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ОСІННЯ МОБІЛІЗАЦІЯ НА ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ!
ОБ’ЄДНУЙМОСЯ ПРОТИ
РЕЙДЕРСТВА!!!

Такою була головна теза пресс-конференції, яка
відбулася 30 серпня 2016 року за ініціативи АФЗУ.
Матеріал на сторінці 3 видання.

ЗНЕВІРЕНІ ВЛАДОЮ ФЕРМЕРИ
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ПРИЇХАЛИ ШУКАТИ ЗАХИСТУ У
ЄВРОСОЮЗУ!

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ
ОБ’ЄДНУЄ ЗУСИЛЛЯ ПЕРЕД ЗАГРОЗОЮ, ЩО СКЛАЛАСЯ
У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Матеріал про проведення розширеного засідання за участі провідних наукових фахівців та політичних авторитетів

у зв’язку з ситуацією, що склалася в сфері земельних відносин читайте на сторінці 2 видання.

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

Матеріал читайте на сторінці 13 видання.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ
ОБ’ЄДНУЄ ЗУСИЛЛЯ ПЕРЕД ЗАГРОЗОЮ, ЩО СКАЛАСЯ В
СФЕРІТомич
ЗЕМЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН
проінформував про загрози і виклики, які несуть присутніх на тому, що українці повинні усвідомити, що
в собі останні інновації влади що до запровадження
ринку землі.

Засідання відбулося в приміщенні Національної академії аграрних наук 18 серпня 2016 року. Участь у ньому взяли, окрім членів Комітету, віце-президент НААН ,
д.е.н., професор Жук Валерій Миколайович, д.е.н, проф.
Молдаван Любов Василівна, Герой України, Народний
депутат 1, 2 та 4 скликань Хмара Степан Ількович, Народний депутат 1 – 4 та 6 скликань Стецьків Тарас Степанович, перший генеральний прокурор України Шишкін Віктор Іванович, народний депутат України 3 скликання Жердицький Віктор Юстимович, академік, д.е.н.,
проф. Новаковський Леонід Якович.
Головними причинами проведення цього засідання стали систематичні випадки рейдерських захоплень
фермерських земель, корупція в органах місцевої влади
та Держгеокадастру, відсутність законодавчих змін та
можливість відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 січня 2017 року, а
особливо збурило селян намагання чиновників узаконити порушення їх прав шляхом законодавчого запровадження емфітевзису – перепродажу прав оренди без
згоди власника.
На початку засідання Комітету його співголова Іван

А підсумовуючи зібрання інший співголова Комітету, дисидент, Народний депутат України багатьох скликань, Герой України Степан Хмара акцентував увагу

лише вони самі повинні стати на захист української землі, чи то від військового загарбника, чи від доларового.
В іншому випадку – будемо мати серйозну загрозу існуванню Української Держави.

Степан Ількович також вказав на три основні напрямки законотворчої діяльності громадських організацій аграрного сектору:
- Заборона ринку землі. Навіть вислів «… продаж
землі сільськогосподарського призначення» повинен
бути заборонений для вживання.
- Прийняття закону про делатифундацію та напрацювання нормальних законів про оренду землі, в яких
будуть передбачені цивілізовані загальноприйняті положення.
- Прийняття закону про охорону землі, де буде запроваджена найсуворіша кара за недбале поводження з
землею.
В результаті активного обговорення земельних
проблем всіма учасниками зібрання було напрацьовано рішення Комітету, яке ми наводимо на сторінках
видання.

РІШЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ

Розглянувши та обговоривши загрози, виклики та шляхи врегулювання земельних проблем у зв’язку з можливим запровадженням ринку землі з 1 січня 2017 року, вирішили:
1. Звернутися до українського народу, громадських організацій та політичних партій щодо об’єднання зусиль в цей доленосний час для Української нації перед загрозою, що склалася у сфері земельних відносин, збереження та захист українських земель, недопущення їх розпродажу, що може стати загрозою української державності.
Ми об’єднуємося з метою відвернути загрозу та розбудувати українську державу
воістину незалежну, демократичну, в основі якої має бути принцип – розвиток фермерського устрою у сільському господарстві з урахуванням інтересів всього українського селянства, української нації, де є утвердження заможного селянина-господаря,
подолання бідності в суспільстві, укріплення віри та впевненості у власну країну.
2. Звернутися до Голови Верховної Ради України та голів фракцій що до прийняття
закону про мораторій на купівлю-продаж та будь-яке інше відчуження земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2021 року.
3. Звернутися до голови Верховної Ради України, голів фракцій, що до неприйнятності законопроекту № 4010 від 15.07.2016 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що до вдосконалення правового регулювання користуванням
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)».
4. Голові Верховної Ради, керівникам фракцій, у зв’язку із загрозливими тенденціями у сфері земельних відносин, рейдерством, корупцією, тінізацією земель, провести протягом вересня - жовтня 2016 року у Верховній Раді України Парламентські
слухання з даного питання з участю громадських організацій та науковців.

5. Звернутися до голів фракцій Верховної Ради України щодо розробки та прийняття нової редакції закону «Про оренду землі» з обмеженнями оренди землі однією
фізичною, юридичною особою, врегулювання орендної плати, захисту прав власників
земельних паїв.
6. Звернутися до Національна академія наук України, Національної академії аграрних наук України, громадських організацій, щодо створення робочої групи по формуванню плану збереження та захисту українських земель, українського села, деолігархізації та делатифундизації аграрного сектору.
7. Комітету, спільно з науковцями, розробити і внести зміни до Цивільного та Земельного кодексів України щодо виключення поняття емфітевзис в частині земель
сільськогосподарського призначення.
8. Комітету, спільно з іншими зацікавленими громадськими об’єднаннями, розробити план інформаційної роботи щодо висвітлення загроз у сфері захисту і збереження української землі.
9. Звернутися до Глав Церков про організацію зустрічі з обговорення питань щодо
захисту української землі.
10. Дане рішення направити Президенту України, Прем’єр Міністру, Голові Верховної Ради, керівникам фракцій Верховної ради україни, громадським організаціям,
політичним партіям, засобам масової інформації, інформувати громадян України.
За дорученням, Президент АФЗУ І. Томич
18 серпня 2016 р., м. Київ.

СТВОРЕНО АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ КОМІТЕТ ПРИ АФЗУ

Шановні голови обласних, районних Асоціацій, фермери! У зв’язку з чисельними зверненнями щодо рейдерських захоплень врожаїв, майна, землі, вбивств,
викрадень фермерів, при АФЗУ створено «АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ КОМІТЕТ».
Головою Комітету обрано Народного депутата України VII скликання, радника
голови МВС Апостола Михайла Володимировича

Контакти: 01042, м.Київ, вул. П. Лумумби, 21. Тел.: 044 - 228 - 48 – 19.
Електронна пошта:farmasuk1@ukr.net.
Просимо поширити цю інформацію серед фермерів,селян та повідомляти про
факти злочинів. Хлібороби мають право на достойне життя!
Не терпи! Разом ми досягаємо більшого!

На каналі YouTube створено Перший селянський інформаційний канал
"ВІЛЬНИЙ СЕЛЯНИН"
Дивіться нас за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCm9HerV0Yust9QuosAlSj2w,
та слідкуйте за діяльністю Асоціації на сайтах farmer.co.ua, coop-union.org.ua
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ОБ’ЄДНУЙМОСЯ ПРОТИ РЕЙДЕРСТВА!!!

Відкриваючи пресс-конференцію, Президент АФЗУ наголосив, що влада жодним чином не переймається проблемами
українського села, яке сьогодні перебуває на межі знищення.
Так, у Верховній Раді зареєстрований проект закону "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання користування земельною
ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)".
Автори законопроекту вважають емфітевзис аналогом оренди землі: землекористувач може продавати це право без згоди
власника. Не вводячи учасників у дискусію щодо термінів та
їх застосування в державній практиці Іван Федорович зауважив, що подібними актами намагаються завуалювати правду.
А вона така: стан справ у сфері земельних відносин загрожує
українській державності. Не більше й не менше.
Аргументуючи цю заяву, очільник українських фермерів
назвав головні фактори, які прямо чи опосередковано впливають на ситуацію. Найголовніший з них – це тінізація землі.
В тіньовому обігу на сьогодні перебуває до 10 млн.га. земель,
це практично 5 європейських країн, таких як Нідерланди.
Щорічні втрати України сягають майже 300 млрд.грн., а втрати від тіньового використання природних ресурсів, таких як
пісок, камінь, бурштин, нафта, газ і т. д., складає ще близько
500 млрд. грн. Тінізація землі і природних ресурсів сприяють
поширенню корупції і криміналізації земельних відносин,
аж до рейдерських схем знищення середніх і дрібних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств.
Таких схем багато, але найбільш поширені такі:
- захоплення фермерських земель економічно-адміністративними методами;
- відчуження, з використанням шантажу й примусу, корпоративних прав фермерських господарств;
- відкритий терор проти фермерів та їх сімей: погрози,
залякування, знищення майна, захоплення врожаю, викрадення та інші злочинні діяння;
- фізичне знищення голів фермерських господарств.
Слід зазначити, що в умовах бездіяльності правоохоронних органів, які вперто «не помічають» злочинної діяльності
криміналітету, лише за один рік знищено понад 2 тис. фермерських господарств, які давали роботу 40 - 50 тисячам

селян, це як мінімум, а ще й допомагали рятувати село від
злиднів.
На тлі постійного загострення соціально - економічної
ситуації на селі значна частина селян виживає лише за рахунок особистого селянського господарства і земельного паю,
але отримати дохід від власного господарства стає неможливо, адже ціна на молоко на сьогодні складає 2,5 - 3 грн/л.,
що є збитковим, а м’ясо, овочі, фрукти складніше продати,
ніж виробити. Внаслідок із сіл втікають не тільки молоді
люди, а й всі, хто може працювати. За кілька останніх років у
сільській місцевості 1,5 млн. домівок стали пустками, тобто
з українського села виїхало біля 5 млн. людей. Втрата людського ресурсу на селі є найбільшою загрозою української
державності. Тінізація, корупція, втрата людського капіталу,
ведуть до екологічних викликів, руйнування селянської поселенської мережі, нестабільності в суспільстві.
Загнавши Україну в найглибшу боргову яму Міжнародного валютного фонду, пани у вишиванках та різнокольорових краватках вже не чують голосу своїх годувальників,
натомість вони справно виконують чергові забаганки МВФ
та інших кредиторів. А ті через своїх „експертів” радять відібрати у селян землю. Щоб остаточно перетворити Україну на
жебрачку. Відтак і наші недолугі чиновники мріють дограбувати село – як не купівлею землі, то рейдерством. Саме тому,
закликав Іван Томич, мусимо боротися не тільки за продовження мораторію на розпродаж української землі, але й за
повну заборону торгівлі нею. А рейдерству дамо бій. Коли
можновладці зрозуміють, що селянські бунти залишать їх голодними, вони почують нас.

