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ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 11 - 12 (405 - 406)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-30 ЧЕРВНЯ 2017 року

16травня 2017 року набула чинності постанова 
КМУ від 26.04.2017 р. № 295 «Деякі питання реаліза-
ції статті 259 Кодексу законів про працю України» та 
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні».

Що ж будуть перевіряти представники Держпра-
ці читайте на сторінці 6 видання.

ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ

Остання спроба найзухвалішого рейдерського захоплення 
фермерського господарства в селі Метанівка Томашківського 
району Вінницької області відбулося 31 травня 2017 року, в 
результаті якого серед білого дня на територію господарства 
увірвалася група озброєних осіб у балаклавах.

Було поранено 6 осіб, в тому числі і голову господарства, 
які захищали своє майно.

За декілька днів перед тим подібний випадок трапився і 
на Кіровоградщині, де було поранено в результаті стрілянини 
3 - х власників земельних паїв.

Розвиток такої ситуації є загрозою дестабілізації в суспіль-
стві, виникненню бунтів, і не дай Бог – громадянської війни.

Що є причиною виникнення такої ситуації в країні?
Відповідь на це дали делегати 27 – го Надзвичайного з’їз-

ду АФЗУ у своєму Маніфесті, де основною причиною названо 
спроби запровадження розпродажу українських чорноземів.

Ні на Маніфест, ні на акції протесту, які проходили в 2016 – 2017 
роках, ні на селянські Віче та парламентські слухання влада не відреа-
гувала, влада не почула свого народу!

Тому АФЗУ, для розв’язання цієї надважливої національної 

проблеми в демократичний, цивілізований спосіб, ініціювала 
проведення референдуму з питання продажу землі сільсько-
господарського призначення. Нас підтримали політичні партії 
«Батьківщина» та «Свобода» і 29 квітня були проведені збо-
ри ініціативної групи. Але Київський окружний адміністра-
тивний суд, самим цинічним шляхом, заборонив ЦВК навіть 
розглядати це питання. Український народ залишили без права 
висловити свою думку щодо долі української землі.

Враховуючи можливу трагедію в разі запровадження рин-
ку землі в сьогоднішніх умовах, про що свідчать останні події 
на Кіровоградщині та Вінничині, та які можуть поширитися 
на всю країну АФЗУ прийняла рішення про участь фермерів 
у акції протесту під стінами Верховної Ради України 7 червня 
2017 року з метою недопущення запровадження ринку землі.

Асоціація фермерів та приватних землевласників України 
звертається до Президента України, Парламенту та Уряду не вно-
сити на розгляд Верховної Ради закон про ринок землі, що може 
стати останньою краплею дистабілізації ситуації в Україні.

Президент АФЗУ,  співголова Всеукраїнського 
комітету захисту рідної землі Іван Томич

НЕ ДОПУСТИМО ТРАГЕДІЮ!
Коли голова АФЗ Кіровоградської області Іван Ан-

дрійчук розповідав нашому кореспонденту про  се-
лянський мітинг під стінами ОДА, він не міг стримати 
хвилювання. Це й не дивно, адже людей вигнало на 
площу цинічне,  зухвале й, головне, безкарне рейдер-
ське захоплення чергового фермерського господарства. 

Про це, та про факт останнього прояву цього га-
небного явища на Вінничині читайте на сторінці 2 ви-
дання.

РЕЙДЕРСТВУ 
ПРОТИСТАВИМО ЄДНІСТЬ

В травневому номері нашої газети ми повідом-
ляли, що народні обранці дослухалися до аргумен-
тів Народного депутата України Вадима Івченка та 
відхилили проект постанови Верховної Ради про 
Рекомендації парламентських слухань. Але що ж 
насправді відбулося, як могло статися так, що не-
правдивий документ зміг потрапити на розгляд в се-
сійну залу?

Дізнатися про це ми вирішили безпосередньо у за-
ступника голови аграрного Комітету Вадима Івченка, 
який не дав здійснитися цій афері.

Вашій увазі матеріал на сторінці 3 видання.

ЯК НЕ ПЕРЕТВОРИТИСЯ 
НА ТЕРИТОРІЮ БЕЗ 

МАЙБУТНЬОГО?

Останнім часом окремі ЗМІ маніпулюють громад-
ською думкою переконуючи слухачів про отримання 
надзвичайних благ громадянами за умови продажу 
українського чорнозему та посилаючись на приклади 
окремих країн. Докучливою мухою звучить така ре-
клама: « … Венесуела, Північна Корея, Куба…».

В чому тут підступність, та який насправді стан 
з продажем землі у більшості країн світу читайте 
на сторінці 2 видання.

ОБЕРЕЖНО – ПАСТКА!

ТАРАС КУТОВИЙ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ

У середу, 24 травня, міністр аграрної по-
літики та продовольства України Тарас Ку-
товий заявив про свою відставку, подякував 
президенту, кабміну та попросив не шукати 
у його рішенні "того, чого там немає".

Та не зважаючи на це багато аналітиків 
наголошують на протиріччях які існували 
між міністром та прем’єром Володимиром 
Гройсманом. Так старший економіст про-

екту підтримки реформ у сільському гос-
подарстві Світового банку Олег Нів’єв-
ський коментуючи відставку (http://www.
dw.com/) вказує, зокрема на розбіжності 
між ними щодо земельної реформи. Він 
підкреслив, що Тарас Кутовий, відстоюю-
чи інтереси сільгоспвиробників, виступав 
за право оренди на землі сільськогоспо-
дарського призначення замість того, щоб 
запровадити повноцінний ринок землі, 
скасувавши мораторій на її продаж.

Зважаючи на вперте бажання уряду 
скасувати мораторій, швидше за все ново-
го очільника міністерства ми побачимо не 
скоро. Призначити Мартинюка – «підлити 
масла в вогонь». Тож ситуація буде як і з 
аграрним комітетом - ми ще довго будемо 
мати «тимчасово виконуючого обов’язки».

Михайло Данкевич,
головний редактор газети 
«Вісник Фермер України»

ЗЕМЛЯ – НАШ ОСТАННІЙ РУБІЖ!
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ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬ ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ
У НАШИХ ВЛАСНИХ РУКАХ!

З кожним днем стає актуальнішою доля фермер-
ських земель постійного користування. Особливо пи-
тання загострюється, коли помирає голова фермерсько-
го господарства, на якого був виписаний державний акт 
на землю. Тоді на фермерську родину починається ша-
лений тиск з усіх сторін. Всіма неправдами намагаються 
виманити і вирвати землю. Утримати землю не просто. 
Іноді спадкоємці намагаються самотужки оформити за 
собою цю землю в різний спосіб.

1. В судовому порядку – окремі фермери дійшли до 
Верховного Суду України у своїх спробах успадкуван-
ня на себе права постійного користування. Зрозуміло, 
що їм було відмовлено. Після розгляду останньої судо-
вої інстанції тепер це вже судова практика, якої мають 
дотримуватися всі суди країни в розглядах таких справ. 
Суди вже іншого рішення не приймуть!

