ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

ВІДДАНІСТЬ ХЛІБОРОБСЬКОМУ ПОКЛИКАННЮ

Віктор Петрович Неділько – фермер, так би мовити, середнього покоління: його фермерське господарство «Лілія» засноване у 2000-му році, тобто
майже на десятиліття пізніше, ніж господарства
«аксакалів» фермерського руху. Зате фермером він

став за покликанням, і відданість цьому покликанню стала головним життєвим правилом таращанського хлібороба.
Наша розповідь про родинне господарство фермера
Неділько читайте на сторінці 5 видання.

«РАЗОМ ВІДСТОЇМО НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ»

На фото: Життєве кредо фермера Пожидаєва на
стіні офісу та в душі

Коли Віталія Пожидаєва запитують, як сталося, що він, досить відомий на Донеччині й за її
межами бізнесмен, став фермером, він напівжартома відповідає: «Пересісти з трактора на «Мерседес» вміє кожен, аби тільки гроші були, а ось
пережити втрату бізнесу й зрозуміти, що коли вже
починати все спочатку, то найкраще робити це на
землі, вдається лише обраним. Наша розповідь про
мар’їнського фермера, керівника підприємства
«Агропромсервіс», учасника зібрання фермерських
родин у місті Моршин Віталія Пожидаєва на сторінці 8 видання.
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СІМЕЙНИМ ФЕРМАМ –
БУТИ!

Нарешті, Україна дочекалася: 31 березня 2016 року,
на пленарному засіданні Верховної Ради України голосами 262 народних депутатів було прийнято Закон України №1599 «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств». Закликаючи депутатів
підтримати новий законопроект, Голова Верховної Ради
Володимир Гройсман підкреслив, що фермерський рух
в Україні – це саме той фундамент, який дозволить з новою інтенсивністю розвивати аграрний сектор, створювати на селі робочі місця і як розширювати асортимент,
так і підвищувати якість сільгосппродукції, яка може
вироблятися у різних сферах: це і тваринництво, і овочівництво.
А що думають самі фермери та розробники Закону
про сімейні ферми – читайте на сторінці 3 видання.

ЧИ ПОТРІБНО
ПОЛТАВСЬКИМ ФЕРМЕРАМ
ОЗБРОЮВАТИСЯ
«КАЛАШАМИ»?

КООПЕРАЦІЯ: ПАРАГВАЙСЬКИЙ УРОК
Дорога пізнання кооперативного руху привела мене
у Парагвай. Є така країна. У нас, виявляється, навіть
є дещо спільне: у 1989 році закінчилася ера диктатора
Стресснера і народ обрав демократичний шлях розвитку, ми також у цей період здобули Незалежність. Парагвай - найбідніша країна Південної Америки, Україна –
найбідніша європейська країна. Тут навіть є українські
поселення (колонії). За різними оцінками, у Парагваї
проживає від 10000 до 20000 українців здебільшого
навколо міста Енкарнасьон на південному сході країни.
Більшість українців у Парагваї займається сільським
господарством.
Розповідь президента Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Романа
Корінця про особливості сільськогосподарської кооперації Парагваю читайте на сторінці 11 видання.

«Зрозумійте, нас дістало!» Певно, таке ж гасло, яке
під час Євромайдану висіло на одній з барикад у Києві, було б дуже доречним на нараді з аграріями полтавського краю, що відбулася в Полтаві під головуванням
Валерія Головка, голови ОДА, з ініціативи Асоціації
фермерів та приватних землевласників «Відродження
Полтавщини». Настільки гаряче й емоційно обговорювалися актуальні питання й проблеми, з якими не один
рік стикаються невеликі сільгоспвиробники. І найперше
фермери воліли викликати «на килим» чергового в. о.
начальника Держгеокадастру України в Полтавській області Вадима Чувпила, четвертого чи п’ятого керівника
за останні три роки.
Матеріал про зібрання фермерів Полтавщини читайте на сторінці 4 видання.

ЧИ ПОТРІБНА НАША СІЛЬГОСППРОДУКЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗУ?
Після анексії Криму Російською федерацією та подій на Сході України торгівельні відносини з агресивним сусідом практично припинилися. Тож українські
сільгоспвиробники розпочали активний пошук нових
ринків збуту. До того ж останнім часом дуже популярним стало пропагування ідеї виходу підприємств на Європейські ринки. Але чи дійсно Європа потребує нашої
продукції, навіть якщо вона буде відповідати їх високим
стандартам?
Матеріал про це читайте на сторінці 6 видання.

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

ФЕРМЕР - НОВАТОР З
ВІННИЧИНИ

Газета «Фермер України» отримала запрошення
взяти участь у висвітленні «ДНЯ ПОЛЯ», що відбуватиметься на базі фермерського господарства Олексія
Дона, яке знаходиться в смт. Теплик, що на Вінничині
Оскільки в кулуарах великого зібрання отримати необхідну інформацію занадто складно, а газета повинна
розповісти читачам про головні переваги органічного
землеробства взагалі та про досягнуті господарством
на цій ниві конкретні успіхи, наш кореспондент взяв у
Олексія Пилиповича коротке інтерв’ю, яке ми пропонуємо читачам на сторінці 7 видання.
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ПРЕМЄР-МІНІСТРУ ГРОЙСМАНУ В. Б.
ВІД ФЕРМЕРА З ЧЕРКАЩИНИ

«Ми дуже часто вирішуємо дрібні питання і не вирішуємо глобальних. Влада інколи погоджується та фіксує ті чи інші проблеми, показує їх вирішення, але першопричини не усуваються. 12 липня на зустрічі в Клубі
Кабінету Міністрів я не зміг озвучити своїх пропозицій,
тому пропоную їх у відкритому листі.
Я, Анатолій Ковальов, фермер із Черкащини, член
координаційної ради Асамблеї громадських організацій
малого та середнього бізнесу України, депутат районної
ради, хочу висловитися із системних проблем бізнесу та
надати своє бачення по їх вирішенню.
І. Товарне виробництво.
Необхідною умовою успішного розвитку та функціонування бізнесу є створення умов для прискореного
товарного виробництва нашими підприємцями. Гірко
спостерігати за тим, що від кепки до шнурків в нас все
китайське, турецьке, польське…
Поряд із вже досягнутими в державі напрацюваннями, можна стверджувати, що прискорене товарне виробництво являється також достатньою умовою для розвитку підприємництва та економіки країни в цілому.
Відомо, що існує межа податків та зборів, перейшовши яку товарне виробництво стає не рентабельним,
воно зникає і тягне за собою всі основні соціальні негативи, спад економіки та підприємництва. В кожній
країні ця межа своя, в залежності від різних факторів, в
основному від розвитку суспільних фондів споживання,
вартості сировини, затрат на енергоносії, встановлених
традицій в оплаті праці, норм діючого законодавства та
ін. Кожна країна захищає своє виробництво. Для прикладу – Грузія в 2012 році законодавчо, своїм Законом
«Акт Економічної Свободи», обмежила об’єм податків
та заборонила цю границю перевищувати.
В зв’язку з цим є пропозиція:
1. Для України теоретично визначити граничну межу

податків та зборів, які сприятимуть успішному розширеному товарному виробництву.
2. Законодавчо заборонити переходити граничну
межу податків та зборів, чим забезпечити прискорене
товарне виробництво, як наслідок - розвиток економіки,
наповнення бюджету, збільшення грошового обігу, поліпшення добробуту народу, зменшення безробіття і ін.
Слід врахувати при цьому, що в нас окрім основних
податків є велика кількість прихованих зборів, які підприємництво сплачує і які не ідуть в державу, а розходяться по корупційних схемах. Один із прихованих зборів - це все зростаючі послуги приватних фірм по виготовленню електронних ключів, програмних продуктів,
різного роду державних бланків, паспортів, сертифікатів, дозволів, оцінок та обмірів, які зобов’язана робити
лише держава і, як правило, безкоштовно. Кількість документів такого роду перевищило в сотні разів їх об’єм,
який був двадцять років тому і в тисячу разів їх сумарну
вартість у співставних цінах. Крім цього, неоправдана
кількість таких документів наносять шкоду як підприємництву, так і жителям країни. Необхідно терміново
законодавчо заборонити державницькими документами
займатися приватним особам.
ІІ. Збереження села
Для збереження села, створення органічних продуктів харчування, з метою трудовлаштування сільського
населення, розвитку переробних галузей та кооперативів на селі, пропоную перейняти досвід поляків, французів та інших країн і запровадити наступне:
1. В одні руки, на пільгових умовах, в Україні землекористувачу давати (власність, користування, різна
оренда) не більше як 300 га землі сільськогосподарського призначення.
2. Такий землекористувач повинен жити в населеному пункті, де розміщена ця земля.

З НАГОДИ ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
ВІДЗНАЧИВ НАГОРОДАМИ ГРОМАДЯН ЗА ВНЕСОК
У РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

Президент Петро Порошенко з нагоди Дня Конституції підписав Указ про відзначення державними
нагородами громадян за значний особистий внесок у
державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм.
Нагороджено 163 особи, серед яких волонтери та
громадські діячі, керівники підприємств і установ,
організатори промисловості та виробництва, працівники освіти і науки, культури, охорони здоров’я, інші
висококваліфіковані фахівці, які сприяють зміцненню
української державності, соціально-економічному, науково-технічному та культурному розвитку України.
Зокрема, орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено БУРЛАКУ Галину Григорівну - голову фермерського господарства "Щаслива доля", Полтавської
області.
За інформацією:www.president.gov.ua

ФЕРМЕРСЬКЕ СВЯТО УРОЖАЮ 2016
НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

За ініціативи голови Асоціації фермерів Новомосковського району Сулими А. І та за підтримки голови
обласної Асоціації фермерів Гайворонського А. І. на
Дніпропетровщині заплановано проведення зустрічі
фермерів області для святкування обжинок.
Захід відбудеться 4 серпня 2016 року в Новомосковському районі на туристичній базі «Гуляй поле» (Піщанська селищна рада, автодорога М - 04).
Програма заходу:
09.00 - 10.00 - Реєстрація учасників
10.00 - 12.00 - Початок урочистої частини. Доповіді голови Асоціації фермерів області, голови Асоціації
приймаючої сторони – Новомосковського району, голів
асоціацій районів за бажанням. Обговорення результатів роботи та пропозицій по активізації роботи.

12.00 - 13.00 - Перерва для спілкування. Можливо конкурс – безпрограшна лотерея з жартівливими призами.
13.00 - 23.00 Неформальна частина. Святковий обід
та початок концертної програми. Виступ народної самодіяльності і професіонального колективу. Спілкування
за столом. Дискотека. Плавання в басейні.
Запрошуються фермери з усіх районів, керівництва
сільськогосподарського напрямку області та району.
Пропозиції по проведеню свята та питання на обговорення вітаються!
Асоціація фермерів Дніпропетровської області:
м. Дніпро, вул.Старокозацька (Комсомольська) 52,
к. 359, тел: 067–393–05–58
www.farmer.dp.ua

Віце-президентам, Головам обласних АФЗ, членам Ради АФЗ
Шановні панове!
У зв’язку з підготовкою зустрічі президента Асоціації фермерів та приватних землевласників України з керівництвом генеральної
прокуратури та МВС України, з приводу рейПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

дерських захоплень фермерських господарств
та їх земель, прошу Вас до 30.07.2016 року подати інформацію про випадки таких фактів
або їх спроби у Вашій області.
Президент АФЗУ
І.Томич

3. Такий землекористувач повинен сам організовувати товарне сільськогосподарське виробництво.
При таких умовах землекористувач сплачує лише
сільськогосподарський податок на пільгових умовах, як
правило, ставку за кадастровий гектар.
Якщо не виконується хоча б одна із вище перелічених умов, землекористувач додатково сплачує ПДВ із
реалізації продукції та податок на прибуток.
ІІІ. Зміна податкової системи.
На слуху знову чергова податкова реформа. Дуже
часті та необдумані реформування шкодять країні. Податкову систему слід докорінно змінити, а Податковий кодекс скоротити від 700 сторінок (можливо їх зараз
із різноманітними змінами ще більше) до 30 - 50 сторінок. Він повинен бути простим, коротким, зрозумілим, забезпечувати бюджетні надходження і придатним
для автоматичного адміністрування. Його обговорити в
суспільстві, прийняти і не міняти роками. Заборонити
щомісяця міняти форми звітностей, як це робиться зараз. Виробник товарів не повинен платити податку, адже
він створює цінності, а за це його і карають. Платить
податки той, хто для себе замовляє суспільні послуги.
Розмір податків виходитиме із об’єму та корисності цих
послуг. Оподаткування здійснюватиметься із отримання (покупки) цих послуг чи товарів. Адміністрування
здійснюватиметься автоматично. Звітність при цьому буде зайва. Контролюючі функції здійснюватимуть
громади. Буде сталий, автоматичний і незалежний від
окремих осіб розподіл бюджетних надходжень до всіх
бюджетних структур напряму
Прошу мене включити в комісію по реформування
податкової системи».
Анатолій Ковальов,
тел. 096-3891937

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ ТА ДЕРЖАВНОЮ НАГОРОДОЮ!

9 серпня святкує свій день народження голова
фермерського господарства «Щаслива доля» Галина Григорівна БУРЛАКА з Полтавщини.
З цієї нагоди, та з нагоди нагородження її державною нагородою орденом княгині Ольги III ступеня надсилаємо іменинниці найщиріші слова вітань від імені усього фермерського загалу України.
Ваша нелегка праця на фермерській ниві та громадська робота на благо розвитку фермерства
України мають вагомі результати та визнання в суспільстві!
Бажаємо успішності Вашому фермерському
господарству, достатку та злагоди в родині, здоров’я та вірних однодумців.
Хай все буде добре! А від непорозумінь і життєвих невдач нехай Вас оберігає Господь!
Президент АФЗУ Іван ТОМИЧ
Головний редактор газети «Вісник Фермер України»
Михайло Данкевич

ПРИВІТАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ НАГОРОДОЮ!

