обласного прокурора С. Костенка, «надані письмові вказівки щодо всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження
та прийняття в ньому обгрунтованого рішення»,
вже третій рік поспіль безуспішно провадять досудове розслідування справи пограбованого фермера
Федора Кузука. В результаті злочинної бездіяльності
цих поборників справедливості навколо фермерського
господарства «Світлий шлях», розігрується багатоактна кримінальна драма.
Коротко нагадаємо читачам суть справи. За словами
Федора Дмитровича, в жовтні 2012 року, після того, як
він засіяв озимим ячменем орендовані 40 гектарів, йому
надійшло попередження районної адміністрації з вимогою не приступати до обробітку землі, оскільки термін
дії договору оренди надалі не подовжуватиметься (досі
такі договори укладалися щороку). Якби такий лист був
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отриманий, скажімо, в серпні, коли земля ще залишалася вільною після збирання врожаю, справа вирішилася
б мирно і адекватно. Але фермер провів посівну кампанію, яка коштувала йому значних матеріальних і фізичних ресурсів, і тільки після цього дізнався, що не мав
права цього робити.
18 червня 2013 року фермер все-таки вирішив зібрати вирощений врожай ячменю. Надіслав відповідне
повідомлення до Тарутинської РДА. Відповідь чомусь
забарилася, а поле не могло чекати, бо ячмінь ось-ось
почав би осипатися. Проте, тільки-но загули комбайни,
поле оточили працівники міліції, вони перешкодили Кузуку з сином збирати власний ячмінь та вигнали їх за
межі поля. А врожай зібрали інші люди.
Куди подівся ячмінь чи виручені за нього кількасот
тисяч гривень — невідомо. Кузуку ж розтлумачили, що
він взагалі кілька років поспіль обробляв землю, яка йому
ніколи не належала й навіть не надавалася в легітимну
оренду. Але, як то кажуть, найшла коса на камінь: фермер
виявився грамотним, наполегливим і безстрашним.
Продовження на 3 сторінці видання.
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Про рідну школу та український газ
У кожного з нас є на землі місце, згадка про яке завжди змушує частіше битися серце і огортає душу якимсь
тривожним, щемним смутком. Це так звана Мала Батьківщина, де ти народився, зробив перші кроки і звідки пішов
у світ незнаними шляхами, обіцяючи колись повернутися.
На жаль, повертаються не всі і не завжди, але послужлива
пам’ять знову й знову повертає нас до вікопомної відправної точки, і чим більше нам років, тим частіше. Григорія
Наконечного такою точкою початку відліку життя є село
Васильки у Лохвицькому районі Полтавської області.
Нещодавно, 9 травня, випускники 1966 року збиралися у місцевій школі, аби відзначити 50-ту річницю з дня
закінчення 8-го класу цієї школи та поспілкуватися. Один
із організаторів зустрічі, Наконечний поспішив відвідати
моголи батьків та рідну школу, яка сьогодні переживає
не найкращі часи. Ходять чутки, що її збираються зовсім
закрити, бо учнів у всіх класах ледве налічується два десятки, і це з двох сіл: Васильків та Христанівки. В далекому 1966-му їх було 75, в тому числі 23 однокласники
Григорія. Школа й тепер у чудовому стані, й педагогічний колектив працює відмінно, але нинішній владі вона
не потрібна. А мало учнів через те, що людей у селі мало
залишилося: замість колишніх 340 дворів, у кожному з
яких жили люди, народжували дітей, утримували корів та
іншу худобу, вирощували сільськогосподарські продукти
тепер нараховується заледве 40, та й ті заселені переважно пенсіонерами. Замість колись заможного колективного
сільського господарства можна побачити лише стіни розкрадених тваринницьких ферм та машинних цехів.
Зате всі, хто проїжджає дорогами Полтавщини, мають
можливість на власні очі побачити численні бурові установки, на яких норвезькі спеціалісти з глибокого буріння
навчають українських нафтовиків добувати з 6-кілометрової глибини газ та нафту. Виявляється, що під тери-

