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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

ВИСТАВКА "ФЕРМЕР УКРАЇНИ 2015"

Відбулася щорічна сільськогосподарська виставка "ФЕРМЕР УКРАЇНИ". Фоторепортаж та інформацію про
фермерське свято - читайте на сторінках 6 - 9 видання.

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ ПРОТЕСТУ СЕЛЯН!
Акція протесту селян проти запровадження ринку
землі відбудеться 8-го жовтня 2015 р. під стінами
Верховної Ради України.
Збір о 8.00 біля стадіону «Динамо».

Основне гасло акції: Вставай на захист рідної землі!
Основний колір акції: зелений
Основна мета акції: Не допустити запровадження
ринку землі з 1 січня 2016 р.

ШЕРЕМЕТА – НАШ КАНДИДАТ
Віктор Шеремета – людина відома і в Україні, й за
її межами. Успішний фермер, зразковий сім’янин, депутат Київської обласної Ради, Віце - президент Асоціації
фермерів і приватних землевласників України, активний громадський і політичний діяч. Напередодні виборів до місцевих органів влади, ми взяли у нього коротке

інтерв’ю, адже послідовна державницька позиція кандидата в депутати незмінно спрямована на захист фермерських інтересів, створення й становлення середнього класу аграріїв, збереження й розбудову українського
села, вітчизняного агропромислового комплексу.
Матеріал на сторінці 2 видання.

ЗЕМЕЛЬНИЙ МОРАТОРІЙ
МОЖНА СКАСУВАТИ
ПОЕТАПНО

Такий механізм на розгляд громадськості невдовзі
мають запропонувати фахівці Проекту USAID «АгроІнвест». Вони розробили законопроект «Про обіг земель
сільськогосподарського призначення», вважаючи цю роботу вкрай актуальною. Бо 1 січня 2016 року може бути
скасований мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні.
Про особливості нового законопроекту та перспективи його ухвалення розмова з головним юридичним радЗ матеріалом про мікродобрива серії "БІОХЕЛАТ" з
ником Проекту USAID «АгроІнвест» Павлом КУЛИНИ- максимально повним спектром мікроелементів в активЧЕМ на сторінці 3 видання.
ній формі можливо ознайомитись на сторінці 5 видання
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ІВАН ТОМИЧ: НАЙБІЛЬШЕ
ВІД РЕЙДЕРСТВА
СТРАЖДАЮТЬ
СЕРЕДНІ ФЕРМЕРСЬКІ
ГОСПОДАРСТВА

Ситуація, що останнім часом склалася в Україні, все
більше нагадує “суворі 90-і”. На сільському госопдарстві
вона відображається жорстокими рейдерськими захопленнями, яких за останні півроку зафіксовано близько
шістдесяти. У яких областях країни проблема рейдерства
найпоширеніша, що робити фермерові, коли на його землі завітали незвані “гості”, чи варто сподіватися на зміни, і що для них потрібно зробити у законодавчому полі,
— про це і не тільки агропортал Kurkul.com поговорив з
президентом Асоціації фермерів та землевласників України Іваном Томичем. Матеріал на сторінці 2 видання.

ХТО СІЄ ВІТЕР…
Черкащину прийнято характеризувати словами „перлина середнього Подніпров’я”, „колиска України”, „найдавніша пам’ятка Трипільської культури” та іншими гучними епітетами. Ця область розташована на таких благодатних землях, що будь-яка європейська країна могла б
позаздрити. Тут спокон віків жили й працювали трударі,
які разом обробляли землю, разом боронили її від численних ворогів, а їх ніколи не бракувало. Тож викликають подив і обурення повідомлення про сварки та судові
спори „за землю”, що час від часу виникають серед їхніх
нащадків. Кому це потрібно?
Читайте на сторінці 4 видання.

УСПІХ УКРАЇНСЬКОГО
СЕЛЕКЦІОНЕРА

Про те, що шляхом схрещування ссавців одного виду
селекціонери отримують гібриди з визначеними заздалегідь певними ознаками і властивостями, Володимир
Гуцалюк знав ще тоді, коли працював звіроводом у колишньому колгоспі „Червона зірка”. Але умови для досліджень такого роду в колгоспі були відсутні, а допитливий звіровод мріяв про виведення нової породи лисиць
– із білосніжним хутром такого ж гатунку, як у так званих
„чорнобурок”. Розповідь про справу життя українського селекціонера читайте на сторінці 11.
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НАЙБІЛЬШЕ ВІД РЕЙДЕРСТВА СТРАЖДАЮТЬ СЕРЕДНІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
чином земля переходить в їх власність. Тут працює схема
змови з органами місцевого самоврядування та відділеннями
Держземагенства. Є проблема з землею, яка знаходиться у
власності померлих фермерів. Також суто бандитським прикладом є ситуація, що склалась на Вінничині: після відмови
людини віддати землю, її просто розстріляли. Схем багато,
але всі вони пов’язані з одним — бажанням відібрати землю.
Kurkul.com: Які саме господарства найбільше страждають від рейдерства: малі чи середні?
Іван Томич: Найбільше від рейдерства страждають середні фермерські господарства. Якщо брати по розподілу
земель, то дрібними господарствами вважаються такі, що
мають до 50 га землі, а таких дуже мало. Як правило, відбирають землю у фермерів, у яких понад 500 га землі.

Kurkul.com: Як складається ситуація з рейдерством у
фермерських господарствах нашої країни?
Іван Томич: Наразі Асоціація фермерів і приватних землевласників України займається аналізом та захистом від
таких ситуацій дрібних землевласників. Аналізуючи останні
10 років, можна сказати, що поточний рік є одним з найважчих у плані кількості схем, механізмів і вбивств. Особливо
ситуація у фермерських господарствах загострилась за останні півроку. Чим ближче ми підходили до літа, тим більше
погіршувалась ситуація. З моєї оцінки саме в цей час було
підроблено більшість документації у сфері земельних відносин. Можна чітко відслідкувати підготовку до відкриття ринку землі з 1 січня 2016 р. щоб забрати у приватну власність
ті, чи інші землі.
Kurkul.com: У яких областях ця тема найболючіша?
Іван Томич: Рейдерські схеми працюють майже у всіх
регіонах, а саме на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині,
Дніпропетровщині, Запоріжчині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Київщині та Вінничині. Саме ці області найбільше потерпають від рейдерських захоплень. П’ятіркою
областей де найбільше потерпають від таких схем є Кіровоград, Черкаси, Полтава, Вінниця і Дніпропетровськ. Загалом
з цього питання асоціація отримала більше ніж 60 звернень
за останній рік. Схеми рейдерства дуже різні, вони працюють через розірвання договорів на земельні паї та погрози
власникам наділів. Яскравим прикладом є ситуація на Кіровоградщині, де до людей, які не хотіли віддавати землю приїжджали зі зброєю. Там був такий прецедент, коли люди просто зібрались усім селом і цих, так званих, «гостей» зустріли
з ультиматумом припинити погрози. На жаль, досі ситуація
там неспокійна. На Дніпропетровщині нещодавно зафіксований момент з найбільш масовою підробкою кадастрових
номерів, вони виготовляються на інші підприємства і таким

ФЕРМЕРИ ВИРІШИЛИ
ПРОВЕСТИ ВСЕУКРАЇНСЬКУ АКЦІЮ
ПРОТЕСТУ СЕЛЯН

На засіданні Ради АФЗУ, що відбулося в вересні цього року, з метою недопущення запровадження ринку землі в Україні з 1 січня 2016 р., більшістю голосів було прийнято рішення про проведення 8 жовтня 2015 року Всеукраїнської акції
протесту селян під Верховною Радою України.
Одночасно було вирішено провести у всіх районах України збори фермерів та селян, та внести
пропозиції до АФЗУ щодо дорожньої карти комплексного врегулювання земельних проблем, усунення корупції, забезпечення ефективної діяльності Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру, реформування судової
влади, викоренення рейдерства, тінізації та криміналізації земельних відносин.
Рішенням Ради Асоціація фермерів поставила за мету, спільно з профільними органами
влади, у відповідності до Закону України «Про
фермерське господарство», до 1 жовтня 2015 р.
розробити пропозиції щодо фінансової підтримки фермерських господарств, розробити нову (реформовану) структуру фонду, який би здійснював
підтримку фермерських господарств, ОСГ, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
та сільської місцевості у відповідності до європейських норм.
Рада доручила робочій групі у складі Віце-президентів АФЗУ Кириченка Л. П. і Українця
Д. П. спільно із головами районних та обласних
АФЗ розробити Концепцію розвитку фермерства
України, опрацювати та внести узгоджений варіант пропозицій на розгляд Ради та З’їзду АФЗУ.
Прес-служба АФЗУ
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Kurkul.com: Чи є шанс на позитивні зміни в майбутньому?
Іван Томич: Шанс на зміни безумовно є. Потрібно усунути корупцію, криміналізацію і тінізацію у сфері земельних
відносин. Тому що вони є одними з головних причин рейдерства. Фермеру потрібно декілька років чекати отримання кадастрового номеру, утвердження проекту землеустрою і всіх
документів на землю. Саме цим користуються чиновники,
які можуть пришвидшити процес оформлення документів
різними способами, бо вони мають доступ до влади, фінансові можливості, правовий вплив та інше. Але і це дрібниці.
Найбільша проблема — сьогодні у тіні знаходиться біля 9
млн га землі. Це виробництво аграрної продукції, її обіг, вже
не говорячи про сплату податків, розрахунки з людьми і т.
ін. Це, можна сказати, площа декількох Європейських країн
разом узятих. Якщо у нас не буде виведено з тіні земельний
ресурс, ніколи не завершаться ці битви. Без цього ми не зможемо побудувати прозору систему організації виробництва
продукції.