2. Фермерам пропонують зареєструвати право по-
стійного користування за фермерським господарством в 
державному реєстрі прав, але перед цим потрібно здійс-
нити наступні кроки: 

Крок 1. Встановити межі в натурі та присвоїти 
кадастровий номеру земельній ділянці.

Крок 2. Провести експертну грошову оцінку земель-
ної ділянки.

Крок 3. Зареєструвати право постійного користу-
вання земельною ділянкою у державному реєстрі прав 
на нерухоме майно.

Крок 4. Прийняти засновникам рішення про внесен-
ня права постійного користування до складеного капі-
талу фермерського господарства.

Крок 5. Зареєструвати право постійного користуван-
ня за новим користувачем – фермерським господарством.

Хто, мав колись справу з органами земельних ресур-
сів та державною бюрократією, може уявити скільки на 
це потрібно витратити часу, сил, коштів, врешті нашого 
безцінного життя. Така тяганина може затягнутися на 
цілу п’ятирічку. Це надто дорого і повністю не гарантує 
збереження фермерських земель.

З метою законодавчого захисту прав фермерів на 
землі постійного користування АФЗУ було ініційовано 
внесення до парламенту законопроект про безоплатну 
передачу земельних ділянок, які надані до 1 січня 2002 
року у постійне користування громадянам - членам 
фермерського господарства для створення та ведення 
фермерського господарства в наданому розмірі фермер-
ському господарству на правах спільної власності його 
членів (№ 1874 від 28.01.2015 р. Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо набуття фер-
мерським господарством права власності на земельні 
ділянки) (автор народний депутат Івченко В. Є.).

До того ж було розроблено і внесено до парламенту 
законопроект № 6148-1 від 07.03.2017 р. «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 
прав постійних користувачів земельних ділянок» (автор 
народний депутат Івченко В. Є.), який передбачає безоп-
латну передачу фермерських земель постійного користу-
вання громадянам – фермерам, які її обробляють.

Крім того до парламенту було внесено більш ком-
промісний законопроект № 6162 від 06.03.2017 р. «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо успадкування права постійного користування зе-
мельною ділянкою сільськогосподарського призначення» 
(автор народний депутат Івченко В. Є.), за яким право 
постійного користування земельною ділянкою, яка була 
надана для ведення селянського (фермерського) госпо-
дарства і використовується для ведення фермерського 
господарства, може передаватися у спадщину.

До цього часу законопроекти залишаються не роз-
глянутими. Голосів для їх підтримки не достатньо. 
Народні обранці демонструють ігнорування потреба-
ми фермерів. Навіть більше того: окремі із них взагалі 
планують позбавити фермерів права постійного корис-
тування при запровадженні ринку землі, або в іншому 
„зручному” законопроекті. Загрози стають ближчими і 
реальнішими.

Потрібно усвідомити, що профспілки шахтарів, так-
систи, перевізники, медики, чорнобильці не будуть за-
хищати фермерські землі, також наївно очікувати ком-
батів з фронту для захисту фермерів. І крім нас самих, 
об’єднаних в Асоціацію, ніхто не переймається фермер-
ськими проблемами.

Зусиль однієї АФЗУ та окремих патріотичних депу-
татів не достатньо для результативного голосування і 
прийняття зазначених законів, тому повторно просимо 
активізувати роботу з народними депутатами, обрани-
ми на Ваших округах та за партійними списками, щодо 
першочергового розгляду і прийняття зазначених зако-
нопроектів.

Президент Асоціації фермерів 
та приватних землевласників України І .Томич

КРИВАВА СТРІЛЯНИНА
НА ФЕРМІ

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
31 травня в селі Метанівка Теплицького району озброєні 

чоловіки в балаклавах увірвалися на територію зернотоку та з 
дробовиків стріляли в селян з близької відстані.

За попередніми даними, конфлікт виник між ферме-
ром-орендарем земельних паїв та невідомими немісцевими 
особами. Поліція припинила протиправні дії та затримала біль-
ше 40 чоловік.

Як зазначили силовики, ситуація контрольована, проте 
унаслідок інциденту одна людина отримала поранення черев-
ної порожнини та була госпіталізована до лікарні.

За словами місцевих мешканців це була спроба рейдерсько-
го захоплення сільськогосподарської техніки та майна чотирма 
десятками людей міцної статури які «представляли інтереси» 
агрофірми ТОВ “Теплик-Агро” .

За інформацією представників видання у Вінницькій області

РЕЙДЕРСТВУ ПРОТИСТАВИМО ЄДНІСТЬ
Цього разу його здійснили найманці із Запорізької облас-

ті, нібито працівники одного з тамтешніх охоронних агентств. 
Відразу повели себе як справжні загарбники: почали різати 
свиней, смажити просто неба свіжину, гуляти «по-доросло-
му». На мітинг біля ОДА влада не відреагувала, господарство 
не повернули. Коли ж близько 200 власників земельних паїв 
зібралися біля контори фермерського господарства й зажада-
ли його звільнення, у відповідь пролунали постріли з мислив-
ських рушниць. Кілька людей отримали поранення. Побачив-
ши кров, молодики зрештою втекли.

А що ж наша справедлива народна поліція? Правоохорон-
цям здається, що та стрілянина – просто дрібне хуліганство. 
Так не думають поранені, але вони ж у лікарні, тож з вікон 
ОДА їх не видно й не чути. А представники обласної влади так 
і не знайшли в собі мужності вийти до мітингувальників, щоб 
принаймні висловити своє відношення до того, що відбуваєть-
ся. У натовп навіть кинули дезінформацію щодо замінування 
площі. Ось тут поліція не забарилася, прибули відразу та ще 
й із собаками. Щоправда, коли селяни пояснили їм, хто кого в 

області годує, відійшли на узбіччя. Намагалися перешкоджа-
ти мітингу також глушінням «бунтівних» засобів зв’язку, але 
пікетувальники знайшли спосіб донести правду до мешканців 
міста й області, використавши гучномовці концертного при-
значення.

В цілому, вважає Іван Андрійчук, захід своєї мети досяг: 
селяни зрозуміли, що рейдерство можна здолати лише єдні-
стю всіх прогресивних сил. Недвозначно лунали й заклики до 
зброї. А це вже не жарти! Мітингувальники прийняли колек-
тивне звернення до обласної влади та резолюцію з конкретни-
ми вимогами щодо недопущення рейдерських атак на фермер-
ські господарства. Копії цих документів отримала й дирекція 
АФЗУ, вони розміщені на інтернет сторінці Асоціації без жод-
них правок чи скорочень.

Тепер фермери й приватні землевласники Кіровоградщи-
ни, як і все українське селянство, очікують на негайну й рішу-
чу реакцію АФЗУ та її президента, аж до заклику розпочати 
всеукраїнський селянський страйк!