торіями Полтавщини та прилеглих областей залягають
досить значні поклади цих необхідних Україні корисних
копалин. Погляньте лише на карту, складену (вибачте,
подаємо мовою оригіналу) фахівцями колишньої великої
держави, до складу якої тоді входила й Україна. На ній
добре видно обриси згаданої території та численні бурові. Посилаючись на коментарі іноземців, подейкують, що
лише розвіданих запасів нам може вистачити на 100 років. Справжній Кувейт у степах України!
Звичайно, зазначає Григорій Прохорович, кожна бурова вже має свого «господаря» з числа вітчизняних олігархів, колишніх і нинішніх депутатів, чиновників, родичів і кумів високопосадовців. Газ, що видобувається, належним чином переробляють і качають до магістральних
газопроводів, котрі ведуть до Європи. Натомість селяни
постійно чують страхітливі обіцянки урядовців щодо газового колапсу і мусять вдовольнятися тими крихтами,
котрі іноді їм перепадають у вигляді тимчасової сезонної
роботи з невеликим заробітком. Вони давно забули, що
Бог дарував Україні величезне багатство, рівного якому
немає в світі, тобто її родючу землю.
Про органічне молоко
Останнім часом дедалі частіше можна почути такі
вислови, як «натуральні продукти», «органічне виробництво», «еко-виробництво», та чи насправді продукти з
позначкою «натуральні», які все частіше зустрічаємо на
прилавках великих магазинів, є такими за своєю суттю?
Особливо, коли мова заходить про молоко.
Григорій Прохорович добре знає: щоб отримати органічне молоко, потрібна органічна корова. Вона може зрости з теляти за 3 роки, а стати продуктивною за 5 років.
І це за умови, що її будуть утримувати належним чином.
"Органічна корова - щаслива корова", – говорить Ерік
Майлі, фермер зі Швейцарії. Він займається виробництвом органіки у себе на батьківщині і вже близько п'яти
років допомагає розвивати цю сферу українцям. Корова
щаслива, каже Ерік, коли вона наповнює шлунок, лягає і
просто перетравлює їжу. А потім дає молоко. Головне при
цьому, щоб тварина їла органічну траву.
В Україні корови з'їдають близько трьох тонн концентрованих кормів, але їм цього не треба. В органічному виробництві для великої рогатої худоби мусять бути
створені природні умови утримання. Насамперед – величезне пасовище, де вони днюють і ночують. Їхнє здоров'я
підтримують стимулюванням імунного захисту, а також
вибирають відповідні породи й методи тваринництва та
попереджають хвороби. Застосування хімічно синтезованих традиційних ветеринарних лікарських препаратів або
антибіотиків з профілактичною метою заборонено. Також
не дозволено використання речовин для стимуляції росту
або гормонів. І жодних синтетичних добрив, пестицидів,
генетично модифікованих організмів або їх продуктів! В
органічному тваринництві заборонено використання стимуляторів та регуляторів росту, синтетичних амінокислот.
Існують також спеціальні вимоги щодо доступу тварин до
пасовищ, забороняється утримувати тварин на прив'язі.
Іншими словами, органічне молоко народжується у органічному поєднанні тварини з Природою, як це було запрограмовано Вищим Розумом при сотворенні світу.
Фахівці знають, а пастухи спостерігають, що корова
з усього розмаїття рослин на пасовищі вибирає саме ті,
які Природою призначені для неї. Подивіться, як в умовах
вільного випасу тварини швидко відновлюються після зимівлі! Свіже повітря, соковита весняна трава сприяють їх
загальному оздоровленню, швидкому закінченню линьки,
зростанню фізичних кондицій і продуктивності. І все це

без жодних лікувальних засобів, синтетичних вітамінів і
навіть ветеринарів. Саме навесні рослини мають найбільше енергію росту, і вони щедро дарують її коровам, а ті
людям, з молоком. Мабуть, наші читачі помічали, що весняне молоко іноді має жовтуватий відтінок. Це не морква,
як пліткують базарні бабці. Так, колір дає каротин, але
той, який є в кожній травинці. Цей каротин має виняткове значення для людського організму, але про це іншим
разом.
На жаль, у гонитві за сьогоденним прибутком ми часто
забуваємо, що Природа – це наша мати, відтак у співжитті
з нею не потрібна боротьба, подвиги, географічні катаклізми. Натомість ми вже сьогодні бачимо, що завдяки зусиллям сучасних бізнесменів від землі над українськими
чорноземами вже не співають жайворонки, в селах немає
ластівок, а в землі – найдрібніших кузочок та хробачків, які вентилюють верхній шар, перетворюючи його на
родючий гумус. А для того, щоб збільшити вміст отого
самого гумусу в ґрунті лише на один відсоток, необхідно протягом п'яти років на кожен гектар вносити по 100
тонн органічних добрив. Іншими словами, нині наші
славнозвісні чорноземи необхідно ремонтувати й відновлювати... При цьому слід не забувати, що без органічних
грунтів не буде органічного землеробства, а без нього годі
мріяти про органічне тваринництво. Доки в селі не з’являться справжні ентузіасти, душею прив’язані до своєї
землі, – нічого не зміниться. Разом з тим, якщо зберегти
землю, село, людей і тварин у селах – цього досить для
того, щоб нинішні українці та їх нащадки жили в достатку
і були щасливими.
Про сімейні ферми
Коли Григорій Наконечний засновував своє фермерське господарство «Віра, Надія, Любов», процес занепаду
села вже почався. Молодь у пошуках кращої долі втікала
в міста, а пенсіонери швидко старіли й вимирали. Разом із
тим, попит на фермерські продукти швидко зростав. Тому
фермер не пішов протореним простим шляхом, тобто не
став здавати молоко лихварям-перекупникам, а вирішив
разом з доньками та вірною дружиною створити справжню сімейну ферму. Всі мають відповідну зоотехнічну
освіту і неймовірно працьовиті. Відтак і результати помітні. Навіть у ті дні, коли ранковий ринок У районному
центрі вирує і повниться продавцями молочної продукції,
машину з Семенівки, яка зазвичай привозить продукти
«від Наконечного», очікує численна черга. Бувають навіть
дні, коли не всім вистачає молока чи сметани. Чому так?
Відповідь проста: людям потрібні органічні продукти, і
«Віра, Надія, Любов» стабільно їх постачає мешканцям
Баришівки.
Разом з тим, за словами Наконечного, дедалі важче
дрібним господарствам заготовляти корми, бо пасовища знищуються. Тому й не хочуть селяни тримати корів.
От прийшли великі орендарі. Посіяли зернові чи олійні,
зібрали, продали, а далі – хоч трава не рости. То вона й
не росте. Нувориші й не збираються будувати чи реконструювати ферми, щоб розводити худобу. І справді, навіщо перейматися тим, на чому не можна вже завтра наварити? Така в них логіка. А дрібне сільське господарство
тим часом знищується.
– Вихід, я вважаю, один – сімейні ферми і кооперативи! – переконаний наш герой. – І не варто розраховувати на державні дотації або чиновницькі ініціативи згори.
У селі люди повинні об’єднувати свої сили. Якщо вони
власне життя не змінять, то хто їм допоможе?
Спілкувався Володимир Майський