Kurkul.com: Що потрібно робити на законодавчому рівні, щоб попередити протиправні дії?
Іван Томич: Потрібно зробити те, що давно обіцяли
— прийняти закон «Про інвентаризацію земель», але цього ніхто не робить. Він повинен принципово базуватись на
проведенні інвентаризації місцевими громадами та участю
у цьому процесі місцевих активістів. Потрібно проінвентаризувати землю і відкрито передати ці документи місцевим
громадам. Я переконаний, у будь-якому населеному пункті є
землі, про які громада не має інформації, та не знає що там
відбувається. Проведення на місцевому рівні відкритого реєстру, ведення кадастру знімає основну частину тіньових
схем і тих проблем, які ми на сьогодні маємо. Але тут потрібна надзвичайно серйозна політична воля, а також, щоб
були залучені всі, хто так чи інакше причетні до розв’язання
проблеми.
Kurkul.com: Що робити фермеру, якщо у нього намагаються забрати землю, які його першочергові дії?
Іван Томич: Однозначно, треба захищатись! По-перше,
є Асоціації фермерів в переважній більшості областей України, там є гарячі лінії, юристи. Ми ніколи не залишаємося
осторонь таких питань. По-друге, фермерам безумовно треба спільно захищати один одного. Яскравим прикладом була
ситуація на Дніпропетровщині. У Новомосковських фермерів була чітка позиція, вони сказали, що всі, хто прийде на
їхні землі, будуть розстрілювати. Якщо б не ця заява, сказана
публічно, підтримка Асоціації та вихід до Генеральної прокуратури України, то свій урожай цього року вони, можливо, вже б і не зібрали. По-третє, одразу треба йти в місцеві
органи влади. Якщо про ситуацію будуть знати у сільській,
районній раді, вже не кажучи про обласну, то фермери зможуть себе відчувати більш захищеними. Не треба вирішувати це питання самостійно, чи сподіватися на Верховну Раду
чи Уряд.
Kurkul.com: Чи може фермер перестрахуватися, щоб
цього не сталося?
Іван Томич: Кожен фермер знає про свій склад земель:
оренда, користування, приватна власність та інші. Є землі, де
з документами все добре, а є частина, де потрібно все оформити. Якщо у господаря все врегульовано, то забрати землю
набагато важче. Це, звісно, крім випадків, які здійснювались
у Вінниці: не віддаси землю, будеш застреленим. Як я вже
казав, де є такі погрози, треба об’єднуватись і спільно давати
відсіч рейдерам тим же методом, що діють вони самі.
Kurkul.com: Дякуємо за розмову! Сподіваємося, найближчим часом ситуація все ж зміниться і кожен фермер буде
спокійним за свою землю.

Єлизавета Кудиненко,
агропортал Kurkul.com

ШЕРЕМЕТА – НАШ КАНДИДАТ

Кор.: Нагадайте нашим читачам, будь
ласка, свої біографічні дані та основні
віхи свого фермерського шляху
В.Ш.: Народився 1963 року на Київському Поліссі.
Закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Зооінженер». Працював головним зоотехніком господарства. Депутат Переяслав
- Хмельницької районної ради IV, V скликання. Депутат Київської обласної ради VI
скликання. З 2007 – 2010 років – голова
Переяслав - Хмельницької районної Ради.
Одружений, маю дружину й двох дорослих доньок. Вся моя родина мешкає в селі
Єрківці Переяслав - Хмельницького району і працюю в фермерському господарстві
„Геркулес”.
Кор.: Охарактеризуйте, будь ласка,
своє господарство.
В. Ш.: Селянське (фермерське) господарство „Геркулес” створене у 1996р.
Основний вид діяльності – вирощування
зернових та технічних культур. Це якщо
коротко. А починалася ця історія ще тоді,

коли я, молодий спеціаліст, працював на
тваринницькому комплексі. Цікавлячись
досвідом передових господарств, зрозумів, що для успішного розвитку агропромислового сектора економіки потрібно
застосовувати нові форми й методи господарювання. Хоча б такі, як відомий
бригадний підряд, колективний та інші,
основані на матеріальному зацікавленні
кожного працівника, гідній оплаті їхньої
роботи та колективній відповідальності за
результат. У своїй роботі намагався подібну практику застосовувати, але в ті часи
подібним експериментам заважала колгоспно - радгоспна система, вирватися з
якої було важко.
Як тільки дозволила держава, створив
власне фермерське господарство, де зміг
повною мірою втілити свої господарські
мрії й перевірити управлінські здібності.
Починали на невеликій площі 7 гектарів,
згодом до них додалися ще 30 га. Займалися спочатку тваринництвом, потім освоїли
овочівництво, а коли вже поступово взяли
в оренду 700 паїв і розширили свої посівні площі більше як 2000 гектарів, стали
вирощувати зернові й технічні культури,
причому орієнтуватися на їх експорт.
Адже тільки таким шляхом можна забезпечити хоча б відносну незалежність від
олігархічних агрохолдингів, до чого прагне сьогодні кожен пристойний господар.
Колектив нашого господарства – це
насамперед моя родина, а саме дружина
- директор господарства, одна дочки веде
фінанси, інша агрономію, зять – механізацію, а також практично всі ті люди, з
якими я створював „Геркулес”. Всі працюють сумлінно, розуміють, що успіх
господарства – це добробут кожного працівника. Ми вже давно ні перед ким не

гнемо спину, маємо можливість і нову
техніку придбати без кредитів, і дітей на
ноги поставити, і борцям за незалежність
України допомагати. Нас поважають, бо
ми зміцніли і зрозуміли, що ми і є головна сила, адже ми вирощуємо хліб, а без
нього Україна неможлива як суверенна
держава.
Кор.: Як давно Ви член Асоціації, чи
важко бути одночасно справним господарем і Віце-президентом АФЗУ? Як Ви
оцінюєте нові ініціативи Президента Асоціації?
В.Ш.: В АФЗУ вступив одразу, як став
фермером. Переконаний, що її роль у становленні й розвитку фермерського руху і
взагалі в розвитку агропромислового сектору економіки просто неоціненна. Єдине, чого поки що бракувало фермерам,
це згуртованості. Ті виклики, які постійно ставить життя, можна здолати тільки
„миром, громадою”, як заповідав наш великий Кобзар. Тому я зі свідомим оптимізмом сприймаю діяльність керівництва
Асоціації щодо фіксованого членства та
наші законотворчі ініціативи.
Кор.: Як, на Вашу думку, повинні
діяти місцеві громади, щоб побороти корупцію? Чи готові Ви особисто до такої
боротьби? Чим мотивуються Ваші наміри
балотуватися в депутати, які з цим пов’язуєте надії й сподівання?
В.Ш.: Наразі у владі мало фермерів,
тому й не стала вона нашим надійним союзником. Сьогодні, коли країна готується
до нових виборів, активізувалися практично всі партії, але за всіма ними стоїть
великий капітал. Тому наше завдання полягає в тому, щоб не дати себе розтягти по
різних кутках.
Продовження на 3 сторінці видання
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ЗЕМЕЛЬНИЙ МОРАТОРІЙ МОЖНА СКАСУВАТИ ПОЕТАПНО

- Чим законопроект «АгроІнвесту» «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» принципово відрізняється від аналогічних законопроектів, які
вже розроблялися раніше?
- Наш законопроект істотно відрізняється від переважної більшості своїх попередників. Ми постаралися
врахувати ставлення суспільства до вирішення такої
важливої проблеми, як скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, думки
сільськогосподарських виробників з цього приводу –
дрібних, середніх і великих, а також експертного середовища. І запропонували принципово нову модель запровадження ринку земель. Ми її позиціонуємо як «м’яку
модель», або модель поступового скасування цілої системи заборон.
Поступовість запровадження ринку земель дозволить, на нашу думку, уникнути різкого накопичення земель сільськогосподарського призначення одними групами населення та обезземелення інших. З іншого боку,
суспільство теж необхідно привчити до комфортного
сприйняття ринку земель, розвінчати цілу низку міфів
про те, що він принесе лише негатив.
Якщо мораторій буде скасовано за тією моделлю, яку
ми пропонуємо, ринок певний час працюватиме з обмеженнями. Але поступові механізми дозволять по ходу
відпрацьовувати той чи інший напрямок, де можуть накопичуватися проблеми, проводити дерегуляцію, або,
навпаки, посилювати юридичний вплив держави у тих
чи інших питаннях.
- Давайте докладніше поговоримо про ті обмеження, які ви пропонуєте.
- Наш законопроект пропонує встановити досить вузьке коло осіб, які можуть набувати землі сільськогосподарського призначення у власність на перших етапах
після скасування мораторію на продаж земель, періоди,
коли ці особи можуть набувати землі сільськогосподарського призначення, а також площу земель, які ці особи
можуть набувати у власність протягом зазначених періодів.
Насамперед, ми пропонуємо, щоб протягом перших
5 років скасування мораторію (наприклад, з 1 січня 2016
року до 1 січня 2020 року) земельні ділянки сільськогосподарського призначення могли набувати у власність
лише громадяни України, які займаються виробництвом
сільськогосподарської продукції на продаж. Йдеться не
тільки про фермерів, а й про власників особистих селянських господарств - це багатомільйонна армія виробників. І хоча переважна їх більшість працює на власне
продовольче забезпечення, постійно зростає частка тих
особистих селянських господарств, які не тільки споживають, а й продають іншим вирощену сільськогосподарську продукцію на ринку.
Також на цьому етапі до кола покупців земель сільськогосподарського призначення пропонуємо включити
й громадян України, які мають сільськогосподарську
освіту чи досвід роботи в сільському господарстві і виявили бажання створити фермерське або інше сімейне
господарство. Серед таких можуть бути наймані працівники сільськогосподарських підприємств, фермерських
господарств, випускники аграрних вузів, які виявили
бажання започаткувати власну справу на селі (сімейне
фермерське господарство тощо).
- А що стосовно інших обмежень?
- Друге обмеження стосується площі земель, яку
можна набувати у власність. Так, протягом першої «п’ятирічки» після скасування мораторію громадяни, яким
пропонується надати право набувати землі сільськогосподарського призначення у власність, зможуть набувати у власність в одні руки не більше 500 гектарів.
Як бачите, на цьому етапі ми виключаємо з кола
покупців земель сільськогосподарського призначення
сільськогосподарські юридичні особи – ті ж самі агрохолдинги, які потенційно мають більше коштів і здатні
скупити більшу кількість земель.
Що відбуватиметься на цьому етапі? Коли ми обмежимо коло покупців на ринку, ми обмежимо співвідношення пропозиції і попиту на користь пропозиції. Тобто
ціни будуть невисокими, отже, землі будуть доступними
для того кола осіб, які визначені як суб’єкти, що можуть