Спілкувався Володимир Майський

РЕЗОЛЮЦІЯ
Проведеного мітингу «Асоціацією фермерів та 

приватних землевласників Кіровоградської області» 
по питанню недопущення рейдерських захоплень фер-
мерських господарств, сільськогосподарських підпри-
ємств та продукції їх виробництва.

Вимоги
1. Повернути повноваження вирішення земельних 

питань органам місцевого самоврядування, стосовно 
земель, які їм підпорядковані як в межах населених 
пунктів, так і за їх межами.

2. Виготовлення печаток сільськогосподарських 
підприємств повернути під контроль МВСУ.

3. Обов’язки по реєстрації договорів оренди зе-
мельних паїв, земель запасу і резерву покласти на зем-
левпорядників сільських і селищних рад.

4. Повернути право голові облдержадміністрації 
призначати обласних керівників Держгеокадастру на 
конкурсній основі із числа спеціалістів області.

5. Працівників поліції, які сприяють рейдерству – 
звільняти.

6. Охоронні організації, які приймають участь в 
рейдерських захопленнях сільсгоппідприємств – лікві-
довувати з безповоротним вилученням ліцензії та за-
бороною працювати в охоронній сфері.

7. Правоохоронним органам притягнути до відпо-
відальності нотаріусів, держреєстраторів, які реє-
стрували договори оренди земельних паїв з порушен-
ням чинного законодавства.

8. Правоохоронним органам розробити ряд заходів, 
щодо моніторингу підконтрольної їм території з пи-
тань недопущення ситуації збору врожаю с/г культур 
сторонніми особами (організаціями) та його викра-
дення з полів шляхом самовивозу.

9. Роботу голови Кіровоградської ОДА вважати 
незадовільною.

Рада АФЗ Кіровоградської області

ОБЕРЕЖНО – ПАСТКА!
Те що згадані рекламні ролики не відповідають дійсності 

підтверджують наступні факти:
1. В згаданих країнах взагалі не має приватної власності 

на землю, а в Україні є приватна власність на землю, є ри-
нок земель не сільськогосподарського призначення, який давно 
існує, є можливість власникам ОСГ приєднувати власну зе-
мельну частку (пай) до земель ОСГ, є ринок земель присадиб-
них ділянок, городів. Тільки справедливо діє заборона на про-
даж земель сільськогосподарського призначення, земельних 
часток (паїв).

2. В світі є багато яскравих прикладів, де землі та їх обіг 
знаходиться під тотальним контролем держав. Взяти ті ж 
Нідерланди (Голландію), яка є найуспішнішою в світі країною 
і найінноваційнішою в галузі сільського господарства. Китай 
позбувся голоду за рахунок тотального контролю держави 
за обігом всіх земель. Ізраїль – взагалі не має приватної влас-

ності на землю, але знаходячись територіально в пустелі є 
однією з найуспішніших, найсучасніших країн світу в аграрній 
галузі.

Загалом, майже у всіх країнах світу обіг земель сільсько-
господарського призначення контролюється державою. 
Тільки нам насаджують вільний продаж земель, як банани 
на ринку, з метою їх скупки при тотальній бідності людей 
Це є злочином!

Разом з тим, майже всі країни світу підтримують розвиток 
сімейних фермерських господарств, бережуть свої землі і сво-
їх людей. І жодна країна не має в таких масштабах захоплення 
аграрними холдингами земель, як в нашій країні. На сьогодні 
під їх тимчасовим контролем знаходиться біля 14 млн. гекта-
рів найкращих в світі чорноземів, що є головною загрозою 
захоплення українських чорноземів за умови запровадження 
ринку земель вже сьогодні.

Тому без деолігархізації, та створення не менше ніж 500 
тисяч сімейних фермерських господарств, в Україні ринок зе-
мель, за умови будь яких законів, призведе до її втрати раз і 
назавжди. Це втрата не тільки сьогоднішніх, але й майбутніх 
поколінь, чого допустити не можливо.

Згадайте, як закінчилася приватизація і ваучерний про-
даж промисловості. Результати очевидні. Повний занепад 
підприємств, монополізація іноземним капіталом цілих га-
лузей промисловості.

Невже ми хочемо такої долі і таких власників для нашої 
землі?

Будьмо свідомими і пильними, аби уникнути незворотних 
помилок від маніпулювання злочинною і антинародною рекла-
мою замовленою олігархами.

Асоціація фермерів та
приватних землевласників України

ЗЕМЛЯ – НАШ ОСТАННІЙ РУБІЖ!



3

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

ФЕРМЕР УКРАЇНИ № 11 - 12 (405 - 406)
1-30 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

ФЕРМЕРИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ІНІЦІЮВАЛИ 
ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ
Асоціація фермерів та приватних землевласників Заліщицького району 

Тернопільської області на зборах селян району 29 травня 2017 року висту-
пила з ініціативою про обхід всіх жителів району з метою зібрання підписів 
щодо заборони продажу землі сільськогосподарського призначення.

Цю ініціативу підтримали політична партія «Батьківщина», депутати різ-
них рівнів та інші громадські організації району.

Обхід буде здійснено протягом 2-х найближчих тижнів.
Цю інформацію редакції газети «Вісник Фермер України» повідомив го-

лова районної Асоціації Ігор Марусяк.
Михайло Данкевич,

газета «Вісник Фермер України»

Інформаційний канал "ВІЛЬНИЙ СЕЛЯНИН" на YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCm9HerV0Yust9QuosAlSj2w, та слідкуйте за діяльністю Асоціації на сайтах farmer.co.ua, coop-union.org.ua

ЯК НЕ ПЕРЕТВОРИТИСЯ НА ТЕРИТОРІЮ БЕЗ МАЙБУТНЬОГО?

В той час, коли в країні найвищий рівень коруп-
ції, тінізації та рейдерства у земельних відносинах, 
а аграрна політика протягом багатьох років проводи-
лась на користь аграрних олігархічних кланів, а не се-
лянина, уряд не залишає спроб все ж таки протягнути 
через Верховну Раду законопроект, яким буде відкри-
то ринок землі сільськогосподарського призначення. 
Зрозуміло, що якби не спогади про те, що стало з 
попереднім президентом і владою, коли вони пішли 
проти волі українців, то вказівка МВФ була б викона-
на значно швидше.

На це кинуті великі кошти, цілий штат аналітиків, 
психологів та експертів, які працюють над зміною 
суспільної думки. Запущена телевізійна реклама. 
Яскравий приклад такої фальсифікації — Постанова 
щодо результатів Парламентських слухань з україн-
ської моделі розвитку земельних відносин, запропо-
нована для голосування минулого тижня.

