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ДВІЧІ В ОДНУ РІЧКУ 
НЕ ВВІЙДЕШ ….

ДБАЙЛИВИЙ ПАСТИР 
І НАДІЙНИЙ ОХОРОНЕЦЬ

Випас худоби сьогодні стає відповідальною, склад-
ною і навіть часом небезпечною справою. Адже ті укра-
їнські луки, які споконвіку були пасовиськами, або розо-
рані й засіяні соняшниками чи кукурудзою, або просто
заросли височенними бур’янами, серед яких знайти
соковиту траву годі й мріяти. Відтак фермери змушені
пасти своїх корівок, коней чи овечок на відокремлених
від довкілля огороджених ділянках. А щоб худоба пово-
дилася спокійно і не намагалася вийти за огорожу,
застосовують так званих „електропастухів”. Детальніше
про це на сторінці 4 видання. 

Виробництво органічної
сільськогосподарської про-
дукції в Україні все частіше
називають перспективною
справою. Йдеться не лише
про вигідний бізнес, а й про
здоров’я, яке забезпечує сус-
пільству якісне харчування. Ці
переваги підтримують дедалі
більше людей. Тож нині чима-
ло вітчизняних аграріїв зва-

жують власні сили, аби при-
єднатися до органічного руху,
знайти нішу на українських та
зарубіжних ринках. 

Наша розмова з Михайлом
СТОВПЮКОМ, головою сіль-
ськогосподарського обслуго-
вуючого кооперативу «Чиста
флора», що працює в селі
Спас Коломийського району
на Прикарпатті, на сторінці 6.

Не спалюйте післяжнивні
рештки!  Повертайте їх у
ґрунт в якості добрива,
застосовуючи деструктор
Екостерн для прискореного
розкладання стерні, соломи,
післяжнивних решток куку-
рудзи та соняшника.

Лише на повноцінному
ґрунті, з достатнім вмістом
гумусу, азоту,

фосфору, калію та інших
елементів живлення рослин
можна отримати високий
якісний урожай. Детальніше
на сторінці 5.

Українські фермери були серед найпалкіших при-
хильників євроінтеграції. Про це вони неодноразово
заявляли на круглих столах, з’їз-
дах та форумах, де намагалися
накреслити європейське май-
бутнє українського села. Про те,
чого очікують вони від уже підпи-
саної угоди з ЄС, розмовляємо з
головою Союзу сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів України Іваном
Томичем. Матеріал на сторінці 3 видання.

За пропозицією голови Полтавської Асоціації ферме-
рів Василя Бурлаки на Сорочинському ярмарку відбула-
ся зустріч членів Ради АФЗУ та фермерів інших областей
України. Фермерів гостинно приймав Микола Дикун,
заступник голови Асоціації Полтавщини. Матеріал на
сторінці 2.

ФЕРМЕРИ ПОЛТАВЩИНИ 

НА СОРОЧИНСЬКІЙ ЯРМАРЦІ

КОЛИ УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ
СТАНЕ ЗВИЧНОЮ НА НАШОМУ СТОЛІ?

ЗУСТРІЧ З КОМАНДИРОМ БАТАЛЬЙОНУ «АЙДАР»: 
ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ І САМОГО БАТАЛЬЙОНУ 

У ПІДКОНТРОЛЬНІЙ ЗОНІ

Незважаючи на окупацію
значної частини Луганщини і
самого міста Луганськ місце-
ва Асоціація фермерів та при-
ватних землевласників веде

дієву роботу, підтримує фер-
мерів, надає допомогу місце-
вим жителям та батальйонам
територіальної самооборони.
Про одну з таких зустрічей,

що мала на меті координацію
дій ферме  рів, місцевої влади
та керівництва батальйону
«Айдар» чи тайте на сторінці
2 видання.

ЕКОСТЕРН ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО РОЗКЛАДАННЯ 
РОСЛИННИХ РЕШТОК

Детальна програма виставки на сторінці 3.
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ФЕРМЕРИ ПОЛТАВЩИНИ НА СОРОЧИНСЬКІЙ ЯРМАРЦІ
Цьогорічний ярмарок про-

ходив під гаслом «Україна –
єдина!». Гасло єдності та
загальний дух піднесення
національної свідомості на
торжищі відчувався, як ніколи.
Чи не кожен третій гість при-
їхав у вишиванці. Під час уро-
чистого відкриття біля головної
сцени багато людей були з
прапорами у руках.

Зазнало змін і оформлення
торговельних рядів. На кожно-
му із них національний стяг. До
речі, на флагштоках біля голов-
ного входу замість традиційних
прапорів різних країн тепер
лише українські.

Якщо відвідувачі приїхали
на ярмарок без вишиванки,

прапора чи стрічки – торговці
пропонували будь-яку симво-
ліку на їх смак. Чи не на кож-
ному кроці продавали стяги,
синьо-жовті віночки та стріч-
ки. Солом’яні брилі теж при-
крашали стрічками та тризу-
бами.

Не залишилася осторонь і
Полтавська обласна гро-
мадська організація Асоціація
фермерів та приватних зем-
левласників «Відродження
Полтавщини», яку очолює
Василь Бурлака. Нажаль, за
станом здоров’я він не зміг
прийняти безпосередню
участь у цьому заході, але
його колеги, на чолі з заступ-
ником Миколою Дикуном,

вдало організували експозицію пол-
тавських фермерів та представили їх
продукцію на ярмарку.

Павільйон «Фермери Полтавщини»
став своєрідним куточком, де збиралися
фермери з багатьох областей України,
але найбільшою була делегація ферме-
рів з Дніпропетровщини під керівницт-
вом свого очільника, голови фермерсь-
кого господарства «Відродження» Івана
Ярмолюка.

У фермерів було достатньо часу
поспілкуватися, обговорити свої досяг-
нення та проблеми, спланувати наступну
зустріч, яка відбудеться у вересні місяці
на виставці «Фермер України».

За інформацією наданою
Миколою Дикуном, 

Полтавська область

ЗУСТРІЧ З КОМАНДИРОМ БАТАЛЬЙОНУ «АЙДАР»:
ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ І САМОГО

БАТАЛЬЙОНУ У ПІДКОНТРОЛЬНІЙ ЗОНІ
10 серпня 2014 року відбулася зустріч

за участі голови Сватівської районної
державної адміністрації О. Борзила,
Сватівського міського голови Є.
Рибалко, представників громадськості, а
саме в.о. голови Асоціації фермерів та
приватних землевласників Луганської
області, голови «Громадського руху
«Луганчани», голови Аграрного союзу
Сватівського району С. Ковальова, голо-
ви громадського руху «Старобільчани»,
керівника ТОВ «Білолуцьк-Агро», підпри-
ємця В. Клок з командиром батальйону
«Айдар» С. Мельничук.