МАБУТЬ, ПРОКУРОРАМ ТАКИ ПОРОБЛЕНО

Початок на 2 сторінці видання
Почалася затята довготривала боротьба, в якій беруть участь, з одного боку, пов’язані круговою порукою чиновники, а з другого – пересічний фермер.
Викликає подив те, що районні та обласні посадовці, особливо працівники органів Держземагентства,
всіляко намагалися звести справу до того, що в порушенні земельного законодавства винен сам заявник, а
зовсім не ті «столоначальники», які вигадали «однорічну» форму оренди. Не ті, хто підписував і підписує
неправомірні договори. Не ті, хто реєструє їх. Не ті,
хто змушує людей укладати саме такі договори. Не ті,
хто виносить офіційні розпорядження, котрими «кришується» укладання таких договорів. А один лише Федір Кузук. Звичайний фермер, який просто хоче чесно
працювати.
З кожним днем дедалі складніше відстежувати
афери чиновників районних адміністрацій, адже їх
позбавили права розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення державної власності,
а разом з тим і відповідальності. Сліди сумнівних
оборудок потонули. Втім, самі чиновники не зникли
безвісти: у переважній більшості вони й досі перебувають на керівних посадах в Тарутинському районі
та в Одеській області. Відтак ГПУ не потрібно розшукувати їх, як Пшонку, через Інтерпол, аби належ-

но кваліфікувати й оцінити їхню «відданість» рідній
землі.
Разом із Федором Дмитровичем ми сподівалися,
що звертання Президента АФЗУ Івана Томича до Генерального Прокурора Віталія Яреми, Міністра Внутрішніх справ Арсена Авакова, Голови Комітету ВР з
питань аграрної політики та земельних відносин Тараса Кутового зможуть допомогти скоріше розібратися у справі Ф. Д. Кузука і вивести її на світлий шлях.
Не так сталося, як гадалося. Змінюються прізвища, на
арену виходять нові борці за справедливість, але гора
народила мишу: після всіх зусиль ми лише отримали
натяки (дуже розмиті) від прокуратури Одеської області, яка у відповіді на звертання Асоціації фермерів
та приватних землевласників України запевнила, що
досудове розслідування у кримінальному провадженні по справі Ф. Д. Кузука поновлене. Крім того, було
повідомлено, що кримінальне провадження за фактом
таємного викрадення майна Ф. Д. Кузука перебуває на
контролі слідчого відділу Тарутинського РВ ГУ МВС
України в Одеській області. Насправді ж, за свідченням Федора Кузука, кримінальне провадження з цього
приводу тягнеться вже тривалий час, протягом якого
тарутинські правоохоронці лише імітують кримінально-процесуальні дії, а фермера заспокоюють брехливими обіцянками. Особливе занепокоєння викликає по-
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зиція прокуратури Тарутинського району, керівництво
якої „не помічає” корупційних тенденцій у роботі Тарутинського РВ ГУ МВС України в Одеській області.
За логікою, суд мусить колись задовольнити вимогу фермера про справедливість. Але сам Федір Дмитрович у це вже не вірить: «Бездіяльність «правоохоронців» умотивована: у цій справі замішані посадові
особи Тарутинського району, і притягати їх до відповідальності ніхто не збирається. Навряд чи відповість
перед законом і слідчий Тарутинського РВ ГУ МВС
України в Одеській області, про це промовисто свідчить цитата з листа прокуратури Одеської області: «...
за допущені порушення ... слідчий заслуговує на дисциплінарне стягнення, однак, враховуючи те, що його
переведено на іншу посаду, ... обмежились цим». Як у
відомій байці: щуку кинули у річку.
Враховуючи викладене, редакція газети «Вісник
Фермер України» звертається особисто до Генерального Прокурора України Юрія Луценка: допоможіть, будь
ласка, вилікувати працівників прокуратури в Одеській
області від «курячої сліпоти» та корупції. Якщо їм пороблено, то жодна бабця того не відшепоче, найкраще
було б повиганяти перевертнів із затишних кабінетів та
віддати до суду.
Підготував Володимир Майський
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подарстві, адже у кожному зібранні брали участь і комерційні підприємства, яких запрошувало підприємство
«ГОСПОДАР», співорганізатор фермерських зібрань.
Михайло Данкевич,
Головний редактор «ВФУ».

- про передплату на газету «Вісник Фермер України»;
- прийнято звернення до Верховної Ради та Кабінету
Міністрів України про захист від знищення та фінансування учбових закладів області, які готують спеціалістів
для сільського господарства (ПТУ);
- про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення;
- про запровадження єдиного податку для фермерських господарств (земельний податок з 1га);
- про захист прав фермерів та створення «Самооборони» при АФЗ Одеської області;

На фото: зал зібрання фермерів у місті Подільськ(Котовськ)
Скажу відверто, робота проведена велика, як обласною організацією фермерів так і виконавчою дирекцією
АФЗУ і низька явка фермерів на ці зібрання викликала
певне розчарування. Позитивним було те, що на кожному зібранні були представлені практично всі районні
організації і проблеми які були обговорені, та по яким
були прийняті відповідні рішення були актуальними, типовими та важливими для фермерства області.
Обласною Асоціацією було узагальнено ці питання
та прийнято відповідне рішення, яке ми наводимо на
сторінках видання.
Необхідно відзначити, що подібні заходи єднають
фермерський загал, дають можливість поділитися досвідом у вирішенні багатьох проблем, дізнатися про нові
технології, обладнання та тенденції в сільському гос-

На фото: виступ президента АФЗУ Івана Томича
перед фермерами Одещини

РІШЕННЯ

зборів «Асоціації фермерів та приватних землевласників Одеської області».
На зборах Одещини, які відбулися в містах Подільськ, Білгород-Дністровський та Болград було розглянуто та прийнято до виконання наступні питання:
- активізувати роботу по запровадженню фіксованого членства;
- про сплату членських внесків фермерами області;

На фото: на трибуні голова Котовської районної АФЗ
Микола Якубенко
- про відновлення роботи програми по тваринництву,
виноградарству та овочівництву;

ПЕРЕДПЛАТА!

