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ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 13-14 (359-360)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-31 ЛИПНЯ 2015 року 

Верховна Рада України з другої спроби підтримала 
законопроект № 2173а «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України щодо удосконалення адміністру-

вання податку на додану вартість». За відповідне рішен-
ня проголосували 233 народних депутатів.

Детальніше на сторінці 2 видання.

ЗАВДЯКИ СПІЛЬНИМ ЗУСИЛЛЯМ 
АГРАРІЇВ ВЕРХОВНА РАДА ЗБЕРЕГЛА 
СПЕЦРЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ

ЯГІДНІ МІСЦЯ:
ЧИ Є ПРИБУТОК ВІД 

ПОРІЧКИ АБО ОЖИНИ?

Крім суниці, вишні та винограду українські ферме-
ри поступово починають вирощувати й більш екзотичні 
для промислового виробництва ягоди — порічки, аґрус 
та ожину. Що це їм дає? Про це матеріал на сторінці 6 
видання.

ЯК ПОЗНАЧИТЬСЯ 
АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА 
НА СИТУАЦІЇ В СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ?

Восени Україна планує розпочати широкомасштабну 
адміністративно-територіальну реформу. Справа не обме-
житься лише запровадженням нових назв територіальних 
одиниць. Докорінно має змінитися не лише адміністра-
тивно-територіальний устрій держави, а й чинна система 
управління справами суспільства. Вона, зокрема, перед-
бачає максимальну децентралізацію влади, формування 
територіальних громад на принципово нових засадах, пе-
редачу додаткових повноважень місцевим органам влади. 

Як адміністративно-територіальна реформа позна-
читься на ситуації в сільській місцевості? Про це говоримо 
з головним юридичним радником Проекту USAID «АгроІн-
вест» Павлом КУЛИНИЧЕМ на сторінці 9 видання.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ПОТРІБНО 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ

Мабуть вже всі, хто спричинився до процесу децентра-
лізації усвідомили, що ця справа є не лише розширенням 
прав місцевих громад, скільки збільшенням відповідаль-
ності керівництва перед громадами, а громад перед краї-
ною. У самостійнитись задля єднання України, її регіонів, 
громад, громадян. Усамостійнитись заради власного роз-
витку та належного внеску в загальнодержавну скарбни-
цю. Усамостійнитись заради вибору найоптимальніших 
прибуткових форм та видів виробництва, адекватних кон-
кретному регіону, гміні, селу, місту. Це не варіанти, а сто-
рони одного цілого.

Точки зору простих фермерів читайте на сторінці 8 
видання.

В УМАНІ Й ПОЗА 
УМАННЮ ПОБУВАЛИ 

ПОЛТАВСЬКІ ФЕРМЕРИ

Робота на землі – непереробна: як не ореш, сієш, 
борешся з бур’янами та жнивуєш, то ремонтуєш тех-
ніку чи пораєшся біля худоби. Не до відпочинку. Втім, 
члени Асоціації фермерів та приватних землевласників 
«Відродження Полтавщини» перед початком жнив «ви-
кроїли» три дні, щоб започаткувати співпрацю з інши-
ми обласними фермерськими асоціаціями. А розпочати 
вирішили з візиту за Дніпро - до колег з Асоціації фер-
мерів Черкаської області, про що розповідь на сторінці 
3 видання.

ГРАНУЛЬОВАНЕ ОРГАНІЧНЕ 
ДОБРИВО «NPK 5-3-3» - 

ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ 
ПРИ ЗМЕНШЕННІ ВИТРАТ

В сучасних умовах фінансової нестабільності, по-
стійного зростання вартості основних засобів виробни-
цтва, падінні платоспроможності населення триматися 
на плаву та отримувати прибутки може лише те фермер-
ське господарство, яке на основі використання сучас-
них екологічних технологій досягає зменшення витрат, 
збільшення урожайності, а в цілому підвищення ефек-
тивності та рентабельності виробництва.

Як цього досягнути? Витрачати менше, а отримувати 
більше. Один із шляхів – використовувати у рослинни-
цтві гранульоване органічне добриво «NPK 5-3-3».

Розповідь про це на сторінці 7 видання.

«ФЕРМЕР УКРАЇНИ 2015»: 
ПРЕДСТАВИТИ ТЕ, ЩО В ПЕРШУ 

ЧЕРГУ НЕОБХІДНО ФЕРМЕРУ
З 23 по 25 вересня 2015 року на території НК «Експоцентр 

України» (м. Київ, вул. Ак. Глушкова, 1,) відбудеться сільсько-
господарська виставка «Фермер України».

Організатори виставки запланували ряд важливих 
для фермерів заходів, покликаних задовольнити їх по-
треби в нових технологіях, інвестиціях та розвитку фер-
мерського бізнесу.

Про деякі з них можливо ознайомитися на сторінках 
11 та 12 видання
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ЯК МИ БОРОЛИСЯ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ СПЕЦРЕЖИМУ ПДВ
АФЗУ на своєму сайті вже повідомляла про те, що Вер-

ховна Рада України підтримала законопроект № 2173а "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдоско-
налення адміністрування податку на додану вартість". Цим 
законодавчим актом удосконалено функціонування системи 
електронного адміністрування податку на додану вартість 
для ефективного його запровадження на постійній основі з 1 
липня 2015 року. За відповідне рішення віддали свої голоси 
233 народних депутати.

За словами Голови комітету з питань податкової і мит-
ної політики Верховної ради України, народного депутата з 
фракції «Блок Петра Порошенко» Ніни Южаніної, всі розді-
ли, які стосувалися аграріїв у частині скасування спец режи-
му справляння ПДВ, із даного законопроекту вилучаються, а 
саме статті 6, 12, 13 та деякі інші. Крім того, були досягнуті 
домовленості про внесення змін до пункту 34 Перехідних 
положень «Податкового кодексу України», що штрафи за 
несвоєчасну реєстрацію податкових накладних не застосо-
вуються до платників податків до 1 жовтня 2015 р.

Слід зазначити, що народні депутати проголосували за 
вищезгаданий законопроект лише з другої спроби, відтак 
повинно бути зрозуміло, що шлях до парламентської згоди 
виявився складним.

Нашій редакції відомо, що консенсусу народним обран-
цям вдалося досягти значною мірою завдяки реальному тис-
ку з боку аграріїв, які неодноразово збиралися під стінами 
парламенту, а потім, облишили свої жнивні справи, зібрали-
ся на 5-й Всеукраїнський аграрний форум, щоб спільними 
зусиллями дати владі зрозуміти, до яких наслідків можуть 
призвести необдумані економічні випади проти аграрного 
сектору.

Новіков Геннадій Володимирович, Голова Аграрного 
союзу України, відкриваючи зібрання, зазначив, що сьогод-
ні єднання всіх аграрних організацій настільки тісне, що 
аграрії здатні на рішучі спільні рішення і дії, адекватні тим 
викликам, які їм шлють недостатньо обгрунтовані дії уряду. 
„Вже залишилися в минулому ті часи, – підкреслив допові-
дач, – коли ми лише скаржилися один одному і чекали від 
можновладців вирішення наших проблем. Тепер ми здатні 
запропонувати уряду своє бачення проблем і шляхів їх ви-
рішення. Бажання змінити систему оподаткування сільгосп-
виробників виникло ще в уряду Азарова 3 роки тому. Саме 
тоді ми вперше провели Всеукраїнський аграрний форум у 
Харкові, на якому рішуче висловили свою консолідовану по-
зицію й попередили про те, що надалі у відповідь на утиски 
з боку влади аграрії вже не будуть мовчати, а реагуватимуть 
адекватно. Чого нам вдалося досягти, так це взаєморозумін-
ня з Мінагрополітики, і це вже важливо. В стратегії розвитку 
АПК, розробленій Міністерством, враховані наші пропози-
ції, в тому числі в частині економічних питань сільгоспви-
робництва. Було б ще краще, якби їх брали до уваги також 
Міністерство фінансів, Мінекономіки  та Фіскальна служба. 
Не хочуть, але однаково мусять! Коли аграріїв уперто не чу-
ють, їм доводиться підняти голос, у тому числі з трибуни 
Всеукраїнського аграрного форуму, як ми це робимо сьогод-
ні. Нас мусять почути й зрозуміти. А ні, то ми залишаємо 
за собою право висунути уряду такі аргументи, які змусять 
його піти назустріч годувальникам українського народу”.

Павленко Олексій Михайлович, Міністр аграрної по-
літики та продовольства України, розповів присутнім 
про ту роботу, яку Міністерство проводить в Уряді й Вер-
ховній Раді з метою уникнути радикальних змін системи 
оподаткування АПК, нищівних для українського агробізнесу 
та українського села. Не приховуючи, що скасування пільг 
щодо справляння ПДВ для аграріїв певною мірою є вимогою 
МВФ, міністр зазначив, що така позиція закордонних добро-
зичливців не є остаточною і в ході дискусій її вдалося дещо 
скоригувати. Кредитори повинні зрозуміти, що Україна є 

хліборобською країною, тому саме трудівники села повинні 
мати виключне право на формування її економічної стратегії. 
Поки що вдалося зберегти статус-кво, але чи надовго? По-
переду – знову боротьба, і перемогти в ній можна тільки за 
рахунок згуртованості, єдності всіх аграріїв.

Бакуменко Олександр Борисович, народний депутат 
України, заступник голови Комітету Верховної Ради 
України з питаньаграрної політики та земельних відно-
син, коротко, але змістовно й аргументовано розповів про ті 
негативні наслідки, до яких може призвести зміна системи 
оподаткування аграрного сектору. За його словами, разом із 
електронними рахунками до прикінцевих положень законо-
проекту № 2173а спідтишка всунули норму щодо скасування 
спецрежиму справляння ПДВ. На прохання аграріїв, 17 черв-
ня було проведене комітетське слухання, на яке запросили 
Міністрів фінансів та Агрополітики, провідних економістів, 
експертів, керівників фермерських господарств та інших 
фахівців. Комітет вирішив: не допустити скасування спеці-
ального режиму справляння ПДВ для села. На думку Олек-
сандра Борисовича, нинішній уряд намагається торпедувати 
спецрежим оподаткування ПДВ нібито під тиском закордон-
них кредиторів. Але варто нагадати новим реформаторам, 
що АПК сьогодні дає країні 17 мільярдів долларів валютної 
виручки, 10 мільярдів позитивного сальдо торгового балан-
су, а курс національної валюти значною мірою залежить від 
трудівників села. Це аграрії за 14 років збільшили обсяги ві-
тчизняного експорту у 8 разів,  помножили ВВП на 4,5, роз-
ширили обсяги товарного виробництва в рослинництві на 
52 %, а в тваринництві на 34 %. Сьогодні продукція нашого 
АПК експортується в 90 країн, а в 2001 році Україна імпор-
тувала навіть... картоплю! Такого прориву годі було чекати 

від пограбованого „попередніками” сільського господарства, 
і це заслуга українських селян. Тож не треба їх гнобити не-
справедливими податками, адже це все одно, що різати кур-
ку, яка несе золоті яйця.

Шеремета Віктор Васильович, Віце-президент АФЗУ, 
в своєму виступі наголосив: „Те, що ми сьогодні відклали 
найневідкладніше, тобто жнива, і зібралися на цей Форум, 
свідчить про життєву важливість обговорюваного питання. 
Ми вже втомилися від так званих реформ. Купуємо добрива, 
пальне, сільгосптехніку й запасні частини, засоби агрохімії, 
не торгуючись, за цінами монополістів. А продаємо свою 
продукцію іноді за демпінговими цінами. Кредити, оренда, 
інші фермерські видатки теж з кожним роком вагоміші. Мов-
чали, довго терпіли. Але тепер, коли над нами нависла чер-
гова „реформа” в оподаткуванні, мусимо попередити волюн-
таристів: селяни можуть вибухнути, і тоді тим розумникам 
і розумницям, які ніколи не бачили, як росте хліб чи карто-
пля, але вправно маніпулюють цифрами, доведеться тікати з 
країни. Якщо встигнуть. А то сакраментальна фраза „куля в 
лоба” може стати пророчою. А для початку пропоную ого-
лосити всеукраїнський попереджувальний аграрний страйк– 
не для розвалу України, а для її збереження як суверенної 
держави”.

Вислухавши виступи інших учасників, Форум прийняв 
рішення, в якому перед Урядом поставлена вимога чітко та 
беззастережно дотримуватись норм Коаліційної угоди та не 
порушувати закони держави, положення Коаліційної Угоди, 
Програми дій Уряду та Податковий КодексУкраїни, якими 
визначено незмінність системи оподаткування аграрного 
сектору до 1 січня 2018 року.

Також учасники форуму почули завіряння народних де-
путатів-аграрників, що були присутні на зібранні, що вони 
не допустять прийняття цього законопроекту і будуть вдава-
тися до самих крайніх конституційних кроків, а при необхід-
ності і до блокування трибуни,що фактично і відбулося на 
пленарному засіданні.

Володимир ЯРОШЕНКО

ЗАВДЯКИ СПІЛЬНИМ 
ЗУСИЛЛЯМ АГРАРІЇВ 

ВЕРХОВНА РАДА 
ЗБЕРЕГЛА СПЕЦРЕЖИМ 
ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ

Законодавчим актом удосконалено функціонування 
системи електронного адміністрування податку на до-
дану вартість для ефективного його запровадження на 
постійній основі з 1 липня 2015 року.

Голова комітету ВР з питань податкової і митної полі-
тики, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошен-
ко" Ніна Южаніна зачитала під стенограму результати 
домовленості прем'єр-міністра України Арсенія Яценю-
ка і представників аграрного сектора.

Так, за її словами, всі розділи які стосувалися аграрі-
їв, щодо скасування спец режиму з ПДВ по даному зако-
нопроекту вилучаються, а саме статті 6, 12, 13 та інші, 
які стосуються аграріїв.

Крім того, за її словами, були досягнуті домовлено-
сті про внесення змін в пункт 34 "Перехідних положень" 
Податкового кодексу України, що штрафи за несвоєчас-
ну реєстрацію податкових накладних, не застосовуються 
до платників податків до 1 жовтня 2015 р.

Прес-служба АФЗУ

ЗАКОНОМ ПРО ВНЕСЕН-
НЯ ЗМІН ДО ПОДАТКО-

ВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКІ ОБСЛУГОВУЮЧІ 

КООПЕРАТИВИ ВИЗНАНІ 
НЕПРИБУТКОВИМИ

Протягом тривалого часу Союз сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів України боровся за 
визнання обслуговуючих кооперативів неприбутковими 
організаціями. Нарешті це здійснилося 17 липня 2015 
року на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Під час розгляду Законопроекту № 2049 (проект За-
кону про внесення змін до Податкового кодексу Украї-
ни щодо оподаткування неприбуткових організацій) до 
нього було включено поправку, яка внесла зміни в По-
датковий кодекс України та зафіксувала неприбутковість 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Більшістю голосів (за – 236, проти – 0, утрималося – 
1, не голосувало – 45) законопроект з цими поправками 
прийнято у другому читанні і в цілому.

Таким чином в законопроекті 2049 перед останнім 
абзацом в пункті 133.4, де йде перелік неприбуткових 
організацій, перед фразою "інші юридичні особи, діяль-
ність яких відповідає вимогам цього статуту" вставлено 
абзац наступного змісту: «сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів, кооперативних об'єднань сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів».