набувати землі сільськогосподарського призначення у
власність протягом перших п’яти років після скасування мораторію.
Низькі ціни, але лише для обмеженого кола осіб –
сільських працюючих господарів. Ось формула нашого
ринку на першому етапі. Ця формула передбачає, що
на першому етапі після скасування мораторію сільськогосподарські землі рухатимуться лише в одному
напрямку – у власність громадян України, які особисто
працюють на землі.
- А як бути з юридичними особами?
- Ми пропонуємо надати право таким особам набувати у власність землі сільськогосподарського призначення на другому етапі скасування мораторію. Якщо
мораторій втратить чинність з 1 січня 2016 року, то
йдеться про період від 1 січня 2020 року до 1 січня 2025
року. Перше обмеження для цих осіб – зазначені строкові межі.
Ми також пропонуємо обмежити коло юридичних
осіб, які набуватимуть у власність землі сільськогосподарського призначення в цей період, виключно сільськогосподарськими юридичними особами.
До сільськогосподарських юридичних осіб наше
законодавство відносить юридичних осіб, яких закон
наділяє правом здійснювати виключно діяльність із
виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції. Займатися іншими видами діяльності
такі юридичні особи права не мають.
До таких відносяться фермерські господарства, колективні сільськогосподарські підприємства, які вже
відумерли, а також сільськогосподарські виробничі кооперативи. Тому разом із відкриттям ринку земель на
другому етапі ми пропонуємо ухвалити закон про сільськогосподарських юридичних осіб і визначити критерії, яким вони мають відповідати. Такий закон уможливить створення сільськогосподарських юридичних осіб
і в іншій організаційно-правовій формі, наприклад, у
формі товариства з обмеженою відповідальністю, приватного підприємства тощо, статутні документи яких
виключними видами діяльності передбачатимуть виробництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції.
- Чи правильно я розумію, що ваша головна мета
на першому етапі запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення на базі купівлі-продажу таких земель - посилити позиції малих та середніх виробників?
- Це основна мета нашого законопроекту, але не
єдина. Нашими дослідженнями встановлено, що на даний час основними і досить потужними опонентами
скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення є сільськогосподарські виробники-орендарі. Наше сільське господарство є орендним. І
агрохолдинги, і сільськогосподарські виробники менших масштабів здійснюють свою діяльність на основі
оренди селянських земельних ділянок-паїв. І вони бояться, що в разі скасування мораторію їхні, вже сформовані протягом останніх років, земельні масиви будуть
зруйновані. Приміром, хтось викупить земельний пай
посеред поля, і ще кілька в інших його місцях. Як наслідок таке поле перестане бути цілісними земельним
масивом - таким, що може безперешкодно оброблятися
одним сільськогосподарським товаровиробником: адже
його сільськогосподарській техніці доведеться об’їжджати чужі земельні ділянки. Це істотно ускладнюватиме обробіток полів.
Такий сценарій ми також прагнемо унеможливити. І
сподіваємося, що орендарі пересвідчаться, що скасування земельного мораторію має чимало переваг.
- Ви сказали про невелику за розмірами, а відтак
доступну для покупців ціну на землю сільськогосподарського призначення, яка реалізовуватиметься на
першому етапі. А наскільки це вигідно для тих, хто
захоче її продати?
- На жаль, це одне з небагатьох слабких місць нашого законопроекту, про яке ми маємо відверто говорити.
Дійсно, продавець землі має інтерес отримати якомога
більше коштів за неї на ринку. Якщо він матиме багато
покупців, то отримає значно більше коштів. Для нього

м’яка формула скасування мораторію є гіршим варіантом, аніж одномоментне скасування заборони на продаж
землі, за якого всі вільні кошти світових фінансових ринків будуть спрямовані на скупівлю українських чорноземів.
Однак, поки діє мораторій, селянин-власник землі
взагалі не може продати свій пай. А час не оминає нікого. Якщо власник землі не матиме спадкоємців, то вона
перейде державі у вигляді відумерлої спадщини. Тут
вибирати власнику. За продану землю він отримає на
першому етапі невеликі гроші, але більші, ніж мізерна
орендна платня. А, може, хтось і не поспішатиме продавати землю та зачекає до розширення кола покупців.
Думаю, скасування мораторію необхідно супроводжувати серйозною роз’яснювальною роботою. Тільки
так можна сподіватися на успішні дії.
- Скільки взагалі етапів передбачає запровадження
вільного ринку земель сільськогосподарського призначення? І на якому етапі до купівлі-продажу земель в
Україні можуть приєднатися іноземці?
- Поки що ми відобразили в нашому законопроекті 2
етапи: у разі скасування мораторію з 1 січня 2016 року їх
часовими рамками можуть бути 2016- 2020 роки та 20202025 роки. Ми не можемо пропонувати якісь ще нові
етапи, не знаючи достеменно, які проблеми виникнуть
під час цих двох етапів. Залежно від цих проблем можна
пізніше, вже після настання першого чи другого етапів,
запровадити або ще один етап з певними обмеженнями,
скажімо, з 2025 до 2030 року. Або ж зовсім ніяких обмежень не запроваджувати.
Однак при всіх цих варіантах іноземці як потенційні покупці земель сільськогосподарського призначення
залишаються у нас поза законом. Зараз у Земельному
кодексі діє норма про те, що іноземцям і громадянам-юридичним особам не дозволяється набувати у власність
землі сільськогосподарського призначення в Україні. Цю
норму ми не збираємося нашим законом змінювати.
- Чи встигне Верховна Рада до 1 січня 2016 року ухвалити закон «Про обіг земель сільськогосподарського
призначення» і покласти край дії земельного мораторію? Яку перспективу щодо цього має законопроект
«АгроІнвесту»?
- Варто нагадати чинну законодавчу формулу зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення. Він скасовується не 1 січня 2016 року, а не
раніше ніж 1 січня 2016 року за умови прийняття закону
про обіг земель сільськогосподарського призначення. Це
означає, що якщо 1 січня такого закону не буде, то мораторій діятиме й надалі.
Часу до 1 січня залишилося мало. І в цей період ми
матимемо низку важливих суспільно-політичних подій,
зокрема, місцеві вибори. А це означає, що наш політикум буде зайнятий цими виборами, тож не захоче обтяжуватися додатковою роз’яснювальною роботою, і не
захоче дратувати виборця такою законодавчою ініціативою. Тому з кожним днем наближення до Нового року
перспективи щодо скасування мораторію з 1 січня 2016
року в Україні погіршуються. Мабуть, для відкриття
ринку сільськогосподарських угідь на підставі будь-якого законопроекту – нашого чи іншого – залишилося мало
часу.
Водночас можна перенести скасування мораторію,
скажімо, на середину 2016 року або на 1 січня 2017 року.
Це залежатиме від того, як швидко ми просуватимемося
з ухваленням закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.
Думаю, що робота почнеться не раніше, ніж завершаться місцеві вибори. Ухвалити закон цього року також
навряд чи вдасться. Але розпочати процедуру його розгляду у Верховній Раді можна і навіть треба. Щоб мати
новий закон десь вже у І кварталі 2016 року. І щоб суспільство вже почало призвичаюватися до таких серйозних новацій. Важливо, щоб всі розуміли, що скасування
мораторію – не самоціль, а інструмент запровадження
ринку, який в усіх країнах світу є рушієм розвитку економіки.
Михайло ВЕРНИГОРА,
Національний прес-клуб з аграрних
та земельних питань

Початок на 2 сторінці видання
Ми селяни, повинні своє місце в державі чітко визначати, поважати й берегти. Фермерам не слід відсторонюватися
від суспільно-політичного життя, не жити за правилом „моя
хата скраю”. Не забуваймо, що саме крайня хата найчастіше
горить першою.
Разом з усіма свідомими українцями вірю, що саме громади повернуть владу обличчям до українських сіл та їхніх
проблем. Але шлях до цього буде непростим, адже зусиллями численних „попередників” сільські громади прктично
атрофовані. Певну надію покладаю на нове законодавство
щодо передачі повноважень у громади по розподілу землі.
Вважаю, що керівників, які себе заплямували корупційними

вчинками, необхідно позбавляти будь-яких повноважень,
відкликати з виборних посад і судити. Тільки так можна здолати корупцію.
Я балотуюся в депутати, бо хочу й надалі бути у складі
найактивніших громадян, своїми реальними діями сприяти
розбудові держави. В попередні скликання влада схиляла
мене на свій бік, але в мене є свої життєві принципи, тому не
вступав ні в партію регіонів, ні в їх фракцію. Сьогодні також
в мене багато претензій до нинішньої влади. Але коли Україна знаходиться в стані війни та існують міжпартійні чвари
за владу і ми можемо «подарувати» країну російському агресорові, я вирішив іти на вибори від «Солідарності» блоку
Порошенка», хоча, ніколи не визнавав і не визнаю вождів.