Про факти протиправних дій щодо фермерів розповіли в
своїх виступах фермери, учасники прес-конференції:
Василь Мальований: 14 вересня 2015 року скоєно резонансне вбивство фермера Мальованого В. В, на Київщині,
якого було по звірячому закатовано і вбито у власному будинку. За інформацією племінника загиблого, до цього часу
слідство не закінчене, вбивць не покарано.
Анатолій Гайворонський: з жовтня 2007 року по 2014
рік в Дніпропетровській області скоєно низку злочинів (розбійний напад, завдання тяжких тілесних ушкоджень, викра-
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дення фермера організованою злочинною групою тощо), за
якими протягом тривалого часу не проводиться розслідування. Прокуратура та слідчі органи області ігнорують розслідування, навіть після особистих вказівок трьох Президентів
України. Цьогоріч маємо ще один кричущий факт: 17 серпня
викрадено голову фермерського господарства «Зоря» Володимира Зоренка з Юр’ївського району. До цього часу його
доля невідома. Правоохоронці звично відмовчуються. (Від
редакції: на час виходу газети з друку Володимира Зоренка
знайдено. Його життю нічого не загрожує).
Дмитро Пожидаєв повідомив, що в 2014 році здійснено
крадіжку врожаю, шахрайське пограбування майна у його
батька, фермера Віталія Пожидаєва з Маріїнського району
Донецької області. Корумповані чиновники блокують розслідування злочину. Рішення суду не виконується.
Юрій Цапун з Житомирщини розповів, що проти нього
та його СФГ «На валах» скоєно низку злочинів, у тому числі й правоохоронцями: пограбування майна господарства,
завдання тілесних ушкоджень, вилучення документів фермерського господарства. Корумповані правоохоронці блокують розслідування злочинів.
Петро Головієнко з тієї ж області: в 2014 році здійснено пограбування врожаю його фермерського господарства
«Нона», за відвертого сприяння найнятих зловмисниками
правоохоронців. Злочин не розкрито, винних не встановлено,
збитки не відшкодовані.
Григорій Наконечний з Київщини: вчинена спроба знищення виконкомом Семенівської сільської ради Баришівського району Київської області фермерського господарства
тваринницького напрямку «Віра, Надія, Любов». Сільська
рада своїм рішенням № 41 від 06.07.2016 року неправомірно
зобов’язала припинити діяльність фермерського господарства, яке працює на законних підставах, сплачує податки і
годує баришівчан органічними молокопродуктами. (Від редакції: матеріал про господарство Григорія Наконечного на
сторінках газети).
Микола Бойченко: скоєно пограбування фермерського
господарства „Межирічка” Житомирської області –викрадено врожай віко-вівсяної мішанки на суму 1,5 млн. грн. Кримінальна справа не порушена, розслідування не проводиться.
Президент АФЗУ поінформував присутніх, що 18 серпня
2016 року ситуацію, яка склалася, було розглянуто на засіданні Всеукраїнського комітету захисту рідної землі, і було
прийняте відповідне рішення, яке розміщене на 2 сторінці
видання.
Підбиваючи підсумки прес-конференції, Іван Томич підкреслив, що сьогодні АФЗУ разом з іншими громадськими
організаціями закликає селян до єдності та звертається з вимогами до силових структур, Верховної Ради, Уряду, Президента терміново вжити заходів щодо врегулювання соціально - економічної ситуації яка склалася на селі. Інакше ситуація може вийти з-під контролю, і тоді країну можуть охопити
селянські заворушення, які зметуть чиновників усіх рівнів і
мастей ефективніше за будь-яку люстрацію.

Підготував Володимир Майський

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЕМФІТЕВЗИС
НЕ ВІДПОВІДАЄ СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ!

Пропонуємо увазі читачів експертну оцінку проекту Закону України № 4010 «А» від 15.07.2016р. «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
правового регулювання користування земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис)» здійснену науковцями Державною установою «Інститут економіки та
прогнозування НАН України».
Проект зазначеного Закону не відповідає законодавчій
практиці інституалізації ринку земель сільськогосподарського призначення, які поширені в західноєвропейських й інших
країнах світу.
Жодна стаття зазначеного проекту не має на меті забезпечення земельних умов для формування і розвитку господарств,
власники яких працюють безпосередньо на виробництві і формують середній клас на селі – тобто, тих суб'єктів господарювання, які виступають системоутворюючою соціальною групою збереження сільських поселень і облаштування сільських
територій, як це має місце в країнах Європейського Союзу, до
яких прагне приєднатися Україна.
Для досягнення мети західноєвропейське законодавство (і не тільки):
• унеможливлює право на оренду, купівлю, будь-яку
іншу форму сільськогосподарського землекористування
за фізичними особами, які проживають в регіоні розміщення угідь, що придбаваються; працюють безпосередньо в господарстві на сільськогосподарських роботах;
відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам (
мають сільськогосподарську освіту та/або встановлений
термін професійного стажу тощо);
• містить запобіжні заходи з упередження концентрації сільськогосподарських угідь шляхом обмеження
землекористування одним суб'єктом підприємництва та
норми, які сприяють малим фермам перерости у середні
та оптимально великі господарства;
• інституалізує механізми недопущення демпінгу цін та спекулятивних операцій на ринку сільськогосподарських земель;

• легалізує інституції з функціями регулювання
ринку сільськогосподарських земель та фінансової підтримки розширення землекористування фермерськими
господарствами.
Проект Закону України не пропонує зазначених й інших
норм, які сприяли б зміцненню середнього класу на селі. Натомість всі доповнення і зміни спрямовані на посилення тенденцій розширення доступу до користування землями сільськогосподарського призначення промислово- торгово-фінансового капіталу.
Так, відповідно до змін частини першої статті 135 Земельного кодексу України, переможцем земельних аукціонних торгів, допуск до яких нічим не обмежений, визнається учасник,
який запропонував найвищу ціну. Зрозуміло, що найбільше
можуть запропонувати і набути угіддя в користування, насамперед, сьогоднішні власники агрохолдингів й інші корпорації,
а не малі і середні виробники. По-перше, останні не мають
для цього необхідних власних нагромаджень, по-друге, держава не сприяє їхньому доступу до довгострокового пільгового
кредитування придбання угідь, як це має місце у європейській
і світовій практиці.
У цілому введення ринку угідь на засадах емфітевзису не
витримує критики. Набуття довгостроково права емфітевзису
по змісту, за запропонованим проектом, близьке до набуття
права власності на угіддя: емфітевт може продати право емфітевзису, здати його в аренду, віддати в заставу при одержанні кредиту, передати у спадок, тобто використовувати на свій
розсуд, без узгодження з власником земельної ділянки (захист
прав сьогоднішніх власників земельних ділянок (паїв) у даному проекті взагалі відсутній).
Інститут емфітевтичної аренди застосовувався Римською
державою з метою заселення і освоєння імператорських некультивованих земель, насамперед в Африці. Те ж саме згодом
мало місце в колоніальних країнах Латинської Америки. У наш
час ринок емфітевзису відсутній, оскільки з ростом населення
та із зменшенням світових сільськогосподарських угідь неос-
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воєних земель майже немає. Навпаки у країнах ЄС, США й інших за державного фінансування деградовані землі тимчасово
виводяться з обробітку з метою відновлення їхньої родючості.
В Україні всі землі знаходяться в обробітку, розораність
угідь практично найвища в світі, в межах 3 млн. га, як мінімум, їх необхідно виводити з обробітку для відновлення продуктивності. До ринку ж оброблюваних земель емфітевзис
застосовуватися не може.
Отже, ініціатори законопроекту «витягнули» з історичних
полиць такі юридичні інструменти, які в обхід мораторію на
купівлю-продаж угідь дозволяють оброблювані землі заполучити тим, хто має для цього кошти. На засадах права емфітевзису проект зазначеного Закону відкриває значні додаткові можливості для концентрації сільськогосподарських угідь
в руках як вітчизняних, так, і через різні схеми, – іноземних
корпорацій, веде до обезземелювання малих виробників сільськогосподарської продукції – власників земельних паїв, унеможливлення розвитку фермерства – основи організаційного
устрою європейських й інших країн, розорення традиційних
підприємств з усіма негативними наслідками для селянства та
продовольчої незалежності України.
Загальний висновок:
1. Даний проект Закону має бути відхилений, як такий, що не
відповідає загальноприйнятим у світовій практиці принципам
організації ринку земель сільськогосподарського призначення.
2. Необхідно вилучити із чинного земельного законодавства
емфітевзис щодо оброблюваних угідь.
3. Привести вітчизняне законодавство щодо організації ринку земель сільськогосподарського призначення у відповідність
із західноєвропейським земельним законодавством в контексті
Угоди про Асоціацію між країнами ЄС та Україною.

Д. е. н, професор Молдаван Любов Василівна
Д. е. н., член-кореспондент НАНУ
Бородіна Олена Миколаївна
Д. е. н, професор Шубравська Олена Василівна
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ЧЕРГОВА РАДА АФЗУ: ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ТА БАГАТООБІЦЯЮЧІ ПРОЕКТИ

12 вересня відбулося чергове засідання Ради АФЗУ,
участь у роботі якої взяли представники законодавчої
та виконавчої гілок влади: заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин Вадим Івченко, директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку
підприємництва на селі Мінарополітики Андрій Стефанович, директор Департаменту управління державною власністю Мінекономіки Олена Дяченко, радник
Міністра МВС Михайло Апостол, генеральний директор Укрдержфонду підтримки фермерських господарств Іван Слободяник.
Перед початком роботи ради, президент АФЗУ повідомив, що в Донецькій області пройшли збори фермерів в частині районів та відбулася обласна конференція, де було обрано голову обласної організації – ним
став Олександр Зубенко. Іван Томич привітав всіх з
відновленням роботи організації в Донецькій області
та вручив витяг з Реєстру, що підтверджує офіційну реєстрацію організації.
У своєму виступі президент АФЗУ доповів по питанню Рішення Комітету захисту рідної землі та зупинився на роботі, яка вже виконана згідно цього рішення.

На його переконання вже на цей час багато зроблено. Проведено безліч зустрічей у Верховній Раді з рядом фракцій та депутатських груп, проведено велику
роботу в аграрному комітеті. Після підтримки в фракції
політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" розпочалася робота з фракціями «Воля народу»,
«Радикальної партії», «Народного фронту» та іншими
і отримано від них позитивні сигнали про підтримку
вимог селян. Але цього не достатньо. Необхідно працювати з депутатами на місцях, в областях та районах
та вимагати від них підтримки вимог фермерів.
Рішення Комітету захисту рідної землі було одноголосно підтримано членами Ради АФЗУ.
В наступному питанні, винесеному на засідання,
«Діалог фермерів і влади» першим виступаючим був
Вадим Івченко. Він розповів про основні завдання які
наразі стоять перед ним та аграрним комітетом.

земля не буде занесена в публічну карту.
Нинішній податок за землю під господарськими
дворами не підйомний для фермерів, особливо хто займається тваринництвом. Необхідно повернутися до
норми, яка була до внесення змін Податковим кодексом.

Стосовно коштів на підтримку фермерів та сімейних ферм – ми передбачаємо на 2017 рік 880 млн. гривень.

Леонід Кириченко, Херсонська область.
Раніше сезонні робітники звільнялися від оподаткування, а сьогодні люди, які приїхали на заробітки на 3 –
5 днів відмовляються офіційно оформлятися у фермера. А податкова за це штрафує. Необхідно запровадити
механізм, який би давав можливість людям заробити
кошти, фермерів звільнив від проблем з фіскалами та
наповнював бюджет держави.

Микола Халупенко, Херсонська область.
У Франції виноробних господарств більше 40 тисяч, а у нас, при природно-кліматичних умовах не гірших – маємо десятки чи сотні, і ті на грані виживання.
А потрібно лише одне – відмінити непомірну ліцензію
в 500 тисяч гривень для малих господарств.

Олександр Чубук, Київська область.
Всі зміни стосовно користувачів землею необхідно проводити коли зібрано врожай. Навіть визначити
це необхідно законодавчо – наприклад, з 1 грудня по 1
квітня. Бо тут вже іде мова навіть не про землю, а про
врожай. А це чиясь праця, гроші, чиїсь кредити, і взагалі, інколи чиєсь життя.
А спец режим ПДВ – це була єдина, чесна, справедлива, прозора та без корупції дотація для аграріїв.

Іван Слободяник, гендиректор Укрдержфонду.
Минулого тижня, нарешті, Кабінет міністрів прийняв постанову що до розширення порядку використання коштів для підтримки фермерів.
Нею передбачено збільшення надання коштів на
одне господарство до 500 тис. грн., розширено коло
отримувачів коштів – добавлено кооперативи та сімейні ферми, розширено коло учасників в комісіях,
що визначають кому надавати кошти, та передбачено
онлайн-трансляцію реєстра господарств – претендентів на державну підтримку.

Віктор Галич, Полтавська область.
Корупціонери Держгеокадастру в Полтавській області без $500 за гектар пальцем не поворухнуть – будуть вимагати кипу паперів і розтягнуть процес реєстрації договорів оренди на довгі роки.
Необхідно автоматичнее продовження договорів
оренди за умови орендної плати 8%.