Для довідки:
 «Неприбутковим підприємством, установою та ор-

ганізацією є підприємство, установа та організація (далі 
- неприбуткова організація), що одночасно відповідає 
таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначено-
му законом, що регулює діяльність відповідної непри-
буткової організації;

- установчі документи якої містять заборону роз-
поділу отриманих доходів (прибутків) або їх частини 
серед засновників (учасників), членів такої організації, 
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єди-
ного соціального внеску), членів органів управління та 
інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають переда-
чу активів одній або кільком неприбутковим організаці-
ям відповідного виду або зарахування до доходу бюдже-
ту у разі припинення юридичної особи (у результаті її 
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворен-
ня);

- внесена контролюючим органом до Реєстру не-
прибуткових установ та організацій.

Михайло Данкевич
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В УМАНІ Й ПОЗА УМАННЮ ПОБУВАЛИ ПОЛТАВСЬКІ ФЕРМЕРИ

Зустріч делегації полтавських фермерів на черкаській землі
Програму разом продумували за принципом: приєм-

не з корисним. Тож вона включала відвідини не лише 
фермерських господарств, а й чимало визначних місць.

Першого дня побували аж під Первомайськом Ми-
колаївської області в єдиному в Європі та СНД музеї 
ракетних військ стратегічного призначення. Він являє 
собою бойову стартову позицію з шахтно-пусковою 
установкою, командним пунктом запуску ракет шахт-
ного базування, наземним обладнанням, які збережені 
з часів СРСР у первісному вигляді. Серед великої кіль-
кості експонатів найбільше вражає міжконтинентальна 
балістична ракета РС-20 («Сатана») з 10-ма ядерними 
боєголовками, дальність польоту якої становила 15 ти-
сяч кілометрів. Утримують техобладнання й механізми 
в робочому стані колишні офіцери-ракетники, котрі ко-
лись несли тут бойове чергування. 

Звісно, відвідали полтавські фермери і знаменитий 
дендрологічний парк в Умані – Софіївку, закладений 219 
років тому. Ця перлина садово-паркового мистецтва кра-
сива в будь-яку пору року, а найбільше – навесні й улітку.

Відвідали будинок-музей відомого державотворця 
В’ячеслава Чорновола у селі Вільховець Звенигород-
ського району. З нинішньою завідувачкою музеєм Кате-
риною Радіоновою, а колись малолітньою сусідкою ро-
дини Чорноволів ми ніби пройшли тернистим життєвим 
шляхом незламного борця за незалежність України.

Ясна річ, на Звенигородщині не проминули й Націо-
нального заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». 
Були у селі Моринцях, де народився майбутній Геній, 
Пророк і Великий Син України, у Кирилівці (нині – Шев-
ченкове), де минуло його дитинство, і в селі Будищах, 
куди пан Енгельгарт забрав кріпака-підлітка прислужу-
вати у маєтку. У автентично відтворених хатах діда та 
батька Тараса наче на машині часу та завдяки кваліфі-

кованому екскурсоводу перенеслися на 200 років назад, 
«занурилися» в атмосферу самобутнього побуту україн-
ського подніпрянського села початку ХІХ століття.

Нам, полтавцям, приємно було, що співробітники 
музею в Моринцях з теплотою згадують голову громад-
ського Шевченківського комітету Володимира Степаню-
ка за його невтомну роботу з пошанування та увічнення 
пам’яті Кобзаря – і на Полтавщині, і на Черкащині.

Вклонилися ми Тарасу Шевченку і в місці його вічно-
го спочинку на Чернечій горі у Каневі.

У селі Шампань Звенигородського району фермер, 
ветеран афганської війни Олег Бойко власними силами 
і власним коштом створив приватний військовий музей, 
у якому зібрано тисячі безцінних експонатів – від листів 
воїнів-інтернаціоналістів з Афганістану (афганській вій-
ні присвячено окремий зал) до німецького мотоцикла 
часів Другої світової й війської техніки «на ходу», яка 
задіяна нині на Донбасі.

Не могли не завітати до Мліїва, звідки «родом» такі 
всесвітньовідомі сорти яблунь як Ренет Симиренка, Сла-
ва переможцям, Пепінка золотиста, слива Волошка та 
сотні інших сортів місцевої селекції.

Інститут помології ім. Л. Симиренка НААН України 
є найстарішою науковою установою в галузі садівниц-
тва в Україні, адже бере початок від розсадника вчено-
го Лева Симиренка, заснованого понад сто років тому. 
Директор наукової установи Микола Кучер розповів, що 
нині інститут окрім селекції плодових і ягідних культур 
веде національний генетичний банк. У колекційних на-
садженнях близько 3200 сортів, з них тільки яблунь по-
над 1200.

Звісно, візит передбачав і обмін досвідом. Голова ФГ 
«Володимир» з села Водяники Віктор Черевко показав 
і розказав, як господарює. Включно з вирощуванням 
диких свиней і власним хобі – голубами. Запросив він 
подивитися й те, що виходило за рамки затвердженої 
програми перебування – гірськолижний центр у цьому 
мальовничому селі, який на Черкащині має не меншу 
популярність, ніж Буковель у Карпатах. А також шедевр 
ландшафтного дизайну - невеликий приватний дендро-
парк, який його брат створив як подарунок своїй коханій 
дружині.

Полтавці відзначили, що Черкащина, саме завдяки 
значній пересіченості місцевості (балки, яруги, ставки), 
можливо, дещо й мальовничіша за більш рівнинну Пол-
тавщину.

Після рясних дощів поля й городи обабіч шляху ми-
лували око розкішшю зелені сої та буряка, силою буйних 
стебел кукурудзи й соняшника, золотими ячменями й 
половіючими пшеницями-житами. Й усьому побачено-
му полтавські аграрії давали такі професійні коментарі, 
яких не почуєш у звичайному рейсовому автобусі.

Черкаські фермери, серед яких чимало й справді за-
можних (як-не-як, середній клас), пригощали полтав-
ську делегацію у власних кафе й ресторанах, або ж смач-
ним кулішем на природі. Ночували в гуртожитках Уман-
ського університету садівництва та аграрного коледжу 
в Шевченковому, що дало приводи для жартів, мовляв, 
згадали студентську молодість на панцирних ліжках.

Полтавчани в господарстві Віктора Черевко
Останніми туристичними об’єктами триденної подорожі 

була гетьманська столиця Чигирин, родове помістя Хмель-
ницьких у селі Суботів та Холодний Яр. У Холодному Яру по-
бували на Гайдамацькому ставі, в Мотронинському монастирі, 
біля дуба Максима Залізняка на хуторі Буда.

А оскільки поїздка мала пізнавально-патріотичне спряму-
вання, то в радіофікованому автобусі читали уривки з роману 
уродженця Полтавщини Юрія Горліса-Горського «Холодний 
Яр», поезію Ліни Костенко.

Прекрасний настрій і полтавцям, і черкащанам створював 
народний гурт «Ворскла» з Кобеляк у складі Віктора Фесюри 
та Володимира Заїки.

Усі три дні полтавську делегацію супроводжували голова 
Асоціації фермерів Черкаської області Віктор Гончаренко та 
виконавчий директор цієї громадської організації Михайло Га-
ламага.

- Чудовий колектив фермерів з 11-ти районів Полтавщини 
– і ветерани фермерського руху (найстаршому члену делегації 
– 73 роки), і діти фермерів, щирість і гостинність черкаських 
колег, обмін досвідом, особисті контакти, незабутні враження 
від визначних місць – таке запам’ятається надовго, - підбиває 
підсумки поїздки керівник полтавської делегації, пер-
ший заступник голови Асоціації фермерів та приватних 
землевласників «Відродження Полтавщини» Василь 
Бурлака. – Ми запросили черкаських колег з візитом-від-
повіддю у серпні ц.р., щоб вони, зокрема, побували й на 
знаменитому Сорочинському ярмарку.

Людмила Кучеренко,
президент Полтавського обласного медіа-клубу

ЧИ ВРЯТУЄ ФЕРМЕРСТВО УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ?
Керівники селянських господарств півдня Терно-

пільщини нещодавно збиралися у Борщеві, аби обго-
ворити свої наболілі проблеми. На зустрічі побували 
президент Асоціації фермерів і приватних землевлас-
ників України Іван Томич та голова Тернопільського 
обласного об`єднання Асоціації фермерів Євген Дуфа-
нець. Про що ж говорили аграрії?

Учасники зборів фермерів в господарстві «Козаччина» 
Ярослава Бідулька

Найголовніший акцент зібрання: фермерам не ви-
жити сьогодні без підтримки держави. А держава поки 
дивиться на проблеми людей від землі крізь пальці. Ря-
тує згуртованість, взаємовиручка, підтримка один од-
ного у лавах Асоціації. І все. Дуже прикро. Адже саме 
фермери, а не «земельні» олігархи є сьогодні потужною 

рушійною силою у питанні відродження села. Це саме 
ті люди, які нікуди не виїхали, які знайшли можливість 
працювати тут, на своїй (поки ще своїй, а далі – невідомо 
чиїй) землі, які вклали у цю справу останні заощадження 
і працюють у поті чола. У селах працюють цілі династії 
фермерів і цим треба пишатися, про такі приклади треба 
писати і говорити!

Якщо порівняти рівень життя і достатку нашого і, 
скажімо, польського фермера, то побачимо суттєву різ-
ницю. Наш сусід виглядатиме по-європейськи, бо у ньо-
го – передові технології, працівники, яких може найняти 
офіційно і оплатити їх працю, а ще – потужна підтримка 
держави, яка дбає і про розумні кредити, і про знижки 
у придбанні техніки, добрив. А от наші земляки… Я 
подивилася на обличчя цих людей, які зібрались у залі. 
Більшість із них – із втомленим поглядом, з мозолями на 
руках. Знаю, що більшість робіт цим людям доводиться 
робити самотужки, працювати від ранньої зорі до пізньої 
ночі, економити буквально на всьому. А потім – пробле-
ми і ще раз проблеми. Де взяти пальне, техніку і за якою 
ціною, як виростити і захистити врожай, кому і де його 
вигідніше продати?

Дуже боляче, бо з року в рік ми лише чуємо, і навіть 
з парламентських трибун, що фермерів слід підтримува-
ти, але справа далі від слів не йде.

На зібранні я зустрілася із знайомими фермерами 
Заліщанщини, про яких писала декілька років тому. За-
питала: а що змінилось у вашій роботі за ці роки? Відпо-
відають: та нічого. Просто, кажуть, як працювали, так і 
працюють, як покладалися, так і покладаються лише на 
власні сили. Єдина рятівна соломинка – Асоціація фер-

мерів у Києві і в області, де ще можна знайти дорадчу 
і юридичну підтримку безкоштовно, скоординувати із 
користю свої дії.

Але факти говорять самі за себе. В Україні приблизно 
70 відсотків сировини для м`ясо-молочної продукції за-
безпечують невеликі сільські господарства, у яких пов-
ністю чи частково зайняті понад три мільйони селян. І їх 
сімейний бюджет майже на половину залежить від того, 
що вони виростили і продали. Більш як один мільйон 
фермерських господарст вирощують овочі та фрукти.

Уже сьогодні дрібні фермерські господарства бачать 
свій порятунок в кооперації. Тобто, практика останніх 
років засвідчує: самому важко вижити, треба гуртувати-
ся, а на селі створювати щось на зразок заготівельних 
контор. Це може допомогти у боротьбі із посередника-
ми. Фермерам потрібно реалізовувати свою проукцію 
напряму, адже не секрет, що аграрії восени просто не мо-
жуть здати вигідно вирощене. Були випадки, коли овочі 
пропадали і гнили в землі, а потім їх просто переорюва-
ли. Бо щоб зібрати врожай і вивезти його з поля знову ж 
таки потрібна техніка, робочі руки, пальне…

Болюче питання для людей від землі – кредитування. 
Коливання курсу гривні вдарило не по одному госпо-
дарству, фермери підраховують збитки. Якщо так піде і 
далі, то фермерство просто зникне, а землі перекочують 
до багатіїв. Чи правильний це буде шлях?

Та не дивлячись на усі негаразди маємо чимало при-
кладів успішних фермерських господарств в області. 
Наприклад у мальовничому селі Ланівцях початківцям 
варто повчитися у знаного фермера Ярослава Бідулька, 
Продевження на 4 сторінці видання
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КОРУПЦІОНЕРУ – 10 МІЛЬЙОНІВ, СІЛЬРАДІ – ДИРКУ ВІД БУБЛИКА?

Гарячі дискусії на сесії селищної Ради
Мабуть, за всю історію Рунівщинської сільської ради,  

що в приміському Полтавському районі, не було настіль-
ки «гарячої» сесії, як остання.

Дев’ятеро депутатів, які є працівниками ПП «Аль-
фа-Капітал», зайшовши в зал сільського Будинку культу-
ри, демонстративно розмістилися окремо від решти сво-
їх колег. А позаду них «суфлерами» сіли керівник агро-
фірми Олександр Павлюченко, його заступник Ірина 
Степаненко і юрист підприємства Євген Бражник. Днем 
раніше своєю неявкою «альфакапіталівські» депутати 
зірвали засідання двох постійних депутатських комісій, 
чого раніше ніколи не було, бо прийти їм заборонило ке-
рівництво.

Тож конфлікт означився з перших хвилин сесії, коли 
«опозиційні» депутати, котрі мали кількісну перевагу й 
могли провести чи «зарубати» будь-яке рішення, зажа-
дали внести до 25-ти пунктів порядку денного ще кілька 
нових, зокрема, й про обмеження преміювання праців-
ників сільської ради та про зменшення ліміту бензину 
для службового автомобіля сільради в чотири рази. Во-
чевидь прагнули якщо не паралізувати роботу сільського 
голови Володимира Сухаренка, то безумовно, йому до-
шкулити. Хоча саме вони ще півроку тому затверджува-
ли і ліміти на пальне, і розмір премій для апарату сіль-
ської ради.

Що ж трапилося? Яка чорна кішка пробігла між по-
ловиною депутатського корпусу та керівником органу 
місцевого самоврядування?

Найперше негативно позначилася на доходах сільра-
ди цьогорічна бюджетна децентралізація, відповідно до 
якої бюджети сільських рад стали ще куцішими. Примі-
ром, тільки по ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) 
Рунівщинська сільрада недобере у 2015 році близько 450 
тисяч гривень. За такої ситуації для місцевих громад на 
вагу золота кожна гривна, яку сплатять агрофірми, що 
працюють на територіях сільських рад. Але ПП «Аль-
фа-Капітал», як стверджує рунівщинський сільський го-
лова, маючи заборгованість перед сільським бюджетом 
за попередні роки, цього року зменшило відрахування, 
через що недовиконання сільського бюджету за перше 
півріччя склало 140 тисяч гривень.

Володимир Якович навів конкретні приклади. З 2011 
року «Альфа-Капітал» самозахопила 105 га землі, за які 
за 4 роки мала б сплатити до бюджету сільради понад 

600 тисяч гривень. 161 тисяча гривень – цьогорічна не-
доплата по індексації (коефіцієнт 1,75). 122 тисячі гри-
вень – борг за господарські двори. 202 тисячі гривень 
– несплата оренди за 327 га фермерського господарства 
Олександра Павлюченка, котрий, до речі, навіть не звер-
тався до сільради за погодженням під час її виділення 
обласним Держземагентством, що є порушенням поряд-
ку надання земель для ведення селянського фермерсько-
го господарства. До того ж, ПП «Альфа-Капітал» веде 
несанкціоноване будівництво, знявши родючий шар 
грунту на площі 1000 квадратних метрів, не сплативши 
до бюджету 5% від кошторисної вартості будівництва на 
пайову участь у розвитку соціальної сфери села. 