Газета «Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ»,
інформація для фермерів, кооперативів та особистих
селянських господарств
www.presa.ua
Передплатний індекс – 21591, сторінка 19
«Каталогу видань України 2015 рік»

ЭЛЕКТРОПАСТУХ—НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
СОВРЕМЕННОГО ФЕРМЕРА

Организованное пастбище сегодня приносит
выгоду фермерам. Выгул
животных на пастбищах
хорошо сказывается на их
здоровье — это во-первых.
Корм, который поедают животные на пастбищах в 2-3
раза дешевле, чем силос, сенаж или сено, которые требуют определенных затрат на заготовку.
Бывают случаи, когда пастбища используются не рационально, хаотично, что приводит к низкой кормовой
производительности. Грамотное и продуманное использование пастбища позволяет получать высокие надои
молока, улучшить качество шерсти и мяса, и при этом
разумно сэкономить расходы на корм и его заготовку.
Применение загонно-порционной системы на пастбищах позволяет получить такие выгоды.
Хорошим помощником в этом деле является электропастух — специальнаяэлектроизгородь. С ее помощью
можно отделить определенную площадь для выпаса животных. По мере выпасанияэлектропастух перемещается

на другое место на пастбище, а на этом трава отрастает.
Электропастух прост в установке и его легко и просто
перемещать по территории пастбища. Самым главным
его свойством является надежная защита для животных.
Организация, выпасаемого загона при помощи электропастуха занимает немного времени — пару часов.
Электропастух состоит из троса, ленты или сетки,
которые подвешены на металлических, деревянных или
пластиковых стойках с изоляторами. В зависимости от
видов выпасаемых животных устанавливается высота
подвеса электроизгороди и расстояние между стойками
электропастуха. От специального генератора-пульсатора на проводник подаются импульсы напряжения от 9
до 12 кВ с частотой 60-100 импульсов в минуту. Применение электропастуха, для грамотной организации
выпасаемых угодий, позволяет улучшить контроль за
данной территорией, ее рациональным использованием,
приростом зеленой массы. Стоимость электропастуха
намного ниже, чем стоимость установки стационарного
ограждения да и срок эксплуатации у него большой.
В зависимости от способа питания, существует

несколько разновидностей электропастухов:

с питанием от
сети 220 В

с аккумуляторами Аккумулятор +
9-12 В
солнечная панель
OLLI

ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ

Портативные влагомеры Wile созданы для надежного и точного контроля влажности зерна, сена, силоса, а
также биоэнергетического топлива.
Как результат постоянного развития и совершенствования сегодня влагомеры Wile представлены полным рядом моделей и являются самыми точными в
измерении сельскохозяйственных культур и заслужили
наивысшего уровня доверия тысячи аграриев и фермеров более чем в 80 стран по всему миру.
Влагомеры Wile для зерна реализуют диэлькометри-
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ческий (емкостной) метод измерения влажности, что
позволяет проводить высокоточные измерения цельных
зерен и семян. Кроме того влагомеры Wile используются для экспресс-измерения влажности семян масличных
растений, а также множества других культур, например
кофейных бобов, специй и новых видов биоэнергетического топлива, таких как ятрофакуркас.
Помимо влагомеров зерна ассортимент Wile включает
также влагомеры сена, сенажа и силоса с диапазоном измерения влажности до 70%. Уникальный блюдечный датчик
с параболической чашейдает возможность проводить измерения рассыпного сена до прессования сена в тюки.
Компания «Вента Лаб» уже много лет является
эксклюзивным представителем компании «Farmcomp»
- производителя легендарных влагомеров Wile. За это
время Wile стали широко распространенными на территории Украины и были внесены в Госреестр ГП «Укрметртестстандарт» под номером UA-MI/1-2586-2014. Что
еще раз подчеркивает уровень доверия к влагомерам

Wile. Последняя модель влагомера Wile200применяется для экспрессного измерения влажности: в полевых
условиях, при послеуборочной обработке и сушке, при
размещении в хранилищах. Прибор уже в продаже и зарекомендовал себя, впрочем как и вся линейка влагомеров фирмы Farmcomp, положительно.

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

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

№ 11 (381)
1-15 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ

МІЖРАЙОННІ
ЗБОРИ ФЕРМЕРІВ ОДЕЩИНИ
- про необхідність збереження лісів та лісових наса- ності з нещодавно прийнятим законом.

джень;
- про не задовільну роботу Одеського державного
фонду підтримки фермерських господарств та звільнення директора фонду Афанасьєва М. Г. та працівників
відділення;

На фото: в президії зібрання фермерів в
Білгород-Дністровському представники АФЗУ
та місцевих органів влади
- про Всеукраїнську зустріч фермерських родин, яка
відбудеться 18 - 19 червня 2016 року на базі СКК «Моршинкурорт»;

- про створення та роботу фермерських ринків;
- про проведення юридичного оформлення Фермерських організацій на рівні районів;
- про необхідність прийняття закону який би надавав можливість фермерам виготовляти та реалізовувати
вино з вирощеного ними винограду;

На фото: під час роботи міжрайонних зборів
фермерів в місті Болград

На фото: у фермерському господарстві голови
Котовської АФЗ Миколи Якубенко
На фото: жваві дискусії в залі зібрання фермерів в
Білгород-Дністровському
- про створення в області сімейних ферм у відповід-

- про ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.
Рішення по цих питаннях було прийнято одноголосно.
Голова Одеської АФЗ В. Варбанець