Наразі зустріч відбулася з комендату-
рою батальйону «Айдар» на місці їх дис-
локації, тож учасники зустрічі мали мож-
ливість оглянули саме місце дислокації
батальйону, побут солдат, які поділилися
своїми враженнями про визвольні опе-
рації міста Луганська, про всі проблеми,
які у них є в наявності. Зокрема, розпові-
ли про затримання мера міста Кравченка

та інших посадовців, які через «зелений
коридор» намагалися вийти з території
міста разом з місцевим населенням.
Більш того, виникли і питання, які відно-
сяться до проходження служби в підроз-
ділі на базі с. Половінкіно Луганської
області, тому що серед населення обла-
сті, регіонів ходять плітки, що підрозділи
«Айдар» причетні до «віджиму» бізнесу,
грошей, автомобілів, тобто до проти-
правних дій. Керівництво «Айдару» одно-
значно заявило, що несанкціоновані дій з
боку сторони командування не має,
навіть, якщо такі випадки були, то вони
негайно проведуть внутрішню роботу з
підрозділом і Половінкінською базою в
частині того, що бійці мають вести себе
коректно, і ні в якому разі ніде не при-
ймати участь в мародерстві чи інших
протиправних діях. Також, стояло питан-
ня з приводу занепокоєності керівництва
міст, районів, громадськості про захист
конституційних прав на території наших

районів та в цілому північного крила
Луганської області, в частині протиправ-
них дій працівників міліції, управління по
боротьбі з економічною злочинністю, які
роблять «наїзди» в прихованій та інших
формах на фермерів, керівників підроз-
ділів сільськогосподарських підпри-
ємств з питання вимагання грошей
начебто для допомоги Українській армії,
також наявні протиправні дії працівників
дорожньої автомобільної інспекції, які,
знов таки, займаються вимаганням при
транспортуванні вантажів сільгосппід-
приємств через блокпости, є факти
вимагання грошей просто у водіїв, які
здійснюють перевезення підприємниць-
ких вантажів. Цю занепокоєність було
висловлено командиру батальйону
«Айдар» полковнику Мельничук Сергію
Петровичу. Зі свого боку командир
батальйону «Айдар» завірив нас, що все
буде виконано, будуть прийняті відповід-
ні заходи, щоб у Луганській області не
порушувалися конституційні права та
свободи на всій території. Також баталь-
йон «Айдар» та його керівництво будуть
сприяти роботі по створенню організації
загонів місцевої самооборони на базі
козацтва та на базі вже зареєстрованої
організації місцевої самооборони, бо
вже є приклад, а саме зареєстрована
така організація. Тобто, вся методична
допомога буде надана вчасно, до того ж,
що вже готуються документи на підпи-
сання Меморандуму з батальйоном «ТРК
24» і загонами самооборони міста
Сватове, Сватівського і Старобільського
районів з координації дій щодо захисту
конституційних прав на території
Луганської області.

На сьогоднішній день, враховуючи,
що на території області є різні воєнні під-
розділи, які підпорядковані різним родам
військ і наявна велика концентрація
воєнного ресурсу, зокрема, ресурсу
міністерства оборони та міністерства
внутрішніх справ, це накладає відбиток
на місцевому мирному населенні у виг-
ляді страху, часткової занепокоєності за
життя, за захист власного майна. Тож, це
все потребує скоординованих дій загонів
самооборони, місцевої влади, органів
місцевого самоврядування і команду-
вання батальйону, який сформований на
території Луганської області за участю
жителів Луганської області, а більш ніж
50 % солдатів, які служать в цьому
батальйоні – луганчани. Тому прийнято
рішення, що керівництво Сватівського та

Старобільського районів будуть виходи-
ти з клопотанням до міністерства, керів-
ництва держави, керівництва області,
щоб цей батальйон з Луганської області
нікуди не забирали, тому що це - баталь-
йон регіональний і зобов’язаний нести
службу саме на території області.
Наявність місцевих жителів у підрозділах
батальйону, тобто луганчан, буде вселя-
ти місцевому населенню області хоч
якусь впевненість у завтрашньому дні,
викликатиме довіру до солдатів та відпо-
відну допомогу та підтримку з боку насе-
лення. Учасники зустрічі також пообіцяли
надавати шефську допомогу в постачан-
ні продуктів харчування. Саме по овочам
вони отримали запит від коменданта,
начальника господарської частини
батальйону«Айдар», котрий багато
робить по забезпеченню жителів міста
Щастя Луганської області, зокрема, про-
дуктами харчування, пайками, урегуль-
овує порядок серед працівників міліції.

Учасникам зустрічі були розказані
випадки протиправних дій з боку
дорожньої автомобільної інспекції, пра-
цівників УБЕЗа на території міста Щастя і
Новоайдара Луганської області. Тому, на
сьогоднішній день, батальйон «Айдар»,
через своїх комендантів, здійснює конт-
роль цих міст, також веде підпільний
нагляд за містом Старобільськ
Луганської області, де знаходяться тило-
ві підрозділи.

Ось така відбулася результативна
зустріч, учасники якої віднеслися з розу-
мінням до проблем батальйону, бо, на
сьогоднішній день, в батальйоні 39
людей – загинуло, більш ніж 180 – отри-
мало поранення, в тому числі 15 з них в
дуже тяжкому стані, мають важкі пора-
нення, контузії. Щодо медикаментів у
батальйону наразі потреби не має, а сто-
совно продуктів харчування – частково є.
Керівництво Сватівського та
Старобільського районів взяло на себе
обов’язок організувати підтримку вій-
ськових з боку аграріїв району. Також
Сергій Ковальов зауважив, щоАсоціація
фермерів Луганської області включиться
в цей процес по районам, де іде вироб-
ництво овочів та фруктів, буде займатися
збором цих продуктів, для того, щоб
забезпечити батальйон «Айдар» повні-
стю продуктами харчування.

Інформаційно-консультативний
центр при АФЗ Луганської області за

участі громадської спілки
«Громадськийрух «Луганчани»

«Розумна» мобілізація, зупинка
перевірок аграріїв на час жнив та посів-
ної, максимальне сприяння фермерам –
з такою інформацією заступник Міністра
аграрної політики Андрій Дикун прибув
до Харкова після відвідин зони АТО.
Проте заступник Міністра закликав і
фермерів не сидіти склавши руки, а бути
активнішими, йти вперед та знати —
Мінагрополітики на боці аграрія.

Зустрічаючись з місцевими ферме-
рами у  конференц-залі департаменту
агропромислового розвитку
Харківської обласної державної адмі-
ністрації, заступник Міністра подякував
фермерам за їх роботу, що попри важку
весну та відсутність фінансування, вони
зуміли забезпечити гарний врожай.

«Сьогодні є ряд тривожних повідом-
лень з деяких регіонів України про тиск
і перевірки з боку фіскальних органів та
про примусову мобілізацію, коли мало
не увесь чоловічий склад підприємства
мобілізують, — розповів Андрій Дикун.
— Мінагрополітики стоїть на таких
позиціях: мобілізація має бути розум-
ною. По мобілізації досі діє постанова
від 25 квітня, коли фахівців та спеціалі-
стів аграрного підприємства мобілі-
зують в останню чергу. Тому якщо

якийсь військкомат намагається забра-
ти ваших працівників, які задіяні в жни-
вах чи складних технологічних проце-
сах, то ви, як керівник, пишіть заяву
комісару, що даний працівник не може
бути мобілізований з тих чи інших при-
чин. Також, як реакція на повідомлення
аграріїв, ми звернулися до контролюю-
чих органів з листом, де закликали
зупинити будь-які перевірки під час
жнив та посівної. Це те, що на даний
момент Мінагрополітики робить для
аграріїв».

Також Андрій Дикун закликав агра-
ріїв бути більш активними, долучатися
до роботи Мінагрополітики та створен-
ня законопроектів через профільні асо-
ціації.

«Сьогодні у нас працює велика кіль-
кість робочих груп. — розповів заступ-
ник Міністра. — Чому я вас на них не
бачу? Пропоную закінчувати говорити,
що «все погано» та долучатися до
спільної роботи, щоб створити нові
законопроекти, відстоювати інтереси
аграріїв. Сьогодні двері
Мінагрополітики відчинені, як ніко-
ли…».

