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ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ 
НАЙБІЛЬШИЙ 
ПОЛУНИЧНИЙ 
КООПЕРАТИВ?

17 червня 2016 р. у селі Лосятин Тернопільської об-
ласті пройшло щорічне традиційне свято врожаю полу-
ниці в рамках проекту «Розвиток полуничних коопера-
тивів». Читайте про це сторінці 7 видання.

В мальовничому місті Моршин, що на Львівщині, в СКК «Моршинкурорт», від-
булася «ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗУСТРІЧ ФЕРМЕРСЬКИХ РОДИН 2016», при-
свячена Дню фермера.

Цей захід було організовано спільними зусиллями Асоціації фермерів та приват-
них землевласників України, СКК «Моршинкурорт» та ТОВ «ГОСПОДАР».

Матеріал та фотопідбірка з фермерського свята розміщені на сторінках 2,4,5 видання.

ФОТО
ЖІНКИ-ФЕРМЕРА 

ПРИКРАСИЛО КАЛЕНДАР
Коли в одному місці одночасно збирається вели-

ка кількість талановитих, високо професійних, дієвих, 
патріотичних і просто красивих жінок, починаєш шко-
дувати за матріархатом, що колись панував на теренах 
нинішньої України, і за тим, що нині, на жаль, так неви-
правдано мало використовується багатогранний потенці-
ал жіноцтва. А від гендерної нерівності відчутно програє 
українська спільнота, 57% якої становлять саме жінки. 

Матеріал про Форум жіночого активу Полтавської 
області читайте на сторінці 3 видання.

ПОЛТАВСЬКІ 
ХЛІБОРОБИ 
ВИЯВИЛИСЯ 

СПРАВЖНІМИ 
ДЕРЖАВНИКАМИ

У Миргороді відбувся регіональний семінар для сіль-
госпвиробників Полтавщини, на якому були розглянуті 
економічні, фінансові, юридичні передумови виходу 
українських аграріїв на ринки країн Євросоюзу.

Організатором тренінгу виступила Асоціація «Укра-
їнський клуб аграрного бізнесу» в рамках проекту 
«Сильніші разом!».

Матеріал читайте на сторінці 2 видання.

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗУСТРІЧ
ФЕРМЕРСЬКИХ РОДИН

КОНСУЛЬТУЄМО ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ
Серед усіх власників земельних ділянок, саме 

власники паїв вважаються найбільш обмежени-
ми в своїх правах на розпорядження особистими 
земельними наділами. Законодавство України не 
допускає купівлю-продаж, або іншим способом 
відчуження цих земельних ділянок та зміну їх ці-
льового призначення. Але пересічні громадяни не 

можуть зрозуміти, що ж це за така приватна влас-
ність, яку не можна навіть продати, адже в Кон-
ституції України чорним по білому прописано, що 
кожен має право володіти, користуватися і розпо-
ряджатися своєю власністю.

Тож наша консультація для приватних землевлас-
ник на сторінці 6 в Правовику.

Шановні колеги!
У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи 

суверенну волю громадян нашої держави і спираючись 
на багатовікову історію українського державотворення, 
на світовий досвід, прийняла Основний Закон України 
— Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою 
розбудови незалежної демократичної держави як повно-
правної учасниці світового співтовариства.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний 
оберіг державності і демократії, гарант незалежності 
і соборності України. Її найвища юридична сила, вер-
ховенство права, політична, економічна та ідеологічна 
багатоманітність — фундаментальні засади, на яких 
ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє укра-
їнського народу.

Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій роз-
будові нашої державності, становленню достатку в кож-
ній сім’ї. Зі святом вас, дорогі селяни, фермери та всі 
працівники сільського господарства!

Рада АФЗУ, редакція газети «Вісник Фермер України»

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!

СІМЕЙНІ ФЕРМИ В УКРАЇНІ:
ЧИ МОЖЛИВО ЦЕ СЬОГОДНІ?

Важливу роль у функціонуванні усього агро-
промислового комплексу України відіграють осо-
бисті селянські господарства (ОСГ) та фермерські 
господарства (ФГ). Нещодавно законодавці вирі-
шили спробувати об’єднати ці два поняття, про-
писавши всі основні аспекти створення сімейного 
фермерського господарства, якого вже давно по-

требує країна. Проте починали завзято, а закінчи-
ли самим мінімумом.

На прохання редакції газети «Вісник Фермер 
України» партнер АФЗУ юридична компанія «Справа 
честі» проаналізувала щойно прийняті законодавчі 
зміни та надала нам свій коментар до них, який роз-
міщено на сторінці 7 видання. 
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ПОЛТАВСЬКІ ХЛІБОРОБИ ВИЯВИЛИСЯ СПРАВЖНІМИ ДЕРЖАВНИКАМИ

Не надто багато сільгоспвиробників Полтавської 
області нині напряму експортрують свою продукцію 
в Європу. Тож присутнім було цікаво почути експерта 
клубу аграрного бізнесу Євгена Дворніка, який деталь-

но розповів про можливості експорту в ЄС продукції 
рослинництва.

Чимало запитань було й до начальника торговель-
ного відділу компанії «Нібулон» Юлії Мурачевої, котра 
поділилася багаторічним досвідом трейдера: вимоги до 
продукції, умови поставок, динаміка світових цін на 
збіжжя. Звісно, дрібні фермери не можуть продавати 
ячмінь, сою, пшеницю й кукурудзу пароплавами, але 
можуть кооперуватися або ж за більш вигідною ціною 
продавати тому ж «Нібулону». Хоча полтавські фермери 
пригадали непоодинокі випадки, коли найпотужніший 
український трейдер затримував розрахунок з ними.

Про валютний супровід експорто-імпортних опера-
цій надала вичерпну інформацію керуюча дирекцією АТ 
«МетаБанк» Наталія Шульга.

Цікавою була розповідь кандидата економічних наук, 
провідного фахівця незалежного інформаційно-консал-
тингового «Центру транспортних стратегій» Андрія 
Шкляра про логістичний ланцюжок продукції.

Але найбільшу реакцію полтавських аграріїв викли-
кав виступ Оксани Крижанівської, партнера й адвоката 

кампанії Alexandrov&Partners. Тема її повідомлення: 
реєстрація зовнішньо-економічного агента. Експерт 
розповіла, де краще за кордоном реєструвати фірми, 
за якими офшорними схемами вигідніше оптимізувати 
оподаткування юридичної особи.

І тут голова Асоціації фермерів та приватних землев-
ласників «Відродження Полтавщини» Віктор Галич та 
приватний підприємець Микола Дикун почали обурюва-
тися: «А чому ви нас научаєте? Мало Україні ганьби че-
рез офшорні скандали Порошенка енд компані?! Якщо 
й ми виводитимемо гроші за кордон, то як наповнювати 
державний бюджет? За що тоді будувати дороги в Украї-
ні, підтримувати освіту, медицину, оборону?!»

Доповідачка виправдовувалася, що хотіла ж, як кра-
ще, адже вона працює на інтереси бізнесу, а не держави. 
А полтавські хлібороби виявилися набагато свідоміши-
ми й справді з державним мисленням.

Загалом, за відгуками учасників, на семінарі вони от-
римали чимало нових і корисних знань й справді задума-
лися над тим, чи варто спробувати стати експортерами.

Людмила Стельмах (Кучеренко)

НОВІ ЗАКОНИ ЗАГАНЯЮТЬ ФЕРМЕРІВ У ГЛУХИЙ КУТ…
Закони, котрі «сприяють» розвитку фермерства, 

лише плодять бюрократію
Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, за ко-

трим особисті селянські господарства, котрі займа-
ються продажем продукції, можна зареєструвати як 
сімейні фермерські зі статусом юридичної особи. 
Такі дії пояснюють тим, що в країні досі не сформо-
вано належних каналів збуту продукції, виготовленої 
населенням, через що тіньовий ринок у частці селян-
ських господарств зростає. За оцінками експертів, за 
неофіційними каналами продають понад 80% овочів, 
60% м'яса і 40% молока. А ця «новація» нібито сти-
мулюватиме особисті фермерські господарства бути 
повноцінними учасниками ринку.

Однак фермери скептично ставляться до такої «но-
вації». Ба більше, кажуть, користі з цього закону не буде 
– він лише збільшить тиск на господарів, котрі раніше 
могли вільно продавати домашню продукцію.

Найгірше для фермера – бухгалтерський облік.
- Сімейні господарства – це фікція, яка нікому не по-

трібна, - вважає директор Чернівецького відділення Укра-
їнського державного фонду підтримки фермерських гос-
подарств Півонія Жанська. – Жодних переваг фермери не 
матимуть, це лише для створення видимості роботи та пі-
ару. Ось у Законі України «Про фермерське господарство» 
у статті третій зазначено, що членами фермерського госпо-
дарства можуть бути подружжя, їхні батьки, діти, які до-
сягли 14-річного віку, та інші члени сім`ї і родичі. По суті, 
це і є сімейне фермерське господарство! Тоді який сенс у 
створенні та реєстрації нових сімейних фермерських гос-
подарств, якщо у старому законі господарства уже є сімей-
ними? Чесно кажучи, цей закон абсолютно не потрібен.