Особливо турбує Вадима Євгеновича те, що в Верховній Раді є потужне аграрне лобі, яке поставило собі
за мету запровадити ринок землі і намагається досягти
цього всіма правдами і не правдами. Як приклад – це
прийняття закону про емфітевзис. Також народний
депутат закликав фермерів бути уважними і не допустити «протягування» у раді якогось закону з назвою
«Про обіг земель», навіть нічого не значущого. Бо це
– прямий посил для зняття мораторію на продаж земель. «Наша політична сила здатна дати по рукам тим,
хто захоче запровадити ринок землі» - запевнив Вадим
Івченко.
Стосовно спец режиму ПДВ Вадим Івченко має чітку
позицію: користуватися цією преференцією повинні лише
тваринники, овочівники, тепличники та садівники.
А запровадження єдиного податку з наступного
року точно не буде, бо податковий комітет його навіть
не розглядає.
Євген Дуфанець, Тернопільська область.
Необхідно припинити всі дії з землею, внесення
всіх змін до законів що стосуються землі, допоки вся
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Руслан Хомич, Волинська область.
До законопроекту «Про єдиний податок» необхідно
внести доповнення, які б враховували полісські район
из низькою врожайністю.
Андрій Стефанович, директор департаменту
Мінагрополітики.
Мінагрополітики – єдиний орган який почав опікуватися розвитком сільських територій, ми плануємо
це робити спільно з Державним фондом регіонального
розвитку.

Михайло Апостол, радник міністра МВС А. Авакова.
Вас 40 тисяч – то сила велика! Коли ви зорганізуєтесь – ви будете вирішувати наступний розвиток країни. А захистити себе зможете лише ви самі, завдяки
своїй потужній організації, завдяки системі самозахисту фермерів, яку потрібно створити.

Олена Дяченко, директор департаменту Мінекономіки.
Міністерство економічного розвитку та торгівлі
України, разом з експертами та міжнародними донорами, розглядає можливість фінансування протягом наступних 2 – 3 – х років малого фермерства на суму 1
млрд. доларів США. Це будуть кредити в валюті, але
під низькі відсотки – 2 – 3%.
Михайло Данкевич

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24
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РІШЕННЯ РАДИ АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

Обговоривши питання порядку денного РАДА
АФЗУ:
- по першому питанню порядку денного «Про
співпрацю держави, донорських організацій та
громадянського суспільства щодо розвитку фермерства, кооперації, сімейного фермерства та
сільських територій України»

УХВАЛИЛА:

підтримати співпрацю Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, донорських організацій та
АФЗУ щодо розвитку фермерських, сімейних фермерських господарств, кооперації, розвитку сільських територій, та з даного питання підписати угоду із Світовим
банком.
- по другому питанню порядку денного «Про рішення Всеукраїнського комітету захисту рідної
землі»

УХВАЛИЛА:

підтримати рішення Всеукраїнського Комітету захисту рідної землі від 18 серпня 2016 року.
- по третьому питанню порядку денного «Діалог
влади і фермерів»

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію доповідачів, народного депутата
України, заступника голови Комітету аграрної політики та земельних відносин Івченко В. Є., директора
Департаменту науково-освітнього забезпечення та
розвитку підприємництва на селі Мінагрополітики
України Стефановича А. М., радника Міністра МВС,
народного депутата Апостола М. В., генерального
директора Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Слободяника І. Л. взяти
до відома.
2. Пропозиції АФЗУ до Державного бюджету на
2017 рік.
Звернутися до Кабінету Міністрів України, фракцій, комітетів Верховної Ради України, щодо виділення, із заявлених державою на 2017 рік 5 млрд. грн.
на підтримку аграрної галузі, 3 млрд. грн., для підтримки фермерським, сімейним фермерським, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та
на розвиток дорадництва. Дані кошти направити через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.
Дане рішення ґрунтується на основі обсягу виробництва валової продукції відповідно до категорій виробників, де фермерські, сімейні фермерські господарства виробляють 60% продукції, тому 3 млрд.грн.
складає біля 60 % від 5 млрд.грн.
3. Щодо податкової політики.
Звернутися до Кабінету Міністрів України, фракцій, комітетів Верховної Ради України, щодо збереження податкового законодавства, яке існувало до
01.01.2016 року (законопроект № 3851-1).

ПОДЯКА ЗА ФІНАНСОВУ
ДОПОМОГУ!

Асоціація фермерів та приватних землевласників України висловлює особисту подяку фермерам, головам обласних та районних Асоціацій,
які підтримали ініціативу віце-президента АФЗУ
Ярмолюка І. С. та надали допомогу для статутної
діяльності нашої організації:
Каніболоцькому Леоніду Васильовичу, СФГ
“Престиж”, Дніпропетровська область – фінансова
допомога 20 тис. грн.
Сулімі Олександру Івановичу, голові районної
асоціації Новомосковського р-ну Дніпропетровської області – фінансова допомога 5тис. грн.
Волинській обласній Аоціації фермерів (голова
Субуцький М. Т., заступник голови Хомич Р. М.) –
фінансова допомога 5 тис. грн.
Якуб Івану Миколайовичу, (фермерське господарство "Соната") - голові Чернігівської обласної
Асоціації фермерів - фінансова допомога 5 тис. грн.
Президент АФЗУ Іван Томич

Звернутися до Кабінету Міністрів України, фракцій, комітетів Верховної Ради України, щодо прийняття закону про єдиний земельний податок з врахуванням особливостей поліських регіонів.
4. З метою захисту фермерських господарств від
рейдерських захоплень та злочинів створити при
АФЗУ Антирейдерський комітет (обрати головою
Апостола М. В.).
5. Створити при АФЗУ робочу групу для інвентаризації фермерських проблем та шляхів їх подолання
у складі: Заєць І. О., Шеремета В. В., Кириченко Л. П.
6. Підтримати діяльність Генерального директора
Українського державного фонду підтримки фермерських господарств І. Слободяника в питаннях належного і прозорого фінансування фермерських господарств та запропонувати наступному з’їзду АФЗУ
обрати його до складу Ради АФЗУ та пропонувати
розглянути питання про обрання його віце-президентом АФЗУ.
- Звернутись до голів обласних Державних адміністрацій щодо проведення зустрічей за участю представників АФЗ, керівників прокуратури, Національної поліції, управлінь юстиції, то що з питань запобігання рейдерським захопленням та злочинів проти
фермерських господарств.
- По четвертому питанню порядку денного
«Про акцію АПУ»

УХВАЛИЛА:

1. 20 вересня 2016 року, у відповідності до рішення Страйкового комітету, разом із всеукраїнськими
громадськими організаціями та АПУ провести всеукраїнську акцію протесту селян із наступними вимогами:
У сфері оподаткування:
- прийняття законопроекту № 3851-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, в
тому числі сільгосптоваровиробників»;
- прийняття закону про єдиний земельний податок
з врахуванням особливостей поліських регіонів.
У сфері земельних відносин:
- прийняття закону про мораторій на купівлю –
продаж, та будь - яке інше відчуження земель сільськогосподарського призначення, до 1 січня 2021
року.
- неприйнятності законопроекту № 4010 від
15.07.2016 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового
регулювання користування земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис)».
- у зв’язку із загрозливими тенденціями у сфері земельних відносин, рейдерством, корупцією, тінізацією
ринку земель, провести протягом вересня-жовтня 2016
р. у Верховній Раді України Парламентські слухання з

даного питання з участю громадських організацій та науковців.
- розробки та прийняття нової редакції закону про
оренду землі з обмеженнями оренди землі однією фізичною, юридичною особою, врегулювання орендної
плати, захисту прав власників земельних паїв.
2. Звернутися до авторів законопроекту № 4010-а
щодо його відкликання.
3. Акцію провести з вимогами селян, підприємств
різних форм господарювання, сільської інтелігенції
(без партійної символіки).
- По п’ятому питанню порядку денного «Про роботу власних ЗМІ».

УХВАЛИЛА:

Головам обласних та районних АФЗ провести
роботу щодо активізації власних ЗМІ АФЗУ, а саме:
інформування про наявність сайтів АФЗУ, СУСОКУ,
підписки газети „Вісник Фермер України”, реєстрації
на каналі Ю-Туб „Вільний селянин” всіх фермерів.
- По шостому питанню порядку денного. Різне.
«Про Інформацію народного депутата України
В.Жердицького»

УХВАЛИЛА:

Доручити Президенту АФЗУ І. Ф. Томичу війти до
складу Комітету патріотичних сил України.
- По шостому питанню порядку денного. Різне.
«Про виконання Ухвали XXVI з’їзду АФЗУ в частині сплати членських внесків»

УХВАЛИЛА:

На виконання Ухвали XXVI з’їзду АФЗУ щодо
сплати членських внесків станом на 01 грудня 2016
року на наступному засіданні Ради АФЗУ (в перших
числах грудня 2016 року) розглянути звіти віце-президентів АФЗУ та голів обласних АФЗ щодо виконання Ухвали 26 з’їзду АФЗУ (абзац 5 пункту 4) про
сплату членських внесків та прийняти відповідне рішення.
Головуючий, Президент АФЗУ
І. Томич
Секретар				
М. Данкевич
12 вересня 2016 р.			
м. Київ

АКЦІЯ ПРОТЕСТУ СЕЛЯН
ПЕРЕНОСИТЬСЯ!

До уваги фермерів,
голів районних та обласних Асоціацій.
У зв’язку з рішенням громадських організацій «Аграрного форуму», АПУ, акція протесту
селян, яка планувалася на 20 вересня 2016 року
переноситься орієнтовно на 4 жовтня 2016
року.
Президент АФЗУ І.Томич

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

З нагоди ювілею – 60 – річчя з
Дня народження вітаємо Андрійчука Івана Юхимовича, голову
Кіровоградської обласної Асоціації фермерів, та бажаємо міцного
здоров’я, безмежного людського
щастя, сімейного добробуту.
Нехай кожен день буде щедрим
на успіхи та перемоги, багатим
на радісні звістки, приємні події,
особисті досягнення і благородні
справи!
Хай і надалі буде плідною
Ваша нелегка праця на благо рідного краю, фермерського загалу
та нашої Держави, а Вашому господарству нехай Господь посилає
достаток та процвітання!

5

Вітаємо з Днем народження
Махітка Михайла Івановича, голову Сумської Асоціації фермерів
та бажаємо міцного здоров’я, злагоди в родині, добробуту та процвітання.
Бажаємо, щоб кожен момент,
кожен день і година приносили
Вам щастя і були прожиті з користю для Вас та Вашої нелегкої
справи на благо розвитку фермерства України! Щоб у Вашому
житті з'являлися тільки хороші
люди і відбувалися тільки приємні події!
Редакція газети
«Вісник Фермер України»

ПРОХАННЯ
ПРО
ПІДТРИМКУ!

Звертаємося до небайдужих про підтримку одного з
перших активістів фермерського руху на Україні, в минулому голову Вінницької Асоціації фермерів, Сергія Маняка,
який в даний час знаходиться
у скрутному фінансовому положенні та потребує коштів на
лікування.

Картковий рахунок
в «Ощадбанку»
№ 5167 4910 0242 5634
Тел. для контакту:
067–799–75-24

Фермерське господарство «Концентрат»

надає в оренду техніку та реалізує посадковий матеріал часнику:

Прометей

Софіївський

Фермерам знижка - 10%

Фермерське господарство «Концентрат».

Україна, Хмельницька область, Новоушицький район, с. Песець, вул.. Бойчука, буд 5.

Тел. 067-380-58-12 – Володимир
Сайт – fg-konzentrat.uaprom.net E-mail: oliynykkoncentrat@ukr.net

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24
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ВАДИМ ІВЧЕНКО: НЕ МОЖНА ДАВАТИ
ЗЕМЛЮ ТИМ, ХТО ПОЛЕ БАЧИВ ЛИШЕ
НА КАРТИНЦІ

У вересні розпочалася робота п’ятої сесії Верховної Ради України VIII скликання, від якої фермери
очікують вирішення багатьох питань сільського сьогодення та своєї життєдіяльності. На запитання
нашого кореспондента згодився відповісти в ексклюзивному інтерв’ю заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних
відносин Вадим Івченко. Публікуємо основні моменти
розмови з ним.
Кор.: Вадиме Євгеновичу, Ваша робота в Комітеті
й Ваша позиція у справі захисту фермерських інтересів
добре відомі нашим читачам. Саме тому їх цікавлять
Ваші першочергові плани на цю сесію і як депутата, і як
заступника Голови профільного комітету.
В. І.: Скажу відверто: сьогодні планувати роботу стало дуже важко, і цьому заважає, насамперед, потужна
лобістська течія і в Комітеті, і в сесійній залі. Нам зрозуміло, якого законодавства чекають від держави фермери
та одноосібники, і ми своєю практичною діяльністю намагаємося витягти цей великий віз із трясовини лобізму
та корупції. Деякі законопроекти вдалося розглянути на

Ми добре розуміємо, що такі питання як
створення мережі сімейних ферм, введення
дрібного одноосібного господарства в ринкову економіку з наданням статусу офіційного
товаровиробника та відповідно обрахуванням
його працівникам трудового стажу для пенсійного забезпечення, з податковими канікулами
на 5 років – це ті питання, які сьогодні піднімає в Парламенті лише депутатська фракція
«Батьківщина».