Утім, на сесії «альфакапіталівські» депутати, їхні ке-
рівники і юрист мало не з піною біля рота доводили, що 
агрофірма не винна сільському бюджету жодної копійки, 
і так, мовляв, багато селу допомагають. А якщо щось і 
не доплачують, то на законних юридичних підставах: не 
зареєстровані договори оренди. Тобто, землею де-факто 
ПП користується, прибутки отримує, але за оренду зем-
лі не платитиме територіальній громаді доти, доки (а це 
може тривати як завгодно довго) не будуть зареєстровані 
договори. Ну якщо олігархам дозволено оптимізувати 
податкову базу своїх бізнес-імперій, щоб менше платити 
державі, то бізнесмени дрібнішого штибу теж беруть з 
них поганий приклад.

На жаль, радянська модель, коли колгосп був не лише 
основним роботодавцем, а й повністю утримував своїм 
коштом сільську інфраструктуру, відійшла в минуле. 
Нині наповнення сільського бюджету, а значить, і бла-
гополуччя сільських жителів, залежить від свідомості й 
доброї волі орендаря земель, а також від того, чи знахо-
дять вони спільну мову з сільським головою.

Демарш «альфакапіталівських» депутатів, гучні за-
яви очільників підприємства про те, що вони не бажа-
ють співпрацювати з сільським головою, що Сухаренко 
своїми скаргами в різні державні органи перешкоджає 
їхній господарській діяльності, що без коштів агрофірми 
сільрада давно «загнулася б», що сільський голова «не 
туди» спрямовує сплачені ними податки, намагання ке-
рувати сесією, у присутніх склали стійке враження, що 
Олександр Павлюченко хоче показати, хто ж насправді у 
Рунівщині хазяїн. Навіть більше: проглядається бажання 
зробити територіальну громаду фінансово неспромож-
ною з усіма наслідками, що випливають, тобто, приєд-
нанням до іншої громади в період їх укрупнення, чого 
рунівщани не хочуть. Влада сильна, коли у неї є гроші! І 
таке замовлення, припускає Володимир Якович, надійш-
ло від деяких очільників Полтавського району, колишніх 
регіоналів.

Володимир Сухаренко під час сесії неодноразово 
пропонував опонентам знайти компроміс: ви обіцяєте 
сплатити недоплачене до бюджету, а ми даємо дозвіл ПП 
«Альфа-Капітал» на виготовлення проекту землеустрою 
на земельні ділянки загальною площею 1,4 га, що зна-
ходяться під виробничими будівлями. Адже не за свою 
кишеню він печеться – за інтереси громади. Та тільки 
депутати-«опозиціонери» проголосували проти того, 
щоб «Альфа-Капітал» сплатила в сільську казну ті суми, 
які озвучив сільський голова. І виходить, що народні об-
ранці, які півроку тому самі ж затверджували дохідну 
частину бюджету, тепер роблять усе, щоб вона не була 

виконана.
І їм байдуже, за які гроші ремонтувати розбиті ван-

тажівками агрофірми сільські дороги, вставляти вікна у 
школі й латати дах клубу?

Така собі ілюстрація корупції на найнижчому - сіль-
ському – рівні: конфлікт інтересів депутатів, обраних 
виборцями, які як працівники агрофірми повністю зале-
жать від настрою свого роботодавця.

Громадські активісти, що приїхали на сесію з Пол-
тави, в основному, члени Громадської ради при Полтав-
ській обласній раді, координатором якої є Володимир 
Сухаренко, соромили горе-депутатів: «Він за вас лягає 
під танки, ви такого сільського голову більше не знай-
дете, а ви його не тільки не шануєте, а й цькуєте!» А 
селяни нагадали Павлюченку, як він розорав пастівник, 
обіцяючи людям сіно для їхніх корів. Та сталося, як у тій 
приказці: казав пан: «Кожух дам!» та тільки слово його 
тепле…

Достукатися до совісті «альфакапіталівських» депу-
татів так і не вдалося. Вони проголосували і за скасу-
вання премій працівникам апарату сільради, і за змен-
шення ліміту бензину для сільрадівського автомобіля, 
яким їздить Сухаренко, з 200 до 50 літрів на місяць. Це 
при тому, що біля Будинку культури стояли два позаш-
ляховики-«ландкрузери» Олександра Павлюченка та 
його заступника Ірини Степаненко, які, мабуть, у день 
«з’їдають» більше 50 літрів пального. Така дрібна й під-
ла розправа над сільським головою, новий варіант шек-
спірівського «приборкання непокірного» - принципово-
го Сухаренка!

Та останній сказав, що скористається своїм законним 
право «вето» і не підпише деякі рішення сесії. Не виклю-
чено також, що сільрада ініціюватиме розірвання через 
суд деяких договорів сервітуту, укладених між Полтав-
ською РДА та ПП «Альфа-Капітал», щоб виставити пра-
во оренди на ці землі на торги (аукціон).

У перерві сесії було проведено засідання колегії Гро-
мадської ради при Полтавській облраді та збори пред-
ставників громади, які затвердили Статут і печатку Ру-
нівщинської територіальної громади та звернення до 
правоохоронних органів щодо конфлікту інтересів дея-
ких депутатів.

Про закінченню сесії В.Сухаренко запропонував 
громадським активістам на власні очі побачити об’єк-
ти самовільного будівництва ПП «Альфа-Капітал». Та 
на виїзді з села автівку сільського голови підрізав джип 
О.Павлюченка. Головний агроном сільгосппідприємства 
Григорій Кочерга вдався до нецензурних погроз. Без ма-
лого не дійшло до рукоприкладства.

По дорозі в Полтаву представники громадськості 
пригадали, де ж раніше вони чули прізвище Павлючен-
ка. Саме цей бізнесмен (у кримінальних колах має пріз-
висько Саша-браслет) взимку заплатив майже 10 мільйо-
нів гривень судової застави за начальника полтавського 
обласного ДАІ Петра Блажівського, обвинуваченого в 
корупції. Фігурує прізвище Павлюченка і в ганебній іс-
торії, коли кілька років тому бізнесмени забрали у малих 
полтавців приміщення обласної дитячої бібліотеки. Є у 
його «яскравій» біографії й судимість за розкрадання га-
зоконденсату.

Людмила Кучеренко,
Президент Полтавського обласного медіа-клубу

як варто вести господарку. Його селянсько-фермерське 
господарство «Козаччина» є лідером на Борщівщині, 
а сам Ярослав Омелянович уже понад п`ятдесят років 
працює на землі. У Заліщиках теж є достойні приклади 
фермерства. Ігор Марусяк не лише вирощує врожаї у 
своєму господарстві, але є головою Асоціації фермерів 
району та очолює кооператив «Ратай», який успішно 
діє уже 21 рік і є найстарішим в Україні. Свого часу я 
була в гостях у пана Ігоря і він розповідав мені про пер-
спективи свого господарства. За останні роки «Ратай» 
розрісся до 246 членів. Нині до кооперативу входять 
шість фермерських господарств, чотири підприємці, 
126 селянських господарств, які виробляють молоко, 
решта — селяни-одноосібники, які мають паї по 2 – 3 
га.

Ідеологом і хрещеним батьком кооперативного руху 
на Заліщанщині вважають і голову Західноукраїнсько-
го центру фермерства Йосипа Йосиповича Децовсько-
го. Саме з його ініціативи у 1993-му в Заліщиках був 
створений перший в Україні кооператив «Ратай». Це 
було об’єднання однодумців, що трималося на голому 

ентузіазмі, але яке дало плоди. Сьогодні усім прему-
дростям вітчизняної кооперації Йосип Йосипович на-
вчає студентів місцевого агроколеджу. Він багато знає 
про кооперативний рух за кордоном. У Данії, напри-
клад, селянин опікується урожаєм, заготівлею молока 
та м’яса. А кооперативи переймаються виключно збу-
том. Представники приїжджають до селян, забирають 
у них сільгосппродукцію, реалізують її і привозять гро-
ші. Кооператив - це дитя бідності, але мати достатку, 
стверджує Йосип Децовський.

З цим важко не погодитись. Що й казати, навіть у 
розвинених країнах світу через кооперацію реалізуєть-
ся більша частина сільськогосподарської продукції: в 
Європейському союзі — 60, у скандинавських країнах 
— 80, в Японії та Китаї — 90 відсотків. Ось так живе 
світ, а ми поки що маємо ганебне явище — втомленого 
селянина, який ще вчора до опівночі збирав у тепли-
ці урожай, а сьогодні, замучений і виснажений, стоїть 
вдосвіта на ринку, щоб продати за копійки свою про-
дукцію. Виробникові невигідно везти вирощене до мі-
ста. Ось чому в нас виникають стихійні ринки — люди 

втікають туди, де не треба платити, і втікають не з до-
бра.

Є і на Заліщанщині, і на Борщівщині й менш чи-
сельні, але таки успішні сімейні династії, які працюють 
у теплицях і вирощують ранні овочі. Славиться свої-
ми трударями і Чортківський край. Ці люди, які зуміли 
об`єднатись, згуртуватись – мають хороші перспекти-
ви. Але для цього потрібен час. А от початківцям у ца-
рині фермерства сьогодні важко.

Ось такі реалії сьогодення українських фермерів. 
Хоча, спілкуючись із багатьма, зрозуміла: люди працю-
ватимуть і далі на землі. Як не дивно, у зміни вони вірять 
мало, але, кажуть, працюватимуть за будь-яких умов. Бо 
іншого вибору у тих, хто народився в селі немає. Вже 
занадто багато вкладено у землю і поту, і грошей.

Держава на словах декларує про вихід на європей-
ський ринок, але мало що для цього робить. Та й подат-
кова система не стимулює розвиток галузі. Тому про-
блеми залишаються. 

журналіст Ірина Мадзій,
Тернопільська область.

ЧИ ВРЯТУЄ ФЕРМЕРСТВО УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ? (продовження)
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ПЕНСІЙНЕ ПИТАННЯ
Останнім часом питання про пільгові пенсії для 

сільськогосподарських працівників набуває все біль-
шого розголосу. Як відомо, з 1 січня 2015 року набрав 
чинності Закон України від 28.12.2014 року № 71-VIII 
«Про внесення змін до Податкового Кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо податкової 
реформи», яким із загальнодержавних податків і зборів 
виключено фіксований сільськогосподарський пода-
ток (ФСП), точніше трансформовано шляхом введення 
окремої (четвертої) групи платників єдиного податку 
– сільськогосподарських товаровиробників, які засто-
совують спрощену систему оподаткування обліку та 
звітності.

У свою чергу, сільськогосподарські підприємства 
вважають, що немає економічних підстав для відшко-
дування Пенсійному фонду виплачених пенсій пільго-
вим категоріям працівників, оскільки вони залишилися 
платниками єдиного соціального внеску в повному об-
сязі, а встановлені відшкодування є тільки їх фінансо-
вим навантаженням.

Таким чином, через законодавчу невідповідність, 
сільгосппідприємства, які перебували на обліку як плат-
ники ФСП, з 1 січня 2015 року змушені за рахунок влас-
них обігових коштів відшкодовувати Пенсійному фонду 
суми понесених витрат на виплату і доставку пільгових 
пенсій трактористам-машиністам, механізаторам, дояр-
кам, багатодітним матерям та іншим працівникам, заді-
яним у сільськогосподарському виробництві (див. Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо пенсійного забезпечення», ст..13).

У зв’язку з цим у фермерів виникають численні про-
блеми. Так, фермер Йосип Гошовський з Івано-Франків-
ської області надав інформацію по власному господар-
ству. У нього на утриманні знаходиться 4 пенсіонера (2 
доярки, 1 тракторист, 1 багатодітна мама, яка народила і 
виростила 11 дітей і вік яких менше 14 років). Багатодіт-
на жінка є Матір’ю-героїнею і згідно із законом вийшла 
на пенсію у 2004 році і повинна бути на пільговій пенсії 
впродовж 10 років (тобто до 2014 року). У 2011 році на-
буває чинності Закон України "Про заходи щодо законо-
давчого забезпечення реформування пенсійної системи" 
№ 3668, в якому зазначені особливості підняття пенсій-
ного віку для жінок до 60 років. Справа в тому, що, пере-
буваючи вже на пенсії, багатодітна мама не повинна була 
підлягати під це підняття. Однак, згідно з новоприйня-
тим законом з 01.01.2015 року, вона підпадає під піль-

гову категорію багатодітної матері, а відтак і отримання 
пільгової пенсії. Зважаючи на те, що минулого 2014 року 
вона мала 55 років, мала повне право вийти на пенсію по 
віку, однак з якихось причин, її не перевели.

На превеликий жаль, такі курйозні ситуації далеко не 
рідкість, що викликає занепокоєння з боку фермерів, які 
дедалі більше поспішають ліквідувати своє фермерське 
господарство. Адже, за умови якщо фермерське госпо-
дарство підлягає закриттю, то пільговики мають право 
звернутися до Пенсійного фонду, де має бути створена 
спеціальна комісія по розгляду справи і після підтвер-
джуючих документів зараховує надання пільгової пенсії 
і цю пенсію буде сплачувати Пенсійний фонд. Проте і 
закрити фермерське господарство не є таким простим 
процесом як здається. Перш ніж ліквідувати фермерське 
господарство, воно підлягає повній перевірці. За умови 
заборгованості цей процес буде відстрочений, доки це 
питання не вирішиться. 

На разі ми спостерігаємо досить невтішну картину: 
значна кількість фермерських господарств є неспромож-
ними сплачувати відшкодування Пенсійному фонду че-
рез брак коштів, адже перебувають на межі виживання, 
в наслідок чого почастішали випадки ліквідації фермер-
ських господарств, що в подальшому може призвести до 
зменшення фермерських об’єднань в Україні, а відтак і 
громадської сили.

Зазначимо, що Спілка сільськогосподарських това-
ровиробників Черкаської області на чолі з Половинкою 
М. М. зверталася до Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, а також до Комітету з питань 
аграрної політики та земельних відносин Верховної 
Ради України з проханням ініціювати зміни у статтю 2 
Закону України «Про збір на обов’язкове державне пен-
сійне страхування» з метою залишити для платників 
єдиного податку четвертої групи пільги зі сплати збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування, яка іс-
нувала для сільгосппідприємств, що були платниками 
фіксованого сільськогосподарського податку і, таким 
чином, врегулювати ситуацію з відшкодуванням фак-
тичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій 
працівникам, задіяним в сільськогосподарському вироб-
ництві.