Кожне фермерське господарство – це юридична особа, 
сільгосппідприємство, яке, згідно із законом, веде і здає зві-
ти, приймає та звільняє на роботу, сплачує відповідні подат-
ки. Найгірше для фермера, каже П. Жанська, бухоблік, який 

потрібно вести на законодавчому рівні. Адже він тягне за 
собою великі санкції. Це біль фермерів.

Згідний з цим і фермер Сергій Лучик із Заставнівщи-
ни. Чоловік каже, що його господарство, якщо розглядати у 
розрізі закону, і було сімейним, оскільки на ньому працюва-
ла вся родина. А що нині зміниться – не знає.

- Наша держава любить стоси паперів. Ось зараз Подат-
кова за те, що фермер запізнився зі звітом на день, штрафує 
на 43 тисячі гривень! І прийняли штрафи однакові для всіх 
– і для супермаркетів, і для бабок, котрі на вулиці прода-
ють, - розповідає чоловік. – Аби цим займатися, фермеру 
потрібно вдома мати цілу юридичну контору. Бо держава 
не робить щось для того, аби у нас розвивалися фермерські 
господарства. Якщо приймуть один закон, то обов`язко-
во  ухвалять ще один, через який людина буде наймати не 
лише працівників на поле, але й юристів. Одна неправиль-
на дія – і відразу штраф.

Яна МАРІЯНЧУК, https://pogliad.ua

ВІТАЄМО ПРЕЗИДЕНТА 
АФЗУ ІВАНА ТОМИЧА З 
ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Шановний Іване Федоровичу! Прийміть наші най-
щиріші вітання та побажання з нагоди Вашого Дня 
народження. Бажаємо міцного здоров’я, сімейного ща-
стя, благополуччя в житті та наснаги в роботі. Ваша 
трудова діяльність нерозривно пов’язана з фермер-
ством України. Зроблено багато добрих справ, у яких 
є Ваша особиста заслуга. Без перебільшення можливо 
сказати, що існування фермерства в нашій Державі 
– це Ваше вміле керівництво Асоціацією, наполегли-
вість, творчий пошук та відданість справі. 

Хай Ваша невичерпна енергія та досвід і надалі 
служать селянам та для розквіту нашої країни. 

Рада АФЗУ,
колектив редакції газети
«Вісник Фермер України»

ФЕРМЕРСЬКЕ СВЯТО НА ЛЬВІВСЬКІЙ ЗЕМЛІ

Спогади про майбутнє
19 червня українські фермери небезпідставно вва-

жають своїм професійним святом. Адже саме ця дата 
стояла під затвердженим 19.06.2003 року Законом Укра-
їни «Про фермерське господарство», який мав упоряд-
кувати фермерську діяльність та стосунки фермерських 
господарств із владними структурами. До речі, ідею 
щодо встановлення Дня фермера як всеукраїнського 
професійного свята підтримав свого часу не хто-небудь, 
а славнозвісний Віктор Андрійович Ющенко, який був 
прийнятий нашими колегами як фермер № 1 в Україні, 
навіть отримав спеціальне посвідчення. Фермери пові-
рили майбутньому Президенту, але він своєї обіцянки 
не виконав. Втім, не тільки цієї…

Слід зазначити, що наступники «помаранчевого» пре-
зидента виявилися не менш послідовними: Указу про 
призначення Дня фермера немає й досі. А фермери давно 
вже стомилися чекати височайшої милості (чи милости-
ні) та щорічно відзначають 19 червня на своїх офіційних 
зібраннях та за дружніми святковими столами. За одвіч-
ним хліборобським законом, який велить над усе шанува-
ти рідну землю і людей, які працюють на ній.

Відтак посеред першого літнього місяця фермери з 
усієї України разом із родинами приїхали до мальовни-
чого курортного міста Моршин, що на Львівщині, де за 
ініціативи Президента  Асоціації фермерів і приватних 
землевласників України Івана Томича була влаштована 
«ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗУСТРІЧ ФЕРМЕР-
СЬКИХ РОДИН 2016», присвячена Дню фермера. 
Фермерське свято, організоване спільними зусиллями 
АФЗУ, СКК «Моршинкурорт» та ТОВ «ГОСПОДАР», 
вдалося, за відгуками учасників і гостей, на 150 відсо-
тків. Довелося чути від вдячних фермерських родин на-

віть такі заяви: «Ці дні провели так, ніби відвідали омрі-
яну з дитинства Країну Мрій». Втім, про все по порядку.

Вітаючи побратимів-фермерів зі святом, Президент 
АФЗУ Іван Томич наголосив, що не випадково День фер-
мера цьогоріч співпав із великим християнським святом 
Зелених Свят, Святої Трійці. Адже зелений колір здавна 
символізує відродження життя. Таке відродження, яке в 
своїй суті несе фермерський устрій на селі. Нелегка вона, 
щоденна фермерська праця, але лише завдяки такій са-
мовідданій праці забезпечується не тільки продовольча 
стабільність, а й зберігається Українське село, мова, тра-
диції, християнська віра. Завдяки фермерам і приватним 
землевласникам Україна має власні продукти, без яких 
вона не могла б існувати як суверенна держава.

Президент Асоціації фермерів і приватних землевлас-
ників України коротко нагадав про тернистий 25-річний 
шлях фермерського руху в Україні. Така ретроспектива 
була цілком виправдана, з огляду хоча б на те, що без ми-
нулого немає майбутнього, а в залі було немало людей, 
яким певною мірою бракувало інформації про історію 
українського фермерства, про звитяжні перемоги і прикрі 
прорахунки. Зокрема, Іван Федорович зазначив, що фер-
мери зі стажем не забули тих часів, коли їх намагалися 
відвернути від землі, нацьковували на них селян, які після 
розвалу колгоспів позбавилися звичного напівледачого 
існування та нібито гарантованого хліба насущного. Засу-
кавши рукави, невтомні трударі тоді заходилися відвойо-
вувати у бур’янів гектар за гектаром занедбаних земель, 
вирощували на них пристойні врожаї. Вони ніколи не ба-
чили від держави ані пошани, ані справжньої підтримки, 
як їхні європейські колеги; влада нагадувала про себе хіба 
що новими утисками з боку винахідливих чиновників, які 
швидко зрозуміли, що у фермерів немає імунітету проти 
корупції і з ними можна не церемонитись.

Для того, щоб гідно протистояти об’єктивним і 
суб’єктивним чинникам, що заважали не те що працю-
вати, а навіть просто жити, фермери створили унікальну 
громадську організацію – Асоціацію фермерів і при-
ватних землевласників України. Сьогодні її осередки 
є в кожній області й кожному районі нашої держави, і 
АФЗУ об’єднує на добровільних засадах власників фер-
мерських та особистих селянських господарств, а також 
працівників сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів, інших недержавних підприємств та організа-
цій, які формують інфраструктуру і обслуговують понад 
40 тисяч фермерських господарств і 4 мільйони приват-
них землевласників.

Продовження на 4-5 сторінці видання

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета 

«Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для фермерів, 
кооперативів та особистих 

селянських господарств
Передплатний індекс – 21591
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ФОТО ЖІНКИ-ФЕРМЕРА ПРИКРАСИЛО КАЛЕНДАР
Світова практика давно довела: чим більше жінок долуче-

но до процесу ухвалення рішень, тим гармонійніше й соціально 
спрямованіше суспільство. Бо жінка дає й плекає життя, від при-
роди вона інша, ніж чоловік – воїн і годувальник, у неї інші життє-
ві цінності й пріоритети, зокрема, мир, злагода й добробут.

У Верховній Раді України восьмого скликання лише 12% де-
путаток – найбільше за всю історію українського парламентариз-
му. Трохи більший відсоток жінок у місцевих радах і то завдяки 
доповненням до законодавства, прийнятим на вимогу Ради Єв-
ропи, які передбачали 30% квоти для жінок у виборчих списках 
політичних партій.

Про це йшлося на Форумі жіночого активу Полтавської об-
ласті, який відбувся в рамках міжнародної програми «Українська 
регіональна платформа громадських ініціатив», що фінансово був 
підтриманий Євросоюзом.

Мета проведення форуму – активізація участі жіноцтва Пол-
тавщини в суспільних та економічних процесах, в тому числі й 
миротворчих, обговорення  пропозицій щодо запровадження на 
регіональному рівні програм розвитку жіночого лідерства та під-
приємництва. У ньому взяли участь майже сотня жінок з Полтави 
та усіх районів області. 

Під час форуму відбулася церемонія нагородження перемож-
ців конкурсу «Жінка року-2015». Фотографії 12 фіналісток при-
красили кольоровий календар на 2016 рік «Жіноче обличчя Пол-
тавщини», який надісланий у місцеві та центральні органи влади, 
посольства іноземних держав в Україні та офіси міжнародних 
організацій у Києві.

Переможцем у номінації «Жінка у сільському господарстві» 
стала голова фермерського господарства «Мрія» Лохвицького ра-
йону Полтавщини Лідія Олексіївна Борисенко.  