За інформацією 
Харківської АФЗ

ФЕРМЕРАМ ОБІЦЯЮТЬ «РОЗУМНУ» МОБІЛІЗАЦІЮ 
І «СТОП» ПЕРЕВІРКАМ
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ДВІЧІ В ОДНУ РІЧКУ НЕ ВВІЙДЕШ ….

— Іване Федоровичу, яке зна-
чення, на Вашу думку, має Угода про
асоціацію з ЄС для аграрного сектору
України? 

— Угоду про асоціацію з ЄС слід
розглядати перш за все як стимул до
перебудови аграрного сектору та
устрою українського села за європей-
ським зразком. Ще на початку 1990-х ми
зрозуміли: для цих змін нам потрібен
серйозний поштовх. Тепер, після підпи-
сання угоди ми змушені будемо адапту-
вати вітчизняне законодавство до євро-
пейського, що поступово сприятиме під-
вищенню якості продукції, відродженню
сільських територій. А найголовніше —
перед українським товаровиробником
відкривається один із найбільших ринків
збуту у світі. Але для того, щоб на ньому
закріпитися, фермеру потрібні нові знан-
ня, зміна мислення, запровадження
нових технологій.  

— Але ж модернізація вироб-
ництва чимало коштує...

— Середнім і тим більше великим
сільгоспвиробникам цю проблему буде
розв’язати простіше, адже, як не крути,
коштів у них більше, ніж у дрібних.
Одноосібним господарствам, які нині
виробляють в Україні 2/3 аграрної про-
дукції, буде важко пристосуватися до
нових умов. Чи не єдина перспектива
розвитку, яку я бачу для них, — це об’єд-
нання у сільськогосподарські обслуго-
вуючі кооперативи, про що я вже

неодноразово говорив. Лише спільними
зусиллями, об’єднуючи свої фінансові та
трудові можливості, селяни зможуть
розвиватися, покращувати якість, без-
печність і, відповідно, підвищувати вар-
тість своєї продукції, адже працювати-
муть без посередників. Саме за таким
принципом функціонує село в Європі.

Щодо середніх та великих сільгосп-
підприємств, то їх власникам у першу
чергу варто замислитись над впровад-
женням технологій з виробництва аль-
тернативних джерел енергії і почати еко-
номити хоча б за рахунок цього. Ніхто ж
не забороняє переймати європейський
досвід, де вже давно більшість підпри-
ємств використовують автономні систе-
ми енергозабезпечення і чудово обхо-
дяться без газу. 

— Як у нинішніх умовах можна
прискорити розвиток сільськогоспо-
дарської обслуговуючої кооперації?

— Для цього слід створити відпо-
відну законодавчу базу. По-перше, нада-
ти кооперативам статус неприбуткових
господарств, по-друге, усунути їхнє под-
війне оподаткування. До речі, відповід-
ний законопроект уже зареєстрований у
ВР, проте поки що нам не вдається пере-
конати народних обранців приступити до
його розгляду. А селянам важливо знати,
що в результаті об’єднання вони мати-
муть якусь вигоду, а не нові податкові
навантаження. Крім того, в селах
необхідно регулярно проводити просвіт-
ницьку роботу щодо значення коопера-
тивів для підвищення добробуту селян.
Люди мають знати, що завдяки СОКу
можуть підвищити якість молочної, м’яс-
ної, овочевої та іншої продукції, налаго-
дити її збут на кооперативних ринках,
переробку, фасування, зберігання тощо.
Український ринок і справді можуть
незабаром заповнити дешевші і високо
якісніші харчі з Європи. Звичайно, спо-
живач віддасть їм перевагу, якщо до
цього часу селяни не подбають про кон-
курентоспроможність своєї продукції. А
тому треба об’єднуватися. Поки що в
Україні бракує кадрів, які могли б працю-
вати в кооперативах, починаючи від
фінансових спеціалістів, закінчуючи
менеджерами. І якби ми почали працю-
вати у цих трьох напрямках, у нас би

з’явилася реальна можливість отримати
фінансову й інформаційну підтримки
європейської спільноти. 

— Яких змін потребує українсь-
ке законодавство в аграрній сфері,
аби адаптуватися до європейського?

— Найпершою постає необхідність
зміни податкової політики в Україні щодо
сільгоспвиробників. На жаль, у цій сфері
ще й досі діє законодавство 1999 року.
За цей час суттєво змінилася структура
виробництва, економічна ситуація і, що
найголовніше, — була підписана Угода
про асоціацію з ЄС. Тому нові закони не
лише слід адаптувати до сучасних укра-
їнських реалій, а й орієнтуватися на
європейські стандарти. По-перше, слід
враховувати, що в однакових податкових
умовах не можуть бути товаровиробни-
ки, які обробляють 2-3 гектари землі чи
утримують два десятки корів, із тими, які
орендують десятки тисяч гектарів та
утримують велике поголів’я худоби.
Тому ми вважаємо, що дрібні товарови-
робники повинні працювати виключно на
єдиному земельному податку.
Зрозуміло, що в одноосібників немає ані
бухгалтерів, ані юристів, ані економістів,
тому їхнє господарювання необхідно
спростити до мінімуму. Щодо середніх
сільгосппідприємств, то для них на дея-
кий час можна залишити фіксований
сільськогосподарський податок і пільги з
ПДВ. А от агрохолдинги цілком могли б
працювати на загальній системі оподат-
кування. 

Зміни слід внести і в бюджетну полі-
тику, зокрема, щодо підтримки тих галу-
зей сільського господарства, які цього
найбільше потребують. Нині аграрний
сектор приносить у дохідну частину бюд-
жету близько 50 мільярдів гривень.
Думаю, що цілком можливо акумулювати
в бюджеті якусь частину цих грошей на
підтримку сільгоспвиробників. Але меха-
нізм підтримки має діяти без участі
чиновника. Тоді буде гарантія, що дер-
жавні гроші потраплять за призначен-
ням. 

— А чи має економічна співпра-
ця з ЄС негативні наслідки для аграр-
ного сектору? 

— Протягом багатьох десятиліть
Європа розробляла різні механізми

захисту свого ринку, тому зрозуміло, що
нині там нас ніхто не чекає, навіть із
такою конкурентною продукцією, як,
наприклад, зернові культури. Тому
попервах перед українськими сільгосп-
виробниками, безумовно, постане бага-
то проблем. Якщо з Росією ми торгували
ніби на базарі, то з Євросоюзом — як у
супермаркеті. Тобто це зовсім інший
рівень і принципи роботи. Крім того, нам
варто усвідомити, що наша економічна
співпраця з ЄС не буде односторонньою,
і так само, як наші товари поїдуть у
Європу, їхні, очевидно, більш якісні, при-
їдуть сюди. Тож у нас повинні бути роз-
роблені свої механізми захисту вітчизня-
ного товаровиробника. 

— Чи повністю європейський
ринок може замінити російський?

— Російський ринок, безперечно,
відігравав дуже важливу роль у збуті віт-
чизняної аграрної продукції. 70% екс-
портованої молочної продукції ішло до
російського споживача. Приблизно
такою ж була ситуація і з м’ясом. Тому
нині кривити душею й казати, що й без
Росії обійдемось, буде неправильно.
Проте недарма кажуть: «Двічі в одну
річку не ввійдеш». Не можна на воєнному
попелі будувати економічні відносини.
Тож нам уже зараз треба готуватися до
диверсифікації ринків, особливо що сто-
сується молочної та м’ясної продукції.
Ніхто ж не говорить, що після підписання
Угоди про асоціацію з ЄС ми зможемо
працювати лише на європейський ринок.
Перед нами відкривається багато пер-
спектив — Близький Схід, Африка,
Китай, Канада тощо. Крім того, у нас є
великі можливості для розвитку внутрі-
шнього ринку, адже сьогодні українці
споживають молочної та м’ясної продук-
ції вдвічі менше від норми. А пріоритетом
будь-якої країни повинно бути забезпе-
чення доступними харчовими продукта-
ми в першу чергу своїх громадян. Тож
нам варто працювати ще й у цьому
напрямку. 