Комітеті й підготувати до розгляду Верховною Радою,
зокрема щодо сімейних фермерських господарств.
Дуже важливим є питання, хто може бути платником
Єдиного податку? Статистика свідчить, що ми на сьогодні маємо 51000 суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки, вони є головними виробниками
товарної сільськогосподарської продукції. З них близько 45000 складають фермерські господарства невеликого розміру, тобто з площами оброблюваної землі до 500
гектарів. У когось цих гектарів - 50, у інших 300 й більше, але дуже мало з них мають понад 500 га. Ось таких
фермерів налічується 86 % від загальної кількості. І це
статистика! Але ж є ще 14 % таких сільгоспвиробників, які обробляють набагато більше землі. Є такі фермерські господарства, лани яких сягають понад 13000
гектарів, і їх стан господар контролює з допомогою гелікоптера. Оборот такого господарства становить понад
250 мільйонів гривень. Але його господар – фермер,
відтак сплачує такі самі податки, як і його найдрібніший колега. Це несправедливо, тому ми запропонували
розділити всіх сільгоспвиробників на кілька категорій.
Перша з таких категорій чи груп (справа не в термінології, а в суті) – це сімейні ферми, вони в першу
чергу повинні мати право на податкові канікули та інші
державні преференції. А враховуючи те, що вони поки
що не можуть прирівнюватися до повноцінних сільськогосподарських товаровиробників, для них має бути
встановлений 5 група платників податків. Це стосуватиметься тих, хто буде добровільно переходити до обліку
своєї продукції чи до обліку землі. Вони будуть входити
до навчально - інформаційних програм, для них працюватимуть програми кредитування як державного так і
приватного сектору. Маючи статус зареєстрованих товаровиробників, вони зможуть дорожче продавати свою
продукцію. Кооперуватись з односельцями для створення партії товару. Якщо розумно повести справу на державному рівні, то в цій групі вже за рік може опинитися
близько 300 тисяч сімейних господарств.
Друга група – це ті сільгоспвиробники, які теж мають сплачувати єдиний податок, але водночас мають
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бути обмежені у використанні землі. Наприклад, максимум – 500 га. Пригадуєте мої слова про 86 %? Це
саме вона, група виробників, зареєстрованих як фермерські господарства. Їм усім потрібно надати можливість сплачувати єдиний податок і встановити для них
спец режим ПДВ.
Третя група – це господарства з оборотом 20 млн.
і вище, які сьогодні займаються різними видами сільськогосподарського виробництва. Рослинники, які вирощують зернові, повинні перейти на загальну систему,
з автоматичним електронним відшкодуванням ПДВ.
Адже мають швидкий обіг коштів і отримують ПДВ на
експорті. Інші, які зосередили свої зусилля на тваринництві, птахівництві, або віддають перевагу тепличним овочам, садівництву чи виноградарству, мають
бути або на спеціальному режимі, або мають отримувати дотації на свою продукцію. Більше виробив і продав
– більше дотації отримав. До речі, саме такої моделі від
нас чекає МВФ.
Про цукровиків говорити не будемо: вони виробляють біржовий товар, самі сіють, збирають і переробляють цукровий буряк. Це кілька магнатів, інтереси яких
завзято лобіюються на високому державному рівні, нехай ними займається сам Гарант.
Ось таке наше структурне бачення, точка зору і
стратегія депутатської фракції “Батьківщина”. Відверто кажучи, комітети проходити важко, адже в одних

Стосовно законів, яких чекають фермери,
скажу наступне: деякі конкретні законопроекти щодо оподаткування і надання податкових
канікул на 5 років при реєстрації сімейних ферм
вже написані і пройшли слухання в комітетах.
Є також наші пропозиції щодо залишення на
єдиному податку дрібних (до 500 га) фермерів,
тому можу запевнити: ми над цим працюємо.
засідають лобісти, в інших колишні аудитори великого
бізнесу, яким важко зрозуміти, що пропонована система є прогресивною. Для них важливою бачиться тільки
вимога МВФ про зменшення загальної кількості платників Єдиного податку, тоді як насправді, ми в цьому
переконані, думати потрібно навіть про найдрібніших
сільгоспвиробників, залучати їх до системи оподаткування вже тепер, коли вони тільки стають на ноги як
товаровиробники. Адже реєстратори вже бачать, як ці
люди будуть носити їм звітність різного роду, а що біднякам доведеться заводити бухгалтерії, виділяти кошти
на офісну техніку та програми, їм байдуже. На подібні новації пересічні домогосподарники не готові, тому
держава повинна їх стимулювати, щоб вони вчилися й
росли, як інтелектуально, так і економічно.
Кор.: Чи варто сподіватися на об’єктивність Парламенту в існуючих умовах?
В. І.: Парламент навряд чи зможе бути об’єктивним
в умовах жорсткого лобіювання, яке там процвітає. Це
безперечно. В нашому Комітеті працюють кваліфіко-

У Раді діють сильні, потужні лобістські
аграрні групи, але відстоювати інтереси села і
його мешканців, на жаль, нікому.
вані депутати, але майже кожен із 30 нардепів до Ради
працював у певному бізнесі, тож і розглядають агрополітику з точки зору їх бізнесу. Наразі, одні відстоюють
рослинництво, а інші – тваринництво. Це дві різні групи. Депутати мислять категоріями близького їм бізнесу.
Немає і ефективної галузевої політики, яка б змінила за
кілька років село, його мешканців і структуру експорту.
Я не сумніваюся у професійній придатності міністра і
його команди. Але, як на мене, зараз не можна спиратися на тезу «Давайте все продамо, приватизуємо!». А як
житиме селянин далі, через 5 років? Хтось туди зазирав,
у цю перспективу? Якщо й виставляти на продаж 577
аграрних підприємств, то частина коштів має піти на
програму розвитку села.

Держава має підтримати розвиток середнього і малого бізнесу в АПК, а холдинги з багатьма тисячами гектарів – обмежити
Італія 10 років тому почала вибудовувати спеціальну
політику: не більше 100 тисяч га в одні руки, щоб уникнути монополій на ринку. Надлишок земель у холдингів
викуповували за ринковою ціною (якщо не могли одразу, то колишньому власнику виплачували відсоток за її

користування) і повертали у державну власність, а далі
передавали дрібним фермерам. Окрім того, уряд протягом 5 років спостерігав за бажаючими купити землю
(як потенційний покупець працює, чи вкладає кошти)
і тільки потім давав дозвіл на придбання ділянок. Не
можна давати землю тим, хто сидить у київських ресторанах, а поле бачив лише на картинці. На ній мають працювати люди, які живуть агросектором кожен день. Ще
одне: подивіться, що робиться з укрупненням громад.
Інакше як звільнення територій від селян цей процес
назвати не можна. МВФ та інші міжнародні партнери
дивляться на нас як на сировинний придаток Європи,
зберігаючи еталон чорнозему з Кіровоградської області
в Парижі. На їхню думку, ми маємо забезпечувати світ
зерновими та технічними культурами, а переробкою
вони займуться самі. Саме тому я й кажу, що має бути
ефективне землекористування, щоб не зберігати за традицією «сировинну» складову, а виробляти все більше
продукції з доданою вартістю.
Кор.: У Держбюджеті вже котрий рік поспіль не
знаходиться місця для рядка про фінансову підтримку
фермерів. Що Ви можете сказати з цього приводу?
В. І.: У нас де-юре існує Фонд підтримки фермерських господарств, іноді він навіть діє, коли має кошти. Пригадаймо, як колись за часів прем’єрства Юлії
Тимошенко навіть річні надходження з бюджету на його
рахунки для підтримки фермерів становили понад 150
мільйонів гривень. Всі ці гроші надавалися фермерам
для їх розвитку, а після повернення через певний час
мали знову надаватися вже іншим фермерам. Проте з
2010 року склалася інша ситуація. І справа навіть не в
тому, є в Держбюджеті відповідний рядок чи його немає. Зло в іншому: коли позичені кошти повертаються,
їх значну частину просто забирають до загального бюджету. Відтак Фонд змушений виділяти фермерам не те,
що повинен, а те, що може. Якщо в 2011 - 2013 роках
це обмежувалося сумою в 32 мільйони, то в наступні
роки навіть ці копійчані суми, знецінені інфляцією, ледь
досягали 17 - 18 мільйонів гривень. А тепер це 15 мільйонів. Правду кажучи, іноді їх створюють самі фермери, неправильно показуючи в звітності свою продукцію.

На мій погляд, діяльність Фонду потрібно
реанімувати, незважаючи на гальмуючі чинники – об’єктивні й суб’єктивні.
Підтримка має бути, але тим, хто дає чесну звітність,
прив’язуючись до зрозумілої величини. Скажімо, до
кілограма виробленої й реалізованої продукції. Тоді
фермери не будуть занижати свої показники, бо діятиме правило: більше виростив і продав – більше отримав
від держави. А коли хтось забажає пірнути в тінь, нехай
ним займаються інші органи.
Кор.: Спецрежим ПДВ у селян відібрали. Підтримки, як у Європі, фермери не мають. Чи можна говорити
про їх здатність бути конкурентоспроможними на європейських ринках?
В. І.:. Уряд змушений постійно вести переговори з
МВФ, який наполягає на скасуванні цього режиму. Нам
потрібно ще раз показати їм, що у нас зараз фізично немає коштів для того, щоб давати підтримку на гектар, як
це роблять розвинені країни. Аграрії просять залишити
такий режим лише на два роки. Але потрібно і не забувати про пенсії, кошти на сплату за зовнішні запозичен-

Доки ми застрягли у перехідному періоді під
час реформування та зростання економіки,
нам потрібно дозволити тим галузям економіки, які ще дають якісь прибутки, працювати
на спецрежимі.
ня і т.ін. Звичайно, потрібно дивитись, як за цей час буде
зростати економіка. Я вважаю, що це питання уряд мав
відстоювати, а не погоджуватись на всі забаганки МВФ.
З іншого боку, ми повинні розуміти, що завоювання
світового чи європейського ринку сільгосппродукції буде
процесом тривалим і виснажливим. Адже конкуренти
сильні, тому їх можна потіснити лише високоякісною
продукцією, причому не сировинного характеру, а готовою до вжитку. А для цього потрібні передусім сумлінні
й кваліфіковані працівники, які користуються сучасними сільськогосподарськими машинами і технологіями,
паливно-мастильними матеріалами, засобами агрохімії
та органічними добривами у потрібній кількості. Плюс
добре організована логістика і технічний сервіс.
Продовження на 7 сторінці
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ
У владних кабінетах є розуміння щодо необхідності
прийняття єдиного сільськогосподарського податку і закону про повернення спец режиму ПДВ, але уряд працює з МВФ, і йому потрібно отримувати нові транші.
Тому уряд буде гальмувати цей процес.
Кор.: АФЗУ розробила й передала до Верховної Ради
проект закону «Про єдиний земельний податок з гектара землі». Яка його доля, чому його не реєструють і не
вносять до сесійної зали?
В. І.: Ми уважно стежимо за проходженням цього
законопроекту і можу відверто сказати, що серед фермерів є багато таких, які не бажають сплачувати великі
податки, відтак не показують правдивої інформації про
оброблювану ними землю. Їх можна деякою мірою зрозуміти: ховаючись у тінь, вони намагаються уникнути
пограбування і не віддати останній клаптик землі, яка їх
годує, рейдерам та латифундистам. Агрохолдингам такі
ігри не потрібні, адже у великій інтегрованій компанії
власник не може слідкувати за кожним гектаром. Тому
там і врожайність не приховують, оскільки податки
сплачують як правило в офшорних зонах, до того ж їм
і ПДВ відшкодовують, і вони мають достатньо обігових
коштів. Вони зацікавлені експортувати якомога більше, і
наші потуги щодо Єдиного податку їм байдужі.