Пані Лідія працювала вчителькою математики й не подумува-
ла змінювати фах. Але коли чоловік-фермер пішов на державну 
службу, їй довелося самій очолити сімейний бізнес і серйозно опа-
новувати економіку сільського господарства.

ФГ «Мрія» бере участь у програмах соціально-економічного 
розвитку району та населених пунктів двох сільських рад, на те-
риторії яких орендує земельні паї, надає допомогу місцевим шко-
лам та дитсадку, бере участь у благоустрої сіл. Також допомагає 
військовим підрозділам в зоні АТО та родинам загиблих бійців.

Лідія Борисенко очолює Раду сільгосптоваровиробників 
Лохвицького району. Основним завданням на цій посаді вона вва-
жає згуртування всіх аграріїв незалежно від організаційної фор-
ми діяльності для відстоювання їхніх інтересів. Лідія Олексіївна 
також є президентом жіночого клубу «Інтрига» у місті Лохвиця, 
де жінка повинна відпочити від роботи, громадських та сімейних 
обов’язків. Організовують народні свята та гуляння, подорожі по 
рідному краю, спілкування з природою.

 Людмила Стельмах (Кучеренко)

Від редакції: Хочемо привітати й постійного автора 
нашої газети Людмилу Стельмах (Кучеренко), котра стала 
переможцем конкурсу «Жінка року-2015» у номінації «Жінка 
в журналістиці». Її фото теж прикрасило календар «Жіноче 
обличчя Полтавщини».

ПРАВИЛА ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОГО
ДЕСТРУКТОРА

Про користь рослинних решток знає 
кожний агроном. Саме стерня, солома 
тощо є незамінним матеріалом для ґрун-
тоутворення з накопиченням гумусу, не-
обхідних поживних речовин для живлен-
ня рослин та ґрунтових мікроорганізмів. 
Але для розкладання стерні в природних 

умовах необхідно декілька років.
З метою прискорення процесів 

гуміфікації рослинних решток су-
часні аграрії використовують де-
структори стерні.

На сьогоднішній день ринок 
України пропонує велике різнома-

ніття деструкторів стерні. Це ста-
ло настільки популярним, що всі 
компанії виробники намагаються 
відтворити власний деструктор. Да-
вайте розглянемо ряд запитань, які 
допоможуть нам визначитись з ви-
бором деструктора.

Чи всі деструктори ефективні?

На що звернути увагу при виборі деструктора?

Різновиди 
деструкторів

Переваги Недоліки

Активізуючі добавки 
(мікро- та макродобри-
ва, гумати тощо).

Стимулюють розвиток аборигенних мікроорга-
нізмів (м.о.).

- Відбувається стимуляція розвитку 
як корисних так і патогенних мікро-
організмів (м.о.).
- Низький коефіцієнт розкладання.
- Нестабільна дія  при несприятливих 
погодних умовах.

Ферменти (целюлаза та 
інші).

Прискорюють розкладання пожнивних решток. - Не оздоровлюють ґрунт.
- Мають високі норми внесення.
- Втрачають активність  за несприят-
ливих  умов.
- Малий термін дії.
- При розкладанні слугують джере-
лом живлення для патогенів.

Препарати, в скла-
ді яких тільки окремі 
види бактерій, зокрема 
неспорові, чутливі до 
опромінення, такі як-
дріжджі або молочно-
кислі бактерії тощо.

Продукують вітаміни, амінокислоти, корисні 
органічні кислоти та інші БАР, які пригнічують 
розвиток патогенів, приймають участь у детокси-
кації  анаеробних та інших продуктів розкладан-
ня.

- Вузький спектр дії.
- Низька вірогідність приживання на 
пожнивних рештках.
-Великий відсоток загибелі від уль-
трафіолету та кисню.
- Низька здатність до деструкції 
лігніну, пектину, целюлози.

Комплексні висококон-
центровані препарати, в 
складі яких є ферменти 
і мікроорганізми різних 
таксономічних груп (азот-
фіксуючі, фосфор- калій 
мобілізуючі, фунгіцидні, 
целюлозоруйнівні та ін.) у 
споровій або капсульова-
ній формі.

-Комплексна та пролонгована дія:
-Забезпечують швидке кероване розкладання 
решток,з подальшою мінералізацією та гуміфікаці-
єю - Пригнічують розвиток патогенів та шкідників, 
які потрапляють у ґрунт з пожнивними рештками
- Продукують БАРи, чим прискорюють розвиток 
корисної аборигенної мікрофлори
- Стійкі до негативних природних факторів 
- Оздоровлюють ґрунт та підвищують його родючість 
- Забезпечують гарантований економічний ефект

- Деякі штами мікроорганізмів 
вразливі до ультрафіолету.

1. Склад Найбільшефективні деструктори стерні – це комплексні висококонцентровані препарати.

2. Концентрація Тільки при високій концентрації, корисні м.о. та гриби займають екологічну нішу, 
витісняючи патогени. Концентрація повинна бути не менша ніж 1х109 КУО/мл препарату

3. Норма 
внесення

Будьте уважні, зазвичай при низькій ціні - великі норми внесення. Оптимальна норма 
внесення у комплексних деструкторах – ( 1-2 ) л на 1 га

4. Спектр дії 
(вузький чи 
широкий)

Деякі виробники пропонують разом з деструкторами ще ряд різних препаратів (фунгіцидів, 
активаторів і т.д.) Це в свою чергу призводить до збільшення грошових витрат на 1 га. 
Комплексні препарати мають широкий  спектр дії  та вирішують комплекс різних проблем.

5. Досвід 
застосування

Запитайте у виробника про досвід застосування (мінімум за 3 роки), акти ефективності, 
контакти господарств які використовували деструктори.

6. Термін 
придатності

Термін придатності якісних деструкторів не менше 6 місяців.

Сподіваємось, що наші рекомен-
дації допоможуть Вам зробити вір-
ний вибір.

Яковенко Таня
Компанія «БТУ-Центр»

(044) 594-38-83, (066) 155-98-89
(096) 155-89-89

www.btu-center.com

ПРИКЛАДИ ВИКОРИ-
СТАННЯ БІОДЕСТРУКТО-

РА ЕКОСТЕРН.
Серед агровиробників в останні роки набув популяр-

ності комплексний біодеструктор Екостерн.  Нижче наведе-
ні відгуки це підкреслюють.

Так, директор компанії Приватне підприємство «Агро-
система - плюс», м.Тетіїв Київської обл., Павленко Іван Ва-
сильович має досвід застосування Екостерну при вирощу-
ванні зернових культур. В результаті спостерігалося суттєве 
зменшення хвороб кукурудзи та пшениці, що покращило 
ефективність бізнесу на 25 - 35 %.

Дуже схвально про дію Екостерну відкликається голов-
ний інженер ДП «Умань-Агро» Чепіжак Микола Євтихійо-
вич, якого ще називають Людиною землі: «Деструктор – це 
бомба! Поки не працюєш, не віриш!». А  починав застосо-
вувати деструктор Екостерн Микола Євтихійович на площі 
8200 га у Бердянському районі Запорізької обл. Мав чудовий 
результат по пшениці після соняшника. Кількість хвороб 
зменшувалася, падалиця соняшника не сходила. В резуль-
таті пшениця давала по 44,8 ц/га, а без внесення деструкто-
ра – 26 - 27 ц/га. Тепер у господарствах ДП «Умань-Агро» 
біодеструктор вносять по кукурудзі і соняшнику на 100% 
площ. «Головне – правильно його застосовувати!», - наго-
лошує  Микола Євтихійович.

Позитивна дія біодестуктору Екостерн відмічена при 
застосуванні у ПП «Віта-Колос», смт. Лисянка Черкаської 
області (ТОВ « Аграрні технології», м. Київ). У 2013 році 
на поле площею 100 га після кукурудзи під сою внесли біо-
деструктор та 40 кг карбаміду. У контролі було внесено 100 
кг сульфату амонію. В результаті, протягом вегетації соя по 
деструктору була кращою, ніж по сульфату амонію. При-
бавка врожаю – більше 5 ц/га. По сої посіяли пшеницю, і 
знову, де застосовували біодеструктор, спостерігали кращу 
картину.

На практиці доведено -  обробіток Екостерном покра-
щує санітарний стан ґрунту і посівів.  Особливо хороший 
результат по зменшенню хвороб на пшениці отримали у  
ТОВ «Тіньки», с. Тіньки Чигиринського району Черкаської 
обл. (компанія «Укрлендфармінг»). В цьому господарстві 
після обробки решток кукурудзи на площі 3000 га Екостер-
ном пшениця весною краще розвивалася, кількість хвороб 
значно зменшилася.  Результат так вразив, що під урожай 
2016 року заплановано застосувати Екостерн на площі 150 
тис. га.  Досвід застосування Екостерну компанією «Ук-
рлендфармінг» у порівнянні з  препаратом аналогічного 
призначення підтвердив кращу його ефективність. 