5
ВЕРХОВНА РАДА ЗНИЗИЛА СТАВКИ АКЦИЗУ НА
ВЖИВАНІ ЛЕГКОВИКИ

Верховна Рада України прийняла у другому читанні
і загалом законопроект, яким тимчасово, до 31 грудня
2018 року, значно знижуються ставки акцизного збору
на вживані легкові автомобілі, зокрема, з метою мінімізації використання схем "тимчасового ввезення" для
ухилення від сплати податків.
За відповідний законопроект у вівторок проголосували 237 народних депутатів.
Згідно з внесеною до другого читання поправкою,
закон вступає в силу з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
Як повідомлялося, в пояснювальній записці до законопроекту №3251, авторами якого є близько 100 народних депутатів, зазначалося, що на тлі девальвації національної валюти і падіння купівельної спроможності
населення значно знизився продаж автотранспортних
засобів, що призводить до скорочення робочих місць як
у виробництві, так і в продажах авто і зниження надходжень до бюджету.
Купувати нові імпортні авто українці не можуть через їхню високу вартість у гривні, а старі імпортні – через високі ставки акцизного збору, що робить їхню ціну
неконкурентоспроможною, аргументували законодавці.
У документі також зауважено, що в Україні з початку року діє стандарт Євро-5, тобто ввозитися з Європи
можуть автомобілі не старше випуску 1 січня 2010 року.
За розрахунками фахівців, з прийняттям законопроекту
розмитнення вживаних автомобілів подешевшає в рази.
За інформацією інтернет ресурсу ВРУ

Наши контанты

Украина,Запорожская область
г. Мелитополь, улица Кирова 196
Телефон/факс: +38 (0619) 44-80-39
Киевстар: +38 (067) 610-16-99
МТС: +38 (050) 453-87-53
rz@selmash.in.ua, manager@selmash.in.ua
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ЩОБ ПОВНІВ ОВОЧЕВИЙ КОШИК

Фермерське смачніше
Завітавши на будь-який пристойний продуктовий ринок, ви будете приємно вражені тим розмаїттям кольорів,
форм і ароматів, які панують на овочевих прилавках. Хочеться купити все і одразу. Проте досвідчений покупець
зазвичай шукає машини, з яких продають овочі місцеві
фермери. Чому так, адже і товар і ціни мало відрізняються від середньо ринкових? На це запитання здебільшого з
посмішкою відповідають: «Фермерське смачніше, бо вирощене у нас. Закордонного вже скуштували при «попередніках», більше не кортить».

На фото: Володимир Слюсар зі своєю продукцією
Володимир Слюсар, фермер із Поділля, частенько сам
привозить перші овочі на ринок, аби поспілкуватися з покупцями та краще врахувати їх побажання й кон’юнктуру
ринку. Адже овочі тільки на вигляд прості, а виростити їх у
потрібний час і відмінної якості вдається не кожному.
За словами Володимира Михайловича, ті 14 років, протягом яких він займається овочівництвом, далися нелегко.
Були і злети, і падіння, адже кліматичні умови не завжди
сприятливі, після тривалої посухи може зненацька настати період заливних дощів, коли по овочевих грядках не те
що трактором, а й босими ногами не побігаєш. А рослини
не чекають погоди, вони ростуть, як можуть. Тому й доводиться постійно вчитися, запроваджувати передові технології, витрачати значні кошти, щоб запобігти виникненню
ще більших втрат. Прагнучи йти в ногу з часом, Слюсар
не тільки творчо застосовує на практиці знання, отримані
ще під час навчання у Немішаївському радгоспі-технікумі, а читає також багато спеціальних видань, з яких черпає
корисну інформацію про особливості вирощування різних
овочевих культур. Спати доводиться мало: встає раніше за
сонце, а лягає набагато пізніше. Іноді робочий день триває
до 20 годин. Лише такий графік забезпечує належний догляд тим небагатьом орендованим гектарам, на яких він вирощує увесь «борщевий набір», а ще – редиску, баклажани,
пекінську та цвітну капусту.
У господарстві використовують найякісніше насіння,
переважно зарубіжної селекції. Результат? Високі врожаї!
Так, приміром, урожайність капусти сягає 100 тонн із гектара. Важливу роль у цьому відіграють і науково обгрунтована сівозміна, і оптимальне поєднання органічних і мінеральних добрив, і використання сучасної техніки.
Овочівництво – галузь, яка потребує значного використання ручної праці, причому нелегкої. В.М. Слюсар дбає
про своїх працівників: вони задоволені й роботою, і оплатою за неї. Їх годують гарячими обідами, за сумлінну працю виплачують премії, керівник переймається особистими
Газета "Вісник Фермер України"
реєстраційне свідоцтво:
КВ 5260 від 03.07.2001 року.
Видається з 1999 року
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Засновники:
АФЗУ, Укрдержфонд та
ТОВ"Експо-центр Господар"
Видавець ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ"
Директор Михайло Данкевич