Кор: З якими думками читаєте газету „Фермер України”?
В.Ш.: Я передплачую й читаю багато видань, які тим чи
іншим чином пов’язані з сільським господарством. На мій
погляд, нашій газеті бракує ширшого висвітлення нових
передових агропромислових технологій та жвавого обміну передовим досвідом, якого набули фермери та приватні
землевласники. Принагідно прошу через наше видання закликати всіх фермерів до свідомої й відповідальної виборчої
активності та побажати всім нам миру й злагоди в нашому
великому домі.
Слава Україні, слава українським фермерам!
Спілкувався наш спец кореспондент
Володимир Ярошенко

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

ХТО СІЄ ВІТЕР…

З героєм цього нарису Михайлом Морозом, головою
селянського фермерського господарства „Відродження” із села Глибочок Тальнівського району Черкаської
області, ми познайомилися на теренах Київського Апеляційного суду, куди він прибув для участі в судовому
засіданні з приводу позову громадянина Вареника Р. Ю.
стосовно розподілу між ними земельних угідь. В короткому інтерв’ю 51 - річний фермер розповів власну біографію та виклав своє бачення ситуації, а також звернув
увагу на тенденції й події, що передували судові:
– Я, голова СФГ «Відродження» Мороз Михайло
Волдодимирович, народився в селі Онопріївка Тальнівського району Черкаської області в сім'ї колгоспників.
Зараз проживаю і працюю в селі Глибочок Тальнівського
району Черкаської області, маю дружину і двох дорослих доньок. Закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут, факультет зооінженерія. Працював
головним зоотехніком і на долю не скаржився, жив як
усі. Раніше в нашому селі Глибочок мешкало майже півтори тисячі людей. Колгосп «Радянська Україна», в якому працювали практично всі селяни, мав у користуванні
2889,9 гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі 2732,2 га орної землі. Господарство вирощувало зернові й технічні культури, мало розвинуте м'ясо - молочне
тваринництво. А потім усе це пустили по вітру...
У 2002 році, опинившись на колгоспних руїнах, я
вирішив займатися фермерством, створив селянське
(фермерське) господарство «Відродження». Головний
напрямок нашої діяльності – вирощування зернових і
технічних культур.
Спочатку фермерувати було дуже складно – бракувало техніки, коштів, посівних матеріалів, засобів агрохімії. Кредити доводилося брати під грабіжницькі проценти, та ще й не кожному їх давали. Державна підтримка
лише декларувалася, а фактично фермери її не відчували, тому все доводилося добувати власним коштом.
Поступово, завдяки наполегливій роботі, наше господарство стало на ноги, і зараз я можу з гордістю говорити, що протягом останніх 6 - 7 років воно не звертається
за кредитами.
Після збору врожаю відразу закуповуємо насіння,
мінеральні добрива та засоби захисту рослин, нафтопродукти, щоб повністю забезпечити вчасне проведення
весняних сільськогосподарських робіт.
На даний час у моєму господарстві налічується і
сплачуються податки за 228 га орної землі, в тому числі 16,2 га – землі фермерського господарства; 90,69 га –
оренда земельних ділянок (паї);119,83 га – землі державного запасу (з них на 6 га дав згоду на виділення учасникам АТО, а 113,15 га є спірна земельна ділянка, яка на
даний час обробляється 50 на 50 відсотків з Вареником
Р. Ю. згідно мирової угоди); господарські двори – 1,72
га; господарські шляхи – 2 га; міжпайові шляхи – 1,5 га.
Господарство має необхідну техніку для обробітку
землі. Я закупив також нову техніку: трактори МТЗ - 892
та МТЗ - 822, дві сівалки «Гаспардо» та «Ніка», культиватори, котки, плуги, дискові борони та інший реманент.
У нашому колективі працює 6 осіб: голова (тобто я),
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4 трактористи і бухгалтер. Усі працівники здали свої паї
в оренду мені. До речі: якби, боронь Боже, половину земель у нас забрали, то більша половина працівників залишилася б без роботи.
Тепер докладніше про землю.
3 2002 року я орендую землі держзапасу Глибочківської сільської ради площею 113,1545 га. Жодних непорозумінь з приводу цієї землі ніколи не виникало аж до
2013 року, коли до мене, тим чи іншим шляхом, почали
надходити досить сумнівні пропозиції, суть яких зводилася до того, що я мушу віддати земельну ділянку
площею 113 га в суборенду. Звичайно, за подібну „трансакцію” пропонувалася певна винагорода. Проте не для
того я протягом десятиліття плекав цю землю, щоб дати
згоду на подібну оборудку з кримінальним присмаком,
тому рішуче відмовився. Пропозиції змінилися погрозами, і працювати нормально стало важче. Коли серед ночі
зайнявся мій зерносклад, підпалений зловмисниками, я
зрозумів, що все дуже серйозно. Ніби повернувся у майже забуті 90-ті...
Зауваження: Ось тут би і втрутитися місцевій владі, допомогти загасити конфлікт у самому його зародку!
Влада втрутилася, але якось дивно: замість того, щоб допомогти фермеру протистояти незаконним посяганням
на оброблювану ним землю, Тальнівська РДА з відділом
Держземагенства в Тальнівському районі розпочали судові позови з метою визнання недійсним договору оренди на дану земельну ділянку, чинність якого має термін
до 2017 року. Черкаський господарський суд виніс рішення про визнання згаданого договору недійсним, нібито на підставі зміни цільового призначення.
На думку Михайла Мороза, державний акт на право
постійного користування землею, на підставі якого таке
рішення було прийняте, від самого початку був сфальсифікований, а судді не звернули на це уваги. Той акт
колись належав КСГП «Граніт», реформованому в 2000
році. Він був виданий 5 лютого 1996 року, тобто раніше, ніж було зареєстроване відповідне рішення сесії
Глибочківської сільської ради від 22 травня 1996 року.
В документі є виправлення, забілені коректором слова,
різні почерки тощо. Крім того, також відсутні підпис і
печатка органу, що видав державний акт.
На запитання, чи були спроби оскаржити рішення
суду, М. Мороз відповів: „Київський апеляційний суд
залишив рішення Черкаського господарського суду без
змін. В рішенні суду зазначено, що я змінив цільове
призначення землі, тобто землі історико - культурного
призначення перевів у землі сільськогосподарського
призначення. Дійсно, археологи припускають, що люди
мешкали на території нинішнього села ще в давні часи,
про це, зокрема, свідчать виявлені поблизу села залишки двох поселень трипільської культури та двох черняхівської культури. Одне з поселень трипільської культури, датоване початком IV тис. до н.е, розташоване на
північ від села, займало площу близько 200 га. Але про
все це було відомо вже давно, і сільськогосподарське
виробництво – ні колгоспне, ні фермерське, жодним чином не шкодило збереженню історичної спадщини. Я не
змінював цільового призначення землі і не мав наміру
цього робити. Наше фермерське господарство просто
господарювало на цій землі, маючи єдину мету: виростити врожай і віддати його в державну комору.
Свідчення Михайла Мороза: „Буквально після Київського апеляційного суду, ніби з благословення столичної Феміди, за участю державних службовців відбулося
рейдерське відбирання землі в СФГ «Відродження» для
передачі громадянину Варенику Р. Ю. Йому були видані накази щодо виготовлення технічної документації на
дану земельну ділянку... як на землю сільськогосподарського призначення. Згодом Черкаський господарський
суд визнав недійсним державний акт, але Вареник Р.
Ю. оскаржує дане рішення в Київському апеляційному
суді”.
Примітка: Після довгих зволікань засідання Київського апеляційного господарського суду таки відбуло-

ся, і 22 вересня 2015 року він ухвалив задовольнити апеляцію Вареника Р. Ю., всупереч очевидним фактам. Ось
цитата з ухвали суду: „Судом не можуть бути прийняті
до уваги доводи Позивача щодо порушення його права тим, що спірний акт став підставою для винесення
14.01.2014р. судового рішення у справі №925/1810/13,
оскільки посилання судом на спірний акт, як на доказ
у іншій судовій справі, ніяким чином не свідчить про
те, що спірний акт почав порушувати права Позивача
через 18 років після його видачі. За вказаних обставин
апеляційний суд вважає, що апеляційні скарги Скаржників підлягають задоволенню, оскаржуване рішення
місцевого суду скасуванню, а у позові Позивачу слід
відмовити”.
Що ж суду, як кажуть, видніше.
Михайло Мороз не просто бореться за клапоть землі. Він демонструє справді державницьку позицію і ділиться нею з нашими читачами: „Я вважаю, що землями запасу повинна розпоряджатися виключно сільська
громада в особі сільської ради, як це було раніше, а не
обласне Держземагенство. Тоді, можливо, не було б такої сваволі, не відбирали б землю олігархи з великими
гаманцями та корупційними зв’язками з чиновниками,
оформляючи документи на підставних осіб. Зараз ніхто
не питає думку сільської громади, а малі фермерські
господарства хочуть задушити, при цьому діють всіма
методами, аби тільки щоб досягти бажаного результату.
Новоявленим латифундистам і різночинцям, які справно їм слугують, байдуже, що буде з українським селом
і взагалі з нашою державою. Їм аби лишень загарбати
побільше землі та перетворити її на товар, яким вдало
спекульнути. Я цілком поділяю позицію Президента
України Петра Порошенка щодо малого й середнього
бізнесу та схвалюю ініціативи президента АФЗУ Івана Томича. Адже загальновідомо, що середній бізнес у
розвинутих країнах грає вирішальну роль у наповненні
бюджету, але цього не розуміють наші держслужбовці,
або не хочуть розуміти. Фермерські господарства – це
основа сучасного землеробства, запорука збереження
сіл і сільських громад, це робочі місця на селі, це розвиток соціальної сфери і поліпшення добробуту сільського
населення.
Як член Асоціації фермерів і приватних землевласників України, я постійно передплачую газету «Вісник
Фермер України», цікавлюся всіма новинами в інтернеті.
Бачу, що інші фермери також мають проблеми з землею,
а точніше – з недобросовісними чиновниками. Сьогодні
ми з певним оптимізмом сприймаємо зміни в керівництві району, сподіваємося на краще ставлення влади до
сільських трудівників. Мріємо, щоб очільники району
стали союзниками селян. Це не тільки моя думка: сільська громада мене підтримувала і підтримує на даний
час.
Я досі вірю в справедливість, тому продовжую боротьбу. Користуючись нагодою, хочу побажати всім фермерам України, щоб Держава допомагала нам працювати на землі і вирощувати хороші врожаї, або принаймні
не перешкоджала нам виживати в цей складний час.І
бажаю всім українцям, щоб настав мир на нашій землі, а всі корупціонери і бюрократи стали сусідами білих
ведмедів”.
Від редакції: На сентенції Михайла Мороза щодо білих ведмедів не варто звертати увагу, адже цих звірів у
наших широтах можна зустріти хіба що в зоопарках. Але
варто згадати народну мудрість: що посієш, те й пожнеш. Із вчинків виростають звички, із звичок – характери, із характерів – долі. Хотілося б, аби цю давню істину
затямили різного рангу чиновнички, які взялися вершити людські долі. Зупиніться, панове, владнуйте миром, а
не судами, всі справи з підлеглим людом. Забудьте про
„швидкі гроші”, будьте мудрими й справедливими. Адже
терпіння народу має межу. Якщо посієте вітер – пожнете
бурю. Тоді запалає не тільки Черкащина, а і вся Україна.
Володимир Ярошенко
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«ФЕРМЕР УКРАЇНИ»:
ВИСТАВКА ТА ЗАХОДИ

Підводячи підсумки проведення виставки можливо з
впевненістю констатувати, що головні цілі, які були поставлені організаторами вдалося досягнути.