Шановна Галина Григорівна!
З нагоди отримання Вами державної нагороди —
ордена княгині Ольги III ступеня — прийміть найщиріші вітання від Асоціації фермерів та землевласників Черкаської області!
Розбудовуючи нашу незалежну державу, ми є творцями її майбутнього. Яким побачать його нащадки
— залежить від нашої наполегливої та чесної праці.
В здобутки української аграрної галузі вагомий вклад
внесло і фермерське господарство «Щаслива доля»,
яке Ви очолюєте, а громадяни, і не лише Полтавщини, отримують доступну, високоякісну сільськогосподарську продукцію.
Ваша відданість благородній справі, глибокі знання і фаховий досвід поєднуються з духовністю, милосердям та щирим співчуттям до людей. Ви несете
високу відповідальність за своє господарство, людей
які у Вас працюють, та за свою родину.
Нехай кожен день дарує вам спокій та добробут.
Щастя, добра та процвітання Вам, Вашій родині
та Вашому господарству!
Від імені фермерів Черкащини,
Голова обласної АФЗ Віктор ГОНЧАРЕНКО,
Виконавчий директор обласної АФЗ
Михайло ГАЛАМАГА.

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24
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СІМЕЙНИМ ФЕРМАМ – БУТИ!

Вадим Івченко, народний депутат, один із авторів
законопроекту, наголошує: закон легалізує дрібний
бізнес та наповнить наші полиці доступними та якісними продуктами харчування. Важливо і те, що господарства отримають соціальний захист, сімейні ферми
нарівні з сільгосппідприємствами отримають доступ до
державної фінансової підтримки та найголовніше – до
належного рівня ціни за вироблену продукцію. Наразі
в Україні налічується 4,5 мільйони одноосібних селянських господарств, які створюють товарну продукцію,
але при цьому не мають ні статусу, ні можливості торгувати на організованому ринку. Закон не тільки вводить
нове визначення «сімейна ферма», а й створює спрощений порядок трансформації особистих селянських
господарств в сімейні ферми, спрощену реєстрацію та
організацію діяльності, спрощену процедуру отримання дозвільних документів. Окрім того, новий закон створює максимально просту схему відносин, тобто сімейні
ферми працюватимуть за спрощеною системою оподаткування та створення сімейних ферм на добровільних
засадах зі статусом юридичної особи або на договірній
основі. Він не залишає жодних шансів лихварям-посередникам, які сьогодні скуповують у селян за безцінь
усю продукцію і перепродують її дорожче: овочі —
вчетверо, молоко і м’ясо – у 2,5 рази.
Іван Томич, Президент Асоціації фермерів та
приватних землевласників України, переконаний:
для того, щоб будь-який закон «запрацював», потрібні
енергійні й розумні виконавці. Їх потрібно знайти, навчити й належним чином організувати. АФЗУ послідовно відстоює ідею створення в Україні сімейних ферм і в
розвиток нового закону презентує концепцію Програми
розвитку сімейних фермерських господарств в Україні
на 2017 - 2023 роки. Зокрема, вона визначає необхідність розвитку сімейних ферм, як умову збереження та
відродження нової якості сільських територій України.
Аналізуючи сучасний стан сільського господарства і
села, а також становище в них їх соціальної першооснови - селянства та інших сільських жителів, автори
концепції вважають, що причиною кризи села є невідповідність дорадянської державної аграрної політики
реальним потребам і можливостям України після набуття нею політичної незалежності. «У прикладному розумінні вона (невідповідність) проявилася у системному
обвалі усього того, що вважалося державною аграрною
політикою або видавалось за неї. Її соціально - економічні результати не виправдали суспільних і селянських
очікувань, що покладалися на аграрні реформування і
увійшли в протиріччя із закладеним у них суспільно-політичним потенціалом». На думку Івана Федоровича,
сьогодні необхідно розглядати сільську територію як
складну багатофункціональну природну, соціально-економічну й виробничо-господарську систему з властивими їй кількісними, структурними, природними та іншими характеристиками і відповідним цьому її сутнісним
наповненням. Відповідно соціум сільської території,
уособлюваний його сільською громадою, слід розглядати визначальним соціальним осередком кожної даної
території. Адже лише він володіє здатністю вдихнути
життя в дане сільсько-територіальне утворення, вміло
і ефективно використати наявний у ньому потенціал,
одержати від нього бажану (очікувану) віддачу, створи-

ти передумови для подальшого ефективнішого розвитку
даної сільської території. У прикладному відношенні це
означає, що організовуючи розвиток сільської території,
її сільська громада одночасно формує на ній якість свого
життя. Отже, інтереси і потреби кожної сільської території повинні розглядатися, формуватися і задовольнятися передусім як інтереси і потреби даної територіальної громади, формувати найбільш прийнятний для неї
загалом і кожного її індивідуального суб’єкта, найбільш
прийнятих для них способів буття на ній.
«Це, – говорить Іван Томич, – загальні положення. А
пропонована нами Програма має на меті сприяти:
- подоланню бідності та безробіття на селі;
- економічному зростанню в сільському господарстві, зміцненню продовольчої бази країни;
- формуванню конкурентного середовища господарської діяльності в аграрному секторі економіки;
- збереженню поселенської мережі, соціальному та
культурному розвитку територій;
- створенню стійкої конкуренції на регіональному
ринку сільськогосподарської продукції;
- розширенню інвестування фермерських господарств за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів та залучення фінансових ресурсів суб’єктів господарювання
всіх форм власності і громадських об’єднань;
- збільшенню обсягів інвестиційних ресурсів сільськогосподарського виробництва;
- розширенню обсягів кредитування фермерських
господарств;
- залученню інвесторів до модернізації об’єктів інфраструктури аграрного ринку;
- розвитку небанківських фінансових установ у сільській місцевості».
За словами Президента АФЗУ, поетапна реалізація
Програми сприятиме становленню ефективного сільськогосподарського виробництва, де підприємницький
інтерес складатиме основу економічної мотивації, а інноваційна модель розвитку стане рушійною силою економічного зростання. Завдання Програми спрямоване
на визначення наявного потенціалу фермерських та особистих селянських господарств і напрямів його використання, залучення можливостей територіаних сільських
громад, врегулювання соціальних проблем.
Повний текст концепції з коментарями був презентований на зустрічі фермерських родин у Моршині 19 червня 2016 року. Більшість фермерів готові
йти за своїм лідером і підтримують його ідею щодо
створення в Україні розгалуженої мережі сімейних
ферм. Наша газета виносить це питання на перехрестя експертних і читацьких думок. Пропонуємо
короткий виклад бліц-інтерв‘ю, записаних нашим
кореспондентом:
Євген Дуфанець, голова комітету законодавчої діяльності АФЗУ, вважає, що висунута Іваном Томичем
концепція Програми розвитку сімейних фермерських
господарств є цілком своєчасним документом, без якого новоприйнятий закон не діятиме. Разом з тим, конче
необхідно, щоб нова ідея АФЗУ стала зрозумілою не
тільки її керівництву, а якомога більшому загалу власників особистих селянських господарств (ОСГ), тобто
майбутнім сімейним фермерам. Євген Мирославович
нагадав про досвід аграрної реформи, започаткованої
Петром Столипіним. Там були свої плюси й мінуси,
зрештою Столипіна вбили, а незакінчені реформи, разом із сільськими трударями, знищили війни, революції
та більшовицькі репресії. Але цей досвід не варто забувати, бо те, що ми сьогодні збираємося робити, є тільки
добре забутим минулим, без якого, як відомо, не буває
майбутнього.
Григорій Наконечний, голова комітету розвитку
тваринництва АФЗУ: «Моє фермерське господарство
«Віра, Надія, Любов» є не чим іншим, як сімейною
фермою. Нехай не за формою, але по суті. Стосовно
ж перспектив народження нових сімейних ферм, можу
сказати відверто: до тих пір, поки влада буде в руках
нечесних людей, будь-яка хороша ідея не зможе реалізуватися. Не хочу зайвий раз жалітися, але у мене з
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сільським головою склалися такі непрості стосунки,
які загрожують перерости у відкриту конфронтацію,
а простіше кажучи, можуть знищити результати моєї
багаторічної фермерської діяльності. Тому вважаю, що
виносячи на розгляд нову Програму, потрібно насамперед убезпечити її від сваволі чиновників та гарантувати
сімейним фермам справжній державний захист і всіляку
фінансову й правову підтримку».
Олександр Чубук, голова Асоціації фермерів та
приватних землевласників Київської області, у бесіді з нашим кореспондентом зауважив, що сімейні
ферми не народяться без бажання власників ОСГ, зареєструвати їх належним чином. Разом з тим, зневіра
селян у батьківську державну підтримку спонукає тих,
хто мають по кілька корівок, свиней та іншої живності,
торгувати своєю продукцією на стихійних ринках, не
переймаючись питаннями державного кредитування,
антимонопольного ціноутворення і не сплачуючи податків. «Коли ми, перші фермери, починали у 1992 році, –
сказав Олександр Іванович, – держава надавала нам хоч
якусь допомогу. Якщо не кредитну, то хоча б правову.
Нас ненавиділи, але принаймні не грабували й не вбивали. А нинішній селянин тричі озирнеться, перш ніж
підписати якийсь папірець».
Інна Кухарчук, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Вінницької області: «Наші
фермери на сподіваються, що держава суттєво допоможе їм. Аби тільки не заважала. Так і з сімейними фермами. На Вінничині таких можна створити немало, головним чином тваринницького напрямку. Власне, сімейні
ферми вже є, але немає справжньої кооперації, яка би їх
об’єднувала й забезпечувала цивілізоване входження в
ринок. Хто може захистити власника корови від цінової
сваволі своїх-таки монополістів, які забирають у нього
молоко за мізерними цінами та ще й не гарантують, що
завтра теж будуть купувати. Вся Україна знає, кому належать на Вінничині молокопереробні заводи. Відомі ці
прізвища і на Банковій, і на Грушевського, тільки ніхто
нічого не може з ними вдіяти. Або руки короткі. Тож не
потрібно селян агітувати, вони мріють про сімейні ферми, але з належним державним піклуванням. Відчують
його, то самі прийдуть».
Іван Заєць, політик: Якщо ми не скористаємося
тими можливостями, які дає новий закон про сімейні
ферми, українського села через кілька років просто не
стане. І починати мусимо знову з того самого земельного питання, на якому вже не одна реформа спіткнулася.
Необхідно готувати селян до серйозної відсічі спробам
так званих реформаторів знову запровадити дерибан
землі під прикриттям так званого мораторію, який більше схожий на фіговий листок. Потрібно знову, як у дні
Майдану, збирати селян до Верховної Ради, Кабміну,
Адміністрації Президента, і не просити про милостиню
від держави, а вимагати гарантованого права на землю,
на майбутнє своїх дітей і онуків.
Роман Корінець, голова комітету дорадництва та
інформаційної політики по підтримці фермерських
і особистих селянських господарств: «Я підтримую
ідею створення сімейних фермерських господарств, але
хочу висловити певні застереження. Робота в мене така,
що мушу бути скептиком. Так ось: у нової програми є
чимало противників, і перші з них (як не парадоксально) – це фермери. Скажімо, живе собі в селі Малинівці
Федір Васильович, успішний фермер. Орендує кілька
сотень (чи тисяч) гектарів землі, має переробне підприємство, добре відпрацьовані ринкові схеми, кредити не
бере, бо вистачає власних коштів, від держави нічого не
просить. Живе тихо. І не хоче цього укладу ламати, нові
фермери поруч йому не потрібні.
Сімейні ферми, на думку Романа Ярославовича, стануть реальністю тоді, коли буде прийнята відповідна
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА, в котрій чітко прописані всі
аспекти нової справи. Власне, батога у вигляді закону
вже маємо, тепер потрібно визначитися з пряниками.
Коли все буде, тоді селяни швидко зрозуміють, що сімейна ферма їм потрібна».
Записав Володимир Майський

УКРДЕРЖФОНД ЗБІЛЬШИТЬ РОЗМІР БЕЗВІДСОТКОВОГО КРЕДИТУ

Розмір безвідсоткового кредиту, який фермер може
отримати в Українському державному фонді підтримки
фермерських господарств у наступному році збільшиться з 250 до 500 тис. грн, а наповнення Укрдержфонду
має бути збільшене у 10 - 15 разів, порівняно з тим, що
є зараз. Про це під час дискусійної панелі на тему підтримки і фінансування малого та середнього фермера
заявив генеральний директор Укрдержфонду Іван Слободяник.
За його словами, збільшення суми кредиту для фермерів ініціював міністр Мінагропроду Тарас Кутовий
в рамках стратегії «3+5». Також, за вимогою міністра,
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пріоритет у кредитуванні надаватиметься фермерам з
земельним банком до 500 га.
«Сума у 250 тис. грн.. на сьогоднішній день не є цікавою для фермерів. При курсі 8 грн за долар це був
трактор «Білорус». Зараз за такі гроші максимум можна
придбати сівалку», — говорить Іван Слободяник.
Також Іван Слободяник на цьому заході презентував
концепцію реформування Укрдержфонду. За його словами, до постанови, яка регулює діяльність фонду, будуть
внесені зміни, що дозволять побудувати формат його роботи за європейським зразком.
За інформацією http://agronews.ua
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ЧИ ПОТРІБНО ПОЛТАВСЬКИМ ФЕРМЕРАМ
ОЗБРОЮВАТИСЯ «КАЛАШАМИ»?