А передісторія цього така. Наприкінці минулого 
року Аграрним комітетом були проведені Парламент-
ські слухання «Регулювання обігу земель сільсько-
господарського призначення: пошук української мо-
делі». На заході були присутні керівники фракцій, ок-
ремі депутати, представники уряду та міністерства, 
керівники великих та середніх аграрних підприємств, 
представники спілок та асоціацій, фермери, пред-
ставники місцевого самоврядування, депутати місце-
вих рад з усієї України. Всього біля 400 людей. Зала 

Верховної Ради була заповнена вщент! Розпочались 
виступи. І переважна більшість виступаючих, окрім 
поточних проблем, таких як рейдерство, несправед-
ливі судові рішення, які передають їхні врожаї на збе-
рігання третім особам, неврегульованість земельних 
питань, збереження спеціального режиму оподатку-
вання, державної підтримки малого фермерства… 
майже одноголосно стверджували – в нинішніх умо-
вах відкривати ринок землі небезпечно і непотрібно. 
Тих представників комітету та уряду, які виступили 
з гучними закликами, що саме зараз потрібно розпо-
чати продаж землі не тільки спокійно не вислухали, 
а навіть вигуками з місць показали своє негативне 
ставлення до цього.

Після проведення слухань було чергове засідання 
Комітету на якому «розбір польотів» призвів до «пал-
кої дискусії» і однозначного рішення затвердити не 
змогли.

Що це? Намагання хоч якимось чином виправда-
тись перед своїм керівництвом або остання спроба 
зберегти обличчя? Адже зрозуміло, що і слухання 
ці були проведені лише для того, аби, як то кажуть, 
підготувати суспільну думку до «неминучих змін у 
земельному питанні». Ще раз повторюсь – в залі на 
слуханнях було до 400 осіб. І напевне жоден з них не 
чув, що потрібно звернутись до КМУ з прохання тер-
міново розробити законопроект про обіг земель. До 
речі, аби не бути голослівним, для тих хто все ж таки 

зацікавиться проведенням цього заходу, запропону-
вав би подивитись на сайті комітету його стенограму. 
А для тих, хто не розуміє в чому все ж таки справа – 
поясню: як тільки Верховною Радою буде прийнято 
закон про обіг земель - мораторій буде автоматично 
скасовано!

Хоча головна інформація про країни, які дозволи-
ли в себе продавати та купляти землю — старанно 
замовчується. Аграрії в цих країнах отримують від 
держави колосальну підтримку. Наприклад, Польща 
підтримує малі та середні фермерські господарства в 
рамках розвитку сільських територій: за кожний гек-
тар — 150 Євро, на озеленення (71 Євро за гектар), 
вирощування картоплі (400 Євро за гектар), хмелю 
(480 євро за гектар), овочів (400 Євро за гектар). Тва-
ринництво також дотується: за кожну голову корови 
— 69 Євро, вівці — 25 Євро, кози — 15 Євро. Якщо 
ти молодий фермер - держава сплачує тобі ще100 
Євро за гектар додатково. Крім цього, існує програма 
здешевлення вартості придбання тракторів та ком-
байнів до 80%. Не кажучи вже про кредитні ресур-
си! Кредит можна брати на термін до 25 років при 
відсотковій ставці 3 - 5%! В країнах Європи уряди 
захищають себе від концентрації великих масивів 
землі в одних руках, або у групи осіб, маючи працю-
юче антимонопольне законодавство. Отож, такі краї-
ни і мають розвинене фермерство: Польща - 2,5 млн 
фермерських господарств, Італія - 1,8 млн, Іспанія - 1 
млн. А у нас офіційно в сільському господарстві пра-
цюють скромні 52 тисячі сільгосптоваровиробників, 
з них 39 тисяч фермерських господарств, і ця цифра 
щороку скорочується.

Сьогодні нам вдалось зупинити прийняття цієї 
Постанови, але намагання якимось чином підмінити 
думку українців будуть продовжуватись. Не дарма 
людям заборонили висловити її на всеукраїнському 
референдумі! Як не допустити цього? Маємо об’єд-
натись у захисті української землі і майбутнього на-
шої країни. Адже країна, в якої відібрали найголовні-
ший, стратегічний ресурс, автоматично стане терито-
рією без майбутнього.

Народний депутат Вадим Івченко

Яким же було моє здивування, коли через півроку 
я побачив, що в проекті постанови в першому пунк-
ті результативної частини говориться, що резуль-
татом слухань є пропозиція до КМУ внести в парла-
мент законопроект про обіг земель!

Вважаю, що головним результатом цих слухань 
є розуміння, що немає ніяких застережних механіз-
мів для влади, аби зупинити її в досягненні постав-
лених цілей. Результати будуть підмінятись та 
фальсифікуватись. Створюватимуться нові, більш 
лояльні асоціації та спілки. Платні «експерти» на 
всіх телеканалах будуть пропагувати відкриття 
ринку сільськогосподарської землі говорячи про те, 
що багаті та розвинуті країни Європи торгують 
землею, і лякатимуть прикладами країн, в яких та-
кого ринку немає. Реклама лунатиме з усіх каналів 
телебачення та радіо.

Зробивши висновки з роботи «попередників» ко-
аліція, уряд та президент намагаються обхідними 
маневрами, підміною результатів, відвертою брех-
нею, все ж таки запустити ринок землі сільсько-
господарського призначення. І замість того, аби розпочати все ж таки під-

тримувати фермерів — сприяти створенню сімей-
них фермерських господарств, надавати їм трудо-
вий стаж та податкові канікули для розвитку, не 
знайшли нічого кращого ніж запропонували прода-
вати землю. Як це допоможе у розвитку малого фер-
мерства — невідомо!

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОДВІРНИХ ОБХОДІВ
До виконавчої дирекції АФЗУ починають надходити перші результати подвірних об-

ходів, які ініціювали фермери Тернопільщини спільно з депутатами різних рівнів.
За інформацією голови районної Асоціації Ігоря Марусяка за минулий тиждень в 

Заліщицькому районі ініціативною групою було опитано 100 відсотків жителів сіл та 
селищ. Проти продажу земель сільськогосподарського призначення загалом виступили 
92,7 % опитаних, а в селі Буряківка – 100% сказали «НІ» ринку землі.

Не набагато різняться результати і в центральній частині України.
94 % селян Згурівського району Київської області також проти запровадження ринку 

земель сільськогосподарського призначення в нинішніх умовах. Про це повідомив голо-
ва Київської АФЗ Олександр Чубук.

За інформацією та підрахунками представників АФЗУ в обласних та районних орга-
нізаціях понад 90 % наших співвітчизників не підтримують намагання влади розпочати 
розпродаж головного багатства країни.

Прес-служба АФЗУ
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ЧОМУ МИТНИЦЯ
ЗАТРИМУЄ СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ 
ПРИ ВВЕЗЕННІ ЇЇ В УКРАЇНУ

Обмеження митницями ввезення товарів відомих брендів, 
придбаних за кордоном, в тому числі і в відомих інтернет-ма-
газинах, відбувається тільки на вимогу правовласників або їх 
представників.