Слід зазначити, що єдиний податок вже є,
його потрібно просто залишити всім тим дрібним виробникам, яким він конче потрібен. Інших – перевести на загальну систему оподаткування з гектара, тобто на інтегрований податок, який убере в себе кілька видів податків.
Нам слід наполегливо працювати над земельною реформою, яка не повинна розорити та обезземелити фермерів, а зробити їх багатшими.
Кор.: Півроку минуло від прийняття Закону про сімейну ферму. Що заважає масовому виникненню таких
ферм на селі? Що має зробити держава, щоб «Сімейна
ферма» стала привабливою для селянина?
В. І.: Наші люди не звикли працювати на землі ефективно, а ще вони не вірять своїй владі. Вони не цінують
своєї праці, живуть одним днем і не прагнуть створити
пристойні умови для майбутнього покоління. Подивіться на того ж власника агрохолдингу: він завжди обраховує собівартість своєї продукції, свої доходи і збитки.
А одноосібник рахувати не звик, та й не завжди вміє.
Навіть коли він інтуїтивно відчуває, що торгує на межі
демпінгу, щось змінити, щоб оптимізувати свої показники, не наважується. Селян потрібно вчити, пояснювати
їм ті вигоди, які дає сімейне фермерство. А головне –
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державні гарантії того, що це робиться не на два дні, для
звітування перед закордонними кредиторами, а навіки.

У нас на сьогодні є десь 33 тисячі сіл, і в
кожному можна вже зараз організувати хоча
б дві сімейні ферми. Неважко порахувати, що
за 10 років їх може бути до 600 тисяч. А це 3
мільйони робочих місць. Вже за 10 років платоспроможність українського селянина значно зросте.
Щоб фермер знав: прийде до нього пенсійний вік, і буде
він отримувати від держави чесно зароблену пенсію, як
учитель, лікар чи інший держслужбовець. Як платник
Єдиного податку, він матиме право на субсидії, кредити
тощо.

Розвивати кооперацію та сімейне фермерство повинна держава. Той уряд, який проведе
цей процес від сесійної зали Верховної Ради до
широкомасштабного впровадження в усіх регіонах, залишить по собі в історії України вагомий слід.
Говорячи про сімейні ферми, хочу підкреслити, що
вони зможуть стати ефективними за умови швидкого
розвитку сільської кооперації. Об’єднавшись у кооперативи, фермери не штовхатимуться ліктями, намагаючись відвоювати місце на ринку, а дуже швидко налагодять спільну торгівельну політику. Адже кожен розуміє,
що виїхати на базар з двома мішками цибулі – це одне. І
зовсім інше, коли тієї цибулі дві фури, за які охоче вхопиться ринковий оптовик.
Запровадити кооперацію буде непросто, бо жодні гасла
не працюватимуть. Згадайте строфу з поезії Івана Драча:
«Одне — творити язиком і зовсім інше перти плуга”.
Кор.: Чи поділяєте Ви негативне ставлення фермерів до емфітевзису, і чи справедливо, коли землекористувач може продавати право оренди без згоди власника?
В. І.: Коли Рада пішла на канікули (15.07.2016), було
зареєстровано законопроект 4010 - а «Щодо вдосконалення правового регулювання користування земельною

У разі прийняття цього законопроекту, в
обхід мораторію, буде вдосконалена та легалізована схема купівлі-продажу сільськогосподарської землі (в тому числі й державної)
ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)». Цей законопроект зробить реальністю купівлю

землі, завуальованої авторами як “купівля права користування”, іноземними банками та компаніями.
Давайте розглянемо що відбувається у цьому випадку. Держава чи селянин підписали договір емфітевзису і
віддали право користування своєю землею третій особі.
Ця людина чи компанія закладає землю в банк (навіть
в останній рік перед закінченням терміну договору), не
питаючи на це згоди власника землі. В разі, коли така
особа не може повернути борг банку, банк вилучає право користування землею на свою користь. А потім без
прилюдних торгів може продати його кому завгодно на
власний розсуд, в тому числі іноземним банкам та корпораціям. Власник землі про все це навіть не знатиме.
На мою думку, закон про емфітевзис позбавить селян
останньої власності, та створить можливість узаконити
тіньові схеми обороту землі в інтересах купки олігархів
та міжнародного капіталу.
Кор.: Які законодавчі акти Ви вважаєте першочерговими на сезон 2016 - 2017 років?
В. І.: Перше – повернення землі в розпорядження чи
власність територіальним об’єднаним громадам. Водночас потрібно ставити вимогу обов’язкового затвердження плану забудови території, щоб не розбазарити
таку землю. Друге – законодавче оформлення порядків
проведення земельних аукціонів і тендерів, критеріїв
та кваліфікаційних вимог до учасників торгів. Детально виписати участь у них дрібного бізнесу. Крім того,
я проти, щоб наукові установи різних форм власності
купували землю на аукціонах. Не можна також допустити відбирання земель у наукових установ. Хочете врегулювати ці відносини – оподатковуйте, але по закону.
Стосовно ж мораторію на продаж землі – альтернативи
йому не бачу.

Сьогодні склалась така ситуація, що фермери залишились один на один з захопленнями
території та незаконним збиранням врожаю
на іхніх полях. І ці злочини дуже погано розслідуються, оскільки, ймовірно, “кришуються”
певними правоохоронними органами на місцях.
Моє ставлення до рейдерства різко негативне, але
протистояти цьому ганебному явищу повинна держава, для того ми з вами утримуємо сотні тисяч людей у
формі та зі зброєю. Не повинні фермери, як це сьогодні
пропонують деякі гарячі голови, виходити в поле з автоматами. Вони не воїни, а хлібороби. Нехай Бог і держава
допомагають їм у цій благородній справі.
Записав Володимир Майський,
«Вісник Фермер України»

ЗМЕТИКУВАЛИ «НА ТРЬОХ», ЩОБ ОШУКАТИ СЕЛЯН…

Уявіть, що ви на деякий час упустили квартирантів у будинок, що належить вам на праві приватної власності. Та коли
скінчився строк квартирування, нахабний квартирант не лише
не вибрався й не віддав вам ключів, а сам тепер здає його іншим
винаймачам житла ще й забирає собі половину грошей від оренди, точніше, суборенди.
Приблизно в такій ситуації опинилося понад вісімдесят
мешканців села Вирішальне Лохвицького району на Полтавщині.
У 2011 році вони мали необережність віддати на п’ять років
свої земельні паї в обробіток приватному підприємству «Амарант-Агро».
Врешті-решт бізнесмени догосподарювалися до того, що
нині слідчими Головного управління Національної поліції
в Полтавській області розслідується об’єднане кримінальне
провадження за №12014200070001030 за фактами заволодіння
представниками ТОВ «Амарант-Агро», шляхом обману, коштами та зерновими культурами інших сільгосппідприємств та
скоєння інших кримінальних правопорушень. Виробничі потужності підприємства заарештовані. А у вересні 2015 року
Господарським судом Полтавської області порушено справу
про його банкрутство та призначено Ігоря Авраменка арбітражним керуючим (розпорядником майна).
Приватні землевласники у своїх настінних календарях пообводили червоним олівцем дату – 4 серпня ц. р. – день закінчення договорів оренди з ТОВ «Амарант-Агро», щоб далі або
самим обробляти землю, або передати її іншим орендарям.
Утім, лише нещодавно люди, яким 60 - 80 років, котрі за десятиліття каторжної роботи в колгоспі тільки й заробили, що по
4 гектари землі, несподівано усвідомили, що вони стали жертвами рейдерства і паї у них підступно, брутально й нахабно
забрали надовго, а може, й назавжди. При цьому аферисти переконували ошуканих, що діють винятково на законних підставах.
Схема була застосована не нова, але досить дієва в умовах
тотальної продажності, чи пак, корупції, по-науковому.
- Звісно, я не знаю, хто був ініціатором, - пояснює правник
з Лубен Володимир Шевчик, до якого за допомогою звернулися власники втрачених паїв з Вирішального, - але ясно, як
божий день, що зметикували «на трьох», як можна непогано
підзаробити на дурниках. Арбітражний керуючий І. Авраменко у 2015 році тимчасово зупиняє процедуру ліквідації підприємства-банкрута і в цей час новопризначений директор ТОВ
«Амарант-Агро» Г. Марченко (відомий полтавський адвокат)

таємно від власників укладає договір суборенди земельних паїв
між «Амарантом» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство
«Паритет-Агроінвест», що має юридичну адресу в Полтаві. Потім «тихенько», як зазвичай це роблять «чесні» підприємці, без
відома господарів паїв беруть витяги з Лохвицького райземвідділу і в Полтаві у приватного нотаріуса Кравченко реєструють
в Державному реєстрі нерухомого майна договори оренди паїв
2011 року між селянами та ТОВ «Амарант-Агро» (чотири роки
користувалися паями без реєстрації договорів!) та договори суборенди між «Амарантом» та «Паритетом».
Через деякий час селяни таки дізнаються про оборудку й
б’ють на сполох, звертаючись до Лохвицької РДА, райради, правоохоронців. Але скрізь їм хіба що співчувають та широко розводять руками: ми нічого не можемо зробити, йдіть до суду. Такими ж рекомендаціями закінчуються відповіді на їхні звернення до Міністерства юстиції України та державних реєстраторів
з проханням зняти подвійну реєстрацію земельних ділянок.
В. Шевчик розповів, що після звернень пайовиків спритні
ділки дещо змінили тактику й, так би мовити, вийшли з тіні,
відкривши у Вирішальному представництво «Паритет-Агроінвесту». Однак директором представництва призначили одіозну
особистість, колишнього вирішальненського сільського голову Ганну Циб. Вона розпочинає агітувати пайовиків підписувати договори оренди з «Паритет-Агроінвестом» на 10 років,
при цьому зваблюючи людей нереально великими процентами
орендної плати та іншими матеріальними благами, які навіть
великим агрохолдингам не по кишені.
Негласним керівником «Паритету» Володимир Шевчик називає колишнього прокурорського працівника С., члени родини
якого працюють у прокуратурі та судах в обласному центрі.
Далі події набувають детективного перебігу. За два дні до
закінчення строку дії договору оренди директор представництва Г. Циб звільняється з посади. Потрапити в офіс «Паритету» в Полтаві люди теж не можуть: зачинений. До речі, журналісти телекомпанії «Карлівка TV» зробили кілька передач про
неблаговидні, м’яко кажучи, справи насінневої компанії «Паритет-Агроінвест» не лише на Полтавщині, а й на Харківщині, які
можна подивитися в Ютубі.
Тим часом пайовикам запускається інформація, щоб «не
смикалися»: мовляв, оскільки договори оренди між ними та
«Амарантом» зареєстровані в Державному реєстрі тільки у
2015 році, то строк їхньої дії відповідно завершиться у 2020
році, як і договорів суборенди.

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

Скасування реєстрації договору суборенди паю за законом
можливе тільки тоді, коли до держреєстратора звернеться з
відповідною заявою одна зі сторін цього договору, тобто, або
«Амарант-Агро», або «Паритет-Агроінвест». Очевидно, що
швидше Земля перестане обертатися навколо Сонця, ніж хтось
з тих, хто придумав спосіб «кинути» селян, замучений власним
сумлінням зініціює розірвання договору суборенди.
Тим більше, що власники паїв, підписуючи в 2011 році договір з ПП «Амарант-Агро», самі заклали «міну» на якій нині
«підірвалися». Адже в тому договорі є п.19.1: «орендар вправі
без отримання додаткової письмової згоди орендодавця передавати земельну ділянку в суборенду третім особам без зміни
цільового використання»…
Вирішальненський сільський голова Наталія Сліпухова запросила проконсультувати пайовиків щодо судової перспективи
забрати свої паї авторитетного полтавського адвоката Володимира Сенкевича, який багато років спеціалізується на земельних відносинах.
- Справа складна, але не безнадійна, - стверджує Володимир
Іванович. – До 4 вересня маємо час, щоб власник паю офіційно попередив орендаря, суборендаря й держреєстратора про
небажання продовжувати договір оренди з «Амарантом», що
закінчився 4 серпня ц.р. Люди кажуть, що вони це вже зробили,
надіславши рекомендованими листами і навіть отримали повідомлення про вручення поштового відправлення. Втім, я знаю
не один випадок, коли орендодавці програвали справи орендарям, позаяк останні приносили в суд конверти, з яких витряхали
не людські відмови, а чисті аркуші паперу або обривки газет,
стверджуючи, що ніяких листів-відмов там не було. Селяни
довго не могли прийти до тями від такої підлості й підступності! Тож маємо ще час надіслати відмови не просто рекомендованими листами, а з описом вкладення.
Адвокат Володимир Сенкевич радить пайовикам подати
держреєстратору нові договори оренди землі з новими орендарями. А в разі відмови їх зареєструвати сподівається допомогти
селянам довести в суді норму ст. 8 Закону України «Про оренду
землі»: «строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі».
А що робити, коли земля стає товаром, а бажаючих нажитися на правовій необізнаності власників паїв стає все більше?..

Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського обласного медіа-клубу
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КІВІ – ВИРОЩЕНИЙ В УКРАЇНІ!

Субтропічна рослина, батьківщиною якої вважається Нова Зеландія, прижилася у нас в Україні завдяки
відомому закарпатському біологу-селекціонеру Генріху Стратону, який вивів морозостійкий самозапильний
плодоносний сорт ківі. Цей сорт ось уже понад 20 років
вирощується в Закарпатті, витримує наші зими і показує
відмінні результати плодоношення.
До селекційній роботі з насіннєвим матеріалом приступили в 1992 році, а вже в 1998 році було отримано
рослину, яка показала морозостійкість і здатність до
визрівання плодів в наших умовах. Наступні роки випробування підтвердили морозостійкість сорту до мінус
28 градусів морозу. Рослина створена самозапильною,
яка не ділиться на чоловічий і жіночий тип. Даний генотип ківі був названий сортом «Карпат Стратона «Валентайн». Сорт пройшов процедуру офіційної реєстрації.
Ківі не дарма називають «вітамінною бомбою».
М'якоть його містить безліч вітамінів (групи А, В, С, Д),

ферментів і природних речовин. Володіє ківі протипухлинними, антимутагенними і антиоксидантними діями,
є прекрасним помічником у відновленні фізичної працездатності, містить вітаміну С в 2 - 3 рази більше ніж
лимон. Вчені розглядають його плоди як серйозні ліки
проти утворення тромбів і каменів в нирках. А останні
дослідження показали, що ківі ще виводить радіацію з
організму, позитивно впливає на судини головного мозку,
бореться з атеросклерозом і віковими хворобами очей.
Виходячи з біології ківі і з огляду на велику вигоду
від продажу плодів, даний сорт придатний для вирощування не тільки на присадибних ділянках, а й на великих
промислових площах як шпалерно - поливна культура.
Країна імпортує тисячі тон ківі, а можемо його вирощувати у себе. Оптова вартість тони ківі - 1 тисяча Євро.
Плюсом в вирощуванні ківі в Україні є відсутність необхідності застосовувати отрутохімікати в її агротехніці,
так як культура не має у нас своїх природних шкідників.
Ківі практично не хворіє і є можливість отримувати абсолютно екологічно чисті врожаї.
Вирощувати ківі не складніше винограду, однак потрібен регулярний рясний полив. Це ліанна культура, для
росту якої потрібна опора: шпалера або стовп, які утримують велику кількість екзотичної ягоди, яка дозріває
до середини осені. Урожайність одного куща ківі в середньому досягає 30 - 35 кілограм. Але якщо збільшити
площу крони куща і зробити її більше 10 - 12 метрів квадратних, то можна досягти врожайності 50 - 70 кілограм.
Наше ківі - це той продукт, з яким Україна буде вигідно вийти на міжнародні агроринки. Є всі підстави
вважати, що як в будь-якому новому бізнесі, ті, хто почне першими серйозне промислове вирощування цього
сорту будуть, в перспективі, в значному економічному
виграші. Є можливість поступово перейти на вітчизняний «український» ківі для внутрішнього ринку, а також
зайняти непогані позиції в його експорті на зовнішньому. Для спрощення і прискорення впровадження ківі
цього сорту в сільгоспкультури України створено першу

дослідну плантацію, як зразок промислової агротехніки
цієї культури. То ж тим хто зацікавиться вирощуванням
ківі буде не складно відтворити її, тільки у великих промислових масштабах.
Саджанці ківі можливо замовити та отримати поштою по всій Україні.
Всі права на даний сорт ківі захищені. Назва сорту
і торгова марка зареєстровані в установленому законом
порядку. Свідоцтво Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України № 160592 від 25.02.2016г.
Автор сорту Генріх Стратон.

Наші контакти для замовлення саджанців:
Тел.: 050 - 183 - 32 - 51, 097 - 552 - 73 - 05,
050 - 756 - 98 - 58, 098 - 017 - 79 - 77.

Ел. пошта: kivikarpat@yandex.ru,
poshta@kiwi-straton.com.ua
Інтернет-сайти: kiwi-straton.net,
kivi-straton.net, kiwi-straton.com.uа

ПЕРЕДПЛАТА!

Газета «Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ»,

інформація для фермерів, кооперативів та особистих селянських господарств
Передплатний індекс – 21591,
сторінка 18 «Каталогу видань України 2016 рік» та сторінка 20 «Каталогу видань України 2017 рік»
ВАКАНСІЇ
КОМБАЙНЕР-ТРАКТОРИСТ
Контракт: від 7 міс до 2 років.
Заробітна плата: $ 2000 – 3000 САD/місяць*
КЕРІВНИК ЗЕРНОВОЇ ФЕРМИ (АГРОНОМ)
Контракт: від 2 років.
Заробітна плата: від $ 3500 САD/місяць*

РО
Ф БО
К ЕРМ ТА
АН АХ НА
А В

РОБІТНИК ТВАРИННИЦЬКОЇ ФЕРМИ
Контракт: від 7 міс до 2 років.
Заробітна плата: $ 2000 - 2500 САD/місяць*

Д

І

МЕХАНІК ЗЕРНОВОЇ ФЕРМИ
Контракт: від 2 років.
Заробітна плата: від 3000-3500 САD/місяць*
*після сплати податків

Головний офіс в Канаді,
в провінції Саскачеван,
де провідною галуззю
є сільське господарство.

ДЛЯ ВСІХ ВАКАНСІЙ
ВІДКРИТА МОЖЛИВІСТЬ
ІММІГРАЦІЇ З СІМ’ЄЮ!

ЧОМУ САМЕ ILC GROUP?
Імміграційний консультант забезпечить
оформлення усіх необхідних документів
для отримати офіційного дозволу на роботу.

Ми безпосередньо спілкуємося
з фермерами, знаємо їх потреби
та вимоги. Саме тому, вони довіряють
нам підбір кваліфікованих робітників.
Ми пропонуємо працевлаштування виключно
до заявок фермерів та високий рівень
заробітної плати.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

Ми сплануємо Ваш переїзд та надамо
підтримку на новому місці.
Допоможемо з оформленням дозволу на
постійне місце проживання та переїздом родини.

+38 (044) 481-0031
+38 (066) 0000-773
+38 (093) 0000-773
+38 (096) 0000-773
Директор з розвитку
Гищак Микола Миронович
067 449 48 37

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24
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МИРГОРОД МОЖЕ СТАТИ МІСТОМ СОНЯЧНИХ ГОДИННИКІВ

В останні роки довелося побувати на багатьох різних
фестивалях, у тому числі й ковальської майстерності. Але
перебуваючи на ІІІ Українському ковальському фестивалі
ножових майстрів, що нещодавно відбувся в Миргороді,
ловила себе на думці, що тут якась особлива, радісно-оптимістична, навіть драйвова атмосфера.
З іншого боку, всілякі розважальні заходи в Україні
здебільшого зрежисовані так, ніби немає страшної російсько-української війни, яка забрала майже 10000 життів
синів і доньок України і щодня, мов ненаситний Молох,
збирає нові й нові криваві жертви.

Свято ж у Миргороді має велике патріотичне підгрунтя. Це – фестиваль імені коваля з села Трудолюб
Петра Федоряки. У квітні 2014 року він пішов на Схід
добровольцем. Старший лейтенант 25-ї ОМБр загинув у
липні того ж року, назавжди залишившись 50-річним.
-Коли він повернувся з першого рейду, - пригадує вдова героя Валентина Федоряка, - то вже тоді стверджував,
що ця війна надовго: будемо схожі на Ізраїль і Палестину,
хоч ще не було Іловайського котла. Перед другим рейдом
і в мене, і в нього було тривожне передчуття біди. Але
втримати його не можна було. «Хто, якщо не я, - казав чоловік. – Я не можу зрадити своїх побратимів. Бо це наша
війна, дорослих чоловіків. Це не правильно, коли гинуть
хлопці, котрі ще не стали батьками. Молоді не винні, що
ми не виховали їх патріотами, в тому, що ми надто довго
не могли «розлучитися» з Радянським Союзом…».
Під час урочистого відкриття свята були вшановані
всі шестеро представників ковальського цеху, які полягли, захищаючи Батьківщину, щоб у мирних містах і селах ми могли насолоджуватися кожною миттю життя. Це
- Андрій Дрьомін (Тернопільщина), Дмитро Назаренко
(Кременчук), Андрій Козюбчик (Кривий Ріг), Сергій Рибченко (Нікополь) та Григорій Матяш (Київ).
На жаль, як зазначила Валентина Федоряка, під час
процесу декомунізації односельці чомусь не погодилися
перейменувати одну з вулиць іменем Учителя, Майстра і
Патріота Петра Федоряки. Хоча всі, з ким довелося розмовляти, відзначали непересічніть особистості Петра Вікторовича.
Він викладав математику та інформатику, й спочатку
ковальство було його хобі, бо наприкінці 90-х важко було
вижити на мізерну вчительську зарплату. Потім це стало

його професією. Але все, чим би він не займався, він робив не просто на «п’ятірку», а на «5+». Він вражав оточуючих широтою розуму й душі, мудрістю, далекоглядністю. «Дуже світла безкорислива й добра людина» - казали
про нього. Він показував, як потрібно жити – красиво,
сміливо, широко, з позитивізмом. І він усім показав, як
потрібно помирати – з Україною в серці і з думкою про
родину, бо був прекрасним батьком двох дітей і дідусем
трьох онуків.
- Він був талановитим учителем – і в школі, й у кузні, розповідає його учень Роман Марюта, - щедро ділився набутими знаннями. Причому з художньої ковки перейшов
на виготовлення холодної зброї. Японські мечі, клинки,
списи – катана, танто, вакідзасі, ярі та ін. з дамаської сталі – це «вищий пілотаж» зброярства у світі. Петро Федоряка його опанував. Причому ніхто йому майстер-класів
не давав, до всього самотужки доходив - методом проб і
помилок. Їздив по музеях, діставав книжки, бо Інтернету
тоді ще не було.
Ось чому рішення ковальської спільноти було одностайним: фестиваль має носити ім’я Петра Федоряки. Мабуть, такою й має бути справжня «корпоративна
солідарність», попри те, що останнім часом це поняття
втратило первинний зміст і майже завжди вживається як
синонім кругової поруки.
Разом з однодумцями Петро Федоряка не один рік виношував ідею проведення фестивалю ножових майстрів.
Їздив по фестивалях в Україні й за кордон, придивлявся.
Організував щорічний червневий ковальський фестиваль
у рідному селі Трудолюб.
На ньому початківці під орудою досвідчених майстрів