Щоправда, як розповів фермер з Кременчуцького району Іван Панасенко (а він багато років пропрацював на високих посадах і в органах місцевого самоврядування, і в державних структурах), обласні чиновники спочатку хотіли
звузити розмову до «камерного» формату у залі апаратних
нарад: по два фермери від району - і крапка. Та переконали:
приїхало майже двісті аграріїв з усієї області, засвідчивши
вражаючий масштаб некомпетентності, беззаконня і корупції чиновників і недосконалість законодавства.
Найболючіші питання, звісно, земельні. Директор фермерського господарства «Дослідне» з Семенівського району Володимир Мокляк озвучив типову проблему фермерів:
роками не можуть продовжити в Держгеокадастрі (ДГК)
договори оренди земельних паїв. У нього самого термін дії
угод з пайовиками на 85 га закінчився ще у 2013 році. Кілька разів звертався в ДГК і щоразу отримував тільки відписки. Хотіли зробити племінну вівцеферму на 70 гектарів
лук і пасовищ, теж не можуть у ДГК вирішити це питання,
тим самим їх штовхають на порушення, адже наразі вівці
пасуться «незаконно». Звернув В. Мокляк увагу губернатора та його підлеглих на якусь нездорову й необґрунтовану
«увагу» податкової до продажу цукру, виробленого з сировини, вирощеної фермерським господарством на власних
полях.
Зовсім «дику» історію розповіла голова фермерського
господарства «Веселка» з Оржицького району Віра Корнієнко. Три роки вона не може оформити (вдумайтеся!) 29
соток землі через знущальницькі вимоги ДГК.
На думку Миколи Москальця, голови Асоціації фермерів Хорольського району, замість сприяння малому й
середньому бізнесу в аграрній галузі, державний орган
– ДГК - робить все, аби задушити сільгоспвиробника,
позбавити селян роботи та засобів до існування й узагалі
знищити село, яке годує місто й тримає на плаву Україну.
Зокрема, йому самому ніяк не вдається вирішити проблему
виділення паїв членам сім’ї.
Тему корупції в ДГК продовжив у своєму виступі директор ТОВ «Хорол-Агро» Юрій Васецький. На частину
земельних площ ДГК не продовжив договір оренди і… віддав їх на 20 років в оренду якомусь новоявленому фермеру,
якого ніхто не бачив і який, певно, не знає, де те село, і
де той район на Полтавщині… «Хорол-Агро» виграв суд
першої інстанції, але ДГК подав апеляцію, мабуть, відробляючи гроші, що взяв з клієнта.
Тобто, умисне затягування процедури продовження чи
переукладення договорів оренди землі або ж відмова постійно використовується ДГК для того, щоб або «збити
гроші», або передати землю іншим користувачам. Чимало виступаючих обурювалися «прейскурантом» на хабарі,
відповідно до якого за кожен гектар виділеної землі маєш
заплатити від 300 до 500 доларів США. І тоді за кілька днів
«під ключ» оформлені документи принесуть тобі додому.
Щоправда, часом працівники обласних ДГК виправдовуються, мовляв, ті гроші не їм, а їхнім столичним керівникам, які в свою чергу «несуть» їх ще вище.
Фермер Леонід Пасічник розповів, що мало того, що
ДГК вимагає величезну кількість документів при переоформленні договорів оренди землі, які потім виявляються
взагалі непотрібними, а змушують поновлювати весь пакет
з кожною зміною керівника обласного ДГК, ніби він підписує документи не від очолюваної установи, а сам від себе.
Вимагання процвітає махровим цвітом: якщо заніс хабар,
тобі впишуть у договори орендну плату в розмірі 3%, а як
не хочеш платити в кишеню, - то всі 12%.
«Страшними» людьми назвав згадуваний уже Іван Панасенко всіх попередників, які очолювали обласний ДГК
останні кілька років. Адже саме вони, всі як один, проводили нелюдський, за його словами, експеримент, щоб витіснити місцевого фермера і віддати, тобто продати, полтавські землі зайдам. Він хотів створити козину ферму й привести на Кременчуччину німецького інвестора. Промучили
2,5 роки, доки німець плюнув і поїхав. Хотів 65 гектарів
засадити енергетичною вербою, так теж зробили все, щоб
«загробити» і цей проект.
Сергій Сушко, фермер з Козельщини, розповів, як один
з «попередників», такий собі пан Сколота, що попався на
хабарі й був переміщений з Полтави у Київ, у центральний
офіс ДГК, «подарував» своєму другу з Черкаської області
300 гектарів у Козельщинському районі, відмовивши міс-
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цевим аграріям. І протестні акції проводили козельщинські
фермери, зверталися до влади і в правоохоронні органи,
але їх голос був гласом волаючого в пустелі.
Тут же пригадали недавній випадок, коли 19-річній студентці наділили… 3000 гектара землі.
Авторитетний фермер з Чутівського району Михайло
Хворост говорив не про себе, а про переселенця-азербайджанця Ахмеда Камалова, якому волонтери допомогли вивезти 50 корів з міста Щастя на Луганщині. Оселився він на
закинутій фермі, корів став випасати на пастівнику, на якому за останні 20 років жодна худобина не проходила. Але
у чоловіка виявилося стільки проблем, що хоч з мосту та в
воду. Чоловік не просить від держави жодної копійки, тільки дайте працювати, розвивати тваринництво, яким взагалі
мало тепер хто хоче займатися. Але міграційна служба не
дає дозволу на проживання в Україні, а ДГК уже близько
року не дає ні відповіді, ні дозволу на користування пасовищем. М.Хворост продемонстрував «свіжу» відповідь від
новопризначеного в. о. начальника обласного ДГК Вадима
Чувпила, в якій нарешті (через півроку!) причиною відмови названо те, що пастівник ще й досі числиться колективною власністю, тобто, власністю колгоспу, якого не існує
20 років. А от у Миргородському районі, розповіли, ДГК
надав якимось фермерам-варягам 150 гектара з колективних земель. Хіба це не подвійні стандарти?
Стан правоохоронної системи на Полтавщині М. Хворост аргументовано назвав «колапсом»: законослухняні
громадяни, зокрема, й ті, хто створює матеріальні цінності,
не отримують захисту від злочинців ні від нібито реформованої міліції, ні від прокуратури, ні в судах. Дійшло до
того, що рейдерство «кришує»… поліція. По суті, реформа
звелася до переведення начальників поліції і прокурорів з
одного району в інший чи в кращому випадку – з однієї
області в іншу. «Чи є на Полтавщині влада?» - закінчив він
сакраментальним запитанням, адресованому голові ОДА
Валерію Головку.
Таке ж запитання напрошувалося й після розповіді фермера з села Миколаївка Полтавського району, доктора сільськогосподарських наук Василя Васюти, який займається
ягідництвом та садівництвом. Точніше, мабуть, сказати, займався. Адже спочатку його пограбував один «бізнес-партнер», а доконав другий. Олександр Степенко обіцяв допомогти й захисти літнього науковця, а насправді здійснив
рейдерське захоплення землі та привласнив техніку. Передискував 6 га суниці й посіяв кукурудзу, а на іншій площі
посіяв соняшник, тільки не заплатив жодної копійки ще й
виставив рахунок В. Васюті на понад 800 тисяч гривень.
Поліція й прокуратура на все це закрила очі.

Керівник сільгосппідприємства з Кобеляцького району
Микола Антонов звернув увагу керівництва області на те,
що ДГК наділяє землю ветеранам АТО на фермерських
землях, свідомо провокуючи конфлікти. Говорив він і про
поширене нині явище фіктивного фермерства: «Директор департаменту АПК Сергій Фролов доповів, що за рік
було створено 92 нові фермерські господарства. Тільки є
питання: скільки з них справжні, а не хлопці зі столичного асфальту? Модно стало, коли керівники середньої ланки агрохолдингів беруть на себе землю ніби як фермери й
одразу ж передають її своїм роботодавцям, тобто, таким
чином агрохолдинги розширюють свої фактичні території». М. Антонов вважає, що конче необхідно спростити
процедуру укладення договорів на продаж збіжжя для малих сільгоспвиробників, через що вони зараз не можуть
офіційно продати вирощене тим же елеваторам чи КХП, а
змушені задешево віддавати перекупникам за готівку.
Колегу підтримав приватний підприємець Іван Стецишин з Кременчуцького району: необхідно спростити бухгалтерський облік для малих сільгосппідприємств, запровадивши фіксований податок з кожного гектара: для чорноземів більше, для менш родючих грунтів - менше. Та й
строк оренди землі повинен бути розумним. А то пишуть 7
років, а сад, посаджений на цій землі, починає плодоносити тільки з 6 року. Фермери не бачать перспективи для себе
й своїх дітей, коли їм пропонують орендувати землю на ті
ж 7 років, а «своїм» хлопцям дозволяють і на 45 років.
Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників
«Відродження Полтавщини» Віктор Галич зауважив, що за
продажність і знущання над людьми працівників Держгеокадастру називають «кадастратами». З жодною державною

структурою у сільгоспвиробників немає настільки неприязних і бюрократичних стосунків, як з ДГК. Ті ж податківці, якщо в звіті якась помилка чи неточність, не вважають
приниженням своєї гідності зателефонувати керівнику або
бухгалтеру підприємства й вирішити це питання за лічені
години. ДГК затягує спілкування через дрібниці на роки,
витрачаючи тонни паперу, не кажучи про зіпсовані нерви й
матеріальні витрати людей.
Виступаючі зазначили, що терміново треба внести зміни в законодавство стосовно фактично неіснуючої колективної власності на землю та повернути розпорядження
землею і реєстрацію договорів оренди на рівень сільських
рад, як це було раніше.
Депутат обласної ради, керівник ТОВ «Агріс» з Семенівського району Володимир Куцовол вважає, що треба
негайно скасувати постанову Кабміну, яка передбачає виділення землі під фермерське господарство тільки через
аукціон. Адже випускник аграрного вузу, чи той же учасник АТО, ніколи не виграють у грошовитих завсігдатаїв
Куршавелів, бо у них просто немає великих грошей, але є
бажання працювати на землі.
В. о. начальника Держгеокадастру в Полтавській області Вадим Чувпило пообіцяв у місячний термін перереєструвати всі договори оренди землі, що зібралися в установі за кілька років, а також звільняти з посад тих керівників
районних ДГК, які два тижні замість одного дня видаватимуть витяг з кадастрової карти або казатимуть: «Я цього не
знаю, їдьте в область».
Голова Полтавської ОДА Валерій Головко кілька разів наголосив, що захищатиме полтавських фермерів, які
тримають соціальну сферу на селі, дають селянам роботу,
наповнюють місцеві бюджети. А також пообіцяв порушити актуальні питання аграрного сектору на найближчому
засіданні Кабміну і зініціював створення разом з Асоціацією фермерів «Відродження Полтавщини» Координаційної ради, яка оперативно реагуватиме на проблеми, які
виникають, та вирішуватиме їх у тісній співпраці з органами обласної влади. Прямо на нараді Валерій Головко дав
доручення Департаменту агропромислового розвитку розробити програму розвитку фермерства в області разом із
самими фермерами, врахувавши їхні пропозиції.
На наступному зібранні перед фермерами на трибуні
стоятиме не начальник Держгеокадастру, а очільники правоохоронних органів, бо до них дуже багато запитань.
Коментар віце-президента Асоціації фермерів та приватних землевласників України Миколи Стрижака:
- Дуже скоро ми побачимо, чого варті слова губернатора про підтримку полтавських фермерів. Позаяк у його
виступі насторожила теза: «Я дуже добре знаю, які проблеми виробникам може створювати влада, бо я сам - у
владі». Може, в цьому й уся суть? І від цього, й від озвучених фермерами кричущих фактів беззаконня склалося
гнітюче враження. Я їжджу по всій Україні, і знаю, що
фермерам у Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській,
Вінницькій та інших областях болить одне й те ж. А якщо
проблеми однакові по всій Україні, то це – не полтавське
питання, це – система тотальної корупції, що йде з єдиного центру. З Києва доведений план до двору по збору
грошей. І Валерій Головко підтвердив, що він це знає. Тоді
питання: чому стільки часу нічого не робив, не реагував на
протести фермерів, доки ті до нього не прийшли з «чолобитною»?! Відверто скажу, я мало вірю в допомогу влади,
силових структур. Думаю, полтавським фермерам варто
взяти приклад з Асоціації фермерів Бобринецького району
Кіровоградської області. Там творилося таке саме. І от 150
фермерів одночасно законно придбали 150 автоматів Калашникова. Жодного разу їх поки що не застосували. Але
тепер прокурор району – як шовковий, голова РДА, побачивши фермера, низько кланяється, голова райради почав
бачити у фермерах поважних людей. Голова асоціації запитав у свого районного земельника, чому фермери три
роки не можуть продовжити договори оренди, а якийсь
зайда за тиждень оформив сотні гектарів землі. Земельник
каже: «Розумієте, треба 300 доларів за кожний гектар, але
це не мені, це у Київ». Голова асоціації вийшов у коридор. Через хвилину разом з ним до кабінету зайшли ще
22 фермери, у кожного в руці дерев’яна ніжка від стільця.
Постукали по столу і перепитали: «Так скільки-скільки
тобі треба з гектара, повтори?» У відповідь почули: «47
гривень 50 копійок». Дали йому тиждень на продовження
договорів оренди. Другий аспект полягає в тому, що часто
проблема продовження дії договорів створюється штучно.
Адже в договорі оренди землі записано: якщо за місяць до
закінчення терміну договору жодна зі сторін не порушує
питання про його розірвання, то він продовжується автоматично. Ваш полтавський земельник Чувпило говорив
про рекомендований розмір орендної плати – від 3 до 12%,
але не менше 8%. Але договір – то добра воля двох сторін,
що домовляються, – орендодавця та орендаря. Наголошу:
немає хороших чиновників - хороший чиновник той, який
контролюється громадськістю. Тому хто палиці в руки, хто
автомати в руки, але необхідно пояснювати й періодично
нагадувати чинушам, що вони - слуги народу. А якщо слуга народу робить не те, то народ повинен підправити. В
якій формі? Яка буде найбільш дохідливою й дієвою...
Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського обласного медіа-клубу
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ВІДДАНІСТЬ ХЛІБОРОБСЬКОМУ ПОКЛИКАННЮ