Практичний досвід дозволяє системно спостеріга-
ти: підвищення урожаю після застосування препарату 
ЕКОСТЕРН®, поліпшення стану ґрунту (підвищується 
його рихлість та вологоємкість), збільшення вмісту рухо-
мих форм К та Р; активний розвиток корисної мікрофлори, 
яка сприяє підвищенню коефіцієнта засвоєння рослиною 
поживних речовин; зменшення чисельності збудників хво-
роб: UstilagozeaeBeckm, Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, 
Gliocladium тощо.
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ФЕРМЕРСЬКЕ СВЯТО НА ЛЬВІВСЬКІЙ ЗЕМЛІ 

Іван Томич нагадав, що започаткована фермерами на 
початку 90 - х років минулого тисячоліття благородна 
хліборобська справа продовжується на українській зем-
лі і дає свої добрі результати.

На зміну батькам приходять діти – освічені, амбіцій-
ні, роботящі, готові боротися і продовжувати благород-
ну батьківську справу на землі. Вони готові це робити 
на рівні новітніх європейських та світових технологій, 
а наснаги їм буде додавати чесне і справедливе законо-
давство, яке гарантуватиме допомогу і повагу Держави.

За словами Президента АФЗУ, нинішній фермер се-
ред сільської громади, та й не тільки сільської, набирає 
дедалі більшої довіри та авторитету, заслуговує шани та 
поваги за успіхи, здобуті своєю невтомною працею. А 
тому фермерський рух, фермерська справа живуть і жи-
тимуть, бо дух вільного сільського господаря в крові й 
генах працелюбних українців. Запорукою цьому є праг-
нення українців до створення сімейних фермерських 
господарств, тому АФЗУ поставила перед собою амбіт-
не завдання: протягом найближчих 5 років створити 500 
тисяч таких господарств.

«Ми нащадки колишніх куркулів, – зазначив Іван Фе-
дорович. – Вони були добрими господарями і залишили 
нам свої гени та свій досвід.  Тож нам не варто сьогодні 
вигадувати складні економічні моделі, плутаючись у чу-
жих порадах, а потрібно йти вже апробованими й успіш-
ними шляхами, як це робиться в Європі та у всьому світі. 
Це означає, що розвиток фермерства і кооперації на селі 
мають стати в нашій державі правилом, аксіомою. Тоді 
олігархи та олігархічний лад в країні приречені будуть 
на вимирання по мірі того, як сімейні фермери, прості 
підприємці будуть ставати більш фінансово незалеж-
ними та самостійними. А головне – не байдужими до 
своєї долі, до свого життя, українського села та країни 
в цілому. Будьте згуртованими та дружніми і активними 
у відстоюванні своїх прав, ставайте багатими, тому що 
гроші в добрих та щедрих руках роблять щасливими не 
тільки їх власника, але й суспільство в цілому».

В перший день заходу, 18 червня, Президент АФЗУ 
Іван Томич представив головам обласних та районних 
Асоціацій концепцію програми «500», тобто план ство-
рення 500 тисяч сімейних ферм, а потім відбулося її об-
говорення учасниками та напрацьовано рекомендації по 
вдосконаленню і впровадженню.

В практичній частині зборів фермерам було запропо-
новано проекти нових напрямків розвитку господарств 
– вирощування часнику, гречки тощо.

Також в цей день відбулося свято для маленьких чле-

нів фермерських родин, на якому було започатковано 
створення дитячо-юнацького клубу при АФЗУ «КУРКУ-
ЛЯТКО». Майбутні господарі не лише отримали сим-
волічний атрибут члена клубу – капелюх з логотипом 
Асоціацій та написом «КУРКУЛЯТКО», а й мали змогу 
від душі повеселитися під сучасну музику, потанцюва-
ти та взяти участь у ряді розважальних конкурсів. Без 
символічних призів не залишився ніхто. А на закінчення 
свята – спільне фото на згадку.

А наступного дня, 19 червня, в День Фермера, від-
булося і саме свято «ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ЗУСТРІЧ ФЕРМЕРСЬКИХ РОДИН 2016», на якому 
фермерські родини з різних куточків України змогли по-
спілкуватися, отримати нагороди за свою тяжку працю 
та дістати задоволення від перегляду виступів дитячого 
та дорослого ансамблів народної творчості.

ДРУЖНЄ СПІЛКУВАННЯ – НАЙДОРОЖЧЕ
Святкування Дня фермера на курорті в Моршині на-

вряд чи можна віднести до бюджетних проектів фермер-
ської родини. Проте учасники цього заходу анітрохи не 
шкодували за витраченими коштами. Натомість майже 
всі вони у бесідах з нашим кореспондентом відзначи-
ли насамперед високий організаційний рівень свята, 
особливо акцентуючи увагу на винахідливості органі-
заторів, які знайшли вдале поєднання різних форматів 
зібрання – від урочистих зборів з неодмінною президі-
єю, трибуною і притихлою в очікуванні новин залою до 
задушевних «поза форматних» бесід у вечірніх сутінках 
за келихом пива чи доброго карпатського вина. Саме оце 
дружнє й відверте спілкування людей із різних регіонів 
виявилося для фермерів та їх родин найдорожчим пода-
рунком до свята.

Звичайно, у вихорі святкового карнавалу ні на мить 
не забували сільські трударі про ті проблеми, які заважа-
ють їхній праці, але одна справа товкти свої негаразди в 
офіційній ступі, а зовсім інша – ділитися з друзями сво-
їми спогадами й мріями біля вечірньої ватри, у щирій 
розмові віч-на-віч. Підтвердження цих слів читачі знай-
дуть у кількох бліц-інтерв’ю з учасниками свята.

Віктор Гончаренко, віце-президент АФЗУ: «Сьо-
годні наша Асоціація розкрила свої стратегічні плани, 
озвучивши гасло «Сімейна ферма врятує Україну». 
Можливо, названа кількість 500 тисяч сімейних ферм 
здається занадто амбіційною, але на те воно й гасло. 
Потрібно розуміти, що це ідея, а вона стає силою тоді, 
коли оволодіває розумом мас. Оволодівати тим розумом 
можна різними способами – ми пригадуємо варіанти від 
більшовицьких маузерів та шорсткої мови плакатів до 
відвертого популізму нинішніх соціал-лібералів, які в 
гонитві за передвиборчим піаром готові віддати АФЗУ 
на руйнування, щоб використати її уламки на фундамент 
для чергової партії-одноденки. Хочу нагадати: АФЗУ – 
громадська організація, відтак наше правове становище 
доволі вразливе, а друзів у владних структурах маємо 
не так багато, як би хотілося. Будемо відвертими – су-
противників більше. Не люблять у нас фермерів, від са-
мого початку обзивали їх новими куркулями, самі того 
не розуміючи, що куркулі були справжніми господаря-
ми на землі, а вирощену ними та експропрійовану біль-
шовиками пшеницю їли аж до 1918 року. Фермерський 
рух натерпівся й продовжує терпіти від саботажу й від-
вертого здирництва з боку чиновників усіх рангів. Саме 
вони завдали найвідчутнішої шкоди розвитку фермер-

ства, хоча знищити його не змогли, адже нашим вірним 
союзником завжди було трудове село. Нові різночинці 
знову при владі, від своїх намірів вони не відмовилися й 
досі. Саме тому щодо майбутньої стратегії АФЗУ можу 
сказати лише одне: ми будемо й надалі робити все необ-
хідне для розвитку і зміцнення фермерських господарств 

і об’єднань, укріплення єдності фермерського руху, збе-
реження українського села. І одним із наших стратегіч-
них завдань буде створення масштабної мережі сімейних 
фермерських господарств, які таки врятують Україну.

Невеличке зауваження щодо пропозицій окремих 
колег про створення нової фермерської партії. Ми, фер-
мери, не повинні асоціювати себе з жодною політичною 
партією, оскільки кожна з них керується політикою по-
двійних стандартів, декларуючи перед виборами любов 
до селян і начисто забуваючи про них після отримання 
крісел у Парламенті. Ми маємо унікальну й потужну гро-
мадську організацію АФЗУ і повинні берегти й розвивати 
її. Ми ніколи не приховуємо своїх стратегічних планів, а 
якою буде наша тактика – визначатимуть фермери».

Валентина Лелюх, голова СФГ «Родинне» з Рів-
ненської області: «Я безмежно щаслива, свято мені 
сподобалося, воно стало ніби подорожжю до Країни 
Мрій. Я насамперед хочу подякувати нашим головним 
фермерам, тобто керівникам Асоціації, за те, що вони до 
цього часу не опустили рук і продовжують збирати нас, 
щоб разом подивитися на те, що відбувається з нашим 
селом, та спробувати знайти вихід із того складного ста-
новища, в якому опинилося українське фермерство.

Живемо в складний час, у розбурханій політичними 
й воєнними подіями країні. Вдень і вночі рветься сер-
це, бо відчуває біль мого народу. Здавалося б, які тепер 
свята? Але Іван Томич залишився таким же мрійником, 
яким був замолоду, коли відстоював селянську правду 
як депутат Верховної Ради. Ось і тепер запропонував 
прискорити створення сімейних ферм, адже недавно 
прийнятий Закон відкриває для цього нові можливо-
сті. Тепер потрібно знову засукати рукави і влаштувати 
всенародну толоку, як це здавна робилося в Україні. Не 
хочу нікого гудити, всі українці – діти однієї країни. Але 
якби всі працювали так, як це роблять фермери, то жили 
б українці не гірше за тих же німців чи представників 
будь-якої іншої європейської нації.