виготовляли ножі. І це була мета творчого ремісничого
змагання: популяризувати ковальство як справжню чоловічу професію; залучати молодь, показати, які мистецькі
й прикладні речі можна робити руками, і що цим можна
заробляти на життя. Журі сільського фестивалю визначало три кращі роботи. Коли почали проводити фестиваль
у Миргороді, ці три ножі-переможці з Трудолюба продавалися на аукціоні наприкінці заходу.
Цього року у фестивалі взяло участь близько 30 учасників з різних міст України.
Лунає веселий передзвін молотів і молотків, жарти
ковалів, концерт майстрів художньої самодіяльності. У
програмі свята – заходи на всі смаки й уподобання.
Навряд чи деінде можна побачити в одному місці таку
кількість колюче-ріжучих предметів, як тут. Від кухонних
ножів вартістю від півтори сотні гривень, які хвацько розкуповували господині, – до колекційних з дамаської сталі
за кілька тисяч гривень.
Тут можна подивитися, як у давнину у горні виплавляли залізо, побачити відтворений стародавній обряд
«кування весілля», повправлятися у метанні ножів, сокир
та стрільбі з лука, стати свідком лицарських поєдинків на
шаблях. Ну і звісно, споглядати всі етапи виготовлення
холодної зброї. Є й дитяча кузня – для наймолодших гостей.
А ще тут у великій кількості виковували скоби для колод для бліндажів на фронті. Відлуння війни доходить у
кожну кузню…
- Такий «вузько спеціалізований» фестиваль ножових
майстрів поки що в Україні єдиний. А його родзинка, зауважує генеральний спонсор заходу, голова ГО «Місто
майстрів» й один з керівників фірми «Агротехгарантія»
Дмитро Горячкін, - традиційне виготовлення сонячного
годинника. Це – колективна робота багатьох ковалів, корисна й оригінальна річ. Цього разу ми подаруємо Миргороду третій годинник. Перший стоїть на центральній
площі курортного міста, другий – на території самого курорту. Є ідея з часом створити цілу алею сонячних годинників. Можливо, згодом Миргород отримає другу назву
– місто сонячних годинників.
Меценат Д. Горячкін зізнається, що хоч сам – киянин,
але дуже любить Миргород, де вже багато років працює в
аграрній галузі. А ще йому приємніше робити подарунки,
ніж їх отримувати: «Я дарую цей фестиваль – і відвідувачам, і ковалям».
А з ентузіазмом і відповідальністю він взявся за організацію фестивалю тому, що був багаторічним особистим
другом Петра Федоряки: Дмитро Володимирович колекціонує холодну зброю, а майстер виготовляв найкращі її
зразки…
Цього року фестиваль відвідало п’ять тисяч осіб.
Дмитро Горячкін каже, що прагне, аби фестиваль ножових майстрів надалі став міжнародним і його відвідувало
ще більше гостей.
До речі, голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко пообіцяв, що з 2017 року фестиваль у Миргороді включать до програми обласних культурно-мистецьких свят.
Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського обласного медіа-клубу

АГРАРІЙ З ЧЕРНІГІВЩИНИ НА ВЛАСНОМУ ПРИКЛАДІ ПОКАЗУЄ,
ЩО ТАКЕ СОЦІАЛЬНО – ВІДПОВІДАЛЬНЕ ФЕРМЕРСТВО

«Не було б щастя та нещастя допомогло», відповідає власник
фермерського господарства «Напорівське» Григорій Ткаченко на
запитання, чому вирішив займатись сільським господарством.
Початок 2000-х ознаменувався стартом аграрної реформи, відсутністю зарплат та занепадом села. Григорій зізнається, що його
мотивацією було забезпечити гідне життя своїм чотирьом дітям.
Але зовсім скоро Ткаченко зрозумів, що в сільському господарстві
він надовго. Його рідне село Лукашівка переживає свої найкращі
часи, бо господарство «Напорівське» стало осередком економічного благополуччя усіх місцевих жителів.
В 2003 Григорію Ткаченко було виділено два земельних паї, які
стали хорошою основою для старту бізнесу. Отримавши перший при-

буток, фермер почав брати землю в оренду у односельчан і першими
його пайовиками стали теща та тесть. Згодом взявся за відновлення
старого, занедбаного корівника, що лишився з радянських часів.
Сьогодні господарство орендує 1,5 тис гектарів ріллі, має 250
голів великої рогатої худоби, окрім цього займається садівництвом
та вирощує полуницю на 1,3 га. Господарство спеціалізується на вирощуванні озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, сої, люпину і традиційної для Сіверського регіону картоплі, якій приділяють особливу
увагу, адже вона, як другий хліб українця, говорить власник.
Фермерське господарство «Напорівське» забезпечує робочими
місяцями 32 постійно працюючих працівника та додатково залучає до
30 чоловік під час сезонних робіт. Керувати господарством Ткаченку
допомагає дружина та молодший син, який займається агрономією, і
готується замінити батька в управлінні. «За прадіда, весь мій рід займається сільським господарством, тому дуже хочеться, щоб і сини
продовжили цю традицію», – каже з гордістю Григорій.
Під час нашої розмови в кабінет декілька разів заходять спеціалісти з встановлення доїльного обладнання. Григорій переконаний, що модернізація є важливою складовою в діяльності
підприємства: «Адже якщо зупинитися хоч на рік і не вкладати
кошти в основні засоби, господарство через 3 - 4 роки буде мати
негативну тенденцію».
Одним з ключових напрямків змін на підприємстві є впровадження енергозберігаючих технологій. Зовсім нещодавно було
проведено модернізацію зерносушарки італійського виробництва
шляхом переведення її роботи з дизельного пального на альтернативні джерела енергії – щепу та рослинні рештки. «Коли сушарка
працювала на дизельному пальному то собівартість сушки одні-
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єї тони складала 30 грн., а на сьогоднішній день складає лише 3
грн. Тільки завдяки цій модернізації собівартість зменшена в 10
разів!», - із захопленням говорить Григорій Ткаченко.
Проїхавши по селу, можна помітити, що воно якісно відрізняється від тих, що я бачив раніше: хороші дороги, відреставрована церква, молодь, яка займається спортом. Місцеві кажуть, що
сім’я Ткаченків соціально відповідальна та вболіває за майбутнє
як села, так і односельчан. Син Григорія організував місцеву футбольну команду, спонсором якої є господарство.
Біля будинку Ткаченка привертає увагу незачинене подвір’я.
На запитання чи не боїться він залишати подвір’я відкритим з посмішкою відповідає: «Мені немає чого боятись. В нас в селі крадіжок просто не буває. Якщо комусь щось потрібно, вони завжди
можуть звернутися до мене та отримати допомогу».
Фермер взагалі має свою особливу філософію і ставлення до
крадіжок, і за роки роботи знайшов особливу панацею аби відвадити місцевих від всього, що погано лежить: «Моїм працівникам
немає сенсу красти. Всі вони отримують окрім заробітної плати
продукцію, яку ми виробляємо. Якщо комусь треба щось з наявного устаткування для оброблення власної землі, працівник може
безкоштовно взяти його у користування», – аргументує своє досягнення Ткаченко.
За словами Ткаченка проблеми в сільському господарстві є,
але немає таких, які не можна вирішити. Недаремно він сам залишився в селі і привчив дітей до кропіткої праці. «Україна має
величезний потенціал, а тому потрібне лише грамотне керівництво робочими процесами та бажання працювати», - додає фермер.
Анатолій Дідур
ексклюзивно для ГО Agro.ReformsUA

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

10

№ 17-18 (387-388)
1-30 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКІ ТРЮФЕЛІ: ДОРОЖЧЕ ЗА БУРШТИН

Кореспонденти Укрінформу на правах анонімності
поспілкувалися із «чорним» трюфелістом, котрий за
тисячі євро продає багатіям карпатські білі трюфелі
Назвемо нашого візаві паном Василем. Працює він у
цьому «бізнесі» зо п’ять років. Примітно, що увесь час
- нелегально, тому що в нашій країні, де у природі зустрічаються оці не просто цінні, а дорогоцінні гриби, нема
можливостей продавати їх «по-білому». Тож наш співрозмовник нелегально шукає білі трюфелі (вони занесені
до Червоної книги як зникаючий вид), потім - покупців,
потім нелегально доправляє гриб до них (або перевозить
через кордон, щоразу ризикуючи) та отримує, врешті, з
цього нелегальний дохід. Яким нелегально треба ділитися
з тими «наверху», хто знає про його бізнес та доходи від
цього. І хоча з кожним роком в Україні усе більше стає
потенційних клієнтів на трюфелі (незважаючи на перманентну кризу в країні та ціну на ці гриби, яка стартує від
400 євро за 100 грам), наш співрозмовник не вірить у те,
що колись матимемо свій «білий» ринок цих грибів.
ЦЕ НАЙСИЛЬНІШИЙ АФРОДИЗІАК У СВІТІ,
КИТАЙСЬКІ КОРІНЦІ Й ПОРУЧ НЕ ЛЕЖАЛИ!
У світі існує 9 видів трюфелів. У нашому ареалі, в Карпатах, - найбільше білого істрійського трюфеля. На Закарпатті на них професійно полює зо два десятки трюфелістів.
Цікаво, що білий трюфель ціниться більш високо на
ринку, ніж знаменитий чорний. Ціна на білий стартує від
400 євро за 100 г, цей гриб багатший за чорний хімічним
складом - має набагато більше мікроелементів. Ми відправляли два роки тому на спеціальну експертизу, аби
досконало взнати цей склад. Так от, це - найсильніший
афродизіак у світі, який тільки може бути. Щоправда, світові більш відома китайська та японська теорія, де в цьому сенсі використовують аралію маньчжурську та женьшень. А виявляється, що гриби вирішують цю проблему
ще краще, ніж корінці, які, до того ж, іще треба правильно
настояти.

Зараз у карпатського білого трюфеля триває період вегетації. Правильний трюфель залягає на глибині до 20 см,
він виростає завдяки зв’язку з деревами, за коріння яких
чіпляється. Від дерева він черпає воду і поживні речовини. Тому хороші трюфелі можуть з’явитися тільки біля
здорових дерев. Ростуть вони колоніями і майже не рухаються - з року в рік на одному місці.
Найбільш поширений ареал білого трюфеля - Воловецький, Березнянський та частково Перечинський райони Закарпаття. Трюфель любить південні схили, мішані ліси і відповідну вологість - інакше гриб себе некомфортно почуватиме,
й відповідно, буде мати меншу якість і ціну.
НАДОКУЧЛИВІ ЖОВТІ МУХИ ВОРОГ ДЛЯ ГРИБА
Знайти його у лісі просто так, надибавши по дорозі,
майже неможливо. У деяких місцевостях трюфелі можна
віднайти за специфічною мошкарою - жовтими мухами. Комах вабить запах гриба. Вони його не їдять, а відкладають
в тіло трюфеля личинки. Саме через цих мух ми шукаємо
гриби на висоті від 800 до 1,5 м над рівнем моря - у цьому
ареалі гриби виростають чистими, не поїдені черв’яками.
Але знайти гриб за стовпом жовтих мух - дурного робота,
бо він може рости у місцині, де багато кротячих нірок, і
через якусь із них виходить запах.

Тому спосіб добування трюфеля інший - за допомогою
тварин, які відчувають його запах. Їх для цього спеціально
навчають - як прикордонних собак на наркотики чи нікотин. Ось так і спосіб пошуку цих грибів додає їм вартості.
СВИНЕЙ ДЛЯ ПОШУКУ КРАЩЕ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ - ПОГРИЗУТЬ ТРЮФЕЛЬ
У випадку із чорними трюфелями помічні свині. Але
вони - пряма загроза для трюфеля, поки знайдуть, виїдять
до 40% тіла гриба. Тому їм деколи одягають намордники.
Ми ж управляємося за допомогою собак. Найбільш
підходящий песик для цього - гладкошерстий фокстер’єр.
Їх спеціально вирощують, не відрізають хвости (зазвичай
фоксам їх відрізають, а цим якщо притяти - не відчуватимуть добре запаху, хвіст - це елемент, що забезпечує
якість нюху собаки). Ми своїх псів довго вчимо. Це великі
затрати, треба бути мільйонером, якщо хочеш працювати
з трюфелем. Пес за 8 місяців, допоки його «насобачать»
на пошуки трюфеля, з’їдає 3,5 кг цього гриба. Порахуйте, відштовхуючись від ціни 400 євро за 100 г - не мало,
еге ж! Пес, як наркоман, залежний від цього гриба - м’ясо
звичайне йому кидаєте, то він не їстиме, треба попередньо
вимочувати в трюфельному соусі. Коли у лісі собака помічає за запахом місце, де росте трюфель і починає рити, ми
обережно розкопуємо землю у цьому місці спеціальним
інструментом, аби не пошкодити гриба.