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ським господарствам по спеціальній програмі.
З частиною учасників виставки читачі можуть ознайомитися на сторінках нашого видання та на інтернет-сайті організатора www.farmer-ukr.com.
Крім виставкової частини фермерський захід був
наповнений різноманітною програмою навчально-практичного складу.
Першого дня компанія – партнер «S-TEAM» провела
великий семінар по точному землеробству, а дорадники
зібрали зацікавлених господарів на семінар по вирощуванню грецького горіха, який ледве вмістив всіх бажаючих та перевершив по часу запланований термін більш
ніж у два рази.

Другий день виставки також був цікавий. Всеукраїнські громадські слухання з питань виконання Коаліційної угоди в частині сільського господарства зібрали
небайдужих з багатьох куточків України та різноманітних громадських організацій аграрного спрямування та
наукових установ. Як і очікувалося, учасники зібрання
висловили своє незадоволення обіцянками депутатів та
влади, та їх невиконанням.

А для перевезення та навантаження зерна та інших
сільськогосподарських вантажів було презентовано різноманітні прицепи-самоскиди та бункери виробництва
вітчизняного підприємства ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА».

Особливу увагу відвідувачів виставки привертав 120
– ти сильний італійський трактор «Ландіні», який планується виготовляти в Україні та реалізовувати фермер-

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ВАГОВИЙ ЗАВОД»
«Київський ваговий завод» є вітчизняним виробником промислового вагового обладнання, такого як автомобільні ваги ЗЕВС-АВТО, вагонні ваги, платформні
ваги, ваги для зважування тварин і багато чого іншого.
Ми не пропонуємо дешеві «ваги-однолітки». Ми
пропонуємо тільки ті ваги, які перевірені часом, і в якості яких ми впевнені самі.
Адреса: 03680, м.Київ, ул. Святошинская, 34-Л,
офіс 3,
Тел. (044)502-81-24
Ел.пошта: info@sps-ua.com
ТОВ «ЕКСПОХІМ-ОЛТІГ ГРУП»
Комплексні поставки технічної та харчової хімії,
кормових добавок для аграрної промисловості, тваринництва, птахівництва та інших напрямів виробничої діяльності. В асортименті більш ніж 200 найменувань сировини, яка постійно знаходиться на складі або везеться
під заказ.
Адреса: Україна, 49057, м. Дніпропетровськ,
вул. Героїв Сталінграду, 208,
Тел. +38 0562 38 54 74 (64,84), +38 067 631 88 62
Ел. пошта oltig.group@mail.ru
Веб-сайт http://spektrhim.com

Участь у виставці з боку фермерських організацій
прийняли одинадцять обласних Асоціацій, на стендах
яких було представлено понад сотні фермерських господарств більше 40 особистих селянських господарств з
власною продукцією та комерційні підприємства по всіх
напрямках аграрного виробництва. А відкривали виставку президент АФЗУ Іван Томич, заступник міністра
аграрної політики та продовольства Володимир Лапа,
директор департаменту АПР Львівської ОДА Наталія
Хмиз та інші почесні гості.

Цікавою експозицією виділявся Торговий дім
«Гомсельмаш – Україна», який представив два комбайна: зернозбиральний «Палессе GS812»та кормозбиральний «Палессе 2U280A», найбільш оптимальні для використання в фермерських господарствах.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ «ФЕРМЕР
УКРАЇНИ – 2015»

По закінченню цього заходу відбувся круглий стіл
з представниками італійського бізнесу, на якому була
здійснена спроба налагодити певні контакти з іноземними інвесторами, дізнатися про правила та умови роботи
на італійському ринку, про їх потреби та плани виходу
на аграрний ринок України. Звичайно, багато питань залишилися не розкритими, можливо по причині неякісного перекладу, та різних поглядів на ведення бізнесу.
Але перший крок зроблено. Можливо наступне подібне
зібрання відбудеться на італійській землі, про це висловилися частина присутніх, і тоді багато питань стане
більш зрозумілішою і відкриються ширші можливості
для співпраці та отримання інвестицій.
Михайло Данкевич

ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»
В настоящее время в Украине успешно внедряется
инновационная технология подготовки семян различных сельско-хозяйственных культур.
Отличие технологии от традиционной заключаются
в следующем :
- Полностью устранено травмирование семян во
всех машинах предлагаемой нами технологии.
- Семена готовятся пофракционно, что позволяет из
посевного материала выделить семена высоких семенных и урожайных качеств.
При этом калибровка семян делается на оборудовании позволяющем выделять выполненные семена.
- Предпосевная обработка семян позволяет обрабатывать семена как традиционными средствами защиты
от болезней и вредителей, так и отдельно микробными
препаратами, что повышает эффективность усвоения
элементов питания на 40 %
- Внедряемая Щадящая пофракционная технология
подготовки семян существенно повышает урожайность
при сохранении плодородия почвы.
Результаты показывают, что на сегодня это самая совершенная технология подготовки семян.
Адреса: 61039 Украина, г. Харьков,
Исполкомовская 32
Тел. 057-780-91-13
Ел. Пошта specmash@imperija.com
Веб-сайт agro.imperija.com
ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ
«ПОЖМАШИНА»
Розробка, виготовлення та реалізація напівпричепів-самоскидів призначених для перевезення зернових
та інших сипучих сільськогосподарських культур, бункерів-накопичувачів перевантажувальних, кузовів, причепів-самоскидів, запасних частин.
Наявність міцного підприємницького потенціалу,
інженерно-технічної бази, висококваліфікованого персоналу дозволяє виконувати задачі по виготовленню
сільськогосподарської техніки на самому високому технічному та якісному рівні.
Маємо можливість виготовлення спецтехніки за індивідуальними вимогами замовника.
Адреса Україна, 17583, Чернігівська обл.,
Прилуцький район, смт.Ладан, вул. Миру, 100А
Тел.: (04637)77-4-79
Ел. Пошта: tovpkpm@gmail.com
Веб-сайт: http://www.pkpm.com.ua
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РІВНЕСПЕЦМАШ”
Установки теплоенергетичні УТ теплопродуктивністю від 100 кВт до 2500 кВт у складі водогрійного твердопаливного котла і системи автоматичного спалювання призначені для теплопостачання житлових будинків,
комунально-побутових і промислових споруд з метою
здешевлення вартості теплової енергії.

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

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

№ 17-18 (363-364)
1-30 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ

9

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ «ФЕРМЕР УКРАЇНИ – 2015»

Адреса: Україна, 33001, м. Рівне,
вул. С. Ковалевської, буд. 6/8, кв.7
Тел 097-477-98-22
Ел. Пошта: rivnespecmash@ukr.net

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ГОМСЕЛЬМАШ-УКРАИНА»
Торговый дом «Гомсельмаш-Украина» является
официальным представителем ПО «Гомсельмаш» в
Украине и предлагает ряд сельскохозяйственной техники высокого качества по цене производителя.
Торговая марка «Гомсельмаш» давно популярна
среди работников агропромышленного комплекса.
На Производственном Объединении «Гомсельмаш»
сегодня изготавливается 4 модели кормоуборочных
комбайнов с мощностью двигателя от 235 до 600 л.с.
и 4 модели зерноуборочных комбайнов с пропускной
способностью от 8 до 12 кг/с.
ПО «Гомсельмаш» может предложить высокопроизводительную, и вместе с тем, экономичную, ресурсосберегающую сельскохозяйственную технику.
Успех техники с маркой «Гомсельмаш» на рынке
определяется высоким качеством и надежностью. Это
достигается за счет технического перевооружения,
прогрессивных конструкторских решений, совершенствования технологии производства, внедрения прогрессивного технологического оборудования, повышения квалификации персонала.
Техника, поставляемая ТД «Гомсельмаш-Украина» , — это высокое качество уборки урожая, низкие
удельные затраты, быстрая окупаемость.
Торговый дом «Гомсельмаш-Украина» осуществляет гарантийное обслуживание всей поставляемой
техники в течение 3 лет вне зависимости от моточасов. Осуществляет предпродажную подготовку техники и обучение механизаторов. Производит шеф-наладку и запуск в эксплуатацию. Всегда в наличии полный ассортимент запасных частей.
Адреса:04073, Украина, г. Киев,
ул. Семена Скляренко 9, офис 402.
Тел.: 8 093 791-68-69 , +38 044 364-06-70
E-mail: tdgsmua@mail.ua.
ТОВ «СКАЙЛАЙН СОФТВЕР»
«Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження
програм «1С» в Україні) займається продажем, розвитком та підтримкою прикладних програм на платформі «1С:Підприємство» для автоматизації управління та обліку на підприємствах різного масштабу та
спеціалізації, в тому числі для підприємств аграрного
сектору.
Партнери-1С:Франчайзі представляють найбільш
розгалужену на комп’ютерному ринку України партнерську мережу, яка нараховує понад 500 компаній,
що виконують постачання програмних продуктів, мають великий досвід обслуговування клієнтів, впровадження, супроводу, та часто й розробки програм.
На сьогодні понад 130 000 організацій України
– від маленьких фірм до великих холдингів, використовують наші прикладні програми на платформі
«1С:Підприємство» для рішення найрізноманітніших
задач свого бізнесу.
Адреса: Україна, 01019, Київ, а/с 214
Тел. +38 (044) 422-5555
Ел. Пошта: 1c@1c.ua
Веб-сайт: www.1c.ua
ХЕРСОНСЬКА ТОРГОВО – ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА
Херсонщина - регіон з добре розвиненим сільськогосподарським виробництвом. Природно-кліматичні
умови сприяють розвитку рослинництва і тваринництва.
Область є лідером з виробництва овочевих та
баштанних культур, має близько 2 млн. га сільськогосподарських угідь, найбільшу в Україні площу зрошуваних земель, сучасну науково-технічну базу. Херсонська область славиться і як тваринницький край:
активно розвиваються свинарські, молочні та птахоферми, відроджується вівчарство.
Агропідприємства Херсонської області виробляють високоякісну продукцію і повністю забезпечують
регіон продуктами харчування. Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
налічує 90 великих, 300 середніх і малих підпри-