У відповідь на це звернення Мінагрополітики Укра-
їни розробило проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про збір на обов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування (щодо відшкодування фак-

тичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій 
працівникам, задіяним у сільськогосподарському ви-
робництві)», який 20 березня 2015 року було подано на 
розгляд Кабінету Міністрів України. Відомо також, що 
суб’єктами законодавчої ініціативи вже подано до Вер-
ховної Ради України низку законопроектів, зокрема: 

- про внесення змін до Закону України «Про збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо 
захисту прав сільгосппідприємств), реєстр. №2223 від 
24.02.2015; 

- про внесення змін до Закону України «Про збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо 
особливостей оподаткування платників, що обрали 
спрощену систему оподаткування), реєстр. №2229 від 
24.02.2015;

- про внесення змін до Закону України «Про збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо 
уточнення та приведення у відповідність об’єкта опо-
даткування із чинними положеннями податкового зако-
нодавства), реєстр. №2229 від 03.03.2015.

Реалізація запропонованих проектом Закону змін 
дозволить привести Закон України «Про збір на обов’яз-
кове державне пенсійне страхування» у відповідність з 
Податковим кодексом України та продовжити дію пільги 
з відшкодування фактичних витрат на виплату та достав-
ку пільгових пенсій працівникам, задіяних у сільсько-
господарському виробництві, з дня набрання чинності 
Закону. Висловлюємо надію, що найближчим часом пен-
сійне питання буде вирішено на державному рівні.

Велика кількість тотожних проблем свідчить про те, 
що це проблема не однієї людини, а цілої верстви на-
селення України. Тож, просимо усіх небайдужих зверта-
тися до АФЗУ із інформацією про схожі випадки та не-
справедливі вироки, пов’язані із цим питанням. Пам’я-
таймо, разом – ми сила!

Софія Феджора,
«Вісник Фермер України»

Від редакції: В зв’язку з вищезазначеними законо-
давчими змінами проблемні ситуації, що виникають у 
багатьох фермерських господарствах різняться за своєю 
суттю і їх вирішення в кожному окремому випадку має 
свій шлях. Ми рекомендуємо звертатися з цього приводу 
в юридичний відділ АФЗУ (т. 044 – 228 – 48 – 19), де 
фіксованим членам нададуть первинну консультацію та 
порадять як діяти в подальшому.

НОВІ ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ
Перший заступник голови Пенсійного фонду України 

Микола Шамбір розповів про нові правила призначення 
пенсійних виплат.

ПОДАТКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ.
Багатьох читачів цікавило, коли припинять діяти 

запроваджені останнім часом обмеження і податки на 
пенсії, зокрема, зменшення великих пенсій на 15%, 
справляння 1,5% військового податку, а також питання 
індексації пенсій. Шамбір відповів на них так.

«Закон визначає, що обмеження на виплату пенсій 
працюючим пенсіонерам діє до кінця 2015 р. Що 
стосується військового збору, то Податковим кодексом 
визначено, що він діє до набрання чинності рішення 
Ради про завершення формування Збройних сил (тобто 
поки незрозуміло, коли його скасують. Нинішній розмір 
максимальної пенсії (10 прожиткових мінімумів (ПМ) 
для непрацездатних, або 9490 грн.) був введений, так 
як внески до Пенсійного фонду беруться не з усієї 
зарплати, а тільки з суми 17 ПМ для працездатних (20706 
грн). Для працівника, що має середньостатистичний 
страховий стаж (35 - 40 років) виходить близько 9,5 
тис. грн., «підтверджених» сплаченими внесками», - 
пояснив Шамбір.

ПЕРЕРАХУНКУ НЕ БУДЕ.
Цікавила людей і індексація пенсій: як, коли і на 

яких підставах її можна перерахувати. «Щороку 1 
березня Пенсійний фонд повинен перераховувати пенсії 
не менш ніж на 20% зростання середньої зарплати 
за попередній рік. Нині перерахунок зупинений до 
поліпшення економічної ситуації в країні. Індексація 
пенсій у цьому році також не передбачена, за винятком 
зростання мінімальних пенсій з 1 грудня 2015 на 13% - 
до 1074 грн. (замість 949 грн.): це новий прожитковий 
мінімум для непрацездатних», - пояснив заступник 
голови.

Також 1 січня цього року закінчився термін дії 
норми про вихід на пенсію жінок, що досягли 55 років 
за наявності страхового стажу не менше 30 років. «До 
цього року діяла норма, за якою це було можливо, 
але розмір пенсії зменшувався на 0,5% за кожен 
недопрацьований до «номінального»віку рік. Сьогодні 
пенсії призначаються жінкам після досягнення 57 років.

Також з 2016 року закінчиться термін дії норми, 

що дозволяє враховувати при розрахунку пенсії 
підтверджені документально заробітки (за будь-
які 60 місяців підряд) до 1 липня 2000 року, бо з цієї 
дати почала діяти персоніфікована система обліку 
страхових внесків. Зараз у Раді розглядається питання 
про продовження цієї норми до 2022 р, так як багатьом 
пенсіонерам 1956 - 1965 р.н., які мали у 1985-1991 рр. 
хороші зарплати, вона ще може бути вигідною при 
розрахунку пенсій».

ЯК ВІДКЛАДАТИ НА ПЕНСІЮ.
Читачка з Київщини запитує, чи може вона, поки 

не працює другий рівень пенсійного забезпечення 
(накопичувальні рахунки, на які відраховують кошти 
спільно роботодавець та працівник), добровільно робити 
накопичення в третій рівень - в один з недержавних 
пенсійних фондів (НПФ), відраховуючи туди частину 
зарплати: «Які гарантії, що мої вкладення не пропадуть, 
що не знеціняться? У чому переваги НПФ перед 
внеском у банку, адже банк дає більш високі відсотки за 
депозитами, ніж НПФ за внесками?».

Як роз'яснив Микола Шамбір, НПФ працюють в 
Україні 10 років і більше 600000 осіб (близько 5% 
від загальної кількості працюючих) мають там свої 
накопичення. «Ця система поки не розвинена, бо про 
неї мало знають, і люди побоюються, чи збережуться 
їхні гроші. Але недержавне пенсійне страхування - 
міжнародна практика, і НПФ, які працюють в Україні, 
мають прописані в законі гарантії збереження коштів 
вкладників. Якщо порівнювати банки і НПФ, то в банках 
вкладення короткострокові (до 1 - 2 років), а вкладення в 
НПФ - довгострокові (на десятки років), і відсоток, який 
дається на конкретний рік, не є визначальним.

При укладенні договору з НПФ можна вибрати одну з 
пенсійних програм: виплати протягом 10 років, 15 років 
або довічно рівними частинами », - говорить експерт.

Держава захистила гроші вкладників НПФ, 
обмеживши сфери їх вкладення: не можна вкладати 
в ризикові операції, такі як торгівля на фондовому 
ринку. Можна вкладати тільки в державні цінні папери, 
депозити, дорогоцінні метали, нерухомість. Від 
банкрутства НПФ захищає розподіл функцій і потрійний 
контроль. Для цього Рада фонду наймає на роботу три 
фінкомпанії (компанія управління активами, тобто 

грошима учасників, вона звітує перед Нацкомісією 
цінних паперів і фондового ринку, інша - адміністратор - 
веде облік, звітує перед Нацкомісією регулювання ринку 
і фондових паперів, третя - хранитель, як правило банк, 
- звітує перед НБУ).

ДЛЯ ВДІВ ТА ВДІВЦІВ.
Пенсіонерку Тетяну Миколаївну (Київ), що втратила 

чоловіка, цікавило, чи вигідно їй буде переоформити 
пенсію по втраті годувальника, так як чоловік отримував 
близько 5000 грн., а вона має мінімальну - 949 грн. 
Перший заступник ПФ радить це зробити, тому що за 
законом вдова має право на 50% пенсії чоловіка. Але 
сюди не входять надбавки та доплати, наприклад, за 
особливі заслуги (20% від мінімальної пенсії, або близько 
100 грн.), тому може вийти не 2500 грн., а менше.

Для отримання повної консультації необхідно 
звернутися за переоформленням в відділення ПФ за 
місцем проживання, надавши свідоцтво про шлюб, 
смерть, свої паспорт та ідентифікаційний код, документ 
про спільне проживання на момент смерті чоловіка 
(штамп у паспорті про реєстрацію (прописку)), або 
інший документ, який підтверджує перебування на 
утриманні.

ЯКЩО НЕ ЗАРОБИВ НА ПЕНСІЮ.
Цікавилися майбутньою пенсією навіть ті, хто ніколи 

не працював. «Такі люди отримують виплати у розмірі 
прожиткового мінімума для непрацездатних - 949 грн. За 
ст. 46 Конституції, кожен має право на допомогу держави, 
навіть якщо у нього немає необхідного стажу роботи (15 
років). Такі люди отримують держдопомогу, але тільки 
через три роки після досягнення пенсійного віку (зараз 
жінки - з 60 років, чоловіки - з 63 років). Але з 1 грудня 
2015 року, коли повинні бути підвищені мінімальні 
пенсії до 1074 грн., допомога для не напрацювавши на 
пенсію залишиться 949 грн.

Не залишаться без грошей і люди передпенсійного 
віку (1 - 2 роки до пенсії), яких звільнили з роботи за 
скороченням. Щоб отримувати допомогу по безробіттю, 
треба стати на облік у Центрі зайнятості. Таким людям 
її будуть платити, якщо людина за цей час не знайде 
підходящу роботу. По досягненні пенсійного віку він 
зможе оформити пенсію», - розповів Шамбір.

Інформація Пенсійного фонду України
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ЯГІДНІ МІСЦЯ: ЧИ Є ПРИБУТОК ВІД ПОРІЧКИ АБО ОЖИНИ?
Аґрус, смородина, ожина, порічки, жимолость — 

профільні експерти називають їх нішовими ягодами. 
Адже питома вага комерційних насаджень таких куль-
тур у структурі ягідників країни коливається в межах 
1-1,5% і поки не перевищує 24 тисяч га. Самі ж аграрії 
переважно ставляться до них, як до хобі. Проте деякі з 
ягід поступово набирають популярності, адже ринок не-
рідко пропонує за них преміум ціну. Це стає стимулом 
для товаровиробників розширювати стандартний пере-
лік вирощуваних в Україні ягід, включаючи в їх перелік 
нішеві. Наприклад, за даними «АПК-Інформ», за останні 
п’ять років виробництво аґрусу в Україні зросло на 2-3% 
та ним поступово зацікавилися підприємці.

Вирощувати нішеві ягоди — справа переважно се-
редніх та невеличких ферм, які можуть, не перебудову-
ючи виробничий процес, віддати гектар чи два під нову 
культуру. Яка може, по-перше, дати неочікувану рента-
бельність, а, по-друге, приносити врожай в несприятли-
вих для традиційних ягід умовах.

Agravery.com зібрав історії трьох виробників нішових 
ягід, які розповіли, що спонукали їх стати новаторами.

Аґрус: тривалий період збору, відсутність конку-
ренції на ринку

Власнику підприємства «Терра» Едуарду Григорови-
чу Жаку на сьогодні 79 років. Він живе неподалік Харко-
ва у садибі збудованій на власному фермерському госпо-
дарстві у 50 га. Поважний вік господаря не завадив йому 
відкрити нові напрямки фермерської діяльності.

 «Спочатку моє господарство займалося лише ви-
рощуванням зернових, під ними і були задіяні усі поля 
господарства. Проте три роки тому я вирішив додатково 
вирощувати ягоди, серед яких і аґрус», — говорить він.

Свій вибір на аґрусові Едуард Григорович зупинив 
не випадково. По-перше, ягода поки не надто пошире-
на у господарствах, тобто конкуренція є мінімальною. 
По-друге, його можна збирати не лише стиглим, а й на-
передодні дозрівання. А це дозволяє самостійно обирати 
більш вдалий час збору і, оскільки ягода не така ніжна 
як суниця чи малина, час продажу — з моменту збиран-
ня до моменту реалізації у виробника є майже тиждень. 
Крім того, «Терра» знаходиться неподалік від великого 
ринку — Харкова, де легко було знайти збут.

Три роки тому на гектарі поля, де раніше вирощува-
лося зерно, Жак висадив десь 1200 саджанців аґрусу. У 
той час один саджанець коштував у середньому 15 - 18 
грн. Тож їх купівля і посадка стали основною графою 
витрат. Ягода не потребує опор чи шпалер, що дозволяє 
відчутно зекономити при закладанні ягідника.

«Спочатку на це я дивився більше як на хобі, тому 
загального підрахунку витрат не робив, це було скоріш 
експеримент, а ніж цілеспрямоване розширення асорти-
менту культур у господарстві», — розповідає він.

Сорти були використані різні — «Роднічок», «Ураль-
ський безшипний», «Колобок» та «Беріл» «Неслухов-
ський». Всі вони мають різні строки дозрівання і різний 
зовнішній вигляд.

«На сьогодні мій ягідник вміщує 2,5 тис кущів, це 
небагато. Я не став ущільнювати його. Адже планував 
механічну обробку міжрядь, і потрібно було лишити 
площу для трактора і косарки. Проте цілком можливо на 
1 гектарі висадити і 4 тисячі саджанців із розрахунку 2,5 
м між рядками і в один метр — між кущами в рядку», — 
ділиться Едуард Жак особливостями вирощування.

За його словами, аґрус дуже невибагливий — його 
майже не треба обробляти хімікатами, він потребує міні-
мум підживлення, лише на третій рік його треба обрізу-
вати. Електроенергії на крапельний полив йде небагато: 
аби закачати діжку води, якої вистачає на кілька поли-
вів за місяць, йде не більше 10 гривень із розрахунку 24 
коп. за 1 кіловат. А землеобробіток, якщо в компанії є 
трактор, коштуватиме лише витрат на солярку. При від-
сутності трактора доведеться наймати людей для пропо-
лювання.

«На сьогодні найбільші затрати ідуть на утримання 
ягідника у чистоті, тобто прополку. І на збір врожаю. 
Минулого року за прополку я платив по 100 грн людині 
у день роботи і орієнтовно такою ж була оплата праці під 

час збирання врожаю. А якщо врахувати, що у мене ви-
саджені сорти із різним строком дозрівання, збір врожаю 
триває близько місяця», — розповідає власник «Терри».

На сьогодні у «Террі» двохрічний аґрус, який мину-
лого року дав врожай у 600 - 700 кг. Вже починаючи з 4 - 
5 року насадження мають вийти на повне плодоношення 
і врожай збільшиться.

Поки що аграрій не шукає співпраці із переробника-
ми.

«Мені достатньо оптом відправляти весь урожай на 
ринок Харкова, адже він потребує аґрусу. Звичайно, що 
у роздріб його продавати було б вигідніше. Так, минуло 
річ, в оптовій закупівлі я відпускав аґрус за ціною у 25 
грн/кг, у роздріб його вартість зростала до 30 грн/кг», — 
розповідає Едуард Григорович.

Єдиною проблемою аграрій називає відсутність біль-
шості сортів аґрусу у державному реєстрі. А оскільки 
зареєстровані вітчизняні сорти не вирощуються масово 
у спеціально створених розплідниках, тож провести га-
рантовану і масову закупку завідомо якісного посадко-
вого матеріалу важко.

«Купуючи саджанці ви на себе берете всі ризики. 
Переважно продавець не надасть вам документального 
підтвердження походження свого посадкового матеріа-
лу, все що лишається сподіватися на його порядність», 
— говорить він.

А неякісний саджанець не лише не гарантує того, що 
приживеться, але й може заразити решту ягідника. Тому, 
за словами власника «Терри», витрати на закладання 
ягідника можуть дуже відрізнятися: хтось купить саджа-
нець по 20 грн, а хтось по 40, в кого приживуться всі, а в 
кого лише половина.