проблемами підлеглих і допомагає їх вирішувати. Довірливі стосунки у фермера склалися і з людьми, у котрих орендує землю, адже завжди вчасно розраховується з ними.
За свідченням голови Подільської сільської Ради Павла Бойка, Володимир Михайлович бере активну участь у
громадському житті села, вносить посильний внесок у його
збереження та благоустрій. А школярі початкових класів
місцевої школи чітко знають: перші овочі з фермерських
ланів дістануться їм. І жодна посуха чи злива цього правила не змінять. Щоправда, цього року з овочевим гостинцем можлива певна затримка, бо дощів у травні випало так
багато, що такої весни й старожили не пригадують. Відтак
висіяні раніше рослини хворіють, а розсада в парниках переростає. «Все ніби знаю, все вмію, – зітхає В. Слюсар, – а
нічого вдіяти не можу. Чекаємо на кращу погоду, тоді надолужимо втрати».
У бесіді з подільським фермером важко не звернути
уваги на його начитаність і фахову обізнаність. Зокрема,
він навів маловідому цитату з праці академіка Докучаєва:
«Спробуйте вирізати з цілинного степу кубик грунту: ви побачите в ньому більше коріння трав, ходів червяків, жучків,
личинок, ніж землі. Все це вирує, точить, риє грунт, і виходить незрівнянна жива губка». Родючість землі на протязі
мільярдів років створюють саме грунтові живі організми.
Структура грунту, з мережею каналів, труб та ходів забезпечує життя: всмоктує й накопичує воду, проводить повітря,
спускає донизу вуглекислий газ, без якого не розчиняються мінерали, і все це надходить із атмосфери. Порушивши
цю структуру, ми не збагатимо, а знищимо родючий шар
грунту. Саме тому в господарстві В. Слюсаря не зловживають глибокою оранкою та агрохімічними речовинами.
Натомість широко застосовують технології органічного
землеробства.
Перша і надійна помічниця Володимира Михайловича – дружина Надія Іванівна. Не цураючись ніякої роботи,
щодня порається по господарству, готує обіди для сім’ї та
працівників, за потреби допомагає також на полі, під час
збирання врожаїв. Вочевидь, підтримка близької людини
значно полегшує тяжкий щоденний труд господаря.
На запитання, що найбільш заважає сьогодні фермерам,
В.М.Слюсар відповів стисло:
– Насамперед нам потрібна чітка система стосунків із
державою, а саме: зрозуміла спрощена система оподаткування, можливість отримати безвідсоткові кредити та
нормальну гарантовану дотацію на гектар ріллі. Держава
має подбати про державні замовлення на вирощену сільгосппродукцію, і, звісно ж, – про економічно обґрунтовані
ціни. Чиновники не повинні нехтувати важкою селянською
працею, плодами якої вони годуються й збагачуються. Ми,
українці, гідні кращої долі, і вона прийде до нас.
Земля віддячить
Невтішна ситуація, що нині складається в сільському
господарстві, нерідко змушує опускати руки навіть тих
сільгоспвиробників, які вже мають чималий досвід у виробництві сільськогосподарської продукції. Посудіть самі:
за перші роки незалежності в садівництві та городництві
запанував повний занепад через розвал інфраструктури
та зниження рівня споживання. Частина теплиць, сховищ
та складів були занедбані, а плодоконсервні заводи зупинялися або йшли на металобрухт. Зруйновані сектори
картоплярства і овочівництва, галузі овочесховищ, плодоовочевих баз, системи холодильного обладнання, які забезпечували продукцією населення всієї країни. Ми так і не
дочекалися обіцяних інвестицій в нові садові насадження,
селекцію, агрономію, внаслідок чого галузь відкотилася до
екстенсивного виробництва, а на ринку із багатьох видів
продукції запанував імпорт. А тут ще й війна накотилася…
Останнім часом у фермерському середовищі часто побутує думка, що в селі ще ніхто багатства не заробив, хіба
що зайві клопоти отримав. Так, важко працювати на землі,
але вона ще нікого не обдурила: хто розумний і працьовитий, тому неодмінно віддячить. А стосовно багатства – читайте (вибачте, будь ласка) Карла Маркса, який, довівши
трудову природу додаткової вартості, у кінці четвертого
тому " Капіталу" ненавмисно пояснює, що реальне джерело абсолютної додаткової вартості – природа, здатність рослин перетворювати сонце на хліб... Вірний шлях цивілізації
– збільшення невичерпної вартості природи.
З вірою в природу і людей живе й хазяйнує Микола
Бондарчук, голова СФГ «Бондарчук» (с.Недра). Цей досвідчений аграрник, напевно, дав би фору будь-якому по-
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садовцю-теоретику щодо розв’язання багатьох важливих
проблем у галузі сільгоспвиробництва. Він сам вірить у
можливість відродження вітчизняного овочівництва і переконує інших результатами праці свого господарства. А опирається на вірних помічників-однодумців: синів Олексанра
й Сергія та дружину Тетяну Олександрівну.

На фото: Микола Бондарчук з сином на фермерському полі
Господарюючи на площі понад 450 гектарів, Микола
Логвинович вирощує різні сільськогосподарські культури,
в тому числі овочі і навіть … кавуни, котрі, за його словами, визрівають на пагорбах Недри не гірші, ніж у степах
Херсонщини. Слід зазначити, що овочі зазвичай займали близько четвертої частини орної землі фермерського
господарства, проте цього річ під них відведено лише 75
га. Неначе відчував досвідчений господар, що весна буде
несприятливою для ніжних рослин. Але жодні кліматичні
катаклізми не змусять Бондарчука відмовитися від овочів
зовсім. Він вважає, що саме на овочах відшліфовується
агротехнічна майстерність, тому радить молодим фермерам не відмовлятися від них. А щоб уберегти їх від розчарувань і стресів, радить бути винятково уважними до землі,
вміти слухати й розуміти її. Поради відомого фахівця ніби
й нескладні, але слушні. Наводимо їх з деякими скороченнями й редакційними правками.
1. Пам’ятайте, що життя на нашій планеті почалося з
рослин і триває завдяки ім. Уся органіка живих істот – колишні рослини. Це вони перетворюють сонце в глюкозу і
передають її нам. Що б ми не їли, ми живимося енергією
зелених клітин.
Будь-яка рослина здійснює величезну роботу по поліпшенню грунту : це адже будинок її дітей. Вона створює
систему кореневих канальців, відмерлими коренями годує
черв'яків і мікробів, які накопичують азот, створює теплицю компосту на поверхні, листям притіняє грунт і захищає
його від розмивання та вивітрювання. Рослина завжди
створює життя. Воно не може бути шкідливим. З усіх живих істот тільки людина примудрился забути про це.
2. Ніколи не розпушуйте грунт глибше, ніж на 7 сантиметрів. Застосовуйте, особливо в овочівництві, для цього
плоско різи.
3. Захищайте грунт від кліматичних стрибків, прикриваючи його шаром органіки або спеціальними матеріалами.
4. Віддавайте грунту більше органіки, ніж узяли з нього. Компостуйте все, що може гнисти. Перегній віддайте
черв'якам - вони самі його затягнуть в грунт .
5. Бійтеся голого грунту, не залишайте його без рослин.
Сійте на звільненій землі сидерати і не висмикуйте їх з коренями. Подрібнені й закультивовані в грунт, залишки рослин стануть чудовим добривом.
6. Те, що можна отримати з десяти кв. метрів, шкідливо
вирощувати на сотці. Те, що не хворіє під навісом, шкідливо вирощувати без нього. Якщо полуниця гниє на грунті, її
не можна вирощувати на грунті! Якщо на перегної урожай
може бути втричі, уп'ятеро вищим і якіснішим, значить,
грунт для овочів не годиться.
7. Грамотний фермер не покладе насіннячка в землю,
поки не створить усі умови для гарантії максимального
врожаю, мінімальних затрат і готового збуту. Грамотний
фермер саджає п'ять кущів томатів, якщо потрібний центнер плодів. Ми саджаємо сотні, але урожаї нам "Бог дає".
Фермерства у нас ще довго не буде " завдяки" боротьбі з
такими архаїчними традиціями.
8. Ніколи не «ведіться» на псевдонаукові рекомендації,
які радять збільшувати трудовитрати. Робота, яку ми змушені робити, це плата за незнання законів Природи.
Спілкувався Володимир Майський
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ЕФЕКТИВНЕ РОЗКЛАДАННЯ
РОСЛИННИХ РЕШТОК
рисних мікроорганізмів. Через низьку чисельність патогенної мікрофлори за рахунок субстратної кон-