Про це заявив директор департаменту організації митного 
контролю ДФС Олексій Василенко, коментуючи інформацію 
про заборону на ввезення товарів відомих брендів, поширену 
ЗМІ.

"Такі обмеження застосовуються тільки в разі, якщо продук-
ція контрафактна, або якщо її походження не вдалося встанови-
ти", - пояснив Олексій Василенко.

Він також підкреслив, що відповідно до Митного Кодексу 
України, всі надходження проходять обов'язкову перевірку, а 
правовласнику надається можливість визначити, чи є даний то-
вар оригінальним.

"У разі встановлення контрафактності товар не потрапляє на 
митну територію України. Зате, за відсутності порушень прав 
інтелектуальної власності правовласник інформує митницю про 
можливість відновлення митного оформлення такого товару.

У більшості випадків саме так все і відбувається, і покуп-
ці отримують свій товар. Така сама процедура застосовується 
в Україні давно. З одного боку вона захищає права споживачів 
на отримання якісного оригінального товару, з іншого боку за-
хищаються авторські права виробника", - зазначив представник 
ДФС.

Він категорично спростував інформацію про те, що мит-
ницям дано вказівку забороняти фізичним особам ввезення 
в Україну товарів, права на торговельні марки яких заявлені в 
митному реєстрі. "Зазначене не відповідає дійсності, оскільки 
митницям такі вказівки ні усно, ні письмово від ДФС не надхо-
дили", - зазначив Олексій Василенко.

Раніше ми повідомляли, що до нас зверталися фермери, які 
особисто придбали трактора та комбайни за кордоном на аукці-
онах чи у приватних осіб, але митниця відмовлялася їх розмит-
нювати, вимагаючи листи про не заперечення ввозу цієї техніки 
від українських представництв виробників цієї продукції.

За інформацією ДФС.
Підписуйтесь на нашу «Комплексну передплату», щоб 

першими дізнаватися про появу нових матеріалів (інформа-
ція на сайті www.farmer-ukr.net)

Ми обіцяємо надсилати
тільки дійсно важливі новини. 

ПРАВДА ПРО ДЕСТРУКТОРИ

Останнього часу на ринку аграріям пропонуються 
препарати нового призначення, які раніше в  традицій-
ній агрономії не те що не застосовували, їх просто не 
було. Мова йде про так звані деструктори. 

Чим пояснюється їх поява та невже вони такі не-
обхідні в агротехнологіях?

Так, дійсно, деструктори – це нова група препаратів, 
про які десять, та навіть і 5 років тому нічого не чули.  
Головне їх призначення – боротьба за родючість ґрунту, 
як найважливішого фактору отримання стабільних та 
високих врожаїв сільгоспкультур.  В наш час тотальної 
індустріалізації природні основи збереження родючості 
ґрунту порушені. Глибока оранка, відчуження продукції 
з поля, знищення всіх «непотрібних» рослин, застосу-
вання пестицидів, відсутність сівозмін приводить до по-
рушення біогеоценозів, того самостійного природного 
створіння, яке  відповідає за родючість. Культурне поле, 
агроценоз, такої  здатності не має. Воно тендітне і враз-
ливе, і потребує постійного піклування людини з її «лі-
ками»  - добривами, пестицидами обробітком. А ці ліки 
не що інше як «бомба сповільненої дії». За підвищенням 
врожайності, як тінь, простує виснаження грунтів, по-
гіршення їх потенційної родючості. Тому турботою зем-
леробів є не тільки вирощування добрих врожаїв, але й 
охорона грунту, відновлення його  як самостійної живої 
самоврегульованої  системи.

Яке ж відношення до цього мають деструктори? 
Саме безпосереднє! Вони дають можливість змен-

шити швидкість деградації грунтів, збільшити кількість 
видів корисної ґрунтової мікрофлорита її біомасу до 5-7 
т/га і тим самим підтримати біологічну активність грун-
ту, зробити його живим і здоровим.

Зарахунок чого?
За використання деструкторів з’явилася можливісь 

повертати у грунт поживні речовини, зокрема цінну 
органіку. Найпростіший спосіб – використовувати те, 
що лежить буквально  під ногами – рослинні рештки 
після збору урожаю. Саме рослинні рештки – стерня, 
солома тощо є незамінним матеріалом для ґрунтоутво-
рення з накопиченням гумусу. Так, при загальному 
врожаї біомаси озимих зернових 120-160 ц/га в ґрунт 
повертається до 40-60 ц/га соломи,у посівах ярих при 
біомасі 80-120 ц/га – до 30–35 ц/га. Спалювання соло-
ми через загрозу розповсюдження збудників хвороб та 
шкідників, які в ній накопичуються, приводе до зни-
щення ґрунтових мікроорганізмів, які забезпечують 
життя рослинам. Тепер, завдяки дії деструкторів, роз-
виток патогенів і шкідників стримується. А рештки 
ефективно розкладаються і переробляються у необхід-
ні рослинам поживні речовини. Відомим є факт, що в 
результаті розкладання соломи в ґрунт повертається до 
40 кг азоту і калію, 20 кг фосфору, 2,5-2,9 т вуглецю, 
не враховуючи цілої низки інших макро- і мікроеле-
ментів. Крім цього, солома дає можливість зробити 
ґрунт рихлим, поліпшити його вологоутримуючу здат-
ність, захищає його від висушування та ерозії. Отже, 
деструктори стерні покликані прискорювати процес 
розкладання решток,  покращувати фітосанітарний та 
фізико-хімічний стан грунтів.

Тепер вже  на ринку пропонують цілу низку де-
структорів, як обрати кращий?

Це мають бути комплексні висококонцентровані 
препарати, в складі яких повинні бути ферменти і мі-
кроорганізми різних таксономічних груп у споровій або 
капсульованій формі. Доведено, що витіснити патогени, 
зайняти свою екологічну нішу можуть тільки препарати 
з високим вмістом корисних бактерій  та мікроміцетів. 
Концентрація їх повинна бути не менша, ніж 1х109 КУО/
мл препарату.Стосовно цін теж будьте уважні, зазвичай 
при низькій ціні -  великі норми внесення. Оптимальна 
норма внесення у комплексних деструкторів – 1-2 л на 
1 га. Деструктори повинні мати широкий  спектр дії і 
одночасно виконувати декілька функцій: переробляти 
органіку, захищати від хвороб, приймати участь у по-
кращенні росту та розвитку рослин.

Якісними можуть бути препарати, які виготовляють  
спеціалісти, обізнані на селекції, створенні умов  асеп-
тики, фізіології та біохімії мікроорганізмів. Тільки так 
можна отримати препарати з найактивнішими штамами 
із заданими властивостями, які не втрачаються під час 
тривалого зберігання та під час застосування. Для під-
твердження ефективності деструкторів запитуйте про 
досвід їх застосування, який повинен бути не менше 3-х 
років,  акти ефективності, контакти господарств,  які ви-
користовували деструктори.