ємств. Господарства регіону володіють значним технічним потенціалом: тракторами, зернозбиральними
і кормозбиральними комбайнами.
Агропромисловим комплексом Херсонщини все
частіше цікавляться вітчизняні і зарубіжні інвестори,
це дає впевненість в тому, що найближчим часом
сільськогосподарське виробництво буде піднесено на
вищий рівень розвитку.
Адреса: Україна, 73000, м. Херсон, пл.Свободи,1
Тел. 0552-42-40-50
Ел. Пошта: kanc@oda.kherson.ua
Веб-сайт: www.oda.kherson.ua

КІРОВОГРАДСЬКА ДЕРЖАВНА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА
СТАНЦІЯ НААН УКРАЇНИ
Створення сортів сої, ярого ячменю, еспарцету.
Розробка та впровадження технологій вирощування зернових, технічних і кормових культур.
Вдосконалення систем розведення ВРХ і свиней.
Науково-консультаційне забезпечення АПВ.
Насінництво озимих і ярих зернових, кукурудзи,
соняшнику, сої, коріандру, еспарцету, картоплі.
Адреса: Україна,27602, с. Созонівка, Кіровоградський район, Кіровоградська область, вулиця Центральна, будинок 2
Тел. (0522) 31-57-93, ) 31-57-95
Ел. Пошта: cnz@kw.ukrtel.net
Веб-сайт: www.agronauka.com.ua
ДОСТУПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ЧЕХИИ
Мы специализируемся на организации ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ, СОПРОВОЖДЕНИЯ пациентов в Чехии по высшим европейским
стандартам. Мы сотрудничаем с ведущими клиниками Чехии: Masarykův onkologický ústav, Nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov, Nemocnice na Bulovce,
Proton Therapy Center Czech s.r.o., Endala s.r.o.,
Rehabilitační ústav Kladruby, SWISS MED CLINIC
s.r.o., Nemochice Horovice. Клиники пластической хирургии Perfect clinic и WB Aesthetics, s.r.o.
Клиники используют инновационные лечебно-диагностические технологии по мировым протоколам. Грамотность и опыт врачей, комплексный подход к диагностике, лечению, реабилитации, гарантировано помогут решить ваши проблемы. Доступные
цены и высочайшее качество медицинского обслуживания. Путь к выздоровлению займет дни, а не месяцы! В большинстве случаев медицинский персонал
русскоговорящий или мы предоставим переводчика.
Прозрачность финансовых расчетов.
Телефон координатора в Киеве: +38 (095) 250-9911 Телефон координатора в Праге: +38 (066) 222-6300
Телефон офиса в Праге: +42 722-122-522
Skype: prahainvest
e-mail: info@prahainvest.com
www.lechenie.cz
ТДВ «ОДЕБП» ЗАВОД КОНСТРУКЦІЙ
ШВИДКОМОНТОВАНИХ БУДІВЕЛЬ»
Светлозаводский завод БМЗ предлагает быстромонтируемые конструкции для строительства зданий
различного назначения:
-логических комплексов;
-заводов и промышленных обьектов;
-торгово-развлекательных и спортивних комплексов;
-помещений автосервиса;
-многоквартирных жилых домов;
-гостиниц и котеджей;
-офисов и магазинов;
-культовых сооружений (церквей) ;
-обьектов сельскохозяйственного назначения.
Основные направления деятельности:
Производство зборных и железобетонных конструкцій.
Производство строительных металлоконструкций.
Производство сталежелезобитонных конструкцій.
Услуги по доставке конструкцій.
Строительство зданий и сооружений из выпускаемых заводом конструкцій.
Проектирование.
Генеральный подряд.
Основные преимущества наших зданий – высокие

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

технологические показатели, огнестойкость, сейсмостойкость. Конфигурация зданий, а также возможный
вариант комплектиции – с фундаментами, воротами,
оконными витражами подбирается индивидуально
по желанию потребителя. Здания когут быть одно, двух- и многопролетными. Различные варианты
жилых котеджей (одно-, двух- и многоквартирных)
удовлетворят самые требовательные запросы. Могут быть поставлены конструкции для благоустройства территории – плиты забора, хозпостройки для
домов усадебного типа, опоры ЛЕП. В конструкциях
промышленных зданий высотой 6м предусмотрена
возможность установки подвесной кран-балки грузоподьемностью 5 тонн. Имеется опит возведення одноэтажных зданий высотой до 8, 9, 12 и более метров,
и каркасных зданий – до 24 метров.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована,
применяемые материалы и пороизведенная продукция проходят радиологический контроль.
Главное достоинство наших конструкций – возможность скоростного монтажа.
Адреса: Україна, 27552, м. Світловодськ, смт.
Власівка, вул. Молодіжна, 57
Тел.: (05236)5-32-02, 5-24-66, (067)532-91-76,
(067)542-89-42, факс (05236) 5-32-02, 5-24-66
Ел. Пошта: bmz21@mail.ru
Веб-сайт: zavodbmz.com.ua
ДП «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС
«МОРШИНКУРОРТ»
ЗАТ «Укрпрофздоровниця»
Моршин – один з найвідоміших курортів України,
унікальні джерела якого, завдяки особливому складу,
зокрема вмісту сульфатно-магнієвих солей, відновлюють пошкоджені клітини печінки, знімають запальні процеси жовчевивідних шляхів, покращують
печінковий кровообіг, нормалізують обмінні процеси і є незамінними в лікуванні захворювань печінки,
кишківника, підшлункової залози, цукрового діабету,
шлунку.
Адреса: Україна, 82482, Львівська обл. м. Моршин, Паркова площа. 3.
Тел.: 03260-6-05-00, 6-23-70
Ел. пошта: morshynkurort@ukr.net
Веб-сайт: www.morshynkurort.net
ТОВ «МАКРОЛАБ ЛТД»
Кампанія Макролаб ЛТД спеціалізується на поставках і обслуговуванні сучасного метеорологічного
та лабораторного обладнання:
-АГРОМЕТЕОСТАНЦІЇ ( визначення та прогнозування температури та вологості повітря/грунту /рослинності кількість та інтенсивність опадів, швидкість
та напрям вітру, атмосферний тиск, випаровування,
сонячне та ультрафіолетове випромінювання та інше).
- ЛАБОРАТОРНІ МЛИНИ,СТУПКИ, СИТА КОНТРОЛЬНІ, ВІБРОСИТА
- КИСЛОТНІ МІНЕРАЛІЗАТОРИ, ЕКСПРЕС ВИЗНАЧЕННЯ БІЛКУ, ЖИРУ, ВОЛОГИ (методи К’єльдаля, Сокслета, Дюма).
Поставка приладів супроводжується запуском в
експлуатацію, навчанням, методичним супроводженням, гарантійним та післягарантійним обслуговуванням.
Адреса: Україна, 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня буд 122, корп. 1, кв 91
Тел.: (044)258-34-02
Ел. пошта: info@makrolab.com.ua
Веб-сайт: www.davis.kiev.ua, www.makrolab.com.
ua
ФОП УСАТИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Найкращий вибір аграрія!
ФОП Усатий В.В. пропонує придбати за найоптимальнішими цінами машини та устаткування власного виробництва для зберігання і очищення зерна,
а саме:
зерносушарки, зернометачі, зерноочисні
машини, зерноочисні агрокомплекси ЗАВ, твердопаливні тепло генератори.
Адреса: Україна, 51000, Дніпропетровська область, с.Прядівка, вул.Молодіжна, 12, Царичанський
р-н.
Тел. 096 542 58 52
Ел. пошта: apexmachine.vsv@gmail.com
Веб-сайт: www.apx-machine.com
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ЩО ТАКЕ ПРАВО ПОСТІЙНОГО
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ?