Віктор Неділько з родиною на святі в Моршині
Запах свіжої ріллі й стиглого колосся Віктору знайомі з самого початку життя, адже він народився в сім’ї
відомого в усій Україні колгоспного механізатора. Петро Антонович (на жаль, його вже немає серед нас)
своїм прикладом виховував у синів-близнюків Віктора
й Василя повагу й любов до землі та людей, які на ній
працюють. Сам чудовий механік, вчив синів розбиратися в сільськогосподарських машинах і майстерно ними
користуватися. Особливо подобалася батькова наука
Вікторові, хоча в школі хлопець теж задніх не пас: чудово знав математику і брав участь в спеціалізованих
олімпіадах (вчителька математики подумки вже бачила
його студентом Політехнічного інституту), опанував
музичну грамоту і грав у оркестрі, а під час армійської
служби навіть там, у частині, організував самодіяльний
музичний колектив. Але і тоді, й потім Віктор Петрович
найдужче прагнув науки батьківської, сільськогосподарської, бо відчував нестримний потяг до землі.
Колгосп у селі Велика Березянка, де народився наш
герой, був не дуже заможним, тож і його машинний парк
був досить скромним. Техніка здебільшого потребувала
ремонту, відтак Петро Антонович постійно щось ремонтував – трактора, комбайна чи сівалку. А сини залюбки
допомагали йому, копирсаючись малими рученятами в
брудних металевих «іграшках». Додому приходили всі
разом, коли на небі вже світив місяць, голодні й замурзані, але щасливі. Мама, Раїса Іванівна, якій оце недавно
виповнилося 80 років, ніколи дітей не сварила. Вона й
тепер завжди рада віддати всю себе служінню своїм рідним. Вже маючи за плечима 50 років і неабиякий життєвий досвід, Віктор іноді відчуває, як йому хотілося б
знову стати малим і ще раз послухати батьківських порад. А ще – проїхатися з батьком поруч на містку комбайна, на заздрість сусідським хлопчакам.
Юний Неділько не просто цікавився технікою: він
уважно ловив слова батька та його товаришів-механізаторів, переймав їх професійні навички, досвід і те особливе відчуття, притаманне справжнім хліборобам, які
зрошують землю своїм потом не тільки за шмат хліба з
салом, а за вищим покликанням. Воно й привело юнака
після школи до Таращанського сільськогосподарського
технікуму, після закінчення котрого молодий механізатор повернувся до рідного села. Орав, сіяв, збирав врожаї, водночас завжди уважно придивлявся до старших,
досвідчених працівників, вдосконалював свої знання.
Працював охоче, та й батько був поруч, тож не тільки
щодня бачився і спілкувався з ним, а кожного разу ніби
відчував на штурвалі комбайна добрі й умілі батькові
руки.

Власне, саме на комбайні «в’їхав» молодий Неділько в доросле життя. Одного разу після жнив керівники
господарства відзначили його сумлінну працю і нагородили «за високі показники і зразкову поведінку» путівкою до моря. А в сусідньому селі Круті Горби таку
саму путівку вручили красуні Оксані, що працювала
оператором машинного доїння і теж досягла значних
успіхів у роботі. Далі все відбувалося, як мало відбутися: молоді люди познайомилися, покохали одне одного
(як виявилося, на все життя) і невдовзі побралися. На
весіллі заприсяглися перед Богом і людьми, що в їхній оселі завжди пануватимуть Любов, Труд, Затишок
і Повага. Жодного разу не відступили від цієї присяги.
Мабуть, тому й лелеки полюбили прилітати до їхнього
гнізда, приносячи Недількам діток, таких же вродливих і трудящих, як батьки. Наразі їх семеро.
Найстарший син, Віктор, вже зовсім дорослий,
йому 28 років, за фахом він агроном, але працює тепер
в іншому господарстві, в Білій Церкві, там і мешкає з
дружиною та 3-річною донькою. Проте йому таки вдалося кілька років попрацювати в фермерському господарстві «Лілія» поруч із батьком, якому й досі дякує за
науку й допомогу.
Вже дорослі Дмитрик та Максим теж зайняті своїми справами, але влітку неодмінно приїздять до села й
допомагають батькові на полі і в майстерні. 15-річному Олексієві подобається разом із братами працювати
з технікою й відпочивати.
Донька Лілія (на її честь назване фермерське господарство) здобула вищу освіту в Національній академії
управління і тепер працює юристом. Батько по-доброму кепкує: «Це, мабуть, тому, що вона змалку в окулярах».
Менша донька, 8-річна Олеся, поки що ходить до
школи та допомагає мамі вдома. З майбутньою професією вона ще не визначилася, але дуже хоче бути схожою на маму.
Найменшому, Петрику, лише 6 років, але іноді здається, що в домі його найбільше. Хлопчик усім радий,
залюбки допомагає старшим, особливо мамі. Адже він
бачить, як багато вона працює, та ще й встигає всім їм
дати раду. Мама Оксана і сімейний лікар, і найперша
вчителька, і Берегиня домашнього затишку.
Віктор Петрович цілком серйозно стверджує, що
саме Оксана першою запропонувала створити фермерське господарство і працювати для себе, для своїх
діток. Читачі, які трохи обізнані з українським селом,
можуть уявити собі, як спиналося на ноги молоде господарство «Лілія», якому від розграбованого колгоспу
нічого не дісталося, а землі разом із ріднею назбирали
аж 62 гектари. Рішення приймали всім родом. Деякі сусіди та односельці стиха дивувалися такому рішенню,
а були й такі, що намагалися рахувати за Недільків їхні
достатки й відверто заздрили. Та не знали вони того,
що знає Віктор Неділько: формула щастя – це одиниця,
поділена на заздрість. Іншими словами, чим більше заздриш, тим менше тобі щастя дістанеться. Бачите, для
чого розумній людині потрібна математика!
Слід зазначити, що 15 років фермерства збагатили
«Лілію» не тільки досвідом, а й матеріальною частиною. Прикупили (здебільшого за власні кошти) пристойну техніку, землі тепер обробляється 140 гектарів,
є в господарстві й тварини, для власних потреб. Отже,
роботи в господарстві завжди вистачає, проте найманих працівників Неділько не запрошує, достатньо ро-
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дини та родичів, які добровільно допомагають.
Наприкінці бесіди Віктор Петрович поділився з нашим кореспондентом і своїми думками щодо сучасного стану фермерського руху в Україні, його проблем та
шляхів їх подолання:
«На мою думку, за останні кілька років фермери
більше втратили, ніж здобули. Причини відомі, і в своїй переважній більшості вони походять від держави.
Це в першу чергу:
- несправедливі по відношенню до фермерів податкові реформи;
- неправомірні і необґрунтовані експерименти з закупівельними цінами;
- неприборкана владою корупція чиновників усіх
рангів;
- антифермерська політика профільного міністерства, котре лобіює великі агрохолдинги;
- невирішеність земельного питання (про це будемо
говорити окремо, восени).

Голова фермерського господарства «Лілія» Віктор
Петрович Неділько отримує нагороду за значні досягненя у розвитку фермерства від президента АФЗУ
Кілька слів скажу про діяльність АФЗУ. З обранням
Івана Томича її президентом стали помітними певні
позитивні зрушення, але нові ініціативи не зразу і не
завжди знаходять розуміння й підтримку фермерів.
Заважають їм зневіра у владу і звичні ментальні вади
– заздрість, жадібність, байдужість. Кожен гребе під
себе, а досягти кращого життя для всіх можна тільки
гуртом. Керівництву АФЗУ потрібно більше працювати безпосередньо з рядовими фермерами, знаходити
для цього час і можливості. А ще – не заспокоюватися
після виграних у чиновництва боїв. Там такі Змії-Гориничі засіли, що замість однієї відсіченої голови відразу
три виростають. Не спати, боротися до кінця! Вибороли подовження мораторію на продаж землі – і далі не
рухаємося, а тим часом Парламент продовжує працювати, і розмови в ньому стосовно ринку землі не вщухають. А де ж наші законопроекти, які випереджали б
наміри опонентів? Нарешті, дочекалися закону про сімейні ферми, і що далі? Зібралися в Моршині, поспілкувалися як однодумці, а з МінАПК нікого й не було,
не кажучи вже про більш високих можновладців. А від
них багато залежатиме, якщо ми будемо щось робити.
Одним словом, саме вчасно нагадати слова нашого
безсмертного Кобзаря: «Треба миром, громадою, обух
сталить. Та добре вигострить сокиру, та й заходиться
вже будить!»
Спілкувався Володимир Майський

МІМІКРІЯ АГРОХОЛДИНГІВ: АБО ЯК ЧЕРЕЗ ПІДСТАВНИХ
ФЕРМЕРІВ У СЕЛЯН ЗЕМЛЮ ВІДБИРАЮТЬ

Редакція газети газети «Вісник Фермер України» отримала від жителів села Пасківщина Згурівського району Київської області інформацію про те, що вони в суді
будуть оскаржувати розпорядження голови Згурівської
РДА Валерія Мозгового про передачу земельних ділянок загальною площею 50 га в адміністративно-територіальних межах Пасковщинского сільради в оренду фермеру Володимиру Єфіменко (фермерське господарство
«ЛІСОВЧУКИ»), жителю міста Бориспіль.
Селяни просять суд скасувати присвоєні ділянкам
кадастрові номери, анулювати розпорядження голови
РДА і скасувати переведення сіножатей і пасовищ, що
належать громадянам, у держвласність.
Як з’ясував наш журналіст В. Мозговий передав в
оренду землю селян фермеру, який насправді фермером є лише на папері, та є родичем відомого в районі
керівника СТОВ «АРАТТА» Григорія Гавриленка, який
таким чином «загрібає» під себе селянські землі. На
сьогоднішній день у цього господарства лише в Згурівському районі її налічується до 6000 га. У розмові з
журналістом фермери Згурівського району підтвердили,

що спроби рейдерських намагань цього підприємства
відчули і вони. Але жорстка відповідь поставила цього
керівника на місце. А одноосібники такої згуртованості
не мають, тож і потерпають від таких дій підприємця та
керівника РДА.
Ця проблема, до речі, тягнеться з 2011 року, коли
розпайовану, але не розподілену між селянами землю
площею близько 157 га спробували так само незаконно
передати у користування цьому ж В. Єфіменко, як нібито „безхозну“. Тоді цей фермер протягом року незаконно користувався ділянкою, на що є висновки Держсільгоспінспекції, а розпорядження тодішнього голови РДА
визнано незаконним у судовому порядку. В 2014 році
новому голові РДА вдалося успішно повторити спробу
попередника і передати частину земель селян площею
близько 86 га в оренду В. Єфіменко терміном на 49 років, як землю держвласності.
А в квітні 2016 року селяни дізналися, що голова
району знову підписав розпорядження про передачу
земель в оренду відомому їм «фермеру», але після
цікавої юридичної комбінації. Землю визнали „не-
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витребованими паями“. Ділянку площею 50 га розділили на дві частини — замість 172 паїв селян, їм
присвоїли два кадастрових номери і передали у власність держави. І вже як державну власність віддали в
оренду фермерському господарству «ЛІСОВЧУКИ».
І без всякого аукціону! До речі, у цього господарства
своєї а ні техніки, а ні обладнання не має. Все обробляє СТОВ «АРАТТА». Та й зареєстровані вони в одному населеному пункті – селі Лизогубова Слобода
Згурівського району.
То ж маємо факт: у селян відібрали землю, а винним
зробили фермерів. І таких фактів по Україні не мало. Заради свого збереження, шляхом мімікрії, агрохолдинги
перетворюються у фермерські господарства і роблять
свою чорну справу.
Редакція газети буде тримати на контролі перебіг
подій стосовно цієї ситуації, та сподіваємося, що правоохоронні органи та суд дадуть належну оцінку діям
голови РДА та органам Держгеокадастру.
Михайло Данкевич,
Головний редактор «Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ»
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ЧИ ПОТРІБНА НАША СІЛЬГОСППРОДУКЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗУ?
сільське господарство Франції експортує близько 20%
своєї продукції. Кращими землями володіють в основному великі підприємства, вони застосовують найману
працю і передову агротехніку. Саме ці підприємства дають основну масу випуску товарної продукції.

Жнива на полях Венгрії
Щоб зрозуміти чи може сільськогосподарський товаровиробник України вийти зі своєю продукцією на ринок Європи мало відвідати навчальний семінар по зовнішньоекономічній торгівлі, яких сьогодні проводять
безліч приватних фірм, звичайно на платній основі. Для
цього необхідно на власні очі побачити поля європейських фермерів, які дають врожайність тієї ж пшениці
до 100 центнерів з гектара, чи дбайливо оброблені лани
з картоплею, буряками та іншими овочами. А виноградники Німеччини чи Франції? А поля зі скошеною та за

Сінокоси Німеччини
пакованою у плівку травою для тварин на кожному кроці. Відповідно і велика кількість невеликих тваринницьких ферм повсюди. Але ще більше враження викликає
відвідання торгівельних центрів де не будь під Брно в
Чехії, чи передмісті Парижу. Асортимент, якість та ціни
шокують. Особливо ціни. Перераховуєш на українську
гривню – і розумієш, що багато основних продуктів
дешевша ніж в Києві. А якщо проходять різноманітні
акції та знижки, а вони в європейських супермаркетах
постійні – то різниця ще більш відчутна. Подібне, до
речі, спостерігається і на інші речі: одяг, взуття та інші
предмети повсякденного вжитку.