Не спалюйте післяжнивні рештки! Повертайте їх у ґрунт в якості добрива, застосовуючи деструктор Екостерн для прискореного розкладання
стерні, соломи, післяжнивних решток кукурудзи та
соняшника.
Лише на повноцінному ґрунті, з достатнім вмістом гумусу, азоту, фосфору, калію та інших елементів живлення рослин можна отримати високий
якісний урожай.

Готуючи ґрунт до майбутнього урожаю, дуже
важливо зберегти рослинні рештки. Саме рослинні
рештки – стерня, солома тощо є незамінним матеріалом для ґрунтоутворення з накопиченням гумусу, необхідних поживних речовин для живлення рослин та
ґрунтових мікроорганізмів. Адже мікрофлора ґрунту
відіграє важливу роль у формуванні його, як живої
системи. Ґрунт за сприятливих умов може стати гарним середовищем для розвитку різноманітних груп
бактерій, грибів, які здатні продукувати ферменти,
що руйнують лігнін, целюлозу, клітковину, білки
рослинних решток, переводять складні сполуки у
прості форми, доступні для рослин. Але при інтенсивному землеробстві з застосуванням підвищеної
кількості хімічних речовин, інтенсивному механізованому обробітку ґрунту гине значна кількість ко-

специфічної корисної мікрофлори в ґрунті процес
розкладання рослинних решток уповільнюється, разом з тим прискорюється розвиток фітопатогенної
мікрофлори – збудників різних хвороб.
В останні роки зміна кліматичних умов ускладнила вирощування сільськогосподарських культур.
Тому не випадково на допомогу аграріям прийшли
біопрепарати, до складу яких і входять живі мікроорганізми. Підсумовуючи багаторічні результати
використання Біодеструктора стерні, а також враховуючи складні погодні умови, фахівці підприємства
«БТУ-Центр» розробили новітній біодеструктор
для прискореного розкладання рослинних решток Екостерн.
Екостерн має збільшену концентрацію основної
діючої речовини – корисних мікроорганізмів. Завдяки направленій селекції та удосконаленій технології
виготовлення препарату, корисні мікроорганізми, що
входять до його складу, мають більшу активність,
швидкість розмноження, стійкість до коливань температур, опромінення тощо.
Норма внесення біодеструктора ЕКОСТЕРН®
Перелік культур
Норма внесення, л/га
Зернові та бобові
1,0– 1,2
Кукурудза
1,0 – 1,5
Соняшник
1,0 – 2,0
ОСНОВНЕ ПРАВИЛО:
при внесенні не порушувати баланс вуглецю та
азоту: від 20:1 до 25:1
Саме тому використання Екостерну забезпечує

куренції та продукції антибіотичних речовин селекційними штамами. Під час життєдіяльності мікроорганізмів Екостерну підсилюється їх ферментативна
активність, що й обумовлює покращення процесу
розкладання решток. Екостерн працює при температурі плюс 3 0С в ґрунті. Навіть пізні строки обробки
пожнивних решток кукурудзи будуть ефективні. Це
досить актуально в умовах, коли посіви кукурудзи
ще не зібрані із-за несприятливих погодних умов.
Стійкість Екостерну до несприятливих кліматичних умов забезпечується властивістю мікроорганізмів утворювати спори або продукувати капсульні полісахариди, які не тільки захищають клітини
бактерій та мікроміцетів від висихання, перегріву,
охолодження але й сприяють утриманню вологи та
покращенню процесу деструкції.
Застосування Екостерну має комплексну та пролонговану дію, бо не тільки забезпечує захист від
хвороб, правильно скероване розкладання решток,
але й активізацію біологічного чинника грунту. А
це сприяє покращенню процесу живлення, розвитку
рослин та їх урожайності. І буде мати гарантований
економічний ефект.
Практичний досвід дозволяє спостерігати системно: вищий урожай після застосування препарату
ЕКОСТЕРН®, поліпшений стан ґрунту (підвищується
його рихлість та вологоємкість), збільшений вміст рухомих форм Ка та Р; розвиток корисної мікрофлори,
яка сприяє підвищенню коефіцієнта засвоєння рослиною поживних речовин; дезінфекція ґрунту від збудників UstilagozeaeBeckm, Aspergillus, Fusarium, Rhizopus,
Gliocladium тощо.