Звісно, ця угода — серйозний шанс
для нас покращити якість свого життя,
проте потрібно усвідомити, що ми самі
повинні прагнути цього, бо за вуха нас
ніхто тягнути в Європу не буде.

Розмову вела Анжела Гаврилюк.

ПРОГРАМА ХVІІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ВИСТАВКИ 
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ - 2014»

XVII сільськогосподарська виставка «Фермер
України-2014» відбудеться з 10 по 12 вересня 2014
року у Національному комплексі «Експоцентр
України» (м. Київ, пр.-т Академіка Глушкова, 1) і на
ній буде представлено технології та обладнання
для альтернативної енергетики, зберігання та
сушки зернових з використанням біоенергетики,
обладнання для утримання тварин та переробки
тваринницької продукції, сучасна
сільськогосподарська техніка та багато інших
експонатів. Передбачено і торгівлю насінням,
саджанцями, продукцією бджільництва та
городництва, а також дегустацію фермерського,
екологічно чистого, вина з різних регіонів України.

Повну інформацію про виставку та збори
фермерів можливо отримати на інтернет-
сайтах організаторів:

www.farmer-ukr.com,
www.farmer.co.ua, 
www.coop-union.org.ua, 
або за телефонами 
організаторів: 
044-501-78-23, 
501-78-24
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У звичному розумінні пастух ¬– це прудко-
ногий хлопчина чи вправний дядько, який
доглядає за стадом, прагнучи якнайкраще
виконати головне завдання, тобто забезпечи-
ти пропорційний та регулярний випас худоби.
Адже лише за таких умов можна очікувати
здорового поголів’я і успішної відгодівлі тва-
рин. Коли ж площі під пасовиськами невпинно
скорочуються, а прудконогих пастухів теж
стає все менше, потрібне застосування таких
методів і обладнання, що можуть забезпечити
пасовищне вигодовування живого госпо-
дарства, знизивши рівень зусиль для досяг-
нення потрібної продуктивності і чітко обме-
живши необхідні ділянки пасовища.

Слід мати на увазі, що м'ясна спеціалізо-
вана худоба велику частину свого часу повин-
на перебувати на пасовищі. Весь цей час
необхідно контролювати переміщення стада,
щоб тварини рівномірно поїдали підніжний
корм. Оскільки не завжди існує можливість
відходу за коровами на випасі, можна обнести
пасовище колючим дротом. Проте у багатьох
країнах його використання для таких цілей
заборонено, оскільки це лише призводить до
травм серед людей і тварин. Фахівці розвину-
тих країн давно вже дійшли висновку, що
краще і ефективніше на пасовищі використа-
ти електроогорожу або, як її ще називають,
„електропастуха”. 

Принцип роботи „електропастуха” поля-

гає в тому, що відлякування тварин відбува-
ється за рахунок короткочасних і безпечних
ударів електричним струмом. Удари елек-
тричного струму цілком безпечні для тварин,
вони викликають лише легку боязливість, яка
привчає корів не переступати бар'єр. Такі
загорожі практичні, недорогі та безпечні, на
відміну від колючого дроту. Електричні заго-
рожі використовують як для пасовищного
утримання власного стада, так і для відляку-
вання небажаних „гостей”, таких як тварини з
інших гуртів, вовки, собаки, коти тощо.

Власне „електропастух”, тобто електрич-
на огорожа, має в своєму складі спеціальний
імпульсний генератор, що живиться від елек-
тромережі 220 В або акумуліторної чи соняч-
ної батареї, певну кількість дроту, який прово-
дить електричний струм, а також необхідні
для монтажу провідника стовпчики та ізолято-
ри. Їхнє призначення полягає в утриманні
дроту в належному положенні та попереджен-

ні несанкціонованого його заземлення.
Власне кажучи, „електропастух” представляє
собою електромережу у вигляді провідника
струму (дроту без ізоляції), підвішеного на
дерев'яних металевих або пластикових стій-
ках з ізоляторами. Дріт має бути з низьким
опором, що дозволяє понизити енерговитра-
ти і збільшити терміни експлуатації. Не слід
забувати й про запобіжники, які забезпечать
безпеку експлуатації. 

Ефект дії пристрою на тварин полягає в
тому, що на провідник від генератора періо-
дично подаються імпульси високої напруги 9 -
12 кВ з частотою 60 - 100 імпульсів за хвили-
ну. Доторкнувшись до дроту, тіло тварини
негайно отримує такий імпульс. Він відлякує
тварину, не завдаючи шкоди її життю чи здо-
ров’ю. 

Використання „електропастуха” дозволяє
зменшити витрати на утримання робочого
персоналу, адже він заміняє кілька робітників
на пасовищі! Немає необхідності контролюва-
ти пересування тварини. Він простий у кори-
стуванні. Безпечний для життя та здоров’я
тварин. Це лише невелика частина переваг,
які створює твариннику використання „елек-
тропастуха”.

Такий розумний пристрій – це не тільки
можливість спростити процес загінного випа-
сання худоби. Сьогодні „електропастухи”
також успішно використовуються для тимча-
сового огородження та захисту полів, посівів,
копиць сіна чи соломи. Вони є прекрасним
варіантом для огородження небезпечних
ділянок, наприклад ярів чи ровів.

Також до спектру засто-
сування „електропастухів”
можна віднести тимчасове
огородження годівниць при
роздачі корму, примусовий
прогін корів на доїльний
майданчик, тренінги свиней.

Оскільки „електропа-
стух” є об’єктом під напру-
гою, не можна забувати про
його заземлення, для чого
застосовують забиті в
землю металеві кілки. Якщо
заземлення не ефективне,
то у разі дотику до дроту не
утворюватиметься імпульс
потрібної потужності в
замкнутому електричному

ланцюзі, а ефективність огорожі буде низька.
Що стосується вартості по установці на

своїх фермерських угіддях електричного
загородження для повноцінного, розміреного
випасу тварин, то вона складає приблизно
30-40 відсотків від вартості звичайної стаціо-
нарної загорожі. Натомість електрична заго-
рожа має триваліший термін експлуатації, не
піддається псуванню від природних опадів і
перепаду температури (вологості).

Для встановлення електричної огорожі
потрібний дозвіл від місцевих органів влади.
Обмеження використання цього устаткування
поширюються на місця гірськолижних курор-
тів і туристичних стежок. У будь-якому разі
хазяїн тварин повинен наглядати за своїм
стадом та ще й стерегти електроогорожу.

Отже, ви твердо вирішили обзавестися
„електропастухом”. Побували в магазині, виб-
рали, купили все необхідне. Залишилося пра-

вильно змонтувати на вибраному для пасови-
ща місці. Звичайно, можна запросити спеціа-
лістів, але це не дуже зручно, бо власнику
однаково доведеться витрачати свій час на
спілкування з ними та залагодження дрібних
господарчих питань. Краще самому, засукав-
ши рукави, зробити все на власний смак. Тим
більше, що практично кожен український фер-
мер має і голову розумну, і руки вправні.
Найпрактичніші з тваринників зазвичай обме-
жуються придбанням хіба що спеціалізовано-
го генератора, а решту „електропастуха” кон-
струюють і виготовляють власноруч.