Фермерська праця – це щоденна боротьба відразу на 
кількох напрямках. Звичайно, найголовнішим з них є 
виробництво сільськогосподарської продукції, але щоб 
праця стала успішною, потрібно знаходити ефективні 
методи і способи протистояння викликам природи,
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які важко прогнозувати і ще важче долати їх наслідки. 
Зважте й на те, що наші уславлені чорноземи вже давно 
не бачили органічних добрив, їхній родючий шар дово-
лі виснажений, а новий практично не утворюється, бо в 
хімічному середовищі черви не живуть і не розмножу-
ються, а без них гумусу не буде. Особливо відчутними 
ці негативні явища стали для овочівників. Без засто-
сування новітніх агротехнологій ми не зможемо боро-
тися з безсніжними морозними зимами, посушливими 
веснами, зайвими затяжними дощами тощо. На жаль, 
за останні два десятиліття селянська Україна нічого не 
здобула, зате багато втратила. Вже не побачиш на полях 
зрошувальної техніки, пересохли колись животворні ка-
нали, сніг ніхто не намагається затримати в потрібних 
місцях, навіть лісосмуги майже знищені. Немає в селах 
мільйонів роботящих селян, руки яких звикли плекати 
землю. Новітня історія українського села складається 
таким чином, що єдиним його рятівником залишається 
фермер. Сільські школи, дитячі садочки, ФАП’и, водо-
йми, дороги, інші елементи інфраструктури та ще й се-
ляни похилого віку – це далеко не повний перелік тих 
важливих завдань, без вирішення яких не обходиться 
жодне фермерське господарство.

Україна отримує від фермерів значну допомогу саме 
там і тоді, коли найбільше потребує її, причому без жод-
них нагадувань. Ми ж просимо державу лише про одне: 
щоб вона ставилася до фермерів як до рідних дітей, хоч 
іноді повертаючи до них добру половину свого облич-
чя. Якщо не в змозі допомагати, то нехай хоч не зава-
жає нам робити свою нелегку справу. Тоді ефективність 
фермерського господарювання буде набагато вищою, а 
продовольчий кошик українців – значно дешевшим і ба-
гатшим. Ми зайвого не просимо – тільки невеликої до-
помоги в отриманні кредитів (з віддачею) та стабільнос-
ті цінової політики. Ще хотілося б, аби всі земельні пи-
тання вирішувалися сільськими Радами, а не в далеких 
столичних кабінетах, з яких тієї землі навіть не видно. 
Розвиватися без державної підтримки фермерам дуже 
важко, але ми вистояли в кризові часи, мусимо вистояти 
й тепер. Бо якщо не ми, то хто нагодує народ України?

Сьогодні „батьки нації”, замість підтримки вітчиз-
няних сільгоспвиробників, бездумно набирають все 
нових позик, які доведеться віддавати нашим дітям, 
внукам і навіть правнукам. Не хочеться пророчити по-
гане, але боюся, що від нових багатомільярдних позик 
фермерам нічого не дістанеться, зате державні борги 
вони успадкують».

Віктор Неділько, голова СФГ «Лілія» з Київщи-
ни: «Ви запитуєте, чи сподобалося мені святкування 

Дня фермера в Моршині? Звичайно, сподобалося, я про-
сто в захваті. Щоправда, трохи прикро, що від влади ні-
кого не було, навіть профільний міністр не зважився на 
день облишити свій кабінет і приїхати до нас на свято. 
Можливо, почув би щось розумне та повчився, як керу-
вати сільським господарством, не з перекладних книжок 
та повчань іноземних радників, а від людей, які виросли 
на українській землі і плекають її та ще й усіма силами 
намагаються зберегти і від зажерливих сусідів, і від но-
воявлених Калиток та власних недолугих чиновників. А 
керівництву АФЗУ від нас велика подяка за те, що в та-
кий складний для країни час не забули, що для людини 
найдорожче – це радість спілкування з однодумцями в 
дружній атмосфері. Вважаю, що необхідно якомога ско-
ріше отримати від Петра Порошенка (не очікуючи, доки 
його змінить хтось інший) Указ про всеукраїнський 
День Фермера і святкувати його в кожному районі, селі, 
в кожній родині, як найдорожчу дату».

Віктор Пожидаєв, керівник агрофірми «Агропро-
мсервіс» з Донецької області: Наша агрофірма працює 
вже не перший рік в умовах майже фронтових. Адже 
Мар’їнський район згадується щодня в переліку тих 
місць на Донеччині, де точиться гібридна війна з колиш-
нім «старшим братом» та його найманцями. Навколо 
стріляють, проливається кров, а ми обробляємо землю, 
сіємо й збираємо врожай. Добре, коли по стиглій пшени-
ці не вдарять ракети «градів», затопивши наші поля мо-
рем вогню. Але ми, фермери, не можемо, як інші, поки-
нути свою землю і долучитися до мільйонів переселен-
ців у пошуках кращої долі. Не буде нам її ніде, доки в 
околицях Мар’їнки лунають вибухи та кулеметні черги.

Ми вперті, ми працюватимемо на цій землі й году-
ватимемо країну, бо фермер – це не професія, а покли-
кання. Навіть більше: це група крові. Зрозуміти мене 
можуть тільки справжні хлібороби, справжні патріоти 
України. Саме такі, яких АФЗУ зібрала в Моршині на 
святкування Дня фермера. Мені так сподобалося спілку-
ватися з побратимами, що я навіть залишився на гостин-
ній моршинській землі ще на кілька днів. Адже іншої 
такої нагоди може й не бути. Дружина теж захопилася 
фермерськими ідеями, хоча спочатку відмовлялася їха-
ти зі мною на запрошення АФЗУ. Правду кажучи, мене 
дещо здивувала і навіть обурила байдужість фермерів 
з деяких областей, які знехтували можливістю взяти 
участь у святі. Чи то грошей пошкодували (невже кра-
ще віддати їх на хабарі чиновникам?), чи відгородилися 
звичним «моя хата скраю», забуваючи, що саме крайня 
хата найчастіше першою горить?

Я радий, що я фермер, що маю змогу долучитися до 
нашого великого колективу і в будні, і в день професій-
ного свята. Вірю, що спільними зусиллями ми наблизи-
мо той день, коли черговий День фермера відзначати-
мемо на вільній і мирній землі моєї рідної Донеччини.

Іван Андрійчук, віце-президент АФЗУ: «Сьогодні 
я хочу сказати кілька слів не тільки як один із керівників 
АФЗУ, а також як фермер, голова фермерського господар-
ства «Нива» з Кіровоградщини. Фермерством займаюся з 
1992 року. Наше господарство обробляє 350 га орної землі; 
вирощуємо пшеницю, жито, гречку, а також технічні куль-
тури – сою, соняшник та кукурудзу. Потроху займаємося 
й тваринництвом, головним чином для власних потреб. 
Надалі маємо намір розвивати цю гілку господарства як 
товарне виробництво. Чому б ні – приміщення є, кормами 
забезпечимо власними, досвідчені тваринники є.

Сільськогосподарська техніка у нашому господарстві 
власна, ні в кого не позичаємо, хоча утримувати її в на-
лежному технічному стані – справа зовсім не проста, адже 
сучасна техніка складна й дорога. Дорого обходиться й 
фірмовий сервіс, а без нього з цими машинами далеко не 
поїдеш. Скажімо, щоб замінити одне переднє колесо від 
трактора John Deer, потрібно витратити близько 40 тисяч 
гривень. Нам залишається тільки берегти дорогу техніку.

Ми щороку ставимо перед собою завдання отрима-
ти високі врожаї, адже наша продукція дуже потрібна 
народному господарству, та й гроші заробити на цьому 
можна, а вони ніколи не зайві.

Без перебільшень скажу, що якби не фермери, то со-
ціальні програми на селі давно б перестали існувати. А 
ми допомагаємо школам, лікувальним закладам, просто 
старим людям. Просимо всіх тільки про одне: завчасно 
подавати заявки про надання послуг.

Ми, фермери, вміємо не тільки працювати, а й бо-
ротися за свої права. Нас можна побачити і під стіна-
ми Верховної Ради, і під Кабміном, і біля Адміністра-
ції Президента. Ми ніколи не забудемо слова нашого 
земляка фермера Віктора Чміленка, який все свідоме 
життя боровся за фермерську справу: «Я господар на 
своїй землі, я влада у моїй державі. Бо я частинка укра-
їнського народу, бо тут лягли в землю діди мої. Тому моя 
це земля і не буду жити по іншому. Але мене турбують 
байдужі люди, які мовчки спостерігають за тим, що ко-
їться в нашій країні». Віктора вбив найманий снайпер 
на Майдані, але він не вбив його Правди, за якою ми всі 
мусимо жити».