Тваринницька ферма на заході Чехії
То ж за рахунок чого все це досягається? Не буде ж
продавець, відповідно і виробник, реалізовувати продукцію собі у збиток. То ж для прикладу пропонуємо
увазі читачів інформацію про сільськогосподарську галузь однієї з найбільш розвинених країн Євросоюзу –
Францію.

Вартість пакунку відбірної, чистої картоплі в
гіпермаркеті Auchan на околиці Парижу3.99 Євро за 5 кг. Один кілограм коштує 0.99 Євро
Франція є першою країною в Європі за обсягом випуску сільськогосподарської продукції. За її експорту
країна займає друге місце в світі після США: всього
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На полицях французьких магазинів можна придбати як
бутильовані вина за ціною від 4 Євро, так і в
пятилітровій тетрапаковській упаковці ціною від 6 Євро.
Всі вони відмінної якості

Рибалки селища Etretat, що на берегу Ла Маншу,
готуються до виходу в океан.
Приморські володіння країни роблять її третьою в
світі після США і Англії морською власницею. Це дає
їй великі переваги в освоєнні морських багатств, однак
в Європейському Союзі Франція займає лише третє місце після Данії та Іспанії по лову риби та морепродуктів.
Більше половини території країни складають землі,
які придатні для ведення сільського господарства. Третю частину території займають ліси, що становлять 25%
площі всіх лісових масивів Європейського Союзу.

Французькі яблука Голден за ціною 2,19 Євро за кг
Сільське господарство Франції виділяється гарним
розвитком тваринництва і багатьох галузей рослинництва. На тваринництво припадає більше половини сільськогосподарської продукції. Ця галузь дає близько 3/5
вартості товарної продукції і розташована в основному
на півночі країни. Франція продовжує залишатися в Європі на першому місці по поголів’ю великої рогатої худоби, є найбільшим в ЄС виробником м’яса і молочної
продукції і цим робить великий вплив на сільське господарство західної Європи.

Пшеничне поле французького фермера. Наїзджена технологічна колія по ньому говорить про неодноразову
обробку лану
Головна зернова культура Франції – пшениця. За її
зборів країна займає в світі після США, Індії та Канади
четверте місце. Велике значення також мають кукурудза
і ячмінь. У північно-західній частині країни крім них
сіють гречку і овес, на бідних грунтах Центрального
району – жито, а в дельті річки Рона культивують рис.
Майже по всій території Франції вирощують картоплю,
а цукровий буряк садять на північнофранцузській низовині. У департаменті Нижній Рейн вирощують тютюн і
хміль, на Рив’єрі – квіти, а в департаменті Приморська
Сена обробляють льон.
Широко відома Франція своїми виноградниками, в
рік тут збирають 10 - 12 мільйонів тонн винограду. На
1,2 мільйонах гектарів (2,2% площі всієї країни) висаджується 550 сортів винограду. У відповідності з цим
сільське господарство Франції виробляє в рік понад
60 мільйонів гектолітрів вина, і Франція є найбільшим
у світі його постачальником. Виноград вирощується
скрізь по країні, крім півночі та північного заходу, його
використовують в основному для виробництва вин.

Іспанські дині та французькі персики на полицях магазину
Однак роль сільського господарства країни не зводиться тільки до тваринництва та виробництва вин. У
Франції виробляється багато овочів і фруктів. У багатьох господарствах є свої невеликі сади і городи, але для
постачання великих міст і Парижа фрукти і овочі вирощують лише кілька районів, кожен з яких спеціалізується на своїх основних культурах. У Нормандії і Бретані
ростуть яблуневі сади, в Ельзасі та Лотарингії збирають
вишню і мірабель, в Лимані – горіхи. У середземноморському районі вирощують персики і абрикоси, оливки
і мигдаль, на Корсиці та Рив’єрі постійно збільшують
посадки цитрусових.

3-х кілограмова упаковка курячих гомілок коштує 7,99 Євро
Тваринництво у Франції має м’ясомолочний напрямок. Франція займає в світі третє місце по виробництву
молока, а з виробництва м’яса – четверте місце. Сільське господарство Франції посідає у світі перше місце за
поголів’ям великої рогатої худоби, а за поголів’ям свиней поступається тільки Німеччині, за кількістю овець
тільки трохи відстає від Англії і Італії. Розводять велику
рогату худобу в тих районах, де землі незручні для землеробства, але є сприятливі умови для росту трав. Це
північний схід країни і гірські райони. А в тих районах,
де обробляють кукурудзу, картоплю і цукровий буряк,
займаються також і свинарством, так як тут є хороша
кормова база.

То ж підсумовуючи, можливо сказати, що конкурувати нашим виробникам з європейськими буде дуже
складно, не говорячи навіть про європейську підтримку
агровиробництва. Необхідно шукати нішові продукти,
які не виробляються на місцевих ринках. Є певний попит на енергетичну сировину (палети, брикети, біопаливо, тощо), хоча власна альтернативна енергетика надзвичайно розвинута.
Михайло Данкевич
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Особливу увагу наших читачів завжди привертають
описи практичних технологій, застосованих фермерами, та технічних новинок, у тому числі вітчизняних виробників, тож наше інтерв’ю саме про одного з них.
Кор.: Пане Олексію, представтеся, будь ласка, нашим читачам.

На фото: фермер Олексій Дон
О. Д.: Я, Дон Олексій Пилипович, народився 28 березня 1966 року в селі Комарівка Теплицького району
Вінницької області. У 1991 році закінчив з відзнакою
Уманський сільськогосподарський інститут і здобув
спеціальність вчений-агроном. Спочатку працював
агрономом у місцевому колгоспі «Мир», водночас виконував (і виконую досі) обов’язки настоятеля християнських храмів у селах Комарівка й Тополівка.
Починаючи з 2005 року активно займаюся фермерством, головним чином вирощуванням зернових та
технічних культур, причому винятково за правилами
органічного землеробства. Фермерське господарство
«Дона О. П.» обробляє понад 100 га землі, тому, окрім
дружини Ніни Павлівни, в ньому постійно, чи сезонно,
працюють ще кілька осіб.
Кор.: Що спонукало Вас стати послідовником Івана
Овсінського та зайнятися саме органічним землеробством?
О. Д.: Можливо, моя відповідь дещо здивує Вас, але
стати вірним послідовником Івана Овсінського мене
спонукала дума про українські чорноземи, подаровані
нам Богом і занехаяні в результаті екстенсивного способу господарювання, коли протягом багатьох років

чорноземні ґрунти деградують, а площа таких збіднілих
угідь щороку збільшується на 80 тисяч гектарів. Додайте сюди ерозію грунтів, надмірну хімізацію, наслідки
Чорнобильської катастрофи.
Ще в інституті я зрозумів: 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,
необхідно протягом десятків років на кожен гектар вносити по 100 тонн органічних добрив. Іншими словами,
нині наші чорноземи необхідно ремонтувати і відновлювати.
Для того, щоб зберегти фізичні властивості ґрунту
- структуру, пористість, оптимальний водно-повітряний
режим - потрібно різко скоротити повторність обробітку, перейти на прогресивні та ефективні його форми,
легкі машини та механізми. Поки працював у колгоспі,
ніхто навіть слухати не хотів про необхідність перегляду
основних методів обробітку ґрунту. А мені хотілося відмовитись від традиційного плуга. Безплужна система
обробітку ґрунту була розроблена українським агрономом І.Е. Овсинським ще в кінці XIX ст. Суть цієї системи полягає в глибокому розпушуванні ґрунту нескладними спеціальними інструментами без перегортання
пласта. При цьому стерня і поживні рештки залишаються на поверхні. На такий спосіб обробітку витрачається
менше пального, у 3 - 4 рази зменшується інтенсивність
площинної ерозії на схилах, поліпшується капілярність
ґрунту, не знижується вміст гумусу і не пересихає орний
шар. Але побоювання новацій гальмує перехід на прогресивний шлях. Навіть у Канаді для переходу на безплужну систему обробітку було витрачено 20 років поки на зміну консервативним батькам не прийшли діти
фермерів, виховані в сільськогосподарських коледжах.
А в нас узагалі переважає застосування важких механічних засобів - колісних тракторів і комбайнів типу
«Дон», що не сприяє прогресу в землеробстві.
Кор.: Якщо можна, назвіть приклади агротехнічних
заходів і технологій, які Ви застосовуєте.
О. Д.: Сподіваюся, серед читачів знайдуться фермери, які вирощують сою, адже ця культура зарекомендувала себе в наших умовах як високопродуктивна і
бажана на ринку. Культиватори, сівалки, які ми застосовуємо для сої, більшості фермерів відомі, а гості Дня
поля зможуть побачити їх на власні очі. Крім того, ми

завжди відкриті для обміну
досвідом, у тому числі й у
конструюванні сільськогосподарського знаряддя.
А роботи для вирощування сої обмежуються таким переліком:
Основна
культивація
(осіння); проміжна культивація; посів, обробка біопрепаратами; до сходове
боронування; боронування
сходів (2 рази); міжрядне
мотиження; збір урожаю.
Кор.: Наскільки успішно Ви застосовуєте сівозміни, адже вони є основою органічного землеробства?
О.Д.: Перехід господарства від традиційного
на органічне землеробство
повинен здійснюватись за
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На фото: обладнання власного виробництва, що використовується у фермерському господарстві
один етап, тому і нова сівозміна повинна бути введена також в один етап, незалежно від того, які культури
вирощувались, щоб уникнути помилок (наприклад, соя
після сої). Це спрощує перехід господарства на органічне виробництво та дає можливість у більш ранній
термін приступити до збуту сільськогосподарської
продукції. Якщо в господарстві вже є добре розвинена
сівозміна, то необхідно подумати про її реорганізацію.
З погляду рослинництва представляється доцільним
протягом трьох років засаджувати всі наявні площі
рослинами, що збагачують ґрунт азотом, і робити поступову реорганізацію господарства. Однак, в силу різних причин, цей ідеальний шлях не завжди можливий.
Разом з тим, у нашому господарстві не застосовуються
азотні добрива і зводяться до мінімуму роботи по захисту рослин. Тому не так легко „виправити” помилки,
які були допущені при плануванні сівозміни. Завдяки
правильно спланованим сівозмінам і дотриманню правил органічного землеробства ми не тільки досягаємо
високих врожаїв без застосування хімічних добрив та
засобів захисту рослин, а ще й сприяємо збереженню
родючості ґрунту.
Кор.: Останнім часом помітно зменшилися обсяги
вирощеної в Україні гречки, хоч нас завше звали гречкосіями. Ваше господарство, кажуть, спеціалізується й
на цій культурі.
О.Д.: Так, ми віддаємо належне традиційній українській гречці, і сіємо, й збираємо. Адже сором купувати
крупу аж у Китаї. Та й для землі гречка корисна як сидерат, а мороки з нею зовсім мало: посіяв просто по стерні
озимої пшениці, заборонував, підживив органічними
добривами і можеш чекати на врожай. Та ще й медку
запашного бджоли назбирають.
Кор.: Які публікації в газеті „Вісник Фермер України” Ви хотіли б читати?
О.Д.: Правду кажучи, газети читаю не часто, обмаль вільного часу, та й цікавих матеріалів небагато.
Як поборник органічного землеробства, з радістю зустріну матеріали про масштаби й особливості його застосування в Україні. Мені також цікаві матеріали про
життя пересічних фермерів та місцевих громад, у яких
вони працюють. Про недоліки влади пишуть багато,
але нічого не роблять, аби її вдосконалити й наблизити
до людей.
Кор.: Ваші побажання фермерам і Україні.
О.Д.: Усім фермерам хочу побажати, щоб їх важка
праця була народу потрібна і шанувалася належним чином. А країні нашій бажаю миру і злагоди. Слава Україні, слава українським фермерам!
Спілкувався Володимир Майський
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «СПІВТОВАРИСТВО
ВИРОБНИКІВ І СПОЖИВАЧІВ БОБОВИХ УКРАЇНИ»

ФЕРМЕРАМ, АГРОФІРМАМ, СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ!
Запрошуємо вирощувати високо маржинальні зернобобові культури:
НУТ – дохід з 1 га від 22 тис.грн.
СОЧЕВИЦЯ – дохід з 1 га від 20 тис.грн
КВАСОЛЯ – дохід з 1 га від 20 тис.грн т
та інші зернобобові.
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЧЛЕНА СПІВТОВАРИСТВА.

Надаються:
1.Науково – практичні консультації по сучасним технологіям вирощування зернобобових культур в Україні.
2.Участь у семінарах, днях поля, виставках.
3.Допомога у реалізації вирощеного врожаю по ринковим цінам.
4.Забезпечення повною інформацією по придбанню насіння, та 33Р.
5.Інформування по актуальним міжнародним та державним сільхоз програмам.
Україна,03150 м.Київ
вул.Івана Федорова, 6 оф.4
Тел.+38(044)3313167 +38(094)8228153
www.ukraine-pulse.org

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24
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«РАЗОМ ВІДСТОЇМО НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ»

Мабуть, я належу саме до таких керівників.
Аграрний бізнес України, до якого мені 2000-го року
«пощастило» долучитися як інвестору, виявився ризикованим: підприємство збанкрутувало, а вкладені
в нього гроші повернути було непросто. Тож, аби не
втратити всього, довелося взяти віжки в свої руки.
Це була у певному сенсі авантюра, адже жодних агротехнічних знань у мене тоді не було, проте були навички ведення бізнесу і величезне бажання. Я просто
«захворів» землею, і вона мене не підвела, віддячила».