У електроогорожах можна застосовувати
полімерний дріт, який відрізняється просто-
тою використання. Для постійних огорож зго-
диться звичайний оцинкований сталевий або
залізний дріт. Стовпці для підтримки загорожі
часто служать ще й ізоляторами, тому їх
краще виготовляти з ізолюючого матеріалу. У
тимчасових огорожах добре себе зарекомен-
дували пластикові стовпці, оскільки вони не
гниють, не піддаються корозії, не реагують на
ультрафіолетове випромінювання і до всього
ще й легкі. Особливу увагу необхідно приділи-
ти підбору стовпців, розміщених на кутах
загорожі і біля воріт, оскільки вони сприй-
мають найбільше навантаження. Натомість,
на стаціонарних пасовищах краще використа-
ти дерев'яні стовпці з сухих стовбурів.

Налагоджуючи електроогорожу, необхід-
но знати, що пікова напруга електричного
імпульсу по всьому периметру огорожі повин-
на дорівнювати 2000 В. Якщо вона буде мен-
шою, то очікуваної ефективності ваш „елек-
тропастух” не виявить, адже суха шерсть має
високий опір електричному струму. Іноді для
тварин із довгою шерстю застосовують навіть
підвищену напругу, до 4000 В.

Водночас, для попередження травматизму
серед людей і тварин встановлені обмеження
порогового значення максимальної енергії
імпульсу. Зважаючи на те, що середнє значен-
ня опору організму складає близько 500 Ом,
енергія не повинна перевищувати 5 Дж.

Серед знайомих фермерів знайшовся
ветеран-тваринник, який поділився з автором
своїм досвідом експлуатації електроогорожі.
Ось його коротка розповідь:

– В далеких 90-х роках, коли я взяв у орен-
ду колишню колгоспну ферму, випадково
знайшов у її численних „підсобках” кілька
дерев’яних ящиків кольору хакі, на яких були
наліплені вицвілі паперові етикетки з майже
стертими літерами. Всередині кожного паку-
вання виявився генератор, ізолятори, кілька
котушок дроту і найголовніше – інструкція
російською мовою! Іншими словами, до моїх
рук потрапило кілька комплектів славнозвіс-
них європейських електроогорож, про які
мені розповідали ще під час навчання в техні-
кумі. Звичайно ж, відразу огородив свої неве-
личкі пасовища, і відтоді значно спростив собі
догляд за стадом. Чудова штука. Корови зви-
кають до неї буквально за кілька днів, остері-
гаються підходити до дротів, навіть тоді, коли
система виключена.

Облаштування електроогорожі несклад-
не. Розставляєш стовпчики по периметру, де
пастимуться корови, натягуєш дріт на ізоля-
тори і підключаєш один кінець дроту до гене-
ратора, а генератор в розетку. Прилад
живиться від мережі 220 В або від батарейок.

Причому заземлятися він повинен ОБОВ'ЯЗ-
КОВО, інакше не буде імпульсу.

Чи сильно "лупить" струмом? Ого-го ще й
як, але не смертельно. Все залежить від орга-
нізму, як він переносить струм. У мене сусід
на парі брався за дріт і півхвилини тримався
за нього. Хоч би що, тільки трохи тіпало його.
А з худобою виявилася просто кумедна ситуа-
ція, особливо спочатку, в період „навчання”
тварин. За своєю природою корови ж цікаві...і
ось тільки ти розтягнув дроти,  підключив,
випустив худобу і почався „цирк на дроті”.
Одна корівка мокрим носом торкнулася
дроту, інша спробувала лизнути його. Зайве
казати, що їхні враження були несподіваними
і незабутніми. Ревіли, навіть брикалися, але
лише спочатку, потім звикли і надалі не підхо-
дили до огорожі навіть на півметра, ми її міся-
цями не підключали.

З дорослими тваринами простіше, у них
чудова рефлекторна пам’ять. Зате з телятами
виникає досить велика проблема. Дуже важко
вони звикають, а враховуючи, що вони ще
пустують, то частенько просто рвуть дріт
через те, що не встигли зупинитися розігнав-
шись, тут вже рефлекси не діють.

До недоліків електричної огорожі слід від-
нести хіба що необхідність постійно слідкува-
ти за її технічним станом і періодично щось
лагодити: то нові ізолятори встановлювати
замість втрачених, то дріт доточувати, коли
вночі собаки його порвуть або якийсь неуваж-
ний тракторист випадково заїде на пасовище
і намотає на колеса метрів 200-300 проводів з
ізоляторами, то просто місцеві „металісти”
поцуплять щось...

Проте то все дрібні проблеми, найважчою
виявився ремонт генераторІв. Вони часто
виходили з ладу, передусім внаслідок випад-
кових замикань, а ремонтувати їх тоді було
нікому. Ось так з часом і забули ми про свого
„електропастуха”. Але якби мені тепер запро-
понували придбати надійну сучасну модель,
бажано з гарантією серйозного виробника і
пристойним сервісом, згодився б із радістю.
Сам би впровадив і інших заохотив до викори-
стання цієї нескладної й потрібної техніки.

Від автора: Коли готувалася до друку
ця публікація, редакція отримала листа із
Запоріжжя, від комерційного директора
компанії „ЛКЛ-7” Романа Сапронова, який
повідомив наше видання про те, що ця
компанія є офіційним представником та
імпортером різноманітного сільськогос-
подарського обладнання від австрійсько-
го виробника Franz  Janschitz GmbH, в тому
числі й електричні огорожі для пасовиськ.
Якість продукції австрійської компанії
перевірена багатьма поколіннями ферме-
рів, адже Franz  Janschitz GmbH працює
вже понад 40 років, і за весь цей час її про-
дукція відзначалася новітніми технічними
рішеннями, високою конкурентоспромож-
ністю та оптимальним співвідношенням
ціни і якості.

Разом з дирекцією компанії „ЛКЛ-7”
запрошуємо відвідувачів виставки «ФЕР-
МЕР УКРАЇНИ – 2014»  ознайомитися з
кращими виробами австрійських майстрів
у павільйоні №3 НК «Експоцентр України»

Володимир ЯРОШЕНКО
За підтримки фірми „ЛКЛ-7”

ДБАЙЛИВИЙ ПАСТИР І 
НАДІЙНИЙ ОХОРОНЕЦЬ
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Готуючи ґрунт до майбутнього уро-
жаю, дуже важливо зберегти рослинні
рештки, а не спалити, як це роблять
деякі господарства. Під час спалювання
на поверхні родючого шару ґрунту тем-
пература піднімається вище 300 0С.
Ґрунт прогрівається на глибину до 5 - 10
см, внаслідок чого знищуються ґрунтові
мікроорганізми, які забезпечують життя
рослинам. Саме рослинні рештки –
стерня, солома тощо є незамінним мате-
ріалом для ґрунтоутворення з накопи-
ченням гумусу, необхідних поживних
речовин для живлення рослин та ґрунто-
вих мікроорганізмів. Адже мікрофлора
ґрунту відіграє важливу роль у форму-
ванні його, як живої системи. Ґрунт за
сприятливих умов може стати гарним
середовищем для розвитку різноманіт-
них груп бактерій, грибів, які здатні про-
дукувати ферменти, що руйнують лігнін,
целюлозу, клітковину, білки рослинних
решток, переводять складні сполуки у
прості форми, доступні для рослин. Але
при інтенсивному землеробстві з засто-
суванням підвищеної кількості хімічних
речовин, інтенсивному механізованому
обробітку ґрунту гине значна кількість корис-
них мікроорганізмів. Через низьку чисельність
специфічної корисної мікрофлори в ґрунті
процес розкладання рослинних решток упо-
вільнюється, разом з тим прискорюється роз-
виток фітопатогенної
мікрофлори – збудни-
ків різних хвороб.