Ожина: невибаглива, урожайна, стійка до захво-
рювань

Двадцять п’ять років життя Михайло Павлівський 
присвятив саме вирощуванню ягід. Спочатку були ви-
ноград та полуниця. А потім, дослухавшись до поба-
жань своїх постійних клієнтів, вирішив спробувати ви-
рощувати ожину. Придбавши кілька саджанців на одній 
із столичних виставок, фермер і уяви не мав що за 15 
років плануватиме доведення площ під ними до 3,5 га. 
Тобто майже до чверті, адже вся площина ОПГ «Пав-
лівськіє» складає 16 га.

 «Перші два саджанці ожини разом і з саджанцями 
малини з’явилися у моєму господарстві 15 років тому. 
До цього ми займалися суто вирощуванням винограду 
та суниці садової. Проте якось наші постійні клієнти 
запитали: а чому ми не займаємося іншими ягодами, 
до прикладу, ожиною? Їхнє запитання врізалося десь у 
підсвідомості. І одного разу перебуваючи на виставці 
у Києві, я не зміг пройти повз саджанців ожини. Так і 
з’явилося перші два сорту Торнфрі. Уже у перший рік 
вони дали свій невеличкий урожай. Хоча нині я раджу 
дати молодим кущам час розігнатися, тобто квіти пер-
шого майбутнього врожаю прибирати, не давати запло-
доносити у перший рік». — говорить Михайло Михай-
лович.

За три п’ятирічки експериментальні два саджанці 
перетворилися на півтора гектари з 2220 кущами, де 
крім середньоспілого Торнфі росте ожина раннього 
сорту Лох Тей та ремонтантного Рубен. Маючи різні 
періоди дозрівання, вони забезпечують господарство 
ягодою з першої декади червня і до кінця вересня.

«Вже у поточному році ми плануємо збільшити те-
риторію під ожиною до 3,5 га. Зі спонтанного експе-
рименту вона перетворилась на одну із цінних та важ-
ливих культур господарства. Невибаглива, урожайна, 
стійка до захворювань, дає у середньому 30 тонн ягід з 
га. А її вартість на старті сезону починається від 50 грн 
за кг, а потім зменшується до 25 грн за кг», — розпові-
дає Павлівський.

Собівартість одного кілограма ягоди коливається, 
орієнтовно у межах 5 - 7 грн. Найбільші витрати при-
падають на збирання, яке проводиться вручну та триває 
4 місяці. Аби встигати збирати вирощене доводиться 
наймати 15 - 20 робітників. У весняний період витрати 
мінімальні, адже однієї людини цілком достатньо аби 

провести прибирання та обрізування ягідника. На хі-
мічний обробіток гроші не витрачаються, адже ожина 
стійка до хвороб культура. Єдиний шкідник, який може 
завестись на плантації — павутинний кліщ.

«Після збирання урожаю, ми на господарстві прово-
димо охолодження ягоди і фасуємо у привабливу тару. 
З супермаркетами я волію не співпрацювати. Адже тут 
оплата продукції відбувається вже по плину певного 
часу. І якщо збути вчасно товар не виходить збиток 
від цього лягає на плечі самого виробника. Ринок на 
сьогодні потребує ожини і її цілком реально продавати 
оптом для подальшої реалізації», — розповідає фермер.

Аби започаткувати справу із вирощування ожини, 
виробник радить починати із площі в 1 га.

«До вас не приїдуть по ягоду, якщо ви маєте всьо-
го кілька кущів. Найвагомішою графою видатків у пе-
ріод закладання звичайно стане закупівля саджанців 
їхня вартість коливається в межах 15 - 20 грн. Проте 
вже на другий рік ви матимете змогу збирати врожай. А 
на третій можна збирати вже гарний промисловий вро-
жай», — ділиться секретами Павлівський.

Особливих проблем у вирощуванні ожини він не ба-
чить, адже саджанці цілком реально масово закупити 
у приватних розплідниках, витрати на утримання ягід-
ника мінімальні, а український ринок готовий істотно 
збільшити споживання цієї ягоди.

Червона порічка: примхлива, але популярна

У 2004 році Андрій Багрій, власник ТОВ «Обрій», 
вирішив придбати саджанці смородини для розширен-
ня свого ягідного бізнесу. Проте додому він повернувся 
із удвічі більшим обсягом посадкового матеріалу, ніж 
планував. Крім смородини він купив і червону порічку.

 «Вирощуванням саме смородини я займаюся вже 
давно. Червоноплідною займатися не планував. Але 
коли 2004 року я приїхав до розплідника, аби закупити 
на 1 га землі саджанців смородини, продавці вмовили 
мене взяти у них стільки ж саджанців і червоно плід-
ної», — розповідає Багрій. Тоді вони коштували лише 
по гривні за саджанець.

За 11 років вирощування порічки виробник не збіль-
шував площі під культурою, проте більш ніж удвічі 
збільшив продуктивність свого ягідника.

«На сьогодні продуктивність нашого ягідника — 10 
тонн із га. Плодоносить 8 тис. кущів сорту «Ролада». 
Раніше збирали урожай і у 3 - 4 тонни. Але використо-
вуючи нові технології та методи вирощування, резуль-
тативність ми збільшили і, сподіваюсь, 10 тонн не буде 
для нас рубежем», — говорить власник ферми.

На відміну від багатьох інших нішевих культур, 
червона порічка не така врожайна та не дуже стійка до 
хвороб. Проте виробник каже, що коли нею зацікавили-
ся супермаркети, вирощувати її стало вигідно. Середня 
закупівельна ціна порічки — 25 грн/кг, а закуповують 
супермаркети 95% всього врожаю.

На догляд за ягідником упродовж року виробникам 
варто орієнтуватися на суму 40-45 тис. Головним чином 
витрати ідуть на прибирання урожаю.

«Утримання ягідника у чистоті площею в гектар під 
силу і одній людині, якщо є трактор. А от на прибиран-
ня врожаю, на засоби захисту — витрати відчутні», — 
говорить Багрій. За його словами, вигідніше займатися 
порічкою у центральних або північних районах країни 
— ягода чутлива до суховіїв і, навіть якщо коріння буде 
зволожене, кущ може висохнути.

Аби почати смородиновий бізнес, аграрій каже, що 
цілком достатньо і площі у 10 соток. Середній період 
плодоношення смородини 8 - 10 років. Звичайно, що 
під час закладання ягідника переважна кількість гро-
шей піде на купівлю саджанців. Проте, говорить Ба-
грій, і тут можна обирати варіанти. Наприклад, звичай-
ний саджанець перший промисловий урожай дасть на 
другий рік після посадки, а дорожчий із плодобрунь-
ками — вже на перший рік. Втім, раніше ніж за чотири 
роки сподіватися на окупність інвестицій не варто.

Наталія Подуст
http://agravery.com
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ГРАНУЛЬОВАНЕ ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО «NPK 5-3-3»- 
ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПРИ ЗМЕНШЕННІ ВИТРАТ

Є слова, які вже давно стали інтернаціональними, вони 
однаково пишуться й читаються різними мовами. Одне з 
таких слів – чорнозем. Для України чорнозем – це не просто 
тип грунту, що формується, як стверджують енциклопедії: 
„під степовою й лісостеповою рослинністю, головним чином 
на карбонатних материнських породах – лісах, лісовидних 
глинах та суглинках, а іноді на більш давніх вапняках, піско-
виках, мергелистих глинах в умовах непромивного або періо-
дично промивного водного режиму”.

Чорнозем – це наша національна гордість, це символ кра-
їни, це, так би мовити, об'ємно - зримий образ добробуту її 
народу. Це навіть більше, ніж сало!

Читаючи висновки знаних експертів, починаєш розуміти, 
що розмови про надвисоку врожайність українських чорнозе-
мів, на жаль, все більше відтворюють гіпотетичну ситуацію, 
коли бажане видається за дійсність, а реалії бажають бути 
кращими.

За свідченням Миколи Верницького, директора Київської 
інформаційної компанії «ПроАгро», яка займається надан-
ням інформаційних послуг для агробізнесу, Україні належить 
приблизно 60 відсотків чорноземів, наявних на нашій плане-
ті. Якщо б один лише цей показник міг визначити її успіхи в 
сільськогосподарському виробництві, ми були б однією з най-
багатших країн у світі. Але насправді високий вміст гумусу в 
ґрунті, як і в цілому наявність великих масивів чорноземів, 
ще не є запорукою того, що країна буде отримувати високі 
врожаї. Так, дійсно, чорноземи відзначаються великою по-
тенційною врожайністю. І, можливо, саме за рахунок цього 
ми колись стабільно отримували високі врожаї зернових. Але 
протягом досить тривалого часу (скажімо, періоду незалеж-
ності України) застосування мінеральних і органічних добрив 
скорочувалася, що призводило до зниження вмісту гумусу в 
українських чорноземах – тобто фактично до їх руйнування.

На думку директора Київського інституту землеробства 
Української академії аграрних наук, доктора сільськогоспо-
дарських наук, професора, академіка Української академії 
аграрних наук Віктора Сайка, на чорноземі врожайність не 
так висока, як стабільна. Тому що чорноземи сприятливі по 
вологозабезпеченості: в посушливі роки вони менше пригні-
чуються посухою. На жаль, в результаті інтенсивного спо-
собу господарювання протягом багатьох років чорноземні 
ґрунти деградують, а площа таких збіднілих угідь щороку 
збільшується на 80 тисяч гектарів. Від ерозії грунтів Україна 
втрачає лише чистого доходу на суму, що становить близько 
трьох мільярдів американських доларів на рік...

Величезної шкоди завдала українським чорноземам Чор-
нобильська катастрофа. Але чорноземи вистояли! За свідчен-
ням завідувача відділу біофізики та радіобіології Київського 
інституту клітинної біології та генетичної інженерії Наці-
ональної академії наук України, доктора біологічних наук, 
професора, академіка Національної академії наук України 
Дмитра Гродзинського, на чорноземах радіонукліди міцно 
утримуються в органіці і рослинам передаються скупо.

Втратою привабливості українські чорноземи повинні 
завдячувати надмірній хімізації, яка застосовувалася протя-
гом десятиліть. Знищуючи гумусоутворюючі організми й за-
бруднюючи довкілля, мінеральні добрива становлять реальну 
небезпеку для тварин, людей та навколишнього середовища.

Тож мусимо зробити невтішний висновок: наша земля 
найбільш потерпає від нас самих. Ми забули, що Природа – 
це наша мати, відтак у співжитті з нею не потрібна боротьба, 
подвиги, географічні катаклізми. Щоб зберегти землю, необ-
хідно протягом десятків років на кожен гектар вносити по 100 
тонн органічних добрив. Іншими словами, нині наші чорнозе-
ми необхідно ремонтувати і відновлювати...

Поговорили про чорноземи, схлипнули у депутатські ви-
шиванки, а що далі? Хто винайде і виготовить у промисло-
вих масштабах оте казкове муміє, яке здатне порятувати наші 
лани?

Шукаючи відповіді на це та інші запитання, ми зверну-
лись до інтернету, який зазвичай містить вичерпну інфор-
мацію. Однак, пошук вітчизняних промислових виробників 
органічного добрива засвідчив про їх незначну кількіть на 
ринку. Нам вдалося вийти на зв`язок та поспілкуватися з ди-
ректором ТОВ «Агріко-Південь» Денисом Мураховським та 
консультантом по органічним добривам Антоном Млєчко, 
які розповіли про сучасний стан землеробства та яким чином 
компанія сприяє відновленню чорноземів.

Традиційні методи обробітку земель, які використовують-
ся протягом останніх десятиліть, базуються головним чином 
на використанні мінеральних добрив, причому в землю вно-
сять лише азот, фосфор, калій, нехтуючи мікроелементами 
та органічними складовими. Новочасні агрономи зовсім не 
піклуються про біологічну активність грунту, тобто вміст 
органіки, яка формує гумусний шар. Ті мікроорганізми, від 
яких залежить відновлення гумусу, теж повинні мати добро-
якісне харчування, а його може забезпечити тільки органіка. 
На жаль,традиційних органічних добрив тепер просто немає, 
адже в сотні разів зменшилося поголів’я великої рогатої худо-

би, набагато менше стало свиней та інших сільськогосподар-
ських тварин, які давали певну кількість гною. Та навіть коли 
того гною трохи є і він вноситься в землю, ефективність тако-

До головних переваг гранульованого 
органічного добрива «Агріко NPK 5-3-
3», яке виробляється у відповідності до 
вимог ТУ У 20.1-39473377-001:2014, а 
також пройшло необхідні міжнародні 
тести, можна віднести його ефектив-
ний вплив на збільшення врожайності 
(на – 10 - 25%), а також універсаль-
ність – воно може застосовуватися для 
будь - яких сільськогосподарських куль-
тур у різні періоди їх життєвого циклу. 
Добриво має пролонговану дію до 3-х 
років, що дає можливість заощаджува-
ти кошти на його додаткове придбання 
кожного наступного року. Також слід 
зауважити, що вартість обробки одного 
гектара орних земель під всі види сіль-
ськогосподарських культур на 10 - 20% 
нижча в порівнянні із застосуванням мі-
неральних добрив.

Крім того, важливими є й такі скла-
дові добрива, як необхідні для рослин 

го добрива занадто низька.
Агротехніки багатьох кра-

їн вже давно демонструють 
тенденції розширеного вико-
ристання органічних добрив, 
при цьому протягом остан-
нього десятиліття їх щоріч-
ний приріст складає понад 
20 %. Як свідчать досліджен-
ня провідних Європейських 
аграрних інститутів, вже на 
сьогоднішній день на полях 
країн Європейського союзу 
співвідношення використання 
органічних і мінеральних до-
брив складає 1:1, тобто об’єм 
використання органіки при-
рівнюється до кількості міне-
ральних добрив.

Не залишилися осторонь 
процесу порятунку україн-
ських чорноземів і вітчизня-
ні фахівці. Так, ТОВ «Агрі-
ко-Південь» розробило тех-
нологію промислового вироб-
ництва гранульованого орга-
нічного добрива «Агріко NPK 
5-3-3» на основі курячого по-
сліду, яке по ефективності пе-
ревершує традиційні органічні 
добрива. До складу добри-
ва входять всі необхідні для 
рослини мінеральні складові 
в збалансованій легко засво-
юваній формі – азот, фосфор, 
калій, кальцій, залізо, цинк, 
мідь, магній, бор. При цьому, 
добриво містить 80% органі-
ки, яка знаходиться у формі, 
доступній для грунтових мі-
кроорганізмів, має виключно 
органічне походження, без ви-
користання мінеральних скла-
дових.

Фото 1–застосоване мінеральне добриво:нітроамофоска 400 кг/га, та калімагнезія 100 кг/га;

Фото 2 – картоплю садили разом із гранулами «Агріко NPK 5-3-3» – 1000 кг/га
Чому було взято за основу саме курячий послід? Безпе-

речно, тому, що ця органічна речовина з самого початку наси-
чена всіма необхідними для рослин макро і мікроелементами. 
Так, до його складу входять: вода (50 - 70 %), азот (0,7 – 1,9 
%), фосфор (1,5 - 2 %), калій (до 1 %), вапно (2,4 %), магній 
(0,8 %), сірка (0,5 %). В курячому посліді містяться також 
мідь, марганець, цинк, кобальт, бор та інші цінні речовини. 
Азоту й фосфору в ньому в 4 - 5 разів більше, ніж у посліді 
великої рогатої худоби.