Фермер нового типу
В Агропромисловому комплексі України здавна прижився стереотип: сільським господарством успішно займаються або колишні голови колгоспів та агрономи,
або випадкові авантюристи (в кращому розумінні цього
слова). Себе Пожидаєв позиціонує як керівника, який
отримав знання ринкових стандартів й певний досвід
ведення бізнесу. Для нього АПК – це безумовно бізнес, у котрому головним джерелом прибутків є ринкова
стратегія, а додаткову вартість створює ЗЕМЛЯ. Слід
зазначити, що вона не відразу відкрила свої таємниці:
Віталію Вікторовичу довелося засісти за підручники,
перегортати масу спеціалізованої літератури, консультуватися з досвідченими агрономами та відвідувати науково-практичні семінари. Не минулося й без помилок,
на котрих теж дечому навчився. Дружина Людмила Іванівна і сини Дмитро та Олег з розумінням поставилися
до батькового захоплення фермерством, допомагають
чим можуть.
Нині у підприємства «Агропромсервіс», яким керує
Віталій Вікторович, понад 3 тисячі гектарів орної землі,
на якій розташовані поля, що засіяні пшеницею, ячменем, кукурудзою, соняшником, ріпаком, соєю. Є також
овочівницьке господарство та риболовецька база. Господарство працює з непоганою рентабельністю і має
добрі показники за обсягами реалізованої продукції.
Але так було не відразу: тривалий час було не до чистого бізнесу, а доводилося боротися з безгосподарністю,
халатністю, небажанням працювати, пияцтвом та іншими пострадянськими явищами, від яких село найбільше
страждає. Безробітних людей працездатного віку ніби й
багато, а працювати нікому. Докучали також чиновники всіх рангів і мастей, яким дуже кортіло, за словами
незабутнього Райкіна, «на свій шматок хліба намастити
мій шматок масла». Крім того, вимагали особливої уваги пайщики, «успадковані» від попередників. Розрахуватися з цими людьми й отримати від них кредит довіри
для Пожидаєва було питанням честі. Це йому вдалося. А
років через 5 він почав відчувати, що справи налагоджуються, особливо після того, як на поля вийшла нова високопродуктивна техніка в супроводі сучасних технологій. За словами керівника, на оновлення й модернізацію
парку землеобробної техніки щороку витрачається основна частина прибутку, і це не марні витрати.

Цікаво, а як в умовах дефіциту кваліфікованих механізаторів експлуатується та обслуговується складна
(й дорога) імпортна техніка? На це запитання Віталій
Вікторович відверто відповідає, що найчастіше йому
доводиться не працівника наймати «під техніку», а навпаки, спочатку шукати пристойного механізатора, а
вже потім, після його професійної перевірки й адаптації
в колективі, купувати трактора чи комбайна Зарплата у
працівників підприємства складає близько 10 тисяч гривень, але знайти кваліфікованих людей вкрай складно.
Особливо ця проблема загострилася останнім часом,
коли навколо війна (нехай і гібридна, але війна), а на полях вибухають снаряди й міни. Був у господарстві один
випадок, про який директор згадує з гіркотою: недбалий
механізатор перегрів двигун трактора Case. За ремонт
довелося викласти понад 50 тисяч гривень, а головна
втрата в тому, що 12 днів поля не оброблялися.
Важливими для будь-якого господарства є обґрунтовані сівозміни. У цьому питанні Пожидаєв займає принципову позицію: будь-яка сільськогосподарська культура буде прибутковою, якщо вирощувати її не сяк-так, а з
розумом, як це роблять справжні господарі. Проте, яким
би прибутковим не був, скажімо, ріпак, а сіяти після нього ячмінь чи кукурудзу доведеться, земля цього вимагає.
До ріпаку Віталій Вікторович має особливе почуття: «Це
унікальна рослина. Його називають зеленим добривом,
адже ріпак сприяє утриманню в землі азоту, калію, фосфору та мікроелементів. Кращого сидерату для наших
виснажених чорноземів годі шукати. А за ліквідністю й
прибутковістю ріпак просто супер. Якщо озимий посів
вимерз або вбитий посухою, можна пересіяти навесні
яровим і зібрати непоганий врожай. Тоді як пшениця під
час жнив коштує вкрай дешево, ріпак продаємо за піковою ціною. Саме тому я віддаю йому таку шану».
Навіть в складних умовах, коли жнивувати доводиться практично на лінії вогню, а вночі не вдається заснути
через вибухи мін і снарядів, Віталій Пожидаєв систематично слідкує за котировками провідних вітчизняних і
світових зернових бірж, щоб краще орієнтуватися в динаміці зростання чи падіння цін на зерно. Тому він вміє
прогнозувати, коли потрібно притримати продукцію, а
коли – скоріше продати. Така політика стала можливою
завдяки містким і добре обладнаним зерносховищам.
Нескорені
Приєднавшись до фермерського загалу, Віталій Вікторович зайняв у ньому активну позицію, йому близькі
інтереси фермерів і він завжди готовий відстоювати їх чи
на Майдані, чи в урядових кабінетах. Водночас, він вважає, що у складних стосунках фермерів з державою іноді винні вони самі: «Повірте, якби в нашій країні аграрії
займали активнішу позицію при захисті своїх інтересів,
ситуацію ще можна було б змінити. Але вони не мають
переконання, що незалежність починається зі «свого»
– свого дому, своєї справи, своєї відповідальності, своєї землі. Чогось очікують від держави, а чого саме – не
завжди знають. В результаті оцього піонерства в крові немає необхідного, а маємо те, що маємо: грошей ми завжди чекаємо, їх нам «дають» чи «дозволяють заробити».
Коли на Майдані Незалежності в Києві відбувалися незабутні події, названі пізніше Революцією гідності, мар’їнські фермери одними з перших прийшли на
допомогу протестувальникам, надсилали на Майдан і
продукти, і гроші, і загони своїх представників. А вдома сільгоспвиробники приєдналися до Донецького Євромайдану. Коли ж тогочасна податкова міліція взялася
«перевиховувати» фермерів та підприємців регіону, які
«насмілилися» підтримувати столичний Євромайдан,
вони влаштували 8 січня 2014 року мітинг біля будівлі Головного управління Міністерства доходів та зборів
України в Донецькій області.
Методи управлінців були звичними: кільком протестувальникам напередодні Нового року вручили повістки з викликом до старшого слідчого згаданого відомства на допит. Їх нібито підозрювали в можливій участі
в фінансових махінаціях певної фірми, котра займалася
видобутком вугілля і заборгувала державі кілька міль-

йонів гривень. Проте фермери одностайно заявили, що
це провокація, спрямована на те, щоб відомстити їм за
те, що Асоціація фермерів Мар’їнського району в складі 15 фермерів перерахувала 16000 гривень на потреби
Євромайдану. Голова Асоціації Олександр Герасимов,
засновник СФГ «Колос», так прокоментував той провокаційний допит: «Ми вже давно не користуємося вугіллям, адже наші села газифіковані, про ту злощасну фірму навіть не чули, а нас тільки про неї й допитували». А
його заступник Віталій Пожидаєв додав, що у фермерів
немає іншого шляху, як інтеграція України до Євросоюзу: «При цьому капіталізація наших підприємств зросте вдвічі, вартість земельних паїв для наших пайщиків
збільшиться в кілька разів, і ми зможемо вийти на міжнародний ринок».
Підтримати фермерів прийшли понад 200 громадян
з Донецька й області. Вони принесли красномовні плакати з написами «Землю орати - не бюджет розкрадати», «Прекратите репрессии фермеров. Это чревато!» и
скандували «Слава Українi, героям - слава!» Чиновники
цього разу відступили. Але так було не завжди: Олег
Пожидаєв, який з 2012 року був директором агрофірми
«Агропромсервіс», пригадує, як після фермерської акції
протесту, що проходила 25 вересня того року під стінами ОДА за участю засновника фірми Віталія Пожидаєва
та інших фермерів Мар’їнського району, в ніч з 27-го на
28-ме вересня на головний офіс цієї фірми був скоєний
напад: «Зловмисники вломилися до нашого офісу як грабіжники, вчинили там справжній погром, розламали всі
сейфи, викрали готівку, пошкодили офісну техніку. Припускаю, що це була «відповідь» чиновників на протести
селян проти того беззаконня, що має місце в земельних
справах району. Правоохоронці, до яких ми зверталися,
«нічого й нікого не знайшли», навіть із собаками».
З початком «зливання» Донбасу російським найманцям, а згодом так званої гібридної (а насправді брутальної) війни вже не тільки сепаратисти та колаборанти на
кшталт Дімеджієва, а й пересічні маргінали, які привласнили собі статус місцевих аватарів, стали заважати
фермерам працювати й жити. Як розповів нашому кореспонденту Віталій Пожидаєв, не без їх участі йому
знищили імпортного комбайна, скинувши на нього фосфорну бомбу з ДРОНа, іншим разом знущалися з агронома, чиняться всілякі перешкоди збиранню врожаю,
який цього річ видався рекордним для Донеччини. А
вивести комбайни на поля, під кулі снайперів та вибухи
мін, жоден керівник не має права. Натомість краї полів
доводиться дискувати (просто по пшениці), аби вберегти від пожеж.
В скрутну годину фермери намагаються допомагати
один одному, підставити дружнє плече: хто фінансами,
хто насінням, хто технікою. Але є й такі, які були змушені знятися з насиджених місць і стати переселенцями.
Їх чекають, їм будуть завжди раді й допоможуть, чим
зможуть. За словами Віталія Пожидаєва, фермери не
просять якоїсь виняткової участі держави в їхніх долях.
Від неї чекають лише одного – надійного миру й стабільності. А ще – чітких правил гри та їх неухильного
виконання.
На думку Віталія Пожидаєва та інших мар’їнських
фермерів, так звана гібридна війна невдовзі скінчиться,
і на поля Донбасу повернеться мирне життя. Цього не
можна однозначно сказати про Крим, але й там рішення
буде: можливо, у вигляді автономії для кримських татар, або навіть окремого державного утворення, але в
будь-якому випадку без Росії та її військових баз. «Ми
не скорилися і ніколи не скоримося ніяким чужоземним
найманцям. Україна зрештою стане членом ЄС і НАТО,
її поважатимуть у всьому світі, насамперед як одного
з провідних виробників сільськогосподарської продукції. А фермери не підведуть, потрібно лише гуртувати
їх навколо АФЗУ, вона зараз на вірному шляху. Слава
українським селянам, годувальникам народу!». Цими
словами Віталій Вікторович підсумував бесіду з нашим
кореспондентом
Спілкувався Володимир Майський

ПОТРІБНО СТВОРИТИ КОМПЛЕКСНУ
ПРОГРАМУ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО ФЕРМЕРА

Міністр аграрної політики та продовольства України
Тарас Кутовий переконаний в тому, що на державному
рівні повинна бути створена комплексна програма підтримки малого та середнього фермера.
«Ми повинні вибудувати політику через грамотну
систему підтримки. Нам потрібно створити комплексну
програму в рамках якої працюватиме підтримка тваринництва, малого та середнього бізнесу. Без неї ми не зможемо досягнути результату», - зазначив Тарас Кутовий.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

На переконання Міністра АПК, як наслідок, із сильних учасників ринку має бути сформований потужний
фермерський рух.
Варіант, що може спрацювати, за словами Кутового,
- це створення фермерських кооперативів. На його переконання, це саме той кластер, з яким необхідно працювати.
Прес-служба Мінагрополітики

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

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

№ 13-14 (383-384)
1-31 ЛИПНЯ 2016 РОКУ

9

НА СТАРІ ПРОБЛЕМИ НОВИЙ ПОГЛЯД

Останнього часу ринок пропонує аграріям препарати нового призначення, які раніше в традиційній
агрономії не те що не застосовували, їх просто не
було. Мова йде про так звані деструктори. Чим пояснюється їх поява та невже вони такі необхідні в
агротехнологіях?
Так, дійсно, деструктори – це нова група препаратів,
про які десять, та навіть і 5 років тому нічого не чули.
Головне їх призначення – боротьба за родючість грунту,
як найважливішого фактору отримання стабільних та
високих врожаїв сільгоспкультур. В наш час тотальної
індустріалізації природні основи збереження родючості
грунту порушені. Глибока оранка, відчуження продукції
з поля, знищення всіх непотрібних рослин, застосування пестицидів, відсутність сівозмін приводить до порушення біогеоценозів, того самостійного природного
створіння, яке підтримує родючість. Культурне поле,
агроценоз, такої здатності не має. Воно тендітне і вразливе, і потребує постійного піклування людини з її «ліками» - добривами, пестицидами, обробітком. А ці ліки
не що інше як «бомба сповільненої дії». За підвищенням
врожайності, як тінь, простує виснаження грунтів, погіршення їх потенційної родючості. Тому турботою землеробів є не тільки вирощування добрих врожаїв, але й
охорона грунту, відновлення його як самостійної живої
самоврегульованої системи.
Яке ж відношення до цього мають деструктори?
Саме безпосереднє! Вони дають можливість зменшити швидкість деградаціїї грунтів, збільшити кількість видів корисної ґрунтової мікрофлори до 3 - 5 т/га
- тим самим підтримати біологічну активність грунту,
зробити його живим і здоровим.
Зарахунок чого?
За використання деструкторів з’явилася можливісь
повертати у грунт поживні речовини, зокрема цінну органіку. Найпростіший спосіб – використовувати те, що
лежить буквально під ногами – рослинні рештки після
збору урожаю. Саме рослинні рештки – стерня, солома
тощо є незамінним матеріалом для ґрунтоутворення з
накопиченням гумусу. Так, при загальному врожаю біомаси озимих зернових 120 - 160 ц/га в ґрунт повертається до 40 - 60 ц/га соломи, у посівах ярих при біомасі 80
- 120 ц/га – до 30 – 35 ц/га. Спалювання соломи через загрозу розповсюдження збудників хвороб та шкідників,
які в ній накопичуються, приводить до знищення ґрунтових мікроорганізмів, які забезпечують життя рослинам. Тепер, завдяки дії деструкторів, розвиток патогенів
і шкідників стримується. А рештки ефективно розкладаються і переробляються у необхідні рослинам поживні
речовини. Відомим є факт, що в результаті розкладання
соломи в ґрунт повертається до 40 кг азоту і калію, 20 кг
фосфору, 2,5 - 2,9 т вуглецю, не враховуючи цілої низки інших макро- і мікроелементів. Крім цього, солома

дає можливість зробити ґрунт рихлим, поліпшити його
вологоутримуючу здатність. Отже, деструктори стерні
покликані прискорювати процес розкладання решток та
покращувати фітосанітарний стан грунтів.
Тепер на ринку пропонують цілу низку деструкторів - як обрати кращий?
Це мають бути комплексні висококонцентровані
препарати, в складі яких повинні бути ферменти і мікроорганізми різних таксономічних груп у споровій або
капсульованій формі. Доведено, що витіснити патогени,
зайняти свою екологічну нішу можуть тільки препарати
з високим вмістом корисних бактерій та грибів. Концентрація їх повинна бути не менша, ніж 1х109 КУО/
мл препарату. Будьте уважні, зазвичай при низькій ціні
- великі норми внесення. Оптимальна норма внесення
у комплексних деструкторах – (1 - 2) л на 1 га. Вони повинні мати широкий спектр дії і одночасно виконувати
декілька функцій: переробляти органіку, захищати від
хвороб, приймати участь у покращенні росту та розвитку рослин.
Якісними можуть бути препарати, які виготовляють
спеціалісти, обізнані на селекції, створенні умов асептики, фізіології та біохімії мікроорганізмів. Тільки так
створюються препарати з найактивнішими штамами
із заданими властивостями, які не втрачаються під час
тривалого зберігання та під час застосування. Для підтвердження ефективності деструкторів запитуйте про
досвід їх застосування, який повинен бути не менше 3-х
років, акти ефективності, контакти господарств, які використовували деструктори.