ПРОДАСИ ЗА 40 ТИСЯЧ,
20 ІЗ НИХ ХОЧУТЬ ФІСКАЛИ
Велика штука нині цей білий трюфель. Чомусь останнім часом нас усе більше почали турбувати через нього.
Справа в тому, що всі заробляють на трюфелі законно.
Чому ми не можемо? А тому, що задля цього треба стати
членом Асоціації трюфелістів - спочатку на рівні країни, а
тоді ще й отримати сертифікат у Європі (європейці нас із
цим уже 15 років «кидають», ми зі своїми трюфелями на
їхньому ринку їм не потрібні, вони самі уміють їх штучно
вирощувати, а от купувати за зниженими цінами у нас це будь-ласка). Коштує сертифікат трюфеліста близько 10
тисяч євро. Для чого такі витрати - інакше у вас його не
куплять. Аби твій трюфель придбали десь у дорогому ресторані, де є відповідне меню, ти маєш показати сертифікат на свій трюфель. А якщо ти не в Асоціації - не можеш
мати такий сертифікат.
І тоді тобі дорога на чорний ринок, де й працюємо ми.
Здебільшого пропонуємо наші трюфелі на біржі в Італії.
Як передаємо? Зазвичай, приїжджають люди з Угорщини,
Словаччини - за повідомленням, що маємо гриби. Із Будапешта прилітають за дві-три години. У нас один «улов»
- до 2,5 кг. Вони оцінюють гриб - важать, міряють, описують - і тоді починають торгуватися. Намагаються забрати
100 г за 200 доларів - а нам діватися нема де, бо в жару він
псується. Термін зберігання трюфеля взагалі від 14 днів
до місяця. Транспортують його у спеціальній коробочці, у
рисі - він там добре зберігається. Або ж в оливковій олії її тоді використовують для салатів.
Буває, що самі веземо через кордон з Угорщиною. Тут
налітають фіскали - вони швидко вираховують, що за гриб
я везу. Якщо хочу вивезти кілограм трюфеля на європейський ринок - це 40 тисяч доларів, то 20 я їм повинен віддати - бо інакше не дозволять мені перетнути з трюфелем
кордон. І в мене проблеми почнуться. Нагадують, що треба читати закон - про домашнє господарство, про дикороси, про надра - трюфель же в землі росте. Наші фіскали
одразу кажуть: «Альо, ділимося, причому, пополам».
НА ОСІНЬ МАЄМО З ДЕСЯТОК ЗАМОВЛЕНЬ - ДО
ГЕНЕРАЛЬСЬКИХ ІМЕНИН

Чи можна працювати на внутрішній ринок? Поки ні.
По-перше, нема культури споживання трюфеля. Хоча треба сказати, що вже накопичилася певна кількість «мажо-
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рів», які усвідомлюють, що це круто, але культури, як у
Європі, нема. От зараз на осінь маємо з десяток замовлень
- замовляють трюфелі на подарунок до дня народження.
Що примітно - генералам.
Обпеклися з Одесою та Києвом - у якості ринку збуту.
У нас є всеукраїнська мережа ресторанів. Колись у них був
один господар, зараз різні по регіонах. От у Києві керує
одна пані - Леся. Ми їй відправили 2 кг трюфеля літаком,
вона не розрахувалася, а потім ще прислала фотку, на якій
у трюфелі були черви. Мене це бісить - коли нема елементарної порядності. Які б не були хитрі мадяри, які перекуповують наші трюфелі, вони той твій гриб будуть годину
важити до міліграма, міряти, нюхати - і якщо вже беруть,
то не обдурять. У нас же всяке буває.
Ще до того ж білий трюфель почали масово збирати
в Дрогобичі, в Славському - вони демпінгують, продають
кіло за 50 (!) грн. Я був свідком цього. Якось в Інтернеті
знайшов оголошення від чоловіка, який продавав трюфелі
за такою ціною. Списався з ним, сказав, що має декілька
кілограм, вислав фотки. Я за дві години був у Львові. Приїхав - так і є. Скупив усе.
НАЙБІЛЬША ЦІНА В КАНАДІ,
У НИХ ТУГО З ГРИБАМИ
Трюфелі продають та купують на Флорентійській біржі в Італії, на Лондонській, найдорожче ж - у Канаді. 500
г в Канаді - це 20 тисяч. Там навіть білий сушений гриб
вартує біля 2 тисяч доларів за кіло. На тому материку з
грибами туго. Ми пробували й цим займатися, але американці захищають свій ринок. Там цей сегмент покривають
китайці. Вони їх вирощують. Зараз на цей ринок вийшли
болгари - вони нас топчуть. Є така еко-фірма «Родоп», на
спеціальному гумусі вирощують гриби по 8 кг. Це шалені
гроші. Такі трюфелі літаками возять на острови, вертольоти доганяють яхти в морі - і красиво опускають кейс
із трюфелем.
Шикарний збут - це Ізраїль, там один суп-пюре із білого трюфеля 80 г коштує 250 доларів. Якщо його подають
гостеві і при ньому зрізують таким спеціальним золотим
ножичком - страва стає одразу на 200 доларів дорожчою.
У Москві непоганий ринок. Є ресторани, що мають
по 200 позицій із трюфелем. А 50 г трюфельної горілки в
Москві коштує 90 євро. Але наші друзі-слов’яни на Сході,
як і китайці, теж успішно почали його вирощувати - тому
від нас не купують.

ТРАДИЦІЙНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РЕЦЕПТ: ОДИН
ТРЮФЕЛЬ, КІЛО ЦИБУЛІ ТА 8 ЯЄЦЬ
Чому в Україні нема мережі ресторанів, де б готували трюфелі? Хтозна. У нас, повторюся, відсутня культура
споживання трюфеля. Якщо хтось місцевий знайде цей
гриб - приготує його традиційно, нарізавши кіло цибулі
та вбивши 8 яєць на пательню. І цим заб’є увесь смак та
аромат. От у відомій львівській «Криївці» дають самогон
із трюфелів. Це все одно, що «шанель» накапати в щі: самогон переб’є увесь аромат гриба.
Хоча знаю людей у країні, які не можуть пити каву без
трюфеля. Для цього беруть не ароматну арабіку, а звичайну арабісту - яка не настільки ароматна. Там грає комбінація - смак кави та аромат трюфеля.
ІСНУВАТИ НЕЛЕГАЛЬНО НЕКОМФОРТНО,
АЛЕ ПОКИ ІНАКШЕ НЕМОЖЛИВО
Чи комфортно нам існувати нелегально? Ні, звісно, це
незручно. І ми хотіли б це змінити, бо прозоро працювати простіше, ніж з усіма домовлятися. У нас два вороги
- тупі фіскали, які відчувають, що гроші втікають. Другий
- «продвинуті» бандюганчики. Тільки десь щось засвітилося із сумами заробітку більше як сто доларів - одразу
вичисляють і розкручують людину на гроші. Ми з ними
уже перезнайомились.
А проблема у легалізації цього бізнесу та ж, що й у
всіх сферах нашого українського суспільного життя, - ще
нічого нема, ти ще нічого не заробив, а ти вже ворог, бо ти
заробляєш гроші, й повинен ділитися. А якщо не хочеш
ділитися - тоді, будь-ласка, ми тобі пропонуємо ось такий
шлях, йди, роби папери, дозволи - чого тільки не хочеш. Я
багатьма речами пробував займатися в Україні - не вийшло. Значить, іще не час. І з білим трюфелем теж.
А поки я знаю, де вони ростуть, і маю можливість їх
збирати - чого б цього не робити?
Тетяна Когутич, Ужгород
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БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД ХВОРОБ

Актуальною проблемою сучасного землеробства є
захист сільськогосподарських культур від шкідливих
організмів. Одним з найважливіших заходів захисту
рослин є протруєння насіння. Протруєнням досягається знезараження насіння від збудників зовнішньої
інфекції (твердої, стеблової та карликової сажок, ріжків,
пліснявіння) та внутрішньої ( летючої сажки, фузаріозів), захист проростаючого насіння та проростків від
ураження в ґрунті збудниками стеблової та карликової
сажок, кореневих гнилей, снігової плісені, септоріозу,
підвищення польової схожості та зимостійкості рослин.
Крім того, протруйники з широким спектром дії забезпечують захист сходів у осінній період від таких
небезпечних хвороб, як борошниста роса, іржасті, септоріоз та інших плямистостей.
ННЦ «Інститут землеробства НААН» провів наукові дослідження по захисту від хвороб озимої пшениці
сорту «Артеміда» за допомогою біологічних препаратів
компанії «БТУ-Центр».
Виявлено позитивний вплив біопрепаратів на польову схожість насіння озимої пшениці. Найвищу схожість забезпечив біопрепарат Органік-баланс®.
№
Препарат, норма витрати
Схожість
п/п
(обробка насіння)
насіння, %
1
2
3

Контроль (вода)
Хім. фунгіцид (з д.р. карбоксил
200 г/л+ тирам 200 г/л) 3,0 л/т
Органік-баланс®, 0,5 л/т

67,8
84,7
90,9

Відбулись дослідження ефективності біологічних
препаратів від кореневих гнилей.
Вищу ефективність проти кореневих гнилей мали
препарати фунгіцидної дії Органік-баланс® і Біокомплекс- БТУ®, р.
№
Препарат, норма
Розвиток
Технічна
п/п
витрати
кориневих ефектив(обробка насіння)
гнилей у
ність, %
фазі восково
стиглості, %
1 Контроль (вода)
15,4
0
2 Хім. фунгіцид (з д.р.
карбоксил 200 г/л+
1,9
87,7
тирам 200 г/л) 3,0 л/т
3 Органік-баланс®,
0,5 л/т
1,5-4,7
90,3
4 Біокомплекс- БТУ®,
р., 1,0 л/т
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Дослідження по захисту озимої пшениці від септоріозу листя показали наступну ефективність біологічних фунгіцидів:
№
п/п
1
2

3
4

Препарат, норма Розви- Поши- Технічна
витрати та строки
ток
реність, ефективзастосування
хворо%
ність, %
би, %
Контроль (вода)
9,5
100
(0+А+В)
Хімічний про0,5
60
94,7
труйник, 3,0 л/т
(0)+ Хім. фунгіцид (А+Б)
Біокомплекс- БТУ®,
0,1
40
99,0
р., 1,0 л/т (0) +
0,5 л/га (А+В)
Органік-баланс®,
0,2
60
97,9
0,5 л/т/га (0+А+В)

Результати досліджень засвідчили достатньо високу ефективність біопрепаратів в захисті пшениці
озимої від хвороб за умов дотримання технологій
вирощування культури та системи захисту. Гарною
альтернативою хімічному методу можуть бути осінні
обприскування рослин біопрепаратами, коли розвиток хвороб є низьким. Це захистить рослини від хвороб восени та взимку. За сильного розвитку хвороб
застосування біологічних препаратів можна чергувати з хімічними.

Примітка: 0-протруєння насіння; А- фаза кущіння; В- фаза трубкування
Доведено, що використання біологічних препаратів компанії «БТУ-Центр» вирішує ряд проблем
сучасних технологій вирощування озимої пшениці.
Обробка насіння дозволяє зменшити зараженість патогенами та збільшити дружність сходів.

Також важливим є позитивний вплив біопрепаратів на розвиток рослин, а також можливість отримати органічну продукції без застосування хімічних
засобів захисту.
Віннічук Т.С.,канд. біол. наук,
ННЦ «Інститут землеробства НААН»
Болоховська В.А., канд. техн.наук, директор
з перспективи та розвитку компанії «БТУ-Центр»
Осіннє застосування біологічних фунгіцидів попереджає зараження рослин на початкових фазах
розвитку збудниками плямистостей листя (септоріозу і ін.).

Компанія «БТУ-Центр»
Консультації за тел.:
(044) 594-38-83
www.btu-center.com

БЕЛЬГІЙСЬКИЙ ФЕРМЕР ОГОЛОСИВ
ВІЙНУ БЮРОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Десять років тому іноземець Бернар
створив в Україні одну з перших козячих
ферм. І всі ці роки бельгієць бореться
з українською системою. Бернар скаржиться: офіційно працювати в Україні —
неможливо. Цивілізованих інструментів
для розвитку бізнесу — просто немає,
Україна ніяк не підтримує своїх фермерів — ні кредитів, ні податкових пільг.
«Який бізнес на нашій планеті дає 20%
прибутку? Жоден. Як ви можете брати кредит на 20%, якщо прибуток 10%? Кожен
рік ви банкрут», — зазначає бельгієць.
При цьому він констатує: якщо б у
нього не було свого бізнесу на батьківщині, він не зміг би займатися своїм
українським бізнесом.
«Зі своєї кишені дістаю кожен місяць 2 - 3
тисячі Євро. Мінімально. Це дуже добре, що
у мене є інший ресурс і я можу звідти брати,
тому що ніякого прибутку не буде, поки вони
не змінять закон», — зазначає Бернар.