Розтлумачте будь ласка що таке право постійного
користування земельною ділянкою.
Голова СФГ «ВІКТОРІЯ», Чернігівська область.
Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України від 25. 10. 2001 № 2768 - III, право постійного користування земельною ділянкою – це право володіння
і користування земельною ділянкою, яка перебуває у
державній або комунальній власності, без встановлення
строку.
У даний час право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності можуть набувати:
- підприємства, установи та організації, що належать
до державної та комунальної власності;
- громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації;
- релігійні організації України, статути (положення)
яких зареєстровано у встановленому законом порядку,
виключно для будівництва і обслуговування культових
та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;
- публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, утворене відповідно
до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту
загального користування";
- вищі навчальні заклади незалежно від форми власності;
- співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та
нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.
Таким чином, отримувати земельні ділянки у постійне користування за сучасних умов можуть лише сільськогосподарські підприємства, установи та організації,
що належать до державної та комунальної власності, а
також сільськогосподарські вищі навчальні заклади.
Якщо ж мова йдеться про земельні ділянки, що були
одержані сільськогосподарськими підприємствами та
фермерськими господарствами до набрання чинності діючим Земельним кодексом України (1 січня 2002
року), то питання щодо їх використання визначене Рішенням Конституційного Суду України від 22.09.2005
№ 5-рп/2005 у справі за конституційним поданням 51
народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92,
пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного
кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками).
Згаданим рішенням встановлено, що суб'єктивне
право постійного користування земельною ділянкою
суттєво відрізняється від суб'єктивного права власності
на землю та суб'єктивного права оренди. Хоча власники
землі та орендарі поряд із повноваженнями щодо володіння та користування наділяються і повноваженнями
щодо розпорядження земельними ділянками (орендарі
– в частині передачі земель у суборенду за згодою власника), а постійні користувачі такої можливості позбавлені, у їх праві на землю є ряд особливостей і переваг:
- право постійного землекористування є безстроковим, на відміну від права оренди, і може бути припинене лише з підстав, передбачених законодавством;
- права та обов'язки постійних землекористувачів
Газета "Вісник Фермер України"
реєстраційне свідоцтво:
КВ 5260 від 03.07.2001 року.
Видається з 1999 року
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визначені чинним земельним законодавством і не підлягають договірному регулюванню (не можуть бути звужені);
- постійні землекористувачі, як і землевласники,
сплачують земельний податок, розмір якого визначається відповідно до чинного законодавства, на відміну від
договірного характеру орендної плати;
- земельні ділянки у постійне користування передаються у порядку відведення безоплатно з наступним посвідченням цього права шляхом видачі державного акта
на право постійного користування земельною ділянкою;
оплаті має підлягати лише виготовлення технічної документації на земельну ділянку, що здійснюється на
договірних засадах із уповноваженою землевпорядною
організацією.
Земельним кодексом України від 25.10.2001 № 2768 III не встановлено чітких матеріально-правових і процесуальних гарантій зміни громадянами юридичного титулу права постійного користування земельною ділянкою
на право власності чи право оренди. Переоформлення
відповідних прав включає також земельно-кадастрові
роботи та інші послуги, які суб'єкти підприємницької
діяльності надають на платній основі, встановлюючи їх
розцінки на свій розсуд. Таким чином, постійним землекористувачам не гарантована можливість зміни законно
набутого права за сприяння і за рахунок держави, яка є
ініціатором таких змін.
На підставі наведеного Конституційний Суд України,
серед іншого, дійшов висновку, що пункт 6 Перехідних
положень Земельного кодексу України від 25.10.2001 №
2768-III через відсутність встановленого порядку переоформлення права власності або оренди та унеможливлення безоплатного проведення робіт із землеустрою
і виготовлення технічних матеріалів та документів для
переоформлення права постійного користування земельною ділянкою на право власності або оренди в строки,
визначені Кодексом, суперечить положенням частини
четвертої статті 13, частини другої статті 14, частини
третьої статті 22, частини першої статті 24, частин першої, другої, четвертої статті 41 Конституції України.
Таким чином, право постійного користування земельними ділянками зберігається за сільськогосподарськими
підприємствами та фермерськими господарствами без
встановлення кінцевого строку. Відзначимо, що головною перевагою постійного користування земельною
ділянкою є можливість для постійних землекористувачів, як і землевласників, сплачувати земельний податок,
розмір якого визначається відповідно до чинного законодавства, на відміну від орендної плати, величина якої
встановлюється договором.

ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ ЗЕМЛЮ
НА ПІДСТАВІ РАНІШЕ РОЗРОБЛЕНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ?

В 2012 році з метою приватизації земельної ділянки я виготовив технічну документацію із землеустрою
щодо складання державного акту на право власності на
земельну ділянку. З 1 січня 2013 року державні акти на
право власності не видаються, а вказана технічна документація виключена з переліку землевпорядної документації. Чи може місцева рада прийняти рішення про
передачу мені у власність земельної ділянки на підставі
розробленої документації?
Власник ОСГ Іван Падалка.
Законом України від 14.05.2015 № 418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
формування земельних ділянок та їх державної реєстра-
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ції на підставі документації із землеустрою, розробленої
до 2013 року» пункт 2 розділу VII Закону України «Про
Державний земельний кадастр» було доповнено абзацом
п'ятим згідно з яким: «у разі якщо до 1 січня 2013 року
була розроблена технічна документація із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право на
земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у
власність або надання в користування, у тому числі на
умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку
не внесені до Державного реєстру земель, державна реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі
зазначеної технічної документації із землеустрою в порядку, встановленому законом».
Тобто, приватизація земельної ділянки може бути
здійснена на підставі вже розробленої технічної документації.

ПРОЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ: ОСТАННІ
ЗМІНИ

Що змінилося у механізмі розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь з 27 червня
2015 року?
Василь Максюта, Київська область.
27 червня 2015 року набрав чинності Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою». Ним, зокрема, були
значно лібералізовані положення законодавства щодо
порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь.
Що ж змінилось?
По-перше, до цього часу зазначені проекти землеустрою в силу пункту «г» частини першої статті 186
Земельного кодексу України та пункту 9 Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 113 підлягав
обов’язковому погодженню з відповідною сільською,
селищною, міською радою чи місцевою державною адміністрацією. Наразі необхідність такого погодження
скасовано. Новою редакцією пункту 8 статті 186 Земельного кодексу України встановлено, що: «проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, не підлягають
погодженню».
По-друге, прийнятим Законом шляхом внесення змін
до статті 9 Закону України «Про державну експертизу
землевпорядної документації» було скасовано обов’язковість проведення державної експертизи вказаних проектів землеустрою.
Слід також додати, що необхідність проведення вищевказаних погоджень та експертизи до цього часу передбачено пунктами 9 – 11 Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2
листопада 2011 р. № 113. Проте вказані положення застосуванню не підлягають з огляду на їх невідповідності
пункту 8 статті 186 Земельного кодексу України та статті
9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації».
Юридичний відділ АФЗУ

Редакційна рада:
Президент АФЗУ
Іван Томич
Генеральний директор ССОКУ
Василь Кононенко
Керівник інформаційноконсультативного центру АФЗУ
Олег Кирницький
Юрист АФЗУ
Василь Горбачов
Пороченко Максим

Друк: ТОВ "Прес Корпорейшн
Лімітед"
21034 м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А
Тел.: (0432) 55-63-97
Підписано до друку - 30.09.2015
Віддруковано - 30.09.2015
Віповідальність за зміст рекламноих
оголошень несе рекламодавець.
Наклад - 8100 примірників.
Замовлення № 157809
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ДРОН СЕРЕД ЯСНОГО НЕБА

Глобальні зміни і нововведення відбулися у сфері робототехніки та автоматизації різного обладнання, починаючи від промислових верстатів, військової
техніки і закінчуючи сільським господарством.
Одним з найбільш яскравих прикладів, безумовно,
є розробка людством безпілотних літальних апаратів.
Історія цих апаратів починається швидше на воді
ніж у повітрі. В 1899 році, винахідник, фізик і інженер Нікола Тесла сконструював і продемонстрував
громадськості перший у світі радіокерований кораблик.
Наступним «безпілотником» виявилося не судно,
а літальний апарат. Військовий інженер і винахідник
Чарльз Кеттерінг у 1910 році, натхненний успіхами
братів Райт запропонував створити літальний апарат
керований не людиною, а годинниковим механізмом,
який в певний час скидав свої крила і падав на ворога. Дивно, але, незважаючи на інноваційну і екстравагантну ідею, Кеттерингу дали зелене світло і з
допомогою фінансування з армії США йому вдалося
створити кілька робочих моделей.

Проривним для безпілотників XX століття став
1933 рік. Силами інженерів Великобританії був розроблений перший БПЛА, який був до всього іншого
багаторазового використання. Проект отримав назву
DH.82B Queen Bee, і представляв собою відреставровані моделі біпланів Fairy Queen, якими управляли
дистанційно з корабля по радіо. І саме цьому безпілотному судилося стати літаком-мішенню для май-

бутніх асів і зенітників. DH.82B Queen Bee служив
ВВС її Величності з 1934 по 1943.
Незважаючи на те, що після Другої Світової війни БПЛА так чи інакше активно використовувалися
лише США та СРСР, на даний момент провідним лідером в розробці і застосуванні безпілотників вважається саме США. За значущістю розвитку технологій
в даній сфері необхідно відзначити не тільки США,
але й Росію, Ізраїль, а також Великобританію, яка
розширила свій парк безпілотних літальних апаратів
в березні 2014 року.
Цивільні безпілотні літальні апарати
Перші цивільні літаки з’явилися лише в 2000 році
і суттєво відрізнялися від своїх попередників, однак
темпи розвитку цієї окремої гілки вражають набагато
сильніше.