В останні роки
зміна кліматичних
умов ускладнила
вирощування сіль-
ськогосподарських
культур. Тому не
випадково на допо-
могу аграріям при-
йшли біопрепарати,
до складу яких і вхо-
дять живі мікро-
о р г а н і з м и .
Наприклад, Біоде -
структор стерні - це
вітчизняний біопре-
парат зі специфіч-
ним складом мікро-
організмів – антагоністів патогенних гри-
бів та бактерій, калій - та фосфор-мобілі-
зуючих грунтових бактерій, інших корис-
них мікроорганізмів та продуктів їх жит-
тєдіяльності (вітамінів, амінокислот, біо-
фунгіцидів, фітогормонів тощо). Він
успішно використовується аграріями
для обробки рослинних решток після
збирання урожаю різних с/г культур.
Виробник біопрепарату – підприємство
«БТУ - Центр».

Підсумовуючи багаторічні результати
використання Біодеструктора стерні, а

також враховуючи складні погодні
умови, фахівці підприємства «БТУ -
Центр» розробили новітній біодеструк-
тор для прискореного розкладання рос-
линних решток - Екостерн.

Екостерн має збільшену концентра-
цію основної діючої речовини – корисних
мікроорганізмів. Завдяки направленій
селекції та удосконаленій технології
виготовлення препарату, корисні мікро-
організми, що входять до його складу,
мають більшу активність, швидкість роз-
множення, стійкість до коливань темпе-
ратур, опромінення тощо.

Саме тому використання Екостерну
забезпечує швидке заселення рослин-
них решток активною корисною мікро-
флорою та пригнічення розвитку фітопа-
тогенної мікрофлори за рахунок суб-
стратної конкуренції та продукції анти-
біотичних речовин селекційними штама-
ми. Під час життєдіяльності мікроорга-
нізмів Екостерну підсилюється їх фер-
ментативна активність, що й обумовлює
покращення процесу розкладання реш-
ток. Екостерн працює при температурі
плюс 3 0С в ґрунті. Навіть пізні строки
обробки пожнивних решток кукурудзи
будуть ефективні. Це досить актуально в
умовах, коли посіви кукурудзи ще не
зібрані при несприятливих погодних
умовах.

Стійкість Екостерну до несприятли-
вих кліматичних умов забезпечується
властивістю мікроорганізмів утворювати
спори або продукувати капсульні поліса-
хариди, які не тільки захищають клітини
бактерій та мікроміцетів від висихання,
перегріву, охолодження але й сприяють
утриманню вологи та покращенню про-
цесу деструкції.

Застосування Екостерну має ком-
плексну та пролонговану дію, бо не тіль-
ки забезпечує захист від хвороб, пра-
вильно скероване розкладання решток,

але й активізацію біологічного чинника
грунту. А це сприяє покращенню проце-
су живлення, розвитку рослин та їх уро-
жайності. І буде мати гарантований еко-
номічний ефект.

Приведемо декілька прикладів прак-
тичного застосування біодеструктора
Екостерн у господарствах Вінницької
області.

Осіння обробка післяжнивних решток
кукурудзи і навіть весняне внесення біо-

деструктора Екостерн в грунт підтверди-
ли його ефективну дію.

Підприємство ПП «БТУ - Центр» –
виробник біодеструктора Екостерн,
постійно отримує позитивні відгуки
щодо ефективності Екостерну.

Наприклад, в господарствах
Вінницької області Калинівського району
ТОВ «Турбів - Агро» і СВК «Колос» засто-
совували Екостерн (1,0 л/га) +10 кг/га
азотних добрив для обробки післяжнив-
них решток кукурудзи. Ґрунт передиску-
вали з наступною оранкою. Навесні
побачили, що рослинні залишки на
оброблених полях не заважали роботі
грунтообробної техніки (культиватори,
сівалки), оскільки Екостерн ефективно
спрацював.

Дію біодеструктора Екостерн вивча-
ли на пожнивних рештках кукурудзи у
ТОВ «Промінь Поділля» Хмельницької
обл. Рештки кукурудзи обробляли біоде-
структором Екостерн (1,0 л/га) з КАСом
(10,0 л/га) і окремо лише КАСом (100
л/га).

Таким чином, позитивний вплив біо-
деструктора на ефективне розкладання
рослинних залишків очевидний. Висока
концентрація агрономічно - цінних мік-
роорганізмів - деструкторів та антагоні-
стів - патогенів, що входять до складу
біопрепарату, забезпечує прискорений
розвиток цього цінного процесу, пригні-
чує розвиток фітопатогенних грибів,
сприяє активізації ростових процесів,

покращує фітосанітарний стан грунту та
відновлює його родючість.

Олександр Ростоцький, 
агроном-консультант

Таблиця 1. Ефективність застосування біодеструктора Екостерн 
при вирощуванні ячменю ярого (2012 - 2013 рр.)

Екостерн_1лга_+_10_лга_КАС

100_лга_КАС

Контроль
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КОЛИ УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ 
СТАНЕ ЗВИЧНОЮ НА НАШОМУ СТОЛІ?

Михайло СТОВПЮК уже не перший
рік займається органічним напрямом у
сільському господарстві. Його
кооператив спеціалізується на
виготовленні фіточаю, джемів, варення.
Все – за карпатськими традиціями та
рецептами, наголошує наш
співрозмовник. І додає, що також є
головою громадської спілки
«Карпатський смак», яка об’єднує
представників малого та середнього
бізнесу – виробників місцевого продукту
та є власником торгової марки «Смак
українських Карпат». 

Наша розмова розпочалася з оцінки
перспектив вітчизняного органічного
сільського господарства.

- Ми маємо певні позитиви у цьому
питанні, – зауважив Михайло Стовпюк.
– Більшість сільськогосподарських
земель, які придатні для виробництва
продукції на експорт і отримали серти-
фікацію органічних, чітко позиціонува-
лися на міжнародних ринках. Це – наш
імідж і перший такий стандарт у
напрямку органіки.

Наші аграрії загалом зацікавлені
займатися цим напрямком. Але одразу
виникає питання про те, що надто доро-
го для них вартує органічна сертифіка-
ція. І ті, хто наважуються на неї, мають
добре прорахувати економічний ефект
своєї роботи, знайти напрямки, за раху-
нок яких можна розвивати власні госпо-
дарства.

Виробництво органічної продукції
вимагає додаткових витрат, тому й кош-
тує вона дорожче. Відповідно, українсь-
кі споживачі на загал сьогодні не готові
її купувати, бо їх купівельна спромож-
ність є значно нижчою, ніж у розвинених
державах світу. 

Якби у вітчизняних виробників орга-
нічної продукції її купували за поперед-
ньою оплатою, це могло б дати стимул
для їх розвитку. На жаль, цього не відбу-
вається. От, приміром, у наших супер-
маркетах з’явилися полички, де розмі-
щена органічна продукція. Але 40–50%
її завозять із-за кордону. Причому,
сплачують наперед її вартість. З наши-
ми виробниками неодмінно ведуть мову
про відтермінування сплати на 90 чи 60
днів. Такий дисбаланс є несправедли-
вим. 

У багатьох державах, де починали
розвивати органічне землеробство,
аграрії та переробники такої продукції
отримували відповідні преференції. У
нас досі така допомога мала більше
декларативний характер. Та й закон
«Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та
сировини» наразі не запрацював на
повну силу.