швидке заселення рослинних решток активною корисною мікрофлорою та пригнічення розвитку фіто-

Олександр Ростоцький,
головний агроном компанії «БТУ-Центр»

228-48-19
ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Аграрний бізнес на сьогодні – один із найбільш
перспективних в Україні. Він може приносити реальні
доходи, варто тільки вміти правильно його вести. Саме
аграрії нині забезпечують робочими місцями мільйони
громадян, а державу – податками. Фермери та власники
інших сільськогосподарських підприємств розуміють,
що у тій ситуації, яка склалася на ринку землі в нашій
державі, найпростіший шлях здобути землю для обробітку – орендувати її. Адже досі існує мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, тому
набрати солідний земельний банк можна саме шляхом
оренди паїв. Це доступно, поширено та взаємовигідно і
пайовикам, і аграрним компаніям.
Для того, щоб підписати правильний, юридично грамотний договір оренди землі, потрібно орієнтуватися у
земельному законодавстві, яке останнім часом досить
часто змінювалося. Договір оренди землі – це документ, за яким орендодавець зобов’язаний за певну плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і
користування на певний строк, а орендар зобов’язаний
використовувати земельну ділянку відповідно до умов
договору та вимог чинного земельного законодавства.
Договір оренди землі укладається у письмовій формі
і за бажанням однієї зі сторін може бути посвідчений нотаріально, але це не є обов’язковою умовою. Стаття 15
Закону України «Про оренду землі» визначає три істотні
умови, які повинні бути прописані у даному документі:
1. Об’єкт оренди: зазначається кадастровий номер
земельної ділянки, її місце розташування та розмір.
2. Строк дії договору оренди.
3. Орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її
внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Ще один важливий момент – договір повинен відповідати законодавству, чинному на момент його укладення. Це пов’язано із загальновизнаним принципом права,
який зазначає, що закони та інші нормативно-правові
акти не мають зворотної дії в часі.
Також не варто сподіватися отримати легку наживу
та брати в оренду земельну ділянку, яка ще фактично
знаходиться в оренді у іншого підприємства чи особи.
Це, на жаль, досить поширена практика, але чим далі,
тим менш виправданою вона є. Якщо ви уклали договір
оренди землі, яка насправді вже перебуває в оренді, такий документ скоріше за все буде визнаний недійсним
у судовому порядку. В результаті ви даремно витратите
свої час та гроші, натомість отримаєте не ділянку для
обробітку, а судову тяганину.
Також багатьох фермерів цікавить питання пролонгації договорів, термін дії яких спливає. Стаття 777 Цивільного кодексу України та стаття 33 Закону України
«Про оренду землі» чітко вказують на переважне право
орендаря на поновлення договору оренди після закінчення строку дії попереднього договору. Проте жодним
нормативно-правовим актом не передбачено автоматичну пролонгацію орендних відносин. Тому її все одно потрібно закріплювати на папері та в подальшому проводити держану реєстрацію договору.
З 25 лютого 2015 року у питанні переважного права
відбулися деякі зміни. Саме тоді Верховний суд України виніс Постанову, за якою новий договір оренди землі визнається недійсним, якщо про його умови не було
завчасно повідомлено орендодавця. Це означає, що власник земельної ділянки отримує офіційне повідомлення
про те, що скоро закінчується строк оренди, і пропозицію
поновити договір. Але продовжувати дію договору чи ні

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

вирішує саме орендодавець на свій власний розсуд.
На який же термін можна взяти землю в оренду? Це
дуже важливо для планування господарської діяльності
агропідприємства. На сьогоднішній день законодавство
дає на дане питання чітку відповідь – від 7 до 50 років.
Це прописано у змінах до статті 19 ЗУ «Про оренду землі», що визначає термін, на який можна укладати договір
оренди землі на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства,
особистого селянського господарства. Це означає, що
неможливо здати свою землю в оренду на 2 - 3 роки, мінімальний строк прописаний чітко – 7 років. У принципі,
дана норма закону вигідна фермерам та власникам інших
агропідприємств, адже дозволяє здійснювати більшменш довготермінове планування своєї діяльності. Якщо
у договорі вказано інший строк, його точно можна оскаржити в суді, адже він прямо суперечить закону. До того ж,
такий договір неможливо буде зареєструвати.
Наведення порядку у договорах оренди землі дуже
корисне для агропідприємства. Це забезпечує гарантіями законності користування землею, що дозволяє
спокійно на ній господарювати і не боятися, що завтра
хтось прийде і збере ваш урожай, а ви навіть нічого не
зможете довести у суді. Інформація – це головна зброя у
сучасному світі, тому треба вміло і своєчасно нею користуватися. Не варто сподіватися, що коли ви довгий час
обробляєте цю землю, вона автоматично стає вашою.
У будь-який час хтось інший захоче її узаконити, тому
не втрачайте дорогоцінний час, а оформляйте договори
оренди згідно з вимогами законодавства.
Автор: Ольга Купріянова,
директор Юридичної компанії «Справа Честі»
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

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

Юридична
допомога
аграріям

Досвідчені спеціалісти. Лояльні ціни
097-013-93-12
050-858-74-95

• Оформлення договорів оренди
землі.
• Розірвання, визнання
недійсними договорів оренди.
• Механізми купівлі-продажу землі.
• Захист прав у судах.

• Господарські спори.
• Спори із податковими
органами.
• Аудит земельного банку
агропідприємств.
• Узаконення самозахвату.

office@sprava-chesti.com.ua
sprava-chesti.com.ua

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