Вже зараз в США законодавці серйозно стурбовані. На даний момент Федеральне управління цивільної авіації США просто не піде на такий крок, як дозволи на введення в експлуатацію транспортних дронів, а ймовірне «так», можливо не раніше 2020 року.
Та й назвати дрони безпечними навряд чи можна.
Випадки збою техніки далеко не рідкість, а коли на
густонаселену територію падає важкий дрон, у якого
в наявності вибухонебезпечні батареї і гострі гвинти,
то така затія здається менш цікавою.
А ось у Європі, крім відсутності правової бази, не
можуть дозволити собі вкладатися в програму з розвитку безпілотних літальних апаратів.
Через загальноєвропейський підхід до цього питання існує ймовірність того, що ринок зможуть зайняти виробники з країн, що розвиваються.
Зараз пілотовані літаки обходяться набагато дорожче безпілотників як в плані обслуговування так і
в плані виробництва, навчання і підготовки пілотів.
Безпілотні літальні апарати витрачають набагато
менший обсяг палива завдяки своїй вазі, при цьому,
не виключається можливість використання альтернативних видів палива. Так, наприклад, на думку
переважної більшості авіаконструкторів, можливий
перехід на кріогенне паливо, яке використовується

космічними літальними аппаратами.
Безпілотник вільно приземляється на невелику
злітно-посадкову смугу не більше 600 метрів, не кажучи вже про безпілотники класу «мікро».
Фахівці агро господарств все частіше вдаються
до допомоги дронів.
Коло завдань досить широке. В першу чергу це
оперативний моніторинг посівів з точки зору агронома, у другу - охорона угідь.
Подібна практика процвітає у східних країнах
(Китай, Японія), в розвинутих (США) і аграрних
(Бразилія).
Використовуючи дані, зібрані радіокерованими
апаратами, можна вчасно помітити хвороби і загибель
врожаю, проблеми з ґрунтом, зміни в кількості та якості рослин. Крім того, можливо своєчасно виявити
протиправну діяльність на ділянці відповідальності,
а також стежити з повітря за загоряннями та іншими
не бажаними природними і техногенними факторами.
Стало популярним використання дронів для внесення трихограми.
Для оцінки стану рослин використовують коптери,
оснащені NDVI камерами.
Їх принцип дії досить простий: здорові рослини
відображують більше інфрачервоного випромінювання, хворі — менше. Також здорові рослини відрізняються візуально і під час денного польоту БПЛА
фахівці-аграрії можуть помітити зміни у рослинності
або грунті, які поки незрозумілі техніці.
Визначивши проблемні ділянки поля, можна значно заощадити на обприскуванні полів, покриваючи
хімікатами лише ту територію, де це дійсно необхідно та не витрачаючи їх даремно на здорові рослини.
Особливо цінні такі можливості у великих господарствах, де дуже складно стежити за розвитком рослин
і за зміною ґрунту по всій площі.
У сільському господарстві частіше застосовують
дрони на базі платформи DJI F550.
Вони оснащені цифровою камерою (передають
сигнал по захищеному каналу з частотою 2,4 Ггц),
системою бездротового з’єднання, а також системою
позиціонування. Під захисним кожухом знаходяться
кріпильні елементи, які допомогають розпорошувати
трихограми.
Дрони можна запрограмувати на автоматичне керування: вони можуть літати по кільком заданими
траєкторіями, автоматично виконуючи свою роботу.
Комплексні рішення у сфері використання дронів
для потреб сільського господарства та для промислового застосування надає компанія Xtreme,
http://2kids.com.ua
Адреса: м. Одеса, вул. Троїцька, б. 42,
Тел.: (048) – 701 – 82 – 26, (044) – 360 – 12 - 97,
(050) – 390 – 67 - 46

УСПІХ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЕКЦІОНЕРА

Як розповів нашому кореспонденту Володимир Петрович, перші „домашні” експерименти він здійснював
на присадибній міні-фермі років 20 тому. Вони дали обнадійливі результати, але часу на серйозну роботу завжди бракувало, а в селекції шлях від вдалого гібриду до
реєстрації нової породи іноді займає десятиліття, і це
лише за умови, що результати жодним чином не можна
спростувати як випадкові.
А оформити результати своїх дослідів належним чином потрібно з посиланнями не на „домашню” ферму,
а на зареєстроване звірогосподарство, наділене всіма

потрібними статутами, паспортами, ліцензіями та іншими офіційними документами. Ось таку звіроферму й
створював наш герой протягом останніх 18 років. Для
початку він орендував занедбану колгоспну звіроферму,
на якій працював тривалий час. Каже, не міг спокійно
уявити, що вона разом із чотириногими мешканцями
може просто зникнути, а він залишиться без улюбленої
справи.
Непомітно сплинули нелегкі роки, сповнені напруженої творчої роботи, і ось перед нами свіже фото, на якому
Гуцалюк і його помічники Юрій та Лінда демонструють
читачам нашого видання маленьких звірят, виведених у
результаті наполегливої селекційної роботи. Це гібриди сріблясто-сірої лисиці (так званої „чорнобурки”) і
полярного песця. Цуценята-альбіноси мають повністю
біле хутро і голубі очі. Слід зазначити, що це не перший
приплод, такі малята вже народжувалися, і не випадково, а згідно з програмою звіроводів. Зараз їх на фермі
налічується 8 самців і 30 самок, а далі звіроводи мріють
вже про сотні звірят, хутро яких майже вдвічі дорожче за
батьківське.
Результати селекції більш ніж переконливі, можна
реєструвати нову породу, а Володимир Петрович, який
недавно переніс серйозну хворобу, все ніяк не знайде
для цього часу. Адже його плеканці потребують і турботи, і ласки, і постійного контакту з людиною. Натомість
сусід, керівник ТОВ „Волочиськ-Агро” Ігор Васильович
Данилюк, ніяк не враховує цього: то дорогу до ферми
купами гравію перегородить, то шлагбаум встановить
такий важкий, що годі хворій людині підняти. Справа в
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тому, що та злощасна дорога (близько 400 м), яка мала
комунікувати два згаданих підприємства з рештою світу,
прокладена попередніми господарями по землях загального користування. Нікому вона не заважала аж до 2011
року, коли фермеру стали чинити перешкоди на його
шляху до звіроферми. Про це наша газета вже писала
(№ 1 - 2 за січень 2015 року). Тоді ми порадили В.П. Гуцалюку спробувати домовитися про добросусідські відносини безпосередньо з генеральним директором ТОВ
„Волочиськ-Агро” І. В. Данилюком. Мабуть, погано
домовлялися, бо посадовці Волочиської райдержадміністрації Хмельницької області час від часу змушені втручатися в цю ситуацію. Втім, їхні рекомендації зазвичай
такі: „... питання щодо перешкоди керівництвом ТОВ
„Волочиськ Агро” проїзду до земельної дялянки Гуцалюка В. П. вирішити шляхом звернення до правоохоронних органів або до Державної інспекції сільського господарства в Хмельницькій області”.
Ось і ламає голову сивочолий селекціонер – чи поспішити зареєструвати нову породу звірят і відзначити
своє наукове досягнення, чи знову зігнути спину перед
заможнішим сусідом, щоб уладнати чергове непорозуміння та запобігти загибелі негодованих і непоєних звірят і розоренню звіроферми.
Ми сподіваємося, що здоровий глузд нарешті переможе, і між волочиськими підприємцями Гуцалюком і
Данилюком запанують добросусідські стосунки, якими
віддавна славилися люди на Хмельниччині.
Спілкувався наш кореспондент
Володимир Ярченко
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НОВИНКА
СТАНЬТЕ БОГАТИМ ТА УСПІШНИМ!
РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ - БИСТРІ ГРОШІ!
НОВІТНЯ, ВИСОКО - ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ШВИДКІСНОЇ
ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ТА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Зібрали врожай. Маєте гроші. Хочете збільшити свій прибуток в три рази - купіть поросят, бо майже 90%
ви-рощеного зерна в Україні у 2015році - це фуражне зерно і на м’ясо ціни збільшилися. Прибутковий бізнес вам
гарантовано! Розроблено технологію світового сучасного рівня годування тварин зволоженим ферменто-ваним
кормом - гомогенною кормовою суспензією (г.к. с.) з суміші зернових. Годування ферментованими зволоженими
кормами 20 голів свиней за рік дають 100 – 110 тис. грн. чистого прибутку. І, як ре-зультат, швидкі гроші, а
прибуток в три рази перевищує витрати (Не в відсотках, а в рази!!!).
Агрегати на сьогоднішній день працюють вже в 7500 фермерських господарствах України та зарубіжжя.
Більшість з них стали успішнішими фермерами та підприємцями.
Маємо схвальні відгуки експертів та фахівців з тваринництва.
Кормоагрегати «Мрія»16 модифікацій , різної потужності, від 5 до 5000 голів на утриманні тварин на відгодівлі:
свиней, по-росят, телят, ВРХ, овець, кролів, нутрій, птиці та риби в водоймищах, забезпечують нову передову технологію
Данії, Франції, Бразилії, США та інших передових держав в відгодівлі тварин зволоженими ферментованими гомогенними кормами із суміші зернових та інших компонентів.
Дана технологія розроблена на науковій основі,пройшла іспити в підрозділах Академії аграрних наук, сертифікована
держстандартом України, має патент на винахід і є гарантом здорового етологічного розвитку та утримання тварин. Рекомендовано ведучими інститутами з тваринництва до серійного освоєння та втілення в господарствах України.
На сьогоднішній день це безпрограшна найприбутковіша технологія у світі.
Привабливі ціни від виробника: від 250 до 2800 $ (по курсу в гривнях).
Окупність агрегатів від 10 днів до одного місяця – це швидке, успішне повернення вкладених грошей!
Заводська гарантія 1 рік та 10 років до капітального ремонту.
АКГСМ-06А
(до 10голів)

АКГСМ-05 М
(до 300голів)

АКГСМ- 04А
(до 20голів)

АКГСМ-01А;
(до 1000голів)

АКГСМ- 04
(до 40голів)

АКГСМ-01;-01М
(до 1200голів)

АКГСМ-03
(до 100голів)

АКГСМ-05А
(до 200голів)

ПКУ- 01
КУК-01-200/400
(сухі корми та
( готує одночасно
коренеклубнеплоди) сухі та зволожені корми)

Р.S. Центр також виконує, недорого, без зупинки підприємства, реконструк-цію свиноферм з заміною старого обладнання на агрегати нового покоління, які забезпечують вихід зволожених ферментованих кормів із суміші зернових та їх
роздачу. Це найкра-ща новітня високоприбуткова технологія на сьогоднішній день у світі, яка окуповує себе за 30-60днів.
Сміліше беріться за фермерство, не пошкодуєте! Ми гарантуємо Вам успіх!
По програмі розвитку тваринництва в Україні, передбачена знижка 5% на всі агрегати.
Адреса прямого виробника кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»:74900, Херсонська область, м. Нова Каховка,
вул. М. Букіна, 52, т/ф (05549) 7 – 08 – 88, 7 – 08 – 01, (050) 848 – 50 - 68, (098) 346 – 35 - 22
Е.mail :mriya-08@mail.ru, Інтернет – сайт: - www. agrokorm.info

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