Технологія виробництва гранул має природне походжен-
ня із застосуванням сучасних технологій. Спочатку послід у 
процесі контрольованої ферментації (7 - 14 днів) перероблю-
ється на компост, при цьому складні органічні речовини (біл-
ки, жири, сахариди, полісахариди) розкладаються на прості 
складові, доступні для ґрунтових мікроорганізмів, а також 
фіксується азот. Після здобуття компосту, для збереження 
його якісних показників здійснюється сушка до 8 - 10% воло-
ги і гранулювання. Завдяки своїй гранульованій формі добри-
во може з легкістю вноситися на поля традиційними метода-
ми, які використовуються для мінеральних добрив (сівалки та 
типові розкидачі мінеральних добрив – РУМ).

мікроелементи в легкодоступній формі, а також ростові гор-
мони, в т.ч. „ауксин”. Зате синтетичні компоненти і солі важ-
ких металів у ньому відсутні. Такі безперечні позитиви за-

безпечують відновлення гумусного шару грунту, покращують 
його механічну й біологічну структуру.

В одній статті важко детально розповісти про переваги 
комплексного органічного добрива «Агріко NPK 5-3-3», вва-
жає фахівець компанії. Тому між виробниками й редакцією 
досягнуто згоди щодо подальшого висвітлення матеріалів 
про ефективність використання даного органічного добрива, 
а найближчим часом буде влаштований виїзний круглий стіл 
на збагачені чудо-гранулами «Агріко NPK 5-3-3» поля одного 
з українських фермерських господарств. А поки що пропону-
ємо читачам ознайомитися з фотознімками ділянок, на яких 
висаджена картопля і виразно прослідковується вплив гранул 
«Агріко NPK 5-3-3» на розвиток цієї культури:

Від автора: Хочу звернути увагу читачів на ще один 
цікавий аспект гранул «Агріко NPK 5-3-3»: вони винятково 
гігроскопічні, тож активно адсорбують із грунту вологу й за-
безпечують нею рослину, біля корінців якої залягають. Втім, 
це вже інша історія...

Володимир Майський
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ПОТРІБНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ
Волинська область є наполовину аграрним краєм. 

Наполовину від кількості зайнятих у сільському 
господарстві. Потенційно Волинь може забезпечити 
всю Україну основними видами сільськогосподарської 
продукції. Нерентабельним є лише вирощування 
деяких видів фруктів, деяких баштанних культур, 
виноградарство, вирощування рису. У всьому іншому 
регіон не поступається, а в чомусь переважає південні 
регіони України. Тобто є всі підстави сприймати 
область як органічну складову майбутньої української 
сільськогосподарської системи.

Це лише про сільське господарство, разом з її 
переробними можливостями. До цього можна згадати 

промисловість, туризм, рекреаційні можливості. Можна 
згадати наближеність до міст та регіонів Центральної та 
Західної Європи. Для прикладу, від Луцька до Варшави 
ближче, аніж до від Луцька до Києва.

Потенціал є, його треба лише запусти. Завдяки 
цьому волинські громади можуть стати економічно 
самодостатніми, а значить – інтегрованими не лише 
в українську, а й європейську та іншу регіональну 
економічну, а з нею й культурну дійсність.

Є на чому і з чого заробляти, а не просити.
З цією метою група фермерів Асоціації фермерів 

та приватних землевласників Волинської області 
підготувала на ім’я Голови Волинської обласної 

державної адміністрації наступне звернення.
На жаль це звернення поки що не знайшло підтримки 

серед більшості фермерів, а особливо серед керівництва 
Волинської Асоціації. Проте думки, виголошені в цьому 
зверненні можуть бути реалізованими в інших регіонах 
України, а за певної інформаційної роботи, підтримані 
на урядовому рівні.

Суть справи полягає не лише у виробленні ефективних 
економічних важелів та ефективної економічної 
структури виробництва, перероблення, реалізації 
сільськогосподарських продуктів, а й максимальному 
активуванні селян у самоврядній справі, без якої мова 
про децентралізацію є просто коливанням повітря.

ЗВЕРНЕННЯ
до голови Волинської обласної державної адміністрації

Ми, делегати звітно-виборчої конференції Асоціації фермерів та землевласників 
Волинської області, усвідомлюючи нагальну необхідність приведення сільськогоспо-
дарського виробництва України до передових світових та європейських норм, при-
йшли до відповідних висновків та пропозицій.

Станом на сьогоднішній день в Україні загалом та на Волині зокрема немає про-
грами виведення сільськогосподарського виробництва на конкурентоздатний рівень 
в рамках світового ринку сільськогосподарської продукції. Це, зокрема, виражається 
у невизначеному ставленні держави до фермерських господарств, до сільськогоспо-
дарських кооперативів та інших форм організації сільськогосподарського виробни-
цтва.

Наслідком цього є: стихійна олігархізація сільськогосподарського виробництва, 
щодо веде до: 1) знищення середнього класу в сільськогосподарському виробництві; 
2) посилення одноосібного впливу олігархів на органи центральної та місцевої влади, 
що в тому числі створює певні корупційні ризики; 3) до неадекватного збільшення 
кількості найманих, сезонних працівників, що породжує певні соціальні проблеми; 
4) непродуктивного використання земель та інших угідь; 5) уповільнення розвитку 
сучасних ринкових відносин в країні; 6) до розвитку одних галузей сільгоспвироб-
ництва за рахунок занепаду інших галузей, творення негнучкої, неповороткої сис-
теми з високим кризовим ризиком, наслідком чого є ймовірна небезпека перетво-
рення України з експортера певних видів продукції на їх імпортера; 7) підтримки 
рентабельності в сільському господарстві перш за все за рахунок низької заробітної 
плати та занижених орендних ставок плати за землю, а не через постійний розвиток 
продуктивності праці.

На даний час Україна входить в активну фазу євроінтеграції, втрачаючи росій-
ський споживчий ринок, має шанс здобути європейський, китайський та арабський 
ринки. Українську сільгосппродукцію готові купувати такі країни, як Індія та Іран 
– країни з високим попитом на продукти харчування. Але поки що це шанс, а не га-
рантія. Цей шанс за Україною, Волинню зокрема, лишатиметься максимум два, три 
роки, потім розпочнуться руйнівні процеси, подолання яких потребуватиме значних 
капіталовкладень, десь на рівні витрат на потреби війни.

Пропонуємо укласти договір про взаємодію між Асоціацією фермерів та землев-
ласників Волинської області і обласною державною адміністрацією, в особі її Голо-
ви. Предметом Договору має бути Обласна Програма формування конкурентоздат-
ної системи сільськогосподарського виробництва у Волинській області, яка повинна 
реалізувати чотири основні позиції: А) переорієнтація свідомості волинських селян 
зі свідомості представника натурального виробництва на виробника товарного ви-
робництва; Б) створення конкурентоздатної системи сільськогосподарського вироб-

ництва; В) створення антикорупційної системи у відносинах: держава – виробник 
сільськогосподарської продукції; Г) створення ефективної системи захисту прав та 
інтересів виробників та працівників сільськогосподарської продукції.

Термін програми та Договору — п’ять років. З розрахунку – три роки на опану-
вання базових засад європейських принципів виробництва та торгівлі, а також вста-
новлення та опрацювання основних ринків збуту виробленої продукції.

Сторони Договору беруть на себе наступні зобов’язання:
А) Обласна державна адміністрація: 1) правове забезпечення програми; 2) кон-

троль за діяльністю контролюючих державних органів; 3) проведення прогресивної 
цінової політики; 4) пошук ринків збуту виробленої продукції в Україні та за її ме-
жами; 5) вироблення та підтримка механізмів страхування сільськогосподарського 
виробництва; 6) залучення до консультативної та навчальної роботи з фермерами 
висококваліфікованих спеціалістів з відповідних галузей знань; 7) невідкладне ре-
агування на всі звернення з приводу актуальних питань сільськогосподарського ви-
робництв, які надходять від Асоціації.

Б) Асоціація фермерів та землевласників: 1) організація навчальних семінарів для 
членів Асоціації та інших представників сільськогосподарського виробництва; 2) ор-
ганізація юридичного забезпечення Асоціації; 3) організація консультативної роботи 
з економічних та інших актуальних питань; 4) вивчення актуальних питань та при-
чин, з приводу чого своєчасне інформування сторін Договору, в разі, якщо Асоціація 
не може їх вирішити в іншій спосіб; 5) залучення до Асоціації інших представників 
сільськогосподарського виробництва; 6) підтримка органів державної влади зо всіх 
питань, які стосуються євроінтеграційних процесів. 7) протистояння корупції та мо-
нополізму заради підтримки законної конкуренції.

Цей Договір, укладений відповідно з чинними правовими нормами: дає мож-
ливість вивести відносини між фермерами та владою на партнерський рівень, що 
забезпечуватиме відповідальність однієї сторони перед іншою, подолання взаємної 
недовіри, забезпечення злагодженості у справах виведення сільськогосподарського 
виробництва на конкурентоздатний рівень. Окрім цього партнерський характер від-
носин спричиниться до запобігання корупційним схемам; зловживання посадовими 
обов’язками; пошуку рішень на спільну користь, а не однієї якоїсь сторони. Програ-
ма унеможливлює невпорядкованість, нераціональне використання коштів, спонукає 
до пошуку оптимальних підходів до вирішення завдань, а також виключає несистем-
ність дій як збоку влади, так й з боку Асоціації.

Голова Асоціації фермерів та землевласників
Камінь-Каширського району Волинської області

Вероніка Романович

ОГОЛОШЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ 
УКРДЕРЖФОНДУ

Закарпатське  відділення Українського державного 
фонду підтримки фермерських господарств повторно 
оголошує про прийом документів до регіональної комісії 
по визначенню фермерських господарств - претендентів 
на одержання фінансової підтримки на поворотній ос-
нові за рахунок коштів, передбачених у державному бю-
джеті на 2015 рік.

Для участі в конкурсі, фермерські господарства по-
дають до регіональної комісії документи визначені в п.8 
Постанови КМУ від 25 серпня 2004 р. №1102:
- заявку за встановленю формою у двох примірниках;
- копію Статуту фермерського господарства;
- копію довідки про включення до Єдиного державного 
реєстру підприємств і організацій України;
- копії документів, що підтверджують право власності 
або користування земельною ділянкою;

- довідку про банківські реквізити фермемрського 
господарства;

- довідку, видану відповідним органом державної 
податкової служби та Пенсійного фонду України, щодо 
відсутності (наявності) заборгованості за податкови-
ми зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду 
України;

- баланс та звіт про фінансові результати господар-
ської діяльності фермерського господарства за останній 
звітній період за встановленою формою;

- письмове зобов’язання фермерського господарства 
повернути у місячний строк до бюджету одержані бю-
джетні кошти у разі встановлення контролюючими орга-

нами факту їх незаконного одержання та/або нецільового 
використання (у разі неповернення коштів у зазначений 
строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних 
за кожень день прострочення);

- бізнес-план із техніко-економічним обгрунтуванням 
доцільності виділення фінансової підтримки фермер-
ському господарству та із зазначенням графіку повер-
нення коштів;

- пропозицію фермерського господарства щодо 
способу забезпечення виконання зобов’язання за вста-
новленою формою;

- погодження з районною асоціацією фермерів та 
приватних землевласників.

Копії поданих документів повинні бути засвідчені в 
установленому законодавством порядку.

Документи подаються особисто керівником фермер-
ського господарства, за наявності

паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.
Заявка та документи подаються до регіональної ко-

місії протягом 15 календарних днів з дня публікації ін-
формаційного повідомлення про проведення конкурсу 
щоденно з 9.30 до

17.00, крім вихідних та святкових днів за адресою: 
м.Ужгород, вул. Гойди 8, каб.107., а засідання регіональ-
ної комісії проводиться протягом 10 днів після закінчен-
ня строку прийняття документів.

Телефон для довідок: 3 – 41 - 54.
Закарпатське відділення Українського державного 

фонду підтримки фермерських господарств

ОБЕРЕЖНО – ШАХРАЇ!
Фермерське господарство "Халахур 

і ко"  звертає увагу інших фермерських 
господарств  на "фіктивне" підприєм-
ство ТОВ "ІНТЕРАГРОСТРОЙ" (КОД  
39547857), яке зареєстроване на сайті 
"АГРОТЕНДЕР"  як один із агротрейде-
рів. Сайт рекламує закупівельні ціни ТОВ 
"ІНТЕРАГРОСТРОЙ".

Фермерське господарство скористались 
рекламою даного сайту і заключило угоду 
з цим підприємством на реалізацію сої.

ТОВ "ІНТЕРАГРОСТРОЙ" на підставі 
підписаних сканкопій договору та специ-
фікації заволодів товаром, а його вартість 
на сьогоднішній день не оплатив, на теле-
фонні дзвінки не відповідають та на кон-
такти не йдуть.

З цього приводу господарство подало 
заяву до правоохоронних органів про від-
криття кримінального провадження. 

Понесені збитки господарству не ком-
пенсовані.

За інформацією виконавчої дирекції
Черкаської АФЗ
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ № 13-14 (359-360)
1-31 ЛИПНЯ 2015 РОКУ

ЯК ПОЗНАЧИТЬСЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА
НА СИТУАЦІЇ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ?

- За яким принципом у відповідності до вимог ад-
міністративно-територіальної реформи формува-
тимуться територіальні громади, і чим принципово 
вони відрізнятимуться від нинішніх?

- Проведення адміністративно-територіальної рефор-
ми має на меті істотно підвищити якість життя населен-
ня, в тому числі, сільського, шляхом формування круп-
ніших територіальних громад на засадах добровільного 
об’єднання територій, людських, фінансових, природ-
них та інших ресурсів нинішніх територіальних громад 
сіл, селищ та міст. Органи місцевого самоврядування 
повинні мати не декларативну, а реальну владу, реальні 
повноваження. Адже ще у 1998 році Україна приєдна-
лася до Європейської хартії місцевого самоврядування, 
яка передбачає організацію місцевого самоврядування 
на засадах його повсюдності та субсидіарності.

Принцип повсюдності місцевого самоврядування оз-
начає, що воно має охоплювати всю територію країни, 
а принцип субсидіарності гласить, що органи місцевого 
самоврядування територіальних громад (комун тощо) 
мають самі вирішувати всі питання місцевого життя, за 
винятком тих, які можуть бути вирішенні лише на вищих 
щаблях публічної влади – національному, регіональному 
чи районному.

Настав час для впровадження принципів цієї Хартії 
і в життя нашої держави. Що для цього потрібно окрім 
законодавчого закріплення згаданих повноважень? Не-
обхідна концентрація фінансових та інших ресурсів, які 
зараз розпорошені по селах та інших дрібних населених 
пунктах. Тому проект Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України», який нещодавно був за-
реєстрований Президентом України у Верховній Раді, 
пропонує надати територіальній громаді інших рис. І 
створити «спроможні територіальні громади».

За чинним українським законодавством, територіаль-
ними громадами є громади села, селища і міста. І вони 
поширюють свою владу, відповідно, лише на територію 
сіл, селищ і міст. Це становить приблизно 4-5% всієї те-
риторії України.