Серед агровиробників в останні роки набув популярності комплексний біодеструктор Екостерн. Нижченаведені відгуки це підкреслюють.
Так, директор компанії Приватне підприємство
«Агросистема - плюс», м.Тетіїв Київської обл., Павленко
Іван Васильович має досвід застосування Екостерну при
вирощуванні зернових культур. В результаті спостерігалося суттєве зменшення хвороб кукурудзи та пшениці,
що покращило ефективність бізнесу на 25 - 35 %.
Дуже схвально про дію Екостерну відкликається
головний інженер ДП «Умань-Агро» Чепіжак Микола
Євтихійович, якого ще називають Людиною землі: «Деструктор – це бомба! Поки не працюєш, не віриш!». А
починав застосовувати деструктор Екостерн Микола
Євтихійович на площі 8200 га у Бердянському районі Запорізької обл. Мав чудовий результат по пшениці після
соняшника. Кількість хвороб зменшувалася, падалиця
соняшника не сходила. В результаті пшениця давала по
44,8 ц/га, а без внесення деструктору – 26 - 27 ц/га. Тепер у господарствах ДП «Умань-Агро» біодеструктор
вносять по кукурудзі і соняшнику на 100% площ. «Го-

ловне – правильно його застосовувати!», - наголошує
Микола Євтихійович.
Позитивна дія біодестукторуЕкостерн відмічена
при застосуванні у ПП «Віта-Колос», смт. Лисянка
Черкаської області ( ТОВ «Аграрні технології», м. Київ).
У 2013 р на поле площею 100 га після кукурудзи під сою
внесли біодеструктор та 40 кг карбаміду. У контролі
було внесено 100 кг сульфату амонію. В результаті,
протягом вегетації соя по деструктору була кращою,
ніж по сульфату амонію. Прибавка врожаю – більше 5
ц/га. По сої посіяли пшеницю, і знову, де застосовували
біодеструктор, спостерігали кращу картину.
На практиці доведено - обробіток Екостерном покращує санітарний стан ґрунту і посівів. Особливо
хороший результат по зменшенню хвороб на пшениці
отримали у ТОВ «Тіньки», с. Тіньки Чигиринського району Черкаської обл. ( компанія «Укрлендфармінг»). В
цьому господарстві після обробки решток кукурудзи на
площі 3000 га Екостерном пшениця весною краще розвивалася, кількість хвороб значно зменшилася. Результат так вразив, що під урожай 2016 року заплановано
застосувати Екостерн на площі 150 тис. га. Досвід
застосування Екостерну компанією «Укрлендфармінг»
у порівнянні з препаратом аналогічного призначення
підтвердив кращу його ефективність.

Практичний досвід дозволяє системно спостерігати: підвищення урожаю після застосування препарату
ЕКОСТЕРН®, поліпшення стану ґрунту (підвищується його рихлість та вологоємкість), збільшення вмісту
рухомих форм К та Р; активний розвиток корисної мікрофлори, яка сприяє підвищенню коефіцієнта засвоєння рослиною поживних речовин; зменшення чисельності збудників хвороб: UstilagozeaeBeckm, Aspergillus,
Fusarium, Rhizopus, Gliocladium тощо.
Нагорна О. В.
заступник директора ПП «БТУ-Центр»,
лауреат державної премії в галузі науки і техніки
Компанія «БТУ-Центр»
Консультації за тел.:
(044) 594-38-83
(066) 155-98-89
(096) 155-89-89
www.btu-center.com

ВЖИВАНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СПОЖИВАЧА

Український виробник потребує надійної сільськогосподарської техніки для підвищення продуктивності та збільшення вкладу сільського виробника у ВВП
України. Про це заявив Джейсон Гейссар Президент

Structured Trade Finance Corporation (STFC) на зустрічі з
Тарасом Кутовим, Міністром аграрної політики та продовольства України.
В ході зустрічі йшлось про доступну сільгосптехніку
для українського споживача. Це можна досягти шляхом
спільного проекту продажу та купівлі вживаних комбайнів та тракторів зі США та ЄС «Supply of Pre-owned
Agricultural Equipment to Ukraine» («Поставка вживаного
сільськогосподарського обладнання для України» - ред.)
Джейсон Гейссар відмітив, що у проекті візьмуть
участь такі всесвітньо відомі компанії, як John Deer,
CNH, Claas. Представник американської сторони наголосив: «Поставка обладнання буде проходити від прямих дилерів. Уживанні сертифіковані комбайни того ж
бренду та потужності коштуватимуть половину, чи навіть менше, ніж нові. Якісне технічне обладнання допоможе збільшити продуктивність сільського виробника
та об`єми експорту до європейських країн».
«Підтримка малого та середнього фермерства - голов-

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

не завдання для Мінагрополітики. Сьогодні вони не мають
коштів на самостійне придбання дорогої та більш якісної
техниіки. Тому одним з кращих рішень є спільна розробка
лізингової системи», - підкреслив Тарас Кутовий.
Довідково: У структурі машинно-тракторного
парку аграрних підприємств, особистих селянських та
фермерських господарств трактори (309 тис. од) складають: 80 % вітчизняного виробництва та країн СНД;
1,7% компанії «Джон-Дір» ; 1,1 % - Кейс; 0,3 % - Клаас;
5,1% - YTO, Фотон (Китай) та інші. Майже 80 відсотків з наявних технічних засобів відпрацювали амортизаційний термін. Міністерством аграрної політики
та продовольства України протягом 2013 – 2016 років
здійснюється супроводження ряду інвестиційних проектів з налагодження виробництва сучасної сільськогосподарської техніки вітчизняними підприємствами
сільськогосподарського машинобудування із залученням
інвестицій, в тому числі іноземних.
Прес-служба Мінагрополітики
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228-48-19
ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛІ ПІД ГОСПОДАРСЬКИМИ
БУДІВЛЯМИ І ДВОРАМИ

Голова Черняхівської районної Асоціації фермерів та
приватних землевласників Житомирської області Олександр ДМИТРУК для роз’яснення правомірності справляння надзвичайно великої орендної плати за землю, що
знаходиться під його тваринницькими приміщеннями
надіслав запит до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області і отримав відповідь.
Вірніше не відповідь, а перепечатку з «Порядку нормативно грошової оцінки земель несільськогосподарського
призначення (крім земель населених пунктів)», затвердженого наказом Мінагрополітики №508 від 22.08.2013
року та зареєстрованого в Мінюсті 12.09.2013 за
№1573/24105.
Ми вирішили не надавати увазі читачів цей лист,
оскільки з подібним Порядком можливо ознайомитися
в Інтернеті.
Від себе хочемо зауважити, що це питання фермери піднімають не вперше, на самих різних рівнях влади,
воно надзвичайно актуальне. Було багато нарад, засідань, обіцянок - як в Мінагрополітики, так і в Держгеокадастрі. Нажаль, «віз і нині там». Хтось мабуть
випробовує селян на терпіння.
На наше прохання його коментар здійснила юридична компанія «СПРАВА ЧЕСТІ» - партнер АФЗУ. Пропонуємо його вашій увазі.
Чимало суб’єктів господарювання для забезпечення
своєї діяльності отримують у користування на умовах
оренди землі державної та комунальної власності. Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України «Про оренду землі»
(далі - Закон про оренду) розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються відповідно
до Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Згідно з п. 14.1.147 ПКУ, плата за землю – це загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності – це
обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (пп. 14.1.136
ПКУ). Тобто у випадку оренди земель державної та комунальної власності орендна плата є платою за землю
– загальнодержавним податком та регулюється ПКУ.
Відповідно, орендар у разі оренди земель державної
та комунальної власності сплачує лише орендну плату,
податок уже не сплачується. Як і будь-який інший податок, орендна плата за земельні ділянки справляється
виключно у грошовій формі.

Землекористувачі сплачують земельний податок, а
також орендну плату за земельні ділянки державної та
комунальної власності з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку, яка перебуває у державній або комунальній власності, є договір оренди такої земельної ділянки.
Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець (власник ділянки або уповноважена ним особа)
зобов'язується за плату передати орендареві земельну
ділянку у володіння і користування на певний строк, а
орендар – використовувати ділянку відповідно до умов
договору і вимог земельного законодавства (ст. 13 Закону № 161). Справляння плати за землю здійснюється
згідно з положеннями Податкового кодексу з урахуванням норм, визначених у розділі XIII «Плата за землю»
цього Кодексу.
Згідно зі ст. 271 ПКУ базою оподаткування плати
за землю є, зокрема, нормативна грошова оцінка (далі
– НГО) земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом XIII «Плата за землю» ПКУ.
Визначення НГО наведено в Законі України «Про
оцінку землі», згідно з яким:
НГО земельних ділянок — капіталізований рентний
дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами;   рентний дохід (земельна рента) — дохід, який можна отримати із землі як
фактора виробництва залежно від якості та місця розміщення земельної ділянки.
ПК України визначає, що:   нормативна грошова оцінка земельних ділянок для цілей розділу XII, глави 1 розділу XIV цього кодексу (регулює плату за землю) — капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
земельних відносин (п. 14.1.125 кодексу).
За загальним правилом НГО слід проводити централізовано щодо територій у межах населених пунктів та
за їхніми межами. Тобто уповноважений орган влади
замовляє проведення НГО земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці за бюджетні кошти.
В результаті отримує базову вартість 1 кв. м землі; для
визначення НГО конкретної ділянки до базової вартості застосовують різноманітні коефіцієнти (залежно від
функціонального використання землі, містобудівної
цінності та ін.), що передбачені:

- Порядком нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених
пунктів, затвердженим наказом Мінагрополітики, Української ака-демії аграрних наук, Держкомзему, МінЖКГ
від 27.01.2006 р. № 18/15/21/11 (далі — По-рядок НГО)
земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів;
- Порядком нормативної грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення (крім земель
населених пунктів), затвердженим наказом Мінагрополітики від 22.08.2013 р. № 508 (далі — Порядок НГО
земель несільськогосподарського призначен-ня (крім
населених пунктів)). У такому випадку землевласники
та землекористувачі (у тому числі майбутні орендарі)
просто отримують витяг із технічної документації про
нормативну грошову оцінку, в якій визначається НГО
конкретної ділянки.
Крім цього, нормативна грошова оцінка земельних
ділянок державної та комунальної власності щороку
станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації.
Порядок здійснення індексації нормативної грошової
оцінки земельних ділянок встановлений Податковим кодексом України.
27.09.2013 р. набув чинності вже згадуваний вище
Порядок НГО земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів).
П.1.3 вказаного Порядку встановлює, що НГО земель
сільськогосподарського призначення під господарськими
будівлями і дворами здійснюється відповідно до цього
Порядку як земель промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення.
Таким чином, зазначеною нормою Порядку землі під
господарськими дворами в частині оцінки прирівняно
до земель промисловості. Крім того, нормативи рентного до-ходу для таких земель, що є додатком до Порядку
та використовуються для оцінки, є найвищими — 0,6637
грн/м2 на рік (наприклад, для земель водного фонду цей
показник становить 0,0211 грн).
Саме тому НГО земель під господарськими будівлями і дворами, що проводиться з 27.09.2013 р., є невиправдано високою — на рівні земель промисловості.
Звичайно, оцінка земель, що проведена до набрання
чинності вказаного Порядку, залишається чинною і підлягає застосуванню для визначення плати за землю до
проведення нової НГО.
Коментар надано юридичною компанією
«Справа Честі».