В останні роки серед агровиробників набув популяр-
ності комплексний біодеструктор Екостерн. 

Практичний досвід дозволяє системно спостеріга-
ти: підвищення урожаю після застосування препарату 
ЕКОСТЕРН®, поліпшення стану ґрунту (підвищуєть-
ся його рихлість та вологоємкість), збільшення вмісту 
рухомих форм К та Р; активнийрозвиток корисної мі-
крофлори, яка сприяє підвищенню коефіцієнту засво-
єння рослиною поживних речовин; зменшення чисель-
ності збудників хвороб: UstilagozeaeBeckm, Aspergillus, 
Fusarium, Rhizopus, Gliocladium тощо.

Нагорна Ольга, головний мікробіолог, заступник 
директора з наукової роботи компанії «БТУ-Центр» 

Консультації за тел.: 
(044) 594-38-83

www.btu-center.com

ПРОДАЮТЬСЯ ЗЕРНОВОЗИ
Власник продає два зерновози КамАЗ з причепами,

в доброму стані.
Сірий 1980 року випуску – ціна 240 тис. грн. 

Зелений 1984 року випуску – ціна 340 тис. грн. 
Техніка знаходиться в Київській області.

Можливий обмін. 
Телефон для довідок:

063 – 464 – 48 - 38, 067 – 297 – 29 - 54
Петро Васильович

ЯК БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ПОЗНАЧИТЬСЯ
НА УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМЦЯХ 

ТА ФЕРМЕРАХ

23 травня в агенції «ГОЛОС UA» відбулася 
прес-конференція на тему «Як безвізовий режим по-
значиться на українських сільських підприємцях та 
фермерах». У прес-конференції взяли участь: Іван То-
мич - президент Асоціації фермерів і приватних зем-
левласників України, Лариса Старикова - керівник ана-
літичного центру Аграрного союзу України та Євген 
Олейников - член Економічного дискусійного клубу.

Хочемо зазначити, що на 
думку Івана Томича запрова-
дження безвізового режиму 
це позитивний факт, який, в 
першу чергу полегшить для 
фермерів можливість вивчення 
позитивного досвіду, проведен-
ня семінарів та конференцій, 
покращить співпрацю з євро-
пейськими колегами.

В плані полегшення ве-
дення свого бізнесу в Європі, 
просування туди сільсько-
господарських товарів – ве-
ликого впливу на це не буде. 
Для цього необхідно створю-
вати для українських фермерів 

сприятливі умови роботи, а це насамперед надання 
фінансової підтримки, покращення доступу до кре-
дитування, знищення рейдерства, корупції та бю-
рократії, одним словом надання можливості укра-
їнським фермерам бути конкурентоспроможними з 
європейськими фермерами.

Михайло Данкевич,
Прес-служба АФЗУ
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ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ
ПРОДОВЖУЄ НАДАВАТИ ДІЄВУ ПІДТРИМКУ ФЕРМЕРАМ

У Державній продовольчо-зерновій корпорації 
України триває форвардна програма 2016/17 мар-
кетингового року, в рамках якої з середини травня 
стартували активні закупівлі ярих культур, зокре-
ма кукурудзи та сої врожаю 2017 року.

«На даний час вже укладено договори із сіль-
госпвиробниками на закупівлю 52 тис. тонн 
зерна майбутнього врожаю. Сума авансуван-
ня складає майже 138 млн. грн», - розповідає 
начальник відділу форвардних закупівель ПАТ 
«ДПЗКУ» Наталія Головань.

За її словами, наразі на розгляді форвардно-
го комітету корпорації знаходяться ще 47 заявок 
щодо поставки майже 50 тис. тонн збіжжя на суму 
авансування 127 млн. грн.

Нагадаємо, для розширення прямої співпраці з 
сільгоспвиробниками цього року ДПЗКУ покра-
щила умови форвардної програми для українських 
фермерів, пропонуючи їм вигідні умови фінансу-
вання та пільгові тарифи на зберігання збіжжя на 
елеваторах корпорації.

Наприклад, з метою зменшення фінансового 
навантаження на сільгоспвиробників під час уча-
сті у форвардній програмі, було знижено коефіці-
єнт за користування авансовими коштами з 1,06 
до 0,89 гривень за тонно-день. Це приблизно від-
повідає зменшенню відсоткової ставки з 15% до 
12,5% річних. А якщо врахувати, що період корис-
тування коштами складає від 3 до 6 місяців, цей 
відсоток є значно меншим. Також було зменшено 
обсяги мінімальної договірної партії зерна з 500 
до 100 тонн.

«Сьогодні в рамках форвардної програми, 
корпорація надає підтримку саме дрібним та 
середнім фермерським господарствам. Середній 
договірний обсяг зернових по наших форвардних 

договорах становить 750 тонн. Крім того, ми 
намагаємось зробити умови участі у нашій фор-
вардній програмі абсолютно прозорими, вигід-
ними та зрозумілими для фермерів. Розрахунки 
не містять жодних прихованих комісій, а всі 
платежі здійснюються своєчасно, без затри-
мок»,- підкреслює Наталія Головань.

Крім форвардної програми у ДПЗКУ наразі діє 
й програма заставних закупівель зерна. 

«Програма була започаткована у 2016 році і 
передбачає здійснення авансування у розмірі 70% 
від діючої закупівельної ціни на філії ПАТ «ДПЗ-
КУ» у день укладання договору. Остаточне пе-
реоформлення зерна на корпорацію відбувається 
по ціні, яка буде впродовж 60 календарних днів 
з моменту укладання договору найбільш прива-
бливою, на думку сільгоспвиробника. При цьому, 
для учасників програми діє пільгова ставка на 
зберігання зерна на відповідній філії ДПЗКУ - 
0,48 грн за 1 тонно-день», - повідомила начальник 
відділу форвардних закупівель держкорпорації.

Ця програма відрізняється від програми фор-
вардних закупівель, яка передбачає надання гро-
шових коштів під майбутній врожай, тим, що фі-
нансування по заставних закупівлях здійснюється 
під фактично зібране зерно.

Досвідом участі у зазначеній програмі поділи-
лася Наталія Тоцька, представник групи сільсько-
господарських компаній, що працюють у Бровар-
ському районі (ПП «Русанівське», СТОВ «Войтов-
ське», ТОВ «Бобрик», ТОВ «Агрофірма «Заворо-
тичі») та у Бобровицькому районі Чернігівської 
області (ТОВ «Армійське»).

«Наші підприємства вже протягом трива-
лого часу співпрацюють з Державною продо-
вольчо-зерновою корпорацією України за програ-

мою форвардних закупівель зернових і ми дуже 
задоволені тією підтримкою, яку надає сьогодні 
держава фермерським господарствам. Минуло-
го року завдяки ДПЗКУ ми отримали ще один, 
новий, інструмент для ефективної роботи. 
Ця програма (заставних закупівель) дуже ці-
кава для сільськогосподарського виробництва, 
оскільки надає додаткові можливості для більш 
широкого використання фінансових і товарних 
ресурсів», - розповіла власник фермерських госпо-
дарств.