Все це завадило насиченню ринку
органічною продукцією, а відтак, і укра-
їнському споживачеві важче її оцінити.
Тож маємо такої, мабуть, десь із 3-5%. І
цим напрямком займаються переважно
ті, хто всупереч труднощам зумів знай-
ти мережу збуту своєї продукції, хто від-

чув економічну вигоду. 
- В Україні є успішні агрохолдин-

ги, фермерські та особисті селянські
господарства. Які з них могли б
ефективно вирощувати органічну
продукцію?

- Думаю, агрохолдинги тут не варто
обговорювати. Бо в них є позиція –
швидка віддача від землі, швидке
вироблення продукту. З індивідуальни-
ми господарствами теж питання.
Маючи присадибну ділянку навіть у 1
гектар, людина не зможе сплатити
органічну сертифікацію. Дуже гарно
діють клуби органічних землеробств.
Вони виготовляють відповідну продук-
цію і продають її. Хоча не мають можли-
вості робити це з торговим логотипом. І
це є досить цікава діюча модель. 

Для офіційного представлення на
ринку треба орієнтуватися на коопера-
тиви різного напрямку, на фермерські
господарства, які мають від 2 гектарів
землі і більше, з чітким економічним
обґрунтуванням, щоб знати, що повинні
мати в кінцевому результаті з тієї про-
дукції.

- Як це виглядає на прикладі
вашого кооперативу?

- Ми вже працюємо понад 15 років. А
2009 року були сертифіковані як органіч-
ний кооператив. За цей час уже напра-
цювали потрібний досвід, кожен заготу-
вач знає, де має бути місце заготівлі тієї
чи іншої сировини. Чітко працює система
контролю за якістю продукції. І якщо
виробляємо невеликий відсоток саме
органічної продукції, то в більшій кілько-
сті виготовляємо регіональну продукцію
– до 40-50%. Одне з одним дають серед-
ній баланс в кооперативному напрямку.

- На які ринки ви вже вийшли?
- Здебільшого наша продукція про-

дається в карпатському регіоні, частко-
во по Україні, знають нас у країнах
Балтії, куди ми її експортуємо, в
Молдові. Невеличкі партії ми вже
постачали до Сполучених Штатів,
Канади, Австралії. Тож крок за кроком
намагаємося розвиватися.

- Побутує думка, що перспективи
розвитку українського органічного
сільського господарства можуть
бути запитані переважно на міжна-
родних ринках. Чи поділяєте ви таке
бачення?

- Все залежить від економічного
ефекту. Я маю оптимістичне бачення.
Вітчизняні аграрії розвиватимуть цей
напрямок. Споживання органічної про-
дукції в Україні також зростатиме. 

Наші кліматичні можливості дозво-
ляють вирощувати органічні продукцію,
яка гідно конкуруватиме і на світових
ринках. Вони нам вкрай потрібні.
Особливі перспективи тут відкривають-
ся після підписання Україною Договору
про асоціацію з Євросоюзом.

- Чи великий попит на органічну
продукцію за кордоном?

- Звичайно. Візьмемо європейські
держави, зокрема, Швейцарію,

Австрію, Голландію, де я побував.
Також недавно я повернувся із США.
Всюди цей процес стрімко рухається
вперед. Місцеве законодавство працює
і дає відповідні результати. Що найго-
ловніше – там є середній клас, він може
дозволити собі подбати про власне
здоров’я, тож споживає органічну про-
дукцію. Вибір органічної продукції тут
широкий. 

- Чи є особливості вирощування,
переробки та реалізації органічної
продукції в США?

- Важливо, що там чітко діє система
– як годинниковий механізм. Якщо фер-
мер надумав вирощувати органічну
продукцію, то знає, що отримає суттєву
підтримку від науковців. Місцеві універ-
ситети сільськогосподарського
напрямку акумулюють кошти, згурто-
вують кадри, які проводять відповідні
дослідження у галузі органічного земле-
робства: який продукт краще вирощу-
вати, які при цьому можуть виникати
труднощі і як їх подолати. Такими науко-
вими напрацюваннями можуть скори-
статися всі бажаючі. Університети також
запрошують до себе дорадчі служби.
Всі ці наукові розробки фінансуються
урядом США. 

Кожен виробник органічної продукції
має контракт на 2 роки з її переробни-
ком. Держава дає переробникам мож-
ливість прийнятного кредитування,
застосування інноваційних технологій.

У супермаркетах національного про-
дукту – не менше 95%. Органічна, міс-
цева продукція розташовані на видноті.
Якщо власники супермаркетів зазна-
чають, що органічна продукція прода-
ється добре, то теж роблять дворічні
замовлення переробнику.

Є особливості регіональної надбав-
ки. Наприклад, для молочної продукції.
Якщо корови перебувають на випасі, то
молоко має зовсім інший смак, іншу
жирність, ніж у корів у закритому примі-
щенні. Тож більш якісне молоко може
бути суттєво дорожчим – приблизно до
30%.

- Якою, на вашу думку, має бути
підтримка органічного руху з боку
нашої держави?

- Сьогодні великі сподівання на мож-
ливості місцевої територіальної грома-
ди. Фахівці на місцях повинні визначити
та затвердити на рівні місцевої влади
програму розвитку сільськогоспо-
дарської галузі. І врахувати перспекти-
ви органічного напрямку. Для цього
обрати спеціальні території, які доречно
задіяти під органіку, визначити, як їх
розвивати.

Мають звернути увагу і на переробку
такої продукції. Скажімо, в якомусь
місці люди мають багато садів, треба
постачати переробну техніку, подбати
про зберігання продукції, про її реаліза-
цію.

Такі програми мають розроблятися,
принаймні, на 10-річну перспективу. І
добре залучати до їх реалізації міжна-

родні організації, що мають досвід від-
повідної роботи. 

Приміром, наш кооператив успішно
співпрацює з Проектом USAID
«АгроІнвест». Якраз тепер отримали у
них грант, завдяки якому розширювати-
мемо виробництво – закупимо холо-
дильно-морозильні камери. Ми для
членів кооперативу закупили цього року
саджанці плодово-ягідних культур. Тому
така міжнародна співпраця нам дуже
потрібна.

Що стосується державної підтрим-
ки, то вона має полягати у створенні
умов для розвитку сільських територій,
наданні необхідної законодавчої підт-
римки. Все решту люди зроблять самі.

- Багато хто жаліється, що нема
податкових пільг. 

- Звичайно, малому та середньому
бізнесу не завадить пом’якшення
податкового навантаження. Але треба
ретельно дивитися, кому надавати такі
пільги. Думаю, що преференції також
слід надавати територіальним грома-
дам, які тут завжди житимуть і працюва-
тимуть.

- Як ви оцінюєте закон «Про
виробництво та обіг органічної сіль-
ськогосподарської продукції та
сировини», який набув чинності на
початку поточного року?

- У ньому є цілий ряд моментів, які
потребують уточнення або доповнення.

Насамперед, треба розібратися з
повноваженнями місцевого органу
акредитації. Чи не вступатиме він у
суперечність з європейськими вимога-
ми?

Наприклад, Голландія має свій дер-
жавний акредитаційний орган, але він
акредитований у світі. Подібна ситуація
в інших державах. Якщо ми не зробимо
акредитаційних компаній, яким довіря-
тимуть у світі, наші закордонні партнери
будуть змушені запрошувати власні
компанії.

Другий момент, який не прописаний
у законі, стосується системи тарифів,
розцінок на сертифікацію органічної
продукції. Вони мають бути більш
лояльними, принаймні, на нинішньому
етапі. Можливо, це дало б поштовх фер-
мерам, власникам індивідуальних гос-
подарств розвивати органічне земле-
робство.