МАКСИМ МАРТИНЮК ПРИЗНАЧЕНИЙ ПЕРШИМ ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Максим Мартинюк, який з березня 2015
року очолював Державну службу України
з питань геодезії, картографії та кадастру,
призначений першим заступником Міністра
аграрної політики та продовольства України.
Відповідне розпорядження було прийняте на
засіданні Уряду в п’ятницю, 22 липня.
На посаді першого замміністра Мартинюк буде координувати реалізацію державних програм в агропромисловому комплексі,
зокрема стимулювання розвитку тваринництва та землеробства, підтримки фермерства. Також у зоні його відповідальності буде
оптимізація діяльності державних підприГазета "Вісник Фермер України"
реєстраційне свідоцтво:
КВ 5260 від 03.07.2001 року.
Видається з 1999 року
Передплатний індекс - 21591
Засновники:
АФЗУ, Укрдержфонд та
ТОВ"Експо-центр Господар"
Видавець ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ"
Директор Михайло Данкевич

ємств, які знаходяться в сфері управління
Мінагрополітики.
Іншим рішенням Кабінет Міністрів підпорядкував Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Міністерству аграрної політики
та продовольства. Таким чином, Максим
Мартинюк на посаді першого заступника
Міністра також продовжить працювати над
стратегією реформування земельних відносин в Україні.
«Проведення наступного етапу земельної
реформи лишається ключовим питанням не
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тільки в аграрному секторі, але і на загальнодержавному рівні. Фахівцями Держгеокадастру була напрацьована модель впровадження ринку земель сільгосппризначення, яка
забезпечить захист інтересів власників землі
та надасть поштовх для зростання економіки.
Інтеграція Держгеокадастру в систему профільного міністерства є гарантією того, що
ця робота буде системно продовжуватися, а
проект закону «Про обіг земель сільгосппризначення» буде внесений на розгляд Парламенту уже на початку п’ятої сесії», – відзначив Максим Мартинюк.
За інформацією Держгеокадастру
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«ДЕНЬ ПОЛЯ» ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ ОРГАНІЧНОГО НАПРЯМКУ

4 серпня 2016 року асоціація «Українська асоціація
виробників і переробників сої», Співтовариство виробників та споживачів бобових в Україні, на базі фермерського господарства Дона Олексія Пилиповича, проведуть «День поля» на тему «Адаптація техніки та технології вирощування органічних сільськогосподарських
культур відповідно до нової системи землеробства Овсінського І.Е. в малих і середніх фермерських господарствах (соя, нут, чечевиця, маш та інші)». Захід відбудеться в Вінницькій області, в смт. Теплик, в районному
будинку культури, що на вулиці Незалежності, 35.
Мета заходу:
- популяризація органічної культури землеробства
взагалі та в розрізі бобових культур, органічного способу життя та культури харчування у суспільстві;
- налагодження системи маркетингу і збору органічної продукції відповідно до інтересів виробників.
В процесі проведення «Дня поля» передбачається
ознайомитись з:
- обробітком грунту спеціальними культиваторами
власного виробництва під дану систему землеробства;
- прямим посівом сівалкою власно розробленою і виготовленою відповідно до вимог системи;
- посівним обробітком грунту згідно технологій органічного виробництва;

- роллю сівозмін та методів її впровадження в органічному землеробстві.

ПРОГРАМА «ДНЯ ПОЛЯ»
Дата проведення: 04 серпня 2016 року
Місце проведення: Вінницька область, смт. Теплик,
вулиця Незалежності, 35 (Районний будинок культури).
9:00-10:00 - Реєстрація
10:00-10:15 - Привітання голови Теплицької РДА
Марцин Л.І.
10:15-10:25 - «Перспективи соїсіяння в Україні»,
Тимченко Віктор Наумович, президент асоціації «Українська асоціація виробників і переробників сої»
10:25-10:40 - «Перспективи збільшення виробництва
зернобобових культур», Січкар Вячеслав Іванович, завідувач відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур СГІ – НЦНС
10:40-10:50 - «Екологізація виробництва бобових
культур та здоровий шлях для завоювання нових ринків», Милованов Євген Володимирович, голова правління Федерації органічного руху України
10:50-11:05 - «Нут, сочевиця, квасоля, горох – поживні високобілкові культури в Україні і світі», Скляренко Антоніна, президент Громадської спілки «Співтовариство Виробників та Споживачів Бобових України»

11:05-11:20 - «Сертифікація органічного виробництва в Україні», Галашевський Сергій Олександрович,
директор ТОВ «Органік Стандарт»
11:20-11:40 - «Древлянська система землеробства»,
Іванюк Володимир Олексійович директор департаменту з виробництва продукції рослинництва Корпорації
«Сварог Вест Груп»
11:40-11:55 - «Нова система землеробства Овсінського та її практичне застосування», Дон Олексій Пилипович, голова ФГ Дона О.П.
12:00-13:00 - Органічний обід
13:00-16:00 - Виїзд на поле
Презентація техніки та технології вирощування сільськогосподарських культур безпосередньо на полі:
1. Обробіток ґрунту спеціальними культиваторами
власного виробництва під дану систему землеробства.
2. Прямий посів сівалкою, розробленою і виготовленою відповідно вимог системи.
3. Післяпосівний обробіток ґрунту згідно технологій
органічного виробництва.
4. Сівозміна та методи її впровадження в органічному землеробстві.
Телефони для зв’язку:
096-106-28-90 - Ірина Вікторівна Ільченко
097-940-87-79 - Олексій Пилипович Дон

КООПЕРАЦІЯ: ПАРАГВАЙСЬКИЙ УРОК

Парагвай - аграрна країна. Сільське господарство дає
чверть доходу. Країна – великий експортер сільськогосподарської продукції, зокрема м’яса: парагвайські колеги говорили, що тут нараховується 14 мільйонів голів
великої рогатої худоби на 7 мільйонів населення. А ще,
вони говорили про те, що успіх сільського господарства
багато в чому визначається успішною роботу сільськогосподарських кооперативів. У Парагваї із 650 кооперативів 200 - сільськогосподарські. У Парагваї кооперативи є «державою в державі», а також високоорганізованими економічними одиницями. Вони створили трирівневу
систему кооперативного руху (кооперативи об’єднані
у різноманітні кооперативні федерації, асоціації як за
професійною, так і за територіальною ознакою), а також
активно створюють, для отримання доданої вартості, виробничі підприємства (забійні цехи, переробка шкіри,
молокозаводи, елеватори, млини), володіють супермаркетами, кооперативними банками, страховими компаніям. Цього б усього не було, якщо б не було дієвого кооперативного законодавства, а також інституцій, створених
державою, для впровадження такого законодавства.
Вільна організація і автономність кооперативів в
Парагваї передбачена національною конституцією та
гарантується законами, зокрема, законом «Про кооперацію», відповідно до якого кооператив – це добровільне
об’єднання осіб, на основі власних зусиль і взаємодопомоги, для організації економічного і соціального не-

комерційного підприємства для того, щоб задовольнити
індивідуальні та колективні потреби. Але це не просте
об’єднання: кооперативи мають статус приватних юридичних осіб суспільної користі.
Особливий статус означає й особливе піклування
держави. Для того, щоб кооперативи активно розвивалися, відповідно до закону на національному рівні
створено «орган виконавчої влади кооперативного законодавства» - Національний кооперативний інститут в
якості спеціалізованої установи Міністерства сільського
господарства.
Національний кооперативний інститут виконує такі
функції:
а) уповноважує роботу кооперативів, веде відповідний реєстр та завіряє книги бухгалтерського обліку, які
передбачені положеннями;
б) здійснює нагляд за кооперативами, відповідно до
цього Закону та Статуту без шкоди для їх функціонування з
боку Міністерства фінансів у питаннях оподаткування;
в) у межах своєї компетенції надає допомогу і консультації з технічних питань кооперативам, державним
та приватним установам у спільних економічних, соціальних, правових, освітніх, організаційних, фінансових
та бухгалтерських аспектах;
г) координує роботу інших державних органів у сфері кооперативного сектора з розробки планів і програм,
спрямованих на зміцнення і поширення кооперативів;
д) організовує статистичне та інформаційне обслуговування кооперативного сектору;
е) готує проекти постанов про різні види кооперативів;
є) готує проект регламенту правил відповідно до
цього Закону;
ж) виносить ухвали відповідно до Законодавства та
Положень;
з) готує моделі статутів кооперативів відповідно до
видів діяльності і типів, а також формуляри документів,
які полегшують їхню реєстрацію;
и) сприяє розвитку кооперативного законодавства;
і) проводить дослідження і вивчення стану національної кооперативної реальності, і публікує матеріали
про кооперативну доктрину і практику;
ї) створює філії або агентства в обласних центрах
країни;
й) виконує інші положення, передбачених цим законом.
У Парагваї Національний кооперативний інститут
не тільки має право здійснювати аудиторську перевірку
кооперативів, щоб знати «кооперативну реальність», а
ще й повинен надавати технічну підтримку менш розвиненим секторам кооперативного руху, в першу чергу
з урахуванням соціально-економічних обмежень членів

Частное предприятие ««ТЕРОВЕЦ»
предоставит услуги по внесению
органических удобрений (навоза)
тракторами Т-150, разбрасыватель ПРТ-10.
Форма оплаты любая
Предприятие ІІІ группы, 5 % без НДС

тел.: 066-127-26-31, 098-358-04-35 - Михаил
Днепропетровская область

ПЕРЕДПЛАТА!

кооперативів, потреб регіону, які відповідають спільним
проектам та їхній галузевій структурі.
У Парагваї, все більшу роль у розвитку кооперативів
відіграють кооперативні об’єднання, сила яких зростає
разом із зростанням сили самих кооперативів. Однак,
видатну роль Національного кооперативного інституту
у становленні та розвитку кооперативних організацій
Парагваю визнають усі.
8 липня 2016 року відбулася офіційна презентація
Проекту «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні», що фінансується Євросоюзом. До пріоритетних напрямків законотворчої роботи цього Проекту на 2016 рік включено
розробку законопроекту про внесення змін до законів
про кооперацію та про сільськогосподарську кооперацію. Чому б не скористатися парагвайськими уроками
законотворення?
Міністр аграрної політики та продовольства України
Тарас Кутовий говорив колись, що «перед нами стоїть
пріоритетне завдання — розвиток сільських територій
та відродження села. Для цього насамперед потрібно
застосувати територіально-орієнтований підхід до керування розвитком сільських територій, концентрувати
зусилля на залученні інвестицій, сприяти розвитку кооперативних моделей та інших ефективних форм організації виробництва, а також проводити з фермерами
роз’яснювальну роботу й надавати організаційну підтримку у створенні кооперативів». Можливо, першим
важливим кроком міністра Кутового на шляху надання
організаційної підтримки у створенні сільськогосподарських кооперативів стане рішення про створення агенції
(інституту, центру…) з розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів в якості спеціалізованої
установи Мінагрополітики на зразок парагвайського
Національного кооперативного інституту. Чому б і ні!
Коли є бажання, можливості завжди знаходяться (Мінрегіонбуд довів це!). Це будуть не тільки модні слова, а
й серйозний конкретний внесок у розвиток кооперації
на селі. Чи не так?
До речі, і в Парагвай можна й не їхати: представники парагвайських кооперативів в якості консультантів
Львівської аграрної дорадчої служби та Дніпропетровської сільськогосподарської консультаційної служби
часто бувають в Україні, а текст парагвайського закону
вже перекладено українською.
Мудрі вчаться на чужому досвіді. Час ставати мудрими:
творити мудрі закони та організації для їх впровадження!
Роман Корінець,
президент Національної асоціації
сільськогосподарських дорадчих служб України
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ПРОЕКТ АФЗУ ТА КОМПАНІЇ ПАТ «КВАЗАР» З
ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ
НА АУКЦІОНАХ ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ.
Наші напрямки:

-Обладнання для м’ясопереробки, вторинної переробки та розфасовки:
від ліній з забою до установок для копчення і в'ялення напівфабрикатів
-Обладнання длявиробництва та переробки молока:
від танків по зберіганню молока, сепараторів, пастеризаторів, гомогенізаторів,форм
для сиру до ліній з виробництвамолокопродуктів (в т.ч. сирів, сухого та згущеного
молока)
-Обладнання з виробництва вина виноградного та коньяків:
від ліній з розливу до дубових бочок для витримки вина чи коньяку
-Трактори,телескопічні та фронтальні навантажувачі та екскаватори, а також
зернозбиральні, кормозбиральні, картоплезбиральні комбайни, розсіювачі мінеральних добрив та гною відомих європейських та американських брендів:
JohnDeere, CLAAS, NewHolland, MasseyFerguson, Case IH, Krone, Kemper, Grimme,
AVR, Ropa,Merlo, AVR,Amazone, Bogballe, Rauch, Vicon та інш.
-Інші сільськогосподарські машини та обладнання від сівалок та саджалок до
машин та обладнання для збирання, переробки, обробки та зберігання.

Ваші переваги:

Економія в ціні від 20 до 80 відсотків
-Техніка, обладнання та устаткування, які купуються на аукціонах – від збанкрутілих компаній або компаній, щотехнічно переоснащуються.
Відповідність
-Повна відповідність європейським технологіям та стандартам ЄС, щопідтверджується документарно.
Купівля "під ключ" та доставка в максимально стислі строки
-Не потрібно домовлятися з перевізником, розмитнювати обладнання. Поставка у
вказане місце з можливістю монтажу та запуском.
Оплата в національній валюті України
-Не потрібно відкривати рахунок за кордоном, отримувати ліцензії на ЗЕД або витрачати час на конвертацію валюти.
Великий вибір обладнання
-Вибір техніки, обладнання та устаткування відомих світових брендів серед більш
ніж 10-ти аукціонів в Європі та Америці.
Максимальна інформованість
-Надання максимальної інформації всіх деталей, агрегатів, вузлів.Можливість виїзду фахівця для огляду техніки. Повна відповідність заявлених та фактичних характеристик.
Гарантія
-Компанія ПАТ «Квазар» - це велика компанія, яка більше 25 років на ринку і яка
може гарантувати порядність виконання замовлення.

Будь ласка, звертайтеся до нас та ми підберемо оптимальний для Вас
варіант в максимально стислі строки.
За додатковою інформацією можливо звернутися у виконавчу дирекцію
АФЗУ за телефонами: 044-501-78-23, 501-78-24, 050-391-94-72
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