Відповідно до умов цієї програми, сільгосп-
виробники можуть продати вже зібране зерно за 
більш вигідною ціною та не нести значних витрат 
по його зберіганню. Завдяки тому, що оплата по 
цій програмі здійснюється у два етапи, у них є 
змога використовувати виручені кошти на поточ-
ні потреби, купуючи по більш низькій ціні палив-
но-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, 
посівний матеріал та інші необхідні для агрови-
робництва засоби.

«При цьому остаточний платіж здійсню-
ється по ціні, що перевищує розрахункову суму 
авансу від 90 до 400 грн за 1 тонну. Тобто, про-
тягом дії договору ціна зростає і сільгоспвироб-
ник не тільки вже має у своєму розпоряджен-
ні обігові кошти, але при цьому ще й отримує 
можливість продати зерно за більш вигідною 
ціною і отримати додатковий прибуток», - під-
креслила Наталія Тоцька.

Вона наголосила, що у часи нестабільної еко-
номічної ситуації в країні такий підхід дуже важ-
ливий, адже державна корпорація, запроваджую-
чи подібні програми, надає сільгоспвиробникам 
своєрідну фінансову підтримку як до, так і після 
посівної.
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ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ АГРАРІЇВ
ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ

Цією постановою відмінено постанову КМУ від 17.11.2010 р. 
№ 1059 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється сту-
пінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами 
господарювання у частині додержання вимог законодавства про 
працю та визначається періодичність здійснення планових заходів 
державного нагляду(контролю)”. А також затверджено:

• «Порядок здійснення державного нагляду за додер-
жанням законодавства про працю», який регулює взаємо-
відносини між органами Держпраці та органами місцевого 
самоврядування в частині виконання повноважень, визначе-
них ч. 3 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та ч. 2 ст. 259 КЗпП;

• «Порядок здійснення державного контролю за додер-
жанням законодавства про працю», який визначає процеду-
ру здійснення державного контролю за додержанням законо-
давства про працю юридичними особами та фізичними особа-
ми - підприємцями, що використовують найману працю.

На сьогодні перелік питань які можуть перевіряти пред-
ставники Держпраці ще не затверджено. Однак є 15 порушень 
за які Держпраці притягує до фінансової відповідальності і 
більше 20 порушень, за які притягує до адміністративної від-
повідальності. Пропонуємо вам з ними ознайомитися, адже 
уникнути деяких не так важко.

При встановленні зазначених порушень складається 
протокол про адміністративне правопорушення (далі – 
протокол). При цьому порушник має право надати у протоколі 
письмове пояснення по суті скоєного правопорушення трудо-
вого законодавства (або визнати його, або викласти заперечен-
ня щодо порушення). У разі відмови від надання такого пояс-
нення у протоколі зазначається: «Особа (П. І. Б. посадової осо-
би СГП) від надання пояснення по суті порушень, викладених 
у протоколі, відмовилася». Цей запис скріплюється підписом 
інспектора праці.

При ознайомленні порушника з протоколом інспектор по-
винен роз’яснити його права, передбаченіст. 268 КУпАПіст. 63 
Конституції України, про що він ставить підпис у протоколі.

Протоколскладається у двох примірниках і підписується 
особою, яка його склала (інспектором), та особою, яка вчи-
нила адмінправопорушення. За наявності свідків і потерпілих 
протокол може бути підписано і цими особами.Один примір-
ник протоколу під підпис вручається особі, стосовно якої він 
був складений.

Після оформлення і підписання протоколу формується 
справа про адміністративне правопорушення. До справи 
долучаються завірений належним чином витяг із акта перевір-
ки та копії документів, що підтверджують виявлені порушення.

Адміністративне стягнення (винесення постанови по 
справі про адміністративні правопорушення, далі – постано-
ва) може бути накладено (ст. 38 КУпАП):

• не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопо-
рушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як 
через два місяці з дня його виявлення, якщо справа підвідомча 
органам Держпраці;

• не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопо-
рушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як 
через три місяці з дня його виявлення (крім справ, пов’язаних 
з корупцією), якщо справа підвідомча суду (судді).

Якщо справа про адміністративне правопорушення оформ-
лена за порушення стст. 41 (крім ч. 5 і ч. 6), 411–413КУпАП, то 
вона із супровідним листом за підписом керівника Держпраці 
або її територіального органу чи його заступника за вихідним 
номером направляється до суду. За дорученням керівника су-
провідний лист може бути підписаний інспектором праці. Суд, 
розглянувши справу про адмінправопорушення, виносить по-
станову.

Якщо ж справа оформлена за порушенняст. 1886КУпАП та 
ч. 5 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протие-
підемічних правил) і ч. 6 ст. 41 КУпАП, то згідно із ст. 2301 
та ст. 231КУпАП органи Держпраці мають право самостійно 
прийняти постанову та накласти адміністративне стягнення.

Відповідно до ст. 276 і 277 КУпАП справа про адміністра-
тивне правопорушення (прийняття постанови) розглядається 
за місцем його вчинення у 15-денний строк з дня одержання 
протоколу та інших матеріалів справи (акта перевірки, припи-
су тощо).

Про фінансову відповідальність за порушення за-
конодавства про працю та про зайнятість населення 
читайте у наступному номері

Суть адміністративного правопорушення Норма 
КпАП

Розмір адмінштрафу 
на посадових осіб 

СГП і фізосіб-
підприємців

Порушення термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, по-
рушення терміну надання працівникам (зокрема, колишнім) на їхню вимогу 
документів стосовно їх трудової діяльності у СГ, необхідних для призначення 
пенсії, або надання їх із недостовірними даними, порушення терміну прове-
дення атестаціїробочих місць, інші порушення законодавства про працю

ч. 1
ст. 41

від 30 до 100 НМДГ
(від 510 до 1700 грн)

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ч. 1 ст. 41, 
за яке особу вже було піддано адмінстягненню, або ті самі діяння, вчинені 
щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або осо-
би, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

ч. 2
ст. 41

від 100 до 300 НМДГ
(від 1700 грн до 5100 грн)

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового дого-
вору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства 
та осіб, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для 
вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового 
договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або осо-
би без громадянства

ч. 3
ст. 41

від 500 до 1000 НМДГ
(від 8500 до 17000 грн)

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ч. 3 ст. 41, 
за яке особу вже було піддано адмінстягненню

ч. 4
ст. 41

від 1000 до 2000 НМДГ 
(від 17000 до 34 000 грн)

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону 
праці, крім порушення, передбаченого ч. 6 ст. 41

ч. 5
ст. 41

від 20 до 40 НМДГ
(від 340 до 680 грн);