Підготував Володимир Майський
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КОНСУЛЬТУЄМО ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ
Ніхто не може заперечити той факт, що існують законні 

шляхи, за допомогою яких господарі земельних паїв знаходять 
спосіб повноцінно скористатися своїми правами. Не змогли б, 
просто так, як гриби, повиростати котеджні містечка та інші 
об’єкти інфраструктури на розпайованих землях, які колись на-
лежали колгоспам, сільськогосподарським кооперативам тощо.

Законодавство України залишило одну лазівку для бажаю-
чих «продати» свій земельний наділ. Цією лазівкою є виведення 
земельного паю на вторинний ринок, для чого використовується 
договір міни, тобто обмін земельними ділянками. Після того, як 
власники земельних наділів оформили договір міни, вищенаве-
дені обмеження щодо продажу та зміни цільового призначення 
паїв знімаються. Але, нажаль, більшість власників земельних 
наділів, що провели цю операцію, залишаючись без своїх паїв, 
отримують мізерну суму грошей і нікому непотрібну земельну 
ділянку. Таким чином, в минулому році у Житомирському ра-
йоні було «продано» декілька паїв, які мали дуже вигідне місце 
розташування. Але простий власник отримав не більше 5 тис. 
грн. за гектар свого наділу. Після проведення кількох процедур, 
спекулянт перепродав колишні паї якомусь земельному магнату 
і поповнив власний гаманець тисячами доларів.

Головним для власників земельних паїв є обмін їх кровно 
зароблених земель не з жадібними перекупниками, а з інши-
ми власниками рівноцінних паїв, від чого у виграші залиша-
ються обидві сторони. Після укладення договору міни, кожен 
отримає земельну ділянку великої площі та без вищезазначе-
них обмежень. Ціна набутої земельної ділянки одразу зросте, 
крім того, в будь-який зручний момент її можна буде продати 
за належну суму грошей, не чекаючи пропозицій на жахливих 
умовах. Цією можливістю користуються скупники паїв, чому 
ж тоді не скористатись цим правом і Вам! До того ж, відповід-
но до останніх змін в законодавстві України, при укладанні 

договору міни нові державні акти робити не потрібно, що сут-
тєво зекономить час та кошти. Підтвердженням Вашого права 
власності на обміняний пай буде сам договір міни.

Законодавство України дозволяє власникам земельних паїв 
надавати свої наділи в оренду. Але саме з орендою, часто ви-
никає безліч проблем, зокрема, через несвоєчасність або від-
сутність орендної плати. Для уникнення цієї проблеми, варто 
звернути увагу на договір оренди землі, який укладається. Він 
має бути не власноруч складеним, а типовим, який затвердже-
но Постановою КМУ №220 від 3.03.2004 року «Про затвер-
дження типового договору оренди землі». В такому договорі 
передбачені всі істотні умови, що відповідають чинному за-
конодавству. Крім того, для захисту свого права на своєчасне 
отримання орендної плати, при укладанні договору оренди 
землі, власнику паю варто знати, що його розірвання в одно-
сторонньому порядку допускається, якщо орендар не вносить 
плату за користування землею протягом трьох місяців під-
ряд. Така норма передбачена статтею 782 Цивільного кодексу 
України. Ця умова значно спрощує процедуру розірвання до-
говору оренди землі і не змушує власника паю шукати спра-
ведливості в суді.

Для підтвердження того, що розірвання договору оренди 
в односторонньому порядку відповідає вимогам чинного за-
конодавства, господарю земельної ділянки необхідно подати 
до структурного підрозділу державного земельного кадастру 
пакет таких документів:

1. Заява про реєстрацію припинення дії договору оренди землі.
2. Власний екземпляр договору оренди землі.
3. Документи, що свідчать про несплату грошей за оренду 

паю протягом трьох місяців підряд.
4. Документ, який посвідчує, що орендар отримав повідом-

лення від власника земельного паю про припинення дії дого-

вору оренди землі.
Так, керуючись діючим законодавством, власники паїв 

змогли забрати свої земельні ділянки назад в сільськогоспо-
дарського товариства, що розташоване в Житомирському ра-
йоні і передати їх в найм платоспроможним орендарям. Хоча, 
коли ці власники зверталися до керівництва аграрного під-
приємства, щоб повернути свою землю або отримати орендну 
плату, не знаючи законодавства, то отримували у відповідь або 
відмови, або пропозиції подати на них до суду.

Ще однією поширеною проблемою у власників паїв, які 
надають в оренду свої земельні ділянки, - є їх виснаження, 
що призводить до погіршення корисних властивостей земель. 
Орендарі, на відміну від власників, не піклуються про стан зе-
мельних наділів, якими тимчасово користуються, і можуть за 
кілька років, вирощуючи на них ріпак, або інші технічні куль-
тури, повернути господарю замість родючих чорноземів пісок. 
Тому, власникам земельних паїв необхідно знати, що після 
припинення дії договору, орендар має повернути їм земель-
ну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він її 
одержав в оренду, а у разі погіршення корисних властивостей 
орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, 
власник паю має право на відшкодування збитків. Розмір цих 
збитків визначається сторонами, або в судовому порядку, у ви-
падку, коли згоди між власником і орендарем дійти неможливо.

Звичайно, в законодавстві України щодо паїв можна знай-
ти ще безліч недоліків, через які виникають суперечності, але 
всі ці проблеми неможливо охопити в одній статті. Сподіває-
мось, що викладений матеріал допоможе власникам паїв уник-
нути тих проблем, з якими вони зустрічаються в повсякденно-
му житті, і почати використовувати власні земельні ділянки з 
більшою користю для себе.

Андрій Барановський, http://zemlia.ucoz.ua/

ДОГОВІР МІНИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ
Щодо яких земель можна укладати договір міни?
Заборона на відчуження земельних ділянок, яка встанов-

лена пунктом 15 Перехідних положень ЗКУ, поширюється на 
укладення договорів міни земельними ділянками не усіх ка-
тегорій. Це означає, що власники землі можуть безперешкод-
но укладати договори міни земельних ділянок, наданих для 
ведення особистого селянського господарства, присадибні 
земельні ділянки, ділянки для садівництва, дачного та гараж-
ного будівництва.

Також слід пам’ятати, що не може бути предметом догово-
ру міни земельна частка (пай), тобто майнове право власника 
такої частки (паю) на отримання (виділення в натурі) земель-
ної ділянки певної вартості, місце розташування та фактичний 
розмір якої є невідомими.

Які вимоги встановлені чинним законодавством щодо 
укладення договору міни земельної ділянки?

Укладання договорів міни земельних ділянок здійснюєть-
ся відповідно до положень ЦКУ з урахуванням вимог, визна-
чених ст. 132 ЗКУ.

Згідно із ст. 715 ЦКУ за договором міни кожна із сторін зо-
бов’язується передати другій стороні у власність один товар в 
обмін на інший товар. Предметом договору міни можуть бути 
земельні ділянки, які належать громадянам на праві власності, 
мають установлені межі та певне місце розташування.

Договори міни земельних ділянок повинні укладатися в 
письмовій формі і посвідчуватися нотаріально. Слід зазначи-
ти, що до договорів міни застосо¬вуються загальні положення 
про купівлю-продаж, положення про договір поставки, дого-
вір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в 
договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов’язання.

Договори міни земельними ділянками, які укладено з по-
рушенням встановленого законом порядку обміну, визнаються 
недійсними за рішенням суду.

За укладення правочинів з порушенням земельного зако-
нодавства громадяни та юридичні особи несуть цивільну, ад-
міністративну або кримінальну відповідальність відповідно 
до законодавства.

Для чого у договорі міни земельної ділянки необхідно за-
значати її вартість?

Відповідно до вимог чинного законодавства у договорі про 
перехід права власності на земельну ділянку зазначається вар-
тість земельної ділянки, що обмінюється.

Визначення вартості земельних ділянок необхідно для того, 
щоб встановити, чи є їх вартість рівноцінною. Також, слід мати на 
увазі, що це є вимогою Цивільного і Земельного кодексів України.

Які види грошових оцінок здійснюються перед укладен-
ням договору міни земельної ділянки?

Перед укладенням договору міни земельної ділянки про-
водиться нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка 
застосовується для справляння державного мита при укладен-
ні угод та експертна грошова оцінка земельної ділянки, яка 
застосовується для встановлення дійсної вартості земельної 
ділянки.

Розрахунок експертної грошової оцінки земельної ділянки 
проводиться організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцен-
зію). Вартість робіт з визначення грошової експертної оцінки 
земельних ділянок при обміні становить приблизно 300 грн.

Довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділян-
ки надають державні органи земельних ресурсів.

Чи обов’язково у договорі міни має зазначатися вар-
тість земельної ділянки, що була визначена експертом?

Сторони не зв’язані визначеною експертом оцінкою зе-
мельної ділянки, і в договорі можуть встановити іншу взаємно 
погоджену ціну земельних ділянок.

З якого моменту договір міни земельної ділянки вважа-
ється укладеним?

Договір міни земельними ділянками вважається укладе-
ним з дня його нотаріального посвідчення. Також слід пам’я-
тати, що власники, які обмінялися земельними ділянками, 
повинні зареєструвати договори міни земельними ділянками 
в органах, уповноважених проводити реєстрацію прав на зем-
лю, тобто районному (міському) відділі (управлінні) з питань 
земельних ресурсів.

Чи можна земельну ділянку, окрім міни на рівноцінну 
земельну ділянку, обміняти на будь-яке інше майно?

Чинний ЗКУ не містить заборони щодо виду товару, на 
який саме можуть обмінюватись земельні ділянки: тільки на 
рівноцінні земельні ділянки чи на будь-яке інше майно.

Щодо земельних ділянок (не призначених для ведення 
селянського (фермерського) господарства або сільськогоспо-
дарського виробництва), на які не поширюється заборона на 
їх відчуження до 01.01.2007 р., можуть укладатись договори 
міни, згідно із статтями 715, 716 ЦКУ.

Частина 3 ст. 715 ЦКУ передбачає, що договором міни 
може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що 
обмінюється на товар меншої вартості. Поруч з цим, в ч. 4 цієї 
ж статті передбачено можливість обміну майна на роботи (по-
слуги). Це означає, що згідно чинного ЦКУ земельну ділянку 
можна обміняти на іншу земельну ділянку (не обов’язково рів-
ноцінну), будь-який інший товар, роботи (послуги).

Коли до сторін переходить право власності на обміню-
вані земельні ділянки та/чи інше майно?

Право власності на обмінювані товари переходить до сто-
рін одночасно після виконання зобов’язань щодо передання 
майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором 
або законом. Тобто при проведенні міни передбачена одночас-
ність виникнення права власності на обмінювані товари в обох 
сторін, незалежно від того, хто отримав товар в своє розпоря-
дження раніше. Право власності виникає після останньої за 
часом передачі товару, а не за першою подією.

Чи потрібно сплачувати державне мито за нотаріаль-
не посвідчення договору міни земельної ділянки?

Так, потрібно. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів 
України «Про державне мито» за посвідчення договорів відчу-
ження земельних ділянок, які перебувають у власності громадя-
нина, що здійснює таке відчуження стягується державне мито 
у розмірі 1 відсотка від суми договору, але не менше одного 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 17 грн.

Від сплати державного мита звільняються лише громадя-
ни, власники зе¬мельних часток (паїв), яким виділили в натурі 
(на місцевості) земельні ділян¬ки, при посвідченні договорів 
міни земельних ділянок (п. 45 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міні-
стрів України «Про державне мито»). Проте, слід мати на ува-
зі, що такі громадяни не вправі відчужувати до 01.01.2017 р. 
належні їм земельні ділянки, які були їм виділені для ведення 
селянського (фермерського) господарства та іншого товарного 
сільськогосподарського виробництва.

Які документи необхідно подати нотаріусу для посвід-
чення договору міни земельними ділянками?

Для посвідчення договору міни земельними ділянками не-
обхідно подати:

— документи, що посвідчують право власності громадян 
на земельні ділянки (державні акти на право власності земель-
ними ділянками, свідоцтва про прийняття спадщини, догово-
ри про придбання земельних ділянок);

— розрахунок грошової експертної оцінки земельних ді-
лянок;

— довідку з районного відділу земельних ресурсів про 
грошову нормативну оцінку земельних ділянок;

— довідку з сільської ради про відсутність заборони на 
відчуження земельних ділянок.

Необхідно також з собою мати паспорти і довідки про при-
своєння ідентифікаційного номеру.

Юридичний відділ АФЗУ
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ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ НАЙБІЛЬШИЙ ПОЛУНИЧНИЙ КООПЕРАТИВ?

Партнерський проект по створенню полуничного ко-
оперативу було впроваджено в рамках співробітництва 
Міжнародного благодійного фонду «Добробут Громад», 
«Данон Екосистем Фонду», компаній «Дантрейд», «Да-
нон» в Україні та Heifer International (США). Полуничний 
кооператив було створено в 2011 році на базі існуючого 
в селі Лосятин молочного кооперативу «Лосятинське мо-
лочне джерело», а вже в 2012 році засаджено перших 10 га 
полуниці. Станом на червень 2016 року площі насаджень 
займають 23,5 га, прогнозований врожай 2016 року скла-
дає 200 тонн.

Вирощування полуниці проводиться за новітніми тех-
нологіями в галузі ягідництва: на гребенях із використан-

ням крапельного поливу, а для живлення та обробки рослин 
використовуються лише якісні добрива провідних компа-
ній-виробників, що мають сертифікати відповідності.

Надія Залевська, голова Лосятинської сільської ради, 
повідомила, що впродовж діяльності проекту постійну 
та сезонну роботу отримали понад 700 осіб, в тому чис-
лі близько 200 сільських жителів регіону цього року. Як 
розказала Наталія Лиса, директор з зовнішніх, корпора-
тивних та юридичних питань «Данон» в Україні, розвиток 
таких проектів дає компанії можливість створити умови 
для безперебійного постачання якісної української сиро-
вини (близько 80% вирощеної в кооперативі полуниці по-
стачається для виробництва молочної продукції «Данон» 
в Україні та майже повністю покриває потреби компанії у 
даній ягоді).

Андрій Галяс, керівник проекту «Розвиток полунич-
них кооперативів», заявив, що ягідний напрямок починає 
розвиватися і в інших областях – створюються сімейні 
ферми, подаються заявки на гранти, а відтак покращуєть-
ся і добробут селян.

Про проект «Розвиток полуничних кооперативів»
Проект офіційно відкрито у червні 2012 року. Тоді ж 

було засаджено перші 10 га полуниці. За час діяльності 
проекту проведено підготовчі польові роботи та роботи з 
забезпечення рослин водою, шляхом будівництва накопи-
чувального басейну площею 0,4 га, а також відновлення 
свердловини. Закуплено трактор, розкидач добрив, опри-
скувач, дискову борону, фрезу, грядоутворювач, сучасну 
систему крапельного зрошення, мотокоси та мотобло-
ки для прополки та обробки міжрядь, а також потужний 

електрогенератор. Лосятинська сільська рада надала в 
оренду дві кімнати під офіс кооперативу, а районна рада 
оплатила їхній ремонт. Окрім того, кооператив орендує в 
сільської ради токове приміщення та будівлі на ньому. Для 
забезпечення ефективної логістики полуниці проект про-
фінансував будівництво камери охолодження, термо-авто-
мобіля та електронавантажувача.

Відповідно до діючого контракту з компанією «Данон» 
кооператив може збувати 20% врожаю на свіжий ринок та 
80% на переробку, що дозволить забезпечити відповідний 
рівень рентабельності. За період діяльності проекту 90 се-
лянських родин скористалися послугами кооперативу та 
закупили саджанці за гуртовими цінами, більше 700 осіб 
отримали сезонну роботу, що дало їм змогу не виїжджа-
ти в пошуках роботи за кордон та підвищити свої доходи 
більше ніж на 50%.

У 2014 році проект розпочав активну співпрацю з сі-
мейними фермами, які займаються вирощуванням полу-
ниці. Цього року до проекту залучено п’ятьох фермерів із 
Тернопільської та Львівської областей. В сукупності вони 
засадили 5,5 га полуниці на умовах співфінансування, що 
демонструє готовність фермерів частково фінансувати ви-
трати, пов’язані з вирощування полуниці, що в свою чергу 
свідчить про їхню віру в економічну доцільність та ста-
лість ідеї даного проекту.

Проект має на меті допомогти принаймні 500 власни-
кам ОСГ підвищити власні прибутки, шляхом об’єднання 
їх в СОКи для виробництва полуниці на основі сучасних 
технологій та гуртового продажу через кооператив.

За інформацією http://agravery.com

СІМЕЙНІ ФЕРМИ В УКРАЇНІ: ЧИ МОЖЛИВО ЦЕ СЬОГОДНІ? 
Ідея такої довгоочікуваної законодавчої ініціативи поля-

гала у тому, щоб прийняти у новій редакції Закон України 
«Про особисте селянське господарство», однак на ділі вийш-
ло лише прийняти деякі не зовсім чіткі зміни до Закону Укра-
їни «Про фермерське господарство», які стосуються окремих 
положень про набуття статусу сімейних фермерських госпо-
дарств. Отже, Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
фермерське господарство» щодо стимулювання створення та 
діяльності сімейних фермерських господарств» від 31 берез-
ня 2016 року № 1067-VIII (надалі – Закон).

Основні зміни, прописані в Законі, наступні:
1. Дещо змінилося в порядку реєстрації ФГ. Раніше воно 

могло бути лише юридичною особою, зараз же фермерське 
господарство підлягає державній реєстрації і як юридична 
особа, і як фізична особа-підприємець. Таким чином ФОПу 
буде присвоюватися статус с/г виробника, а це дасть змогу 
користуватися спрощеною системою оподаткування.  Проте 
тут не все так просто і однозначно, адже на спрощеній сис-
темі оподаткування четвертої групи мають право перебувати 
товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського то-
варовиробництва за попередній податковий (звітний) рік до-
рівнює або перевищує 75%. Це означає наступне: щоб мати 
спрощену систему оподаткування, необхідно офіційно пока-
зати виробництво с/г продукції не менше ніж 75% від загаль-
ної діяльності протягом одного попереднього року.