Водночас у європейських розвинених країнах в осно-
ву організації влади покладений принцип повсюдності 
місцевого самоврядування. А основою місцевого само-
врядування є реальні владні повноваження громад. Че-
рез те, що в Україні такі принципи не запроваджені, ми 
маємо багато негараздів.

- Якими повноваженнями адміністративно-тери-
торіальна реформа наділятиме спроможні терито-
ріальні громади, і як їх реалізація позначиться на со-
ціально-економічному розвитку сільських територій, 
на рівні та якості життя сільського населення?

- Чинна Конституція України передбачає, що терито-
ріальна громада – це сукупність громадян, які прожива-
ють на території села, селища чи міста. Тепер пропону-
ється покласти в основу цього поняття територію з від-
повідними людськими та іншими ресурсами.

За задумом авторів реформи, спроможні терито-
ріальні громади утворюються шляхом добровільного 
об’єднання дрібних територіальних громад сіл, селищ 
та міст. Вони наділятимуться повноваженнями вирішу-
вати переважну більшість питань соціального розвитку 
та життєдіяльності громадян не лише в межах населених 
пунктів, а й за їх межами. Функції місцевого самовряду-
вання здійснюватимуть ради новостворених громад, які 
діятимуть замість сільських, селищних та міських рад. 
На районному та регіональному рівнях місцевого само-
врядування діятимуть районні та регіональні ради, які, 
на відміну від нинішніх районних і обласних рад, ство-
рюватимуть виконавчі комітети для вирішення спільних 
питань територіальних громад у межах району та регі-
ону.

Водночас органи державної влади суттєво обмежу-
ються у вирішенні питань життєдіяльності територіаль-
них громад. Зокрема, в рамках конституційної реформи 
будуть ліквідовані районні і обласні державні адміні-
страції як органи виконавчої влади, що здійснюють таку 
владу від імені держави. Їх повноваження будуть розпо-
ділені між районними і регіональними (бо області тран-
сформуються в регіони) радами (їх виконавчими коміте-
тами), а також між радами спроможних територіальних 
громад.

Також має бути проведена ревізія податкового зако-
нодавства, аби частину податкових надходжень спряму-
вати в бюджети територіальних громад для фінансового 
забезпечення здійснення ними нових владних повнова-
жень.

- Як реалізація адміністративно-територіальної 

реформи зачепить інтереси власників землі, включа-
ючи й ту, що використовується для товарного сіль-
ськогосподарського виробництва?

- Це зачіпає широкий спектр питань розвитку земель-
ного законодавства. Річ у тому, що Конституція змінює 
адміністративно-територіальний устрій. Тепер уся те-
риторія України перебуватиме у віданні територіальних 
громад. Це значить, що ми маємо чітко визначити межі 
дії повноважень їх органів влади. 

Про що йдеться? Межі районів на сьогодні чітко ви-
значені. Відтак можна з упевненістю сказати, на яку саме 
територію поширюються повноваження районної влади. 
Подібне можна сказати і про область. І хоч вона тепер 
називатиметься регіоном, її межі також чітко визначені і 
ніхто їх змінювати не буде. Отож достеменно ми знати-
мемо, на яку територію поширюватимуться повноважен-
ня регіональних органів влади.

З територіальними громадами все набагато складні-
ше. Як на мене, автори адміністративно-територіальної 
реформи деякі аспекти просто не взяли до уваги, а вони 
здатні в перспективі породити значні проблеми.

- Про які аспекти йдеться, і які загрози ви вбача-
єте?

- Почну з постанови Кабінету Міністрів від 8 квіт-
ня 2015 року «Про затвердження методики формування 
спроможних територіальних громад». Її було розроблено 
для реалізації Закону України «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад». І в цій постанові зазначе-
но, що межі території спроможної територіальної грома-
ди визначаються за зовнішніми межами юрисдикції рад 
територіальних громад, що входять до її складу. 

Скажу простіше – територія спроможної територі-
альної громади має включати території територіальних 
громад, що входять до її складу, і бути нерозривною. Та 
от біда - ці території включають лише території насе-
лених пунктів. Якщо створиться спроможна територі-
альна громада з власною територією, то автоматично в 
цей момент припиняють існування території наявних на 
сьогодні територіальних громад сіл, селищ і міст. Вони 
перестають бути адміністративно-територіальними оди-
ницями.

Ідемо далі. Є сільська рада, селищна і міська. Їх пов-
новаження обмежуються територією населеного пункту 
і, натякає постанова Кабінету Міністрів, територією за 
межами населених пунктів. Проте, на жаль, вона зали-
шається не визначеною. Я це стверджую, базуючись на 
нашій практиці. Отож виникає питання – як за таких об-
ставин, особливо в сільській місцевості, визначати тери-
торію спроможної територіальної громади?

- Але ж території, на які поширювалися повнова-
ження сільських рад, склалися ще за радянських часів. 
Що відтоді змінилося?

- Тоді території сільських рад визначалися межами 
землеволодіння колективних сільськогосподарських під-
приємств. Але з часом їх не стало. На місці колишніх 
колгоспів та радгоспів з’явилися суб’єкти господарю-
вання ринкового типу. Вони дробилися, об’єднувалися, 
розпадалися, знімалися з реєстру. Приходили агрохол-
динги і орендували землю в селян. Тому попередній 
територіальний поділ в сільській місцевості фактично 
зруйнувався.

Зараз ці межі треба відновлювати. Це дасть можли-
вість визначити зовнішні межі земель спроможних тери-
торіальних громад. Щоб  знати, принаймні, де закінчу-
ються повноваження ради однієї територіальної громади 
і де починаються повноваження ради іншої територіаль-
ної громади.

У Верховній Раді вже зареєстровано кілька законо-
проектів щодо посилення ролі сільських, селищних і 
міських рад у розпорядженні землями за межами насе-
лених пунктів. Один із них, напевно, буде прийнятий. 
Він готується профільним парламентським комітетом до 
першого читання.

Законопроект передбачає, що повноваження сіль-
ських, селищних і міських рад будуть поширені й на 
землі державної власності, розташовані за межами насе-
лених пунктів. Причому ці землі майже повністю будуть 
передані у комунальну власність відповідних громад. 
Ухвала такого закону дозволить суттєво спростити фор-
мування ключового ресурсу розвитку всіх територіаль-
них громад, особливо сільських - землі, повноправним 
господарем якої буде територіальна громада. Однак зем-
ля територіальної громади знаходитиметься виключно в 
її межах, які потрібно ще визначити: спочатку у земле-
впорядній документації, потім закріпити на місцевості 
та, нарешті, зареєструвати в Державному земельному 

кадастрі. На все це потрібні чималі кошти.
- Чи враховує адміністративно-територіальна ре-

форма особливості сільських населених пунктів?
- У нас одна спроможна територіальна громада може 

включати до 10 дрібних сіл. Тому врахувати особливості 
кожного буде складно. А все тому, що відповідні меха-
нізми в адміністративно-територіальній реформі не за-
кладаються. Принаймні, я їх не бачу.

Наприклад, жителі села вже не становлять територі-
альну громаду, отож вже не зможуть зібратися на сході 
для вирішення того чи іншого питання, яке стосується їх 
життєдіяльності. У такому разі їм доведеться повністю 
покладатися на раду спроможної територіальної грома-
ди. Але де гарантія, що вона візьме його до уваги?

Згідно з уже згадано урядовою постановою від 8 
квітня 2015 року, відстань від населених пунктів до ад-
міністративного центру за наявності доріг із твердим 
покриттям може складати 20-25 км. Питання – чи зда-
тен буде орган влади, географічно дуже віддалений від 
окремих сіл, в деталях відчувати потреби їх жителів? 
Особисто я в цьому не впевнений. А адміністративно-те-
риторіальна реформа, за задумом її розробників, якраз і 
передбачає наближення влади до потреб населення, під-
вищення ефективності її дій.

Очевидно, потрібно подумати про те, щоб надати жи-
телям усіх сіл змогу визначати проблеми, з якими вони 
стикаються, а по можливості – і вирішувати їх самостій-
но, не очікуючи на рішення рад спроможних територі-
альних громад. Принаймні, мати можливість їх юридич-
но позначати і передавати на розгляд місцевих органів 
влади.

- Чи не ускладнить адміністративно-територі-
альна реформа і без того непрості питання щодо ре-
єстрації земель сільськогосподарського призначення?

- Поки що реєстрація земельних ділянок здійсню-
ється щонайнижче на районному рівні. Відтак жодних 
ускладнень у цьому питанні не передбачається. 

Зараз проговорюється питання щодо передачі повно-
важень, пов’язаних з реєстрацією земель сільськогоспо-
дарського призначення, місцевим радам. Тут є певні 
переваги, але є й недоліки. Після об’єднання нинішніх 
громад в спроможні територіальні громади можуть ви-
никнути певні проблеми. І вони будуть зумовлені відсут-
ністю зовнішніх меж територій цих новоутворених гро-
мад. Тоді буде важко розібратися, чия це земля і чи має 
право здійснювати на ній свої повноваження рада тієї чи 
іншої спроможної територіальної громади.

Я не бачу, щоб українська влада, плануючи прове-
дення адміністративно-територіальної реформи, усві-
домлювала необхідність виділення коштів на проведен-
ня землевпорядних робіт. Вони потрібні для уточнення 
ліній проходження меж територій новостворених тери-
торіальних громад.

Це дуже важливо. Бо йдеться не лише про межі зе-
мельних ділянок, а й про межі поширення повноважень 
новостворюваних органів влади територіальних громад. 
Підкреслюю: конституційна реформа передбачає пере-
дачу значної частини владних повноважень від органів 
державної влади обласного та районного рівнів саме ор-
ганам влади територіальних громад. Але без офіційного 
визначення меж територій спроможних громад реалі-
зація переданих їм владних повноважень може істотно 
ускладнитися, спричинить прийняття радами громад 
нелегітимних рішень із земельних питань та викличе ла-
вину земельних спорів.

- Як адміністративно-територіальна реформа 
позначиться на реалізації земельної реформи – вона її 
прискорить чи, навпаки, уповільнить її дію?

- Вона поліпшить якість земельної реформи. Бо ба-
гато повноважень, в тому числі, й таких, що стосуються 
розпорядження землями в межах і за межами населених 
пунктів, будуть вирішуватися органом влади, розташо-
ваним ближче до жителів, що складають населення те-
риторіальної громади. Відповідно, такий орган влади 
краще відчуватиме потреби цих жителів.

Разом з тим, якщо не будуть вжиті заходи щодо чіт-
кого позначення меж новостворених спроможних тери-
торіальних громад, про що ми вже говорили, то земельна 
реформа може, навпаки, уповільнитися.

Тож настав час ухвалення відповідальних рішень. Го-
ловне тепер, аби вони були правильними і забезпечували 
дієвість адміністративно-територіальної реформи. А за-
разом – і земельної реформи.

Максим НАЗАРЕНКО,
Національний прес-клуб з

аграрних та земельних питань
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Замовлення № 157807

228-48-19

СПАДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В редакцію газети «Вісник Фермер України» звернула-

ся дочка голови фермерського господарства, який помер 
в 2003 році, з питанням чи мають право близькі родичі 
успадкувати господарство та землі, що знаходилися у його 
користуванні. У статуті господарства було зазначено 
лише батька – як голову фермерського господарства.

Відповідь на цей запит має певні особливості, прита-
манні конкретному випадку. Ми ж надаємо узагальнену 
юридичну консультацію по питанням успадкування фер-
мерського господарства та земель, що знаходяться у його 
обробітку.

Але загальна порада у нас все ж є: подбайте заздале-
гідь про своїх спадкоємців, та введіть, шляхом внесення 
змін у статутні документи,одного з них, чи декількох у 
члени фермерського господарства.

Положеннями ч. 1 ст. 1 чинного Земельного кодексу 
України (далі – ЗКУ) встановлено, що земля є основним 
національним багатством. Ймовірно тому земельні право-
відносини найбільш складні, мають непослідовне та супе-
речливе правове регулювання, прикладами якого є три різні 
закони, чинні протягом останніх сорока років: Земельний 
кодекс Української РСР від 08.07.70 р., Земельний кодекс 
України від 18.12.90 р. і Земельний кодекс України від 
21.10.01 р.

Земля, яка була 50 років тому, залишилася тією ж са-
мою землею, а її власники вже не один раз змінилися, як і 
правове регулювання з правовим режимом прав на землю. 
Проте в усі часи незмінним було одне: якщо на руках не-
має документа про право на землю спадкодавця, право на 
землю не виникне навіть внаслідок тривалого та добросо-
вісного відкритого використання такої земельної ділянки та 
сплати всіх необхідних податків за таке землекористування. 
Для встановлення того, існує чи відсутнє право на землю, 
необхідно простежити коли та на якій підставі виникло, як 
змінювалося право на земельну ділянку.

З 1917 по 1990 рік земля була винятковою власністю 
держави і надавалася громадянам СРСР лише в користуван-
ня. Користування землею було безстроковим (постійним) 
або тимчасовим (короткостроковим або довгостроковим). 
Передача землі в користування здійснювалася шляхом від-
ведення на підставі постанови Ради Міністрів УРСР або рі-
шення виконавчих комітетів обласних, районних, міських, 
селищних та сільських Рад народних депутатів.

Постійне користування землею засвідчувалося держав-
ними актами на право користування землею. Тимчасове 
користування – рішенням або актом органу, що прийняв рі-
шення про передачу землі в користування.

З 1990 по 2001 рік власність на землю мала такі форми: 
державну, колективну, приватну. Крім цього, земля переда-
валася у користування.

Громадяни України мали право на отримання у влас-
ність земельних ділянок для ведення селянського (фер-
мерського) господарства, ведення особистого підсобного 
господарства, будівництва та обслуговування житлового 
будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), 
садівництва, дачного та гаражного будівництва. Передача 
земельних ділянок у власність громадянам здійснювалася 
місцевими Радами народних депутатів згідно з їх компетен-
цією за плату або безоплатно.

Передача у власність земельної ділянки, яка була рані-
ше надана громадянинові, здійснювалася сільськими, се-
лищними, міськими Радами народних депутатів за місцем 
розташування цієї ділянки для ведення селянського (фер-
мерського) господарства, ведення особистого підсобного 
господарства, будівництва та обслуговування житлового 
будинку і господарських будівель (присадибної ділянки), 
садівництва, дачного та гаражного будівництва. Ці земельні 
ділянки передавалися у власність на підставі заяви грома-
дянина і матеріалів, які підтверджують їх розмір (земель-
но-кадастрова документація, дані бюро технічної інвента-
ризації, правлінь товариств і кооперативів тощо).

Право власності на землю або право користування на-
даною земельною ділянкою виникало після встановлення 
землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та отримання документа, що засвід-
чує це право. Документом, який засвідчує право власності 
або право постійного користування землею, був державний 
акт, який видавався і реєструвався сільськими, селищними, 
міськими, районними радами народних депутатів.

Отже, крім отримання землі у власність для вищезга-
даних цілей у розмірах, встановлених законодавством, гро-
мадяни мали право в цей часовий період оформити право 
власності на землю, яка була раніше надана в користування. 
Якщо цього не було зроблено, земля залишалася на праві 
користування.

З 2001 року на землю існує право власності (приватна, 
комунальна, державна), право користування (постійне або 
строкове – оренда), право земельного сервітута і право ко-
ристування чужою земельною ділянкою для сільськогоспо-
дарських потреб або для забудови (емфітевзис та суперфі-
цій).