на працівників –  від 4 до 
10 НМДГ

(від 68 грн до 170 грн)
Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві 

ч. 6
ст. 41

на посадових осіб СГП та 
фізосіб-підприємців і на 
фізосіб без статусу під-

приємців, які використо-
вують найману працю 
- від 20 до 50 НМДГ
(від 340 до 850 грн)

Порушення гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання 
обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мо-
білізаційну підготовку та мобілізацію»

ч. 7 
ст.41

від 50 до 100 НМДГ
(від 680 грн до 1700 грн)

Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення 
колдоговору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством стро-
ку початку переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників 
сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк

ст. 411 від 3 до 10 НМДГ
(від 51 до 170 грн)

Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колдоговору, угоди особами, 
які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспіл-
ки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представника-
ми трудових колективів

ст. 412 від 50 до 100 НМДГ
(від 850 грн до 1700 грн)

Ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними 
органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом ор-
гани, представниками трудових колективів інформації, необхідної для 
ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням 
колдоговорів, угод

ст. 413 Від 1 до 5 НМДГ
(від 17 до 85 грн)

Невиконання посадовою особою СГ  розпорядження виконавчого органу 
сільської, селищної, міської ради, місцевої держадміністрації або рішення 
служби у справах дітей чи рішення іншого органу про працевлаштування 
осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено 
на ці органи

ч. 1
ст. 1881

від 5 до 8 НМДГ
(від 85 до 170 грн)

Невиконання посадовою особою СГ  нормативу робочих місць для пра-
цевлаштування інвалідів, неподання Фонду соцзахисту інвалідів звіту про 
зайнятість і працевлаштування інвалідів

ч. 2
ст. 1881

від 10 до 20 НМДГ
(від 170 грн до 340 грн)

Невиконання законних вимог посадових осіб Держпраці щодо усунення 
порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне со-
цстрахування або створення перешкод для діяльності цього органу

ст. 1886 від 50 до 100 НМДГ
(від 850 до 1700 грн)

Перелік адміністративних правопорушень,
за які Держпраці має право складати протоколи про адмінправопорушення
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ПОСЛУГИ ПО ЗБОРУ ЗЕРНОВИХ

Господарство пропонує послуги по збиранню врожаю
ранніх зернових комбайнами CLAAS Lexion 480

(два комбайна). 
Бажаний регіон збору – південні області Одеської області.

Телефон: 068-551-27-81

ПРОЕКТ
«ФЕРМЕРСЬКІ ТОВАРИ»

Гіпермаркет "Ашан Україна" розробив проект "Фер-
мерські товари" для малих і середніх фермерів. Старт 
ініціативи запланований на жовтень 2017 року з пілотно-
го проекту в Київській області - відкриття нової торгової 
точки, де буде реалізовуватися якісна і свіжа продукція, 
товари українських малих і середніх фермерів з регіону. 
Проект діятиме за сприяння Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України.

До груп продуктів, в закупівлі яких "Ашан" зацікав-
лений в рамках даного проекту, відносяться, зокрема: 
свіже м'ясо, курятина, ковбасні вироби, молоко та кис-
ломолочні продукти, сир, яйця, олія, мед, кондитерські 
вироби, а також джеми та варення.

Для участі у проекті виробники мають надати пакет 
документів, які підтверджують якість продукції: декла-
рація виробника, свідоцтво якості, карантинне та фіто-
санітарне свідоцтво та інші. За словами представників 
гіпермаркету, умови співпраці для фермерів пропону-
ються вигідні.

За інформацією Мінагрополітики

РОЗПОДІЛ КОШТІВ МІЖ ОБЛАСТЯМИ

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" за бюджетною 
програмою КПКВК 2801460 "Надання кредитів фермерським господарствам" через 
Укрдержфонд передбачено бюджетні асигнування в обсязі 65 млн. грн., з яких: 25 
млн. грн. – за рахунок загального фонду, 40 млн. грн. за рахунок спеціального фонду.

ВІДКРИТО ПЕРШИЙ КОО-
ПЕРАТИВНИЙ ЕЛЕВАТОР

«Перший кооперативний елеватор» заснований сіль-
ськогосподарським кооперативом «Зерновий» та Коопе-
ративним об'єднанням "Господар" в рамках реалізації 
«Проекту розвитку зерносховищ і сільськогосподар-
ських кооперативів в Україні» (Канадського коопера-
тивного зернового проекту). У кооператив «Зерновий» 
об'єдналися понад 55 невеликих фермерів Дніпропе-
тровщини, земельний банк яких складає близько 25 
тисяч гектарів. Декілька фермерів скористалися під-
тримкою Фонду фермерських господарств для участі в 
даному проекті.

Передбачається, що члени кооперативу користувати-
муться елеватором на пільгових умовах й протягом най-
ближчих 5 років самостійно добудують другу й третью 
черги зерносховища.

Прес-служба Мінагрополітики

МІНАГРОПОЛІТИКИ ПО-
ВІДОМИЛО ПРО НАСЛІДКИ 

ТРАВНЕВИХ МОРОЗІВ

Травневі морози, які спостерігалися майже на всій 
території України, завдали значної шкоди плодово-ягід-
ним культурам та винограду. Прогнозні показники вало-
вого збору врожаю зменшено на 29% на основі даних, 
які надійшли від структурних підрозділів агропромис-
лового розвитку облдержадміністрацій.

В абсолютних показниках загальнонаціональний 
прогноз врожаю ягід та фруктів зменшено з 2473 до 
1755 тисяч тонн.

Найбільшої шкоди зазнали кісточкові культури – їх 
прогнозний урожай зменшено з 476 до 292 тисяч тонн (на 
39%). У розрізі цих культур найбільший недобір урожаю 
очікується у абрикоса, персика і нектарина. Планується зі-
брати 33300 тонн абрикос, 9700 тонн персика та нектарина 
(проти раніше очікуваних 71 та 18 тисяч тонн відповідно).

Найменшої шкоди завдано врожаю винограду – в ме-
жах 13% (очікується 333 тис. тонн проти попереднього 
прогнозу у 380 тис. тонн).

Травневі заморозки істотно не вплинули на стан зер-
нових, який оцінюється як добрий та задовільний.

Прес-служба Мінагрополітики

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Гайворонського Анатолія Івановича,

голову Дніпропетровської АФЗ
Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями Ваші ниви, хай 

втілюються в життя Ваші плани, задуми та сподівання на радість Ва-
шим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення добробу-
ту всього українського народу. Хай обходять вас стороною природні 
стихії, а Ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благопо-
луччі та при доброму здоров'ї!

Редакція газети та дирекція АФЗУ

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Дуфанця Євгена Мирославовича,

голову Тернопільської АФЗ 
Бажаємо Вам здоров’я, оптимізму, реалізації ідей 

і задуманих планів, посмішок фортуни, успіху, сі-
мейного благополуччя і щастя. А ще бадьорості духу, 
стабільності, позитиву, яскравих подій, незабутніх 
вражень і тільки щасливих випадків!

Редакція газети та дирекція АФЗУ
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