Реєстрація ФГ проходить у порядку, встановленому на-
ступними документами:

- ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань» від 15 
травня 2003 року № 755-IV;

- наказом Міністерства юстиції України «Про затверджен-
ня Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи» від 9 лютого 2016 р № 359/5.

Варто зазначити, що ніякої спрощеної процедури реє-
страції для сімейних фермерських господарств не передбача-
ється. Сімейне ФГ, зареєстроване як юридична особа, діє на 
підставі Статуту. Сімейне ФГ, яке не є юридичною особою, 
організовується фізичною особою-підприємцем (ФОП) са-
мостійно або з членами своєї сім’ї. Підстава для цього – до-
говір про створення сімейного фермерського господарства, 
який укладається з членами сім’ї у письмовій формі і пови-

нен бути нотаріально посвідчений. При цьому голова даного 
сімейного фермерського господарства – член сім’ї, зареє-
стрований як ФОП, що обов’язково прописується в договорі. 

2. Важлива передумова для державної реєстрації ФГ – 
набуття  громадянином України або кількома громадянами 
України, які виявили бажання створити фермерське господар-
ство, права власності або користування земельною ділянкою. 

Отже, закономірно виникає питання: де ж брати землю 
для ведення сімейного ФГ? Список земель, які можна ви-
користовувати для фермерування, розширили. Тепер окрім 
земель із цільовим призначенням для ведення фермерського 
господарства дозволили використовувати ще й землі для ве-
дення товарного сільськогосподарського виробництва та для 
ведення особистого селянського господарства.

Змінами до статті 7 ЗУ «Про фермерське господарство» 
регламентовано, що надання земельних ділянок державної 
та комунальної власності у власність або користування для 
ведення фермерського господарства здійснюється в порядку, 
передбаченому Земельним кодексом України. 

Варто зазначити, що у лютому 2016 року до Земельно-
го кодексу було внесено зміни, які передбачають отримання 
фермерами землі виключно через процедуру аукціону. Це 
випливає зі ст. 134 Закону України «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України щодо проведення земельних 
торгів» від 18 лютого 2016 року № 1012-VIII, відповідно до 
якої  з переліку земельних ділянок, які не підлягають про-
дажу на земельних торгах, виключено ділянки для ведення 
фермерського господарства. Раніше фермери мали змогу взя-
ти в оренду землю державної або комунальної власності без 
аукціону, однак цим почали зловживати великі агрохолдинги, 
оформляючи ділянки на підставних фермерів, тому від цієї 
норми законодавці відмовились.

Для сімейних ФГ ніяких особливих умов для набуття 
права власності або користування земельною ділянкою закон 
не передбачає. Отже, дуже ймовірна ситуація, що для того, 
щоб взяти в оренду сусіднє поле, доведеться змагатися за 
нього на загальних торгах.

3. Фермерське господарство може отримати статус сімей-
ного за умови використання праці членів такого господар-
ства, якими є виключно члени  сім’ї, відповідно до статті 3 
Сімейного кодексу України. Також зазначено,  що існує мож-
ливість залучати до сезонних (наприклад, збір малини, полу-
ниці, ягід) та окремих робіт найманих працівників (тракто-

ристи, механізатори, інженери, бухгалтери). 
Проте із даного Закону зовсім не зрозуміло, яким орга-

ном буде надано відповідний статус та що він дає по суті, на 
практиці? Чи варто взагалі за нього перейматися? Можливо, 
статус сімейного для ФГ буде надавати реєстратор, можливо 
податкова, питання залишається відкритим. 

Корисність для с/г виробника цього статусу теж доволі 
примарна і прописана лише у статті 9 Закон України «Про 
фермерське господарство», яка доповнена частиною п’ятою 
такого змісту: «фермерським господарствам зі статусом сі-
мейних фермерських господарств надається додаткова дер-
жавна підтримка у порядку, передбаченому Законом України 
«Про державну підтримку сільського господарства України». 
Проте, виходячи зі змісту даного закону, жодної додаткової 
підтримки саме сімейним ФГ не надається.

Отже, які ж можна зробити основні висновки із прийня-
того Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про фермерське господарство» щодо стимулювання ство-
рення та діяльності сімейних фермерських господарств»? 
Його всі очікували, але толку від цього законодавчого акту 
на практиці буде мало. Справа в тому, що створення повно-
цінних сімейних ферм справді є актуальним питанням сього-
дення. Таким шляхом розвивалась аграрна сфера у більшості 
розвинених країн, і нині сімейні фермерські господарства є 
невід’ємною частиною найбільш успішних світових еконо-
мік. Проте очікувалося, що будуть створені передумови для 
спрощення або й усунення всіх бюрократичних механізмів, 
які заважають розвиватися новим формам господарювання. 
Цього не сталося, принаймні поки що.

Що ж ми побачили на ділі? Всі сімейні ФГ підлягають 
обов’язковій реєстрації; будуть отримувати землю для обро-
бітку на загальних засадах, конкуруючи з набагато крупні-
шими гравцями агроринку; статус «сімейне» не дає по суті 
жодних переваг  у веденні господарської діяльності. 

Виходячи з даного Закону, мета держави одна: пере-
вести особисті селянські господарства в іншу площину, щоб 
мати змогу отримувати за надлишкову продукцію, яка йде 
на продаж, податки. Однак додаткових стимулів для самоо-
рганізації селян у сімейні фермерські господарства поки не 
розроблено, тому їх масове створення залишається досить 
примарним.

Коментар надано партнером АФЗУ
юридичною компанією «Справа честі».

ПРОДАЖ ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ – ЦЕ ДЕРЖАВНА ЗРАДА...

На сесії Верховної Ради озвучили інформацію про 
продаж держпідприємств сільськогосподарського при-
значення. Це держпідприємства, які у своєму активі ма-
ють тисячі гектарів орних земель.

Що стоїть за ініціативою продати такі сільгосппід-
приємства говоримо з головою Асоціації фермерів і 
приватних землевласників «Відродження Полтавщини» 
Віктором Галичем.

- Серед держпідприємств, що займаються сіль-
ськогосподарським виробництвом, зокрема, і Дібрів-
ський кінний завод, що на Миргородщині. У нашому 
Миргородському районі є два держпідприємства, які 
вирощують пшеницю, займаються свинарством, пта-
хівництвом, конярством із замкнутим циклом вироб-

ництва і мають близько 10 тисяч гектарів землі, - каже 
Віктор Анатолійович. - Ви думаєте, хтось через прива-
тизацію хоче розвинути те ж свинарство чи подвоїти 
поголів’я корів? Ні! Тих, хто під час мораторію на про-
даж землі в Україні хоче через парламент проштовхну-
ти закон про продаж таких держпідприємств, зазіхають 
на ласі шматки землі за копійки. Лише земля і нічого 
більше таких ділків не цікавить,– переконаний Віктор 
Галич.

Галич обурений тим, що автори ідеї продажу землі 
держпідприємств навіть не заїкаються про виділення 
земельних паїв селянам, котрі все життя пропрацюва-
ли на таких підприємствах. Спритники з кількох олі-
гархічних груп просто хочуть вкрасти землю, прикри-

ваючись приватизацією. А розмови про необхідність 
наповнення бюджету – то байки для легковірних.

- У країнах Європи, в США не менше 25 % підпри-
ємств знаходиться у державній власності, - наголошує 
Віктор Галич. - А в Україні лише 8% підприємств на-
лежать державі. Хочуть приватизувати «Артемсіль» і 
«Укрспирт». Хоча в усі часи на сіль, на спирт була дер-
жавна монополія. А у нас це хочуть за безцінь продати 
«своїм» людям. Цього ніяк не можна допустити! Недар-
ма ж Петро Порошенко не продає свій бізнес, бо каже, 
що в нинішній економічній ситуації це не вигідно, а дер-
жавне, виходить, можна...

Розмовляла Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського обласного медіа-клубу
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ПРОЕКТ АФЗУ ТА КОМПАНІЇ ПАТ «КВАЗАР» З 
ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ
НА АУКЦІОНАХ ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ.

Наші напрямки:
-Обладнання для м’ясопереробки, вторинної переробки та розфасовки:
від ліній з забою до установок для копчення і в'ялення напівфабрикатів
-Обладнання длявиробництва та переробки молока: 
від танків по зберіганню молока, сепараторів, пастеризаторів, гомогенізаторів,форм 
для сиру до ліній з виробництвамолокопродуктів (в т.ч. сирів, сухого та згущеного 
молока)
-Обладнання з виробництва вина виноградного та коньяків:
від ліній з розливу до дубових бочок для витримки вина чи коньяку
-Трактори,телескопічні та фронтальні навантажувачі та екскаватори, а також 
зернозбиральні, кормозбиральні, картоплезбиральні комбайни, розсіювачі мі-
неральних 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 збанкруті-
лих компаній або компаній, щотехнічно переоснащуються.
Відповідність
-Повна відповідність європейським технологіям та стандартам ЄС, щопідтверджу-
ється 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 ви-
трачати 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 виїз-
ду фахівця для огляду техніки. Повна відповідність заявлених та фактичних харак-
теристик.
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