Згідно зі ст. 125 ЗКУ право власності на земельну ділян-
ку, а також право постійного користування та право оренди, 
виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Державна реєстрація права здійснюється відповідно до 
Закону України від 01.07.04 р. № 1952-IV «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» і є офіційним визнанням та підтвердженням держа-
вою фактів виникнення, переходу або припинення прав на 
нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення 
відповідного запису до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 1225 ЦКУ до спадкоємців у по-
рядку спадкування на загальних підставах переходить ви-
ключно право власності на земельну ділянку зі збережен-
ням її цільового призначення. Право користування землею 
не може бути успадковане.

Для оформлення права власності на землю у порядку 
спадкування необхідно довести, що спадкодавець придбав 
відповідне право у встановленому законом порядку. Таки-
ми доказами для нотаріуса є документи, що встановлюють 
право, перелік яких наведено вище. Частенько спадкодавці 
не залишають після себе правовстановлюючих документів 
на землю. У такому разі нотаріус відмовляє у видачі посвід-
чення про право на спадщину – земельну ділянку.

Отже, роблячи висновок, слід зазначити, що громадя-
ни, яким земельні ділянки надані у постійне користування 
для ведення фермерського господарства, позбавлені мож-
ливості передавати створені ними фермерські господарства 
у спадщину своїм нащадкам. Справа в тому, що земельні 
ділянки, надані громадянам та юридичним особам у постій-
не користування, перебувають у власності держави або у 
власності територіальної громади. Це означає, що громадя-
нин-фермер має право передати у спадщину, оренду чи за-
ставу лише будівлі та споруди фермерського господарства. 
При цьому до нового власника таких будівель та споруд не 
переходять права на земельну ділянку, яку використовував 
громадянин для ведення фермерського господарства на 
праві постійного користування. Для отримання цієї земель-
ної ділянки новий власник має звернутися до відповідного 
органу влади з заявою про надання йому земельної ділян-
ки. В такому випадку сам орган влади вирішує, надати всю 
земельну ділянку громадянину, який успадкував будівлі чи 
споруди фермерського господарства, чи її частину

Єдиним виходом у вирішенні питання про право влас-
ності на спадкове майно за відсутності правовстановлюю-
чих документів є звернення з позовом до суду. Слід зазначи-
ти, що подібні спори вирішуються судами дуже часто, але у 
будь-якому випадку рішення суду, в першу чергу, залежить 
від обставин справи.

Юридичний відділ АФЗУ

ОСНОВНІ ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ
Після смерті громадянина його майнові права та 

обов’язки переходять до інших осіб. Такий перехід прав 
та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка помер-
ла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) називаєть-
ся спадкуванням. Порядок оформлення спадкових прав на 
майно спадкодавця регламентується положеннями Книги 
шостої Цивільного кодексу України.

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що 
належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини і не 
припинилися внаслідок його смерті.

Право власності на земельну ділянку у порядку спад-
кування переходить до спадкоємців на загальних підста-
вах, із збереженням її цільового призначення. Однак, про-
цес оформлення спадкових прав на земельну ділянку має 
свої особливості. Так, нотаріус при оформленні спадщини 
шляхом витребування відповідних доказів має перевірити 
певні факти, зокрема, визначити склад спадкового майна, 
на яке видається свідоцтво. Видача свідоцтва про право на 
спадщину на майно, яке підлягає реєстрації (у тому числі 
земельна ділянка), провадиться нотаріусом після подання 
правовстановлювальних документів, які підтверджують 

право власності спадкодавця на таке майно.
На сьогодні, відповідно до положень Земельного кодек-

су України до документів, що посвідчують право власності 
на земельну ділянку, належать державний акт про право 
власності на земельну ділянку, цивільно – правова угода 
щодо відчуження земельної ділянки, укладена в порядку, 
встановленому законом (договір купівлі – продажу, дару-
вання, довічного утримання тощо), а також свідоцтво про 
право на спадщину. При цьому, у тому випадку, коли право 
власності на земельну ділянку посвідчується відповідною 
цивільно – правовою угодою чи свідоцтвом про право на 
спадщину, такі документи не є самостійними правовста-
новлювальними документами, оскільки до них в якості до-
датка має бути долучений державний акт про право влас-
ності на земельну ділянку, що була відчужена чи успадко-
вана.

Таким чином, у випадку, коли земельна ділянка нале-
жала спадкодавцю на підставі цивільно – правового дого-
вору або свідоцтва про право на спадщину, для оформлен-
ня спадкових прав на таку земельну ділянку спадкоємцями 
має бути подано нотаріусу відповідний правовстановлю-

вальний документ з долученим до нього державним актом 
про право власності на земельну ділянку, що спадкується.

Крім того, на долученому державному акті повинна 
міститись відмітка нотаріуса, яким було посвідчено відпо-
відний договір чи видано свідоцтво, а також органу, який 
здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, 
про перехід права власності на земельну ділянку.

Слід зазначити, що відмітка про перехід права власно-
сті на земельну ділянку проставляється на долученому до 
правовстановлювального документа державному акті про 
право власності на земельну ділянку при кожному подаль-
шому відчуженні (спадкуванні) землі.

Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину 
на земельну ділянку, проставляє на державному акті від-
мітку про перехід права власності за наявності витягу з 
Державного реєстру земель.

Таким чином, для оформлення спадкових прав на зе-
мельну ділянку нотаріусу, серед іншого, надаються від-
повідний правовстаноювальний документ на спадкову 
земельну ділянку, а також витяг з Державного реєстру зе-
мель.
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ПІЛЬГИ НЕВЕЛИКИМ
ПИВОВАРНЯМ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розро-
било законопроект, який передбачає запровадження ди-
ференційованого підходу до визначення вартості ліцен-
зії на оптовий продаж пива зі скасуванням необхідності 
ліцензування для мініпивоварень. Про це повідомив за-
ступник міністра економічного розвитку і торгівлі Мак-
сим Нефьодов: «Ми вже завершуємо підготовку законо-
проекту для врегулювання підходу до проблеми. Різна 
вартість (ліцензії) залежно від обсягу бізнесу – цілком 
справедливий диференційований підхід, з яким згодні 
пивовари, в тому числі і великий бізнес».

Згідно цього законопроекту передбачається звільнен-
ня малих пивоварів та дистриб’юторів від сплати ліцен-
зії, середнім – істотно знизити її вартість, а для великих 
компаній – залишити на нинішньому рівні в 500 тис. грн 
на рік.

Також заступник міністра відзначив, що норма ліцен-
зування, яка набула чинності з 1 липня, помітно позначи-
лася на невеликих пивоварнях.

Подібний підхід необхідно застосувати і до невели-
ких фермерських виноробних господарств, котрі вже де-
кілька десятиліть не можуть витребувати подібного зако-
ну для себе, який би дав потужній поштовх для розвитку 
вітчизняного теруарного виробництва.

За інформацією ВАВПСВ

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ГОЛОВІ 
ОДЕСЬКОЇ ОДА

СААКАШВІЛІ М. Н
Шановний Міхеіле Ніколозовичу!
Всеукраїнська Асоціація виробників продукції са-

дівництва та виноградарства інформує Вас, що з метою 
знищення конкуренції на виноградно-винному ринку 
великі компанії про лобіювали запровадження ліцензу-
вання на реалізацію вина вартістю 500 тисяч гривень в 
Законі України № 481 „Про державне регулювання ви-
робництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодо-
вого, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ”.

Невеликі фермерські та особисті селянські господар-
ства маючи в обробітку від 1 до 50 га насаджень вино-
граду не в змозі придбати таку ліцензію і вимушені за 
безцінь віддати свою продукцію (сировину) монополіс-
там або банкрутують.

Враховуючи дискримінаційний характер такої плати 
за ліцензію, невідповідність існуючого розміру плати за 
ліцензію основним принципом СОТ (стаття VIII ГАТТ 
1994 – розмір плати за ліцензію повинен відповідати 
вартості надання послуг), прошу Вас підтримати зміни 
до законодавства ініційовані галузевими громадськими 
організаціями у відповідності до вимог СОТ, та лікві-
дувати дискримінаційний характер плати за ліцензію 
(за одну пляшку вина 500 тисяч гривень і за мільйон 
пляшок - 500тисяч гривень), а також знайти можливість 
зустрічі з фермерами - виноробами півдня України для 
обговорення розбудови винної та туристичної галузі на 
Одещині.

Довідково: За даними ДПА України станом на 
1.01.2015 року підприємства, які отримали ліцензію на 
оптову торгівлю алкогольними напоями мають всього 
10% виноградних насаджень зі 50 тисяч га в Україні. 
Зрозуміло що всю сировину вони скуповують за безцінь 
у підприємств які не в змозі придбати таку ліцензію.

З повагою
Президент ВАВСП Валерій Петров,

с. Струмок Татарбунарського району
Одеської області.

СЕМІНАР ПО ВИКОРИСТАННЮ СОНЯЧНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Організатори виставки «ФЕРМЕР УКРАЇНИ 2015» 
(м. Київ, НК «Експоцентр України», 23 – 25 вересня 
2015 р.) спільно з індустріальною групою компаній 
«РЕНТЕХНО», що спеціалізуються на впровадженні 
інженерних рішень з використання енергозберігаю-
чих технологій та відновлювальних джерел енергії 23 
вересня 2015 року проводять семінар «7 ПЕРЕВАГ 
ВСТАНОВЛЕННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 
ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ».

В рамках виставки буде працювати експозиція 
обладнання і технологій для виробництва альтерна-
тивної енергії та палива FARMER- ALTERNATIVE 
ENERGY

Основні питання семінару:
- Чому варто встановлювати сонячні станції.
- Як правильно обрати електростанцію, на що 

звернути увагу.
- Як працює «зелений» тариф. 
- Розрахунок окупності і доходу станції, яку пла-

нується встановити.
- Огляд діючих в Україні станцій.
- Відповіді на запитання.
Доповідач: Лукомський Дмитро Васильович, вико-

навчий директор «Рентехно».
(Група компаній «РЕНТЕХНО» впроваджувала 

проект будівництва сонячної електростанції потужніс-
тю 1,3 МВт у фермерському господарстві «Омельянен-
ко» Кіровоградської області – про це господарство була 
розповідь в газеті «Вісник Фермер України» №19 – 20 
за жовтень 2014 року).

Заявки на участь у семінарі приймаються до 
10.09.2015 року за телефоном та по ел. пошті: 044-501-
78-23, 501-78-24. E-mail: farmexpo@ukr.net

Участь у семінарі для фермерів безкоштовна за умо-
ви подання попередньої заявки, переваги надаються 
фіксованим членам АФЗУ.

Організаційний комітет виставки.

ЧОМУ БЕНЗИН ТАКИЙ ДОРОГИЙ?
Експерти стверджують, що в Україні з кожного літра бензину збирають 7 - 8 гривень 

податків. Про це свідчать дані, які CarDiagram отримала від аналітиків «Консалтингової 
групи «А-95», UPECO і Platts.

Так, за даними Platts, 4 червня на кордоні України імпортний бензин декларували по 
680 дол. за тонну (в гривнях - близько 14 655). Враховуючи, що в одній тонні близько 
1333 літрів бензину, вартість А-95 без податків і накруток становить 11 грн за літр.

А от далі ціна бензину обростає різними зборами та податками:
- акцизний збір - 202 євро (близько 5000 грн) з кожної тонни;
- податок на додану вартість (ПДВ) - 20% (понад 4 000 грн з кожної тонни);
- податок на роздрібний продаж акцизних товарів - 5% (з кожного літра виходить 

більше 1 грн).
Зрештою бензин надходить на заправки за ціною 18 - 19 гривень за літр. Причому ця 

ціна ще не включає в себе вартість транспортування та обслуговування АЗС.
За інформацією

«Консалтингової групи «А-95»

УКРАЇНСЬКО – ІТАЛІЙСЬКА СПІВПРАЦЯ:
ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКСПОРТ

На підставі попередньої домовленості Асоціації фер-
мерів з директором по маркетингу Італійської компанії 
“Пі-Джей Консалтінг Україна” паном Манера Жанбат-
тіста, заплановано проведення на виставці “Фермер 
України”, що відбудеться 23 – 25 вересня 2015 року в 
НК “Експоцентр України” круглого столу-зустрічі, на 
якій будуть присутні потенційні Італійські інвестори 
(або компанії що зацікавлені в експорті продукції) та 
українські фермери (сільгоспвиробники), які шукають 
інвестиції та ті, що вже мають певну продукцію і готові 
поставляти її на експорт.

З цією метою АФЗУ вивчає інвестиційні запити серед 
фермерів областей та їх можливості та потреби в реалі-
зації сільськогосподарської продукції на експорт.

Свої пропозиції стосовно участі представників сіль-
ськогосподарських підприємств та фермерських госпо-

дарств у цьому заході необхідно подати до 30 серпня 
2015 року організаторам виставки.

До заявки про участь бажано додати короткий опис 
бізнес-проекту, що потребує інвестицій.

Переваги будуть надаватися фіксованим членам 
АФЗУ

Пропозиції та заявки про участь в круглому столі: 
«Організація співпраці Італійських та Українських під-
приємств в напрямку експорту сільськогосподарської 
продукції, інвестиційної діяльності та створення спіль-
них підприємств» необхідно надсилати в дирекцію 
АФЗУ або на адресу організатора:

01042, м. Київ, вул.. Патріса Лумумби, 21, оф.415
ТОВ «ГОСПОДАР»
044-501-78-23, 501-78-24
Email: farmexpo@ukr.net

СЕМІНАР ПО ВИРОЩУВАННЮ ГОРІХА І ФУНДУКА!
ТОВ «ГОСПОДАР» оголошує прийом заявок на 

участь у семінарі «Інтенсивна технологія вирощування 
грецького (волоського) горіха і фундука», який буде про-
ведено 23 вересня 2015 року під час проведення вистав-
ки «ФЕРМЕР УКРАЇНИ 2015».

Основні питання семінару:
- Перспективи розвитку горіхового бізнесу по 

грецькому горіху і фундуку.
- Селекції грецького горіха і фундука.
- Підбір саджанців для посадки промислових са-

дів у різних регіонах України та уникнення фальсифіка-
ту при їх закупівлі.

- Подолання стресу та забезпечення 99-100% 
приживлюваності.

- Розмноження грецького горіха і фундука.
- Новітня технологія скорочення терміну початку 

плодоношення на два-три роки.

- Збільшення валової врожайності з гектару.
- Формування крони і обрізка.
- Захист суцвіть від весняних заморозків.
- Захист від вимерзання горіхових садів взимку.
- Покращення родючості ґрунтів в саду та бо-

ротьба з бур’янами.
- Голландська технологія закладання горіхових 

садів, яка забезпечує повернення усіх затрат на закупів-
лю саджанців і обслуговування саду за 3-4 роки та збіль-
шення прибутку в 3-4 рази.

Заявки на участь у семінарі приймаються за теле-
фоном та по ел. пошті: 044-501-78-23, 501-78-24 Email: 
farmexpo@ukr.net

Участь у семінарі для фермерів безкоштовна за умо-
ви подання попередньої заявки, переваги надаються фік-
сованим членам АФЗУ.

Організаційний комітет виставки.
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