Третє. Для того, щоб пройти органіч-
ну сертифікацію, фермер повинен
заповнити величезну кількість паперів,
звітів тощо. Це затягує процес. Має
бути відпрацьований більш спрощений
ефективний механізм.

І, звісно, необхідно адаптувати укра-
їнське законодавство до європейсько-
го. Тоді українську органічну продукцію
визнаватимуть високоякісною. Вона
буде конкурентоспроможна та запитана
в Україні та в світі.

Михайло ВЕРНИГОРА,
 ›    
  



№ 15-16 (337-338)

1-31 СЕРПНЯ 2014  ро ку 7

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044>501>78>23, 044>501>78>24 ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591

ОГОЛОШЕННЯ
Продам ріпаковий стіл ( 6 м) на комбайн «Дон»,

у доброму стані, за пів ціни. 
Тел.:063 – 628 – 64 - 77, Віктор

Продаж високоефективної 100% натуральної добавки 
в корм Свиням, ВРХ та ін. (нова технологія),

яка збільшує: приріст живої маси худоби до 45%; надої корови до 20%.
Зменшує падіж худоби в 3-4 рази (заміна антибіотиків). 

На потрачену 1 грн. ви отримуєте 2-3 грн. доходу. 
Провірена багаторічним досвідом. Доставка по всій території України. 

сайт: www.ekkomtech.key.ua 
тел. (099) 303-71-30 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

Регіональна Комісія з визначення претендентів на одержання фінансо-
вої підтримки від Київської області за бюджетною програмою «Надання
кредитів фермерським господарствам» розпочинає свою роботу з 4
серпня 2014 року.

Для участі в конкурсі , фермерські господарства подають до регіональ-
ної комісії документи визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004
року №1102 (із змінами).

Засідання Регіональної Комісії відбуватимуться за адресою: 
01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13, к.219
Телефон для довідок: (044) – 2352708
Київське відділення Укрдержфонду.

НЕОБДУМАНИЙ ПРИЗИВ ПІДРИВАЄ
ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Відкритий лист фермерів Одещини міністру оборони України Гелетею В. В.

Шановний Валерію Вікторовичу!
Відповідно до ст.. 33 Закону України «Про фермерське господарство», з

метою забезпечення прав і законних інтересів громадян України, які ведуть
фермерське господарство, а також створення сприятливих умов для роз-
витку фермерських господарств, Одеське обласне об’єднання звертається
до Вас з наступним.

В області діють більше 5300 фермерських господарств, які виробляють
товарну сільськогосподарську продукцію – забезпечують продовольчу без-
пеку держави, використовуючи для цього значну кількість основних засобів,
які незалежно від форм власності, згідно до ст.. 21 ЗУ «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію» зобов’язані утримувати в належному стані техні-
ку, будівлі, споруди та об’єкти інфраструктури, що підлягають передачі, в
разі мобілізації, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням,
оперативно – рятувальній службі цивільного захисту, або призначені для
спільного з ними використання у військовий час.

Враховуючи викладене, з метою збереження державної власності, яка
тимчасово знаходиться в управлінні фермерських господарств, прошу Вас
невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради України проект Закону
України про недопустимість залучення фермерів до мобілізації як таких, що
забезпечують збереження державної власності згідно закону.

Вважаємо за доцільне формування загонів територіальної самооборони,
обов’язкової особистої участі фермерів та приватних землевласників у
виконанні завдань по захисту територіальної цілісності держави, забезпе-
чивши їх особовий склад формою, зброєю, набоями та засобами індивіду-
ального захисту.

Голова Одеського обласного об’єднання АФЗ Г. Ф. Афанасьєв

ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ЗМІНИТИ В РЕЖИМІ
ОПОДАТКУВАННЯ В АПК

Що стосується податку на нерухоме майно і плату за землю, Уряд про-
понує перейти в класичну європейську модель і ввести єдиний податок –
податок на нерухоме майно, який буде передбачати як оподаткування
земельних ділянок, так і нерухомості, яка розташована на земельних ділян-
ках. Уряд пропонує перевести в систему єдиного податку фіксований сіль-
ськогосподарський податок.

При цьому в рамках законопроекту про бюджетну децентралізацію пода-
ток на нерухоме майно і єдиний податок (колишній сільськогосподарський
податок) переходять виключно в бюджети місцевих територіальних громад.

Що стосується податку на прибуток, зазначив Глава Уряду, сьогодні він
сплачується за залишковим принципом, «реальний прибуток і платежі до
бюджету не відповідають дійсності». Уряд пропонує уніфікацію бухгал-
терського і податкового обліку: «Те, про що говорять вже десятки років і що
жодного разу так і не відбулося, - скасувати податковий облік по податку на
прибуток і перевести облік сплати і нарахування податку на прибуток
виключно на підставі даних бухгалтерського обліку».

Арсеній Яценюк зазначив, що в цій схемі передбачені лише три виклю-
чення на противагу 49 пунктам, за якими різняться податковий і бухгал-
терський облік: «Залишиться тільки три спеціальні регулюючі функції, які
будуть впливати на нарахування податку на прибуток: амортизація, форму-
вання резервів і фінансові операції. І робити це повинні виключно з тієї
точки зору, що міжнародні стандарти бухгалтерського обліку дають таке
широке визначення цих трьох пунктів, що всі країни, як правило, в своєму
податковому обліку регулюють відповідні три категорії окремим законодав-
ством».

Кабінет Міністрів також запропонував на обговорення модель реформу-
вання ПДВ в аграрному секторі. «Усі, в кого річний обсяг виручки не біль-
ший 20-ти мільйонів гривень і в кого не більше 3-х тисяч гектарів, зали-
шаються на сьогоднішній системі оподаткування податку на додану вар-
тість. Всі інші переходять на загальну систему оподаткування».

«Загалом це означає, що 90% всіх суб'єктів підприємницької діяльності,
які працюють в аграрному секторі, залишаються на пільговій системі опо-
даткування. 10% переходить на загальну систему оподаткування», -
пояснив Арсеній Яценюк.

«Ми знаємо, що в стінах Парламенту є дуже серйозне аграрне лобі, і
саме для цього ми готові до дискусії з Верховною Радою України з приводу
того, яку систему сплати суб'єктами підприємницької діяльності в аграрно-
му секторі ми вибираємо», - додав він.

Глава Уряду зазначив, що зміна режиму оподаткування в АПК потягне за
собою зміну підходів в державній підтримці підприємств галузі: «Вважаю,
що в наступному році основним елементом підтримки підприємств АПК, в
першу чергу, повинна бути компенсація процентної ставки за отриманими
кредитами. Це найбільш прозорий і ефективний механізм».

«До кінця поточного року у нас є майже 0,5 мільярда гривень на компен-

сацію процентних ставок. У наступному році ми передбачимо значнішу
суму коштів для того, щоб компенсувати для сільгоспвиробників процентні
витрати, пов’язані з залученням кредитів», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Глава Уряду зазначив, що Уряд виділяє місяць на те, щоб обговорити
концепцію податкової реформи з представниками бізнесу та громадою: «У
перший пленарний тиждень вересня остаточний проект після обговорення
з країною буде внесено до Парламенту».
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ПЕРЕДПЛАТА!

Газета «Вісник 
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 

інформація для фермерів, кооператорів та 
особистих селянських господарств

www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591, сторінка 24 
«Каталогу видань країни 2014 рік»
Вартість видання з доставкою:

1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;

6 міс. – 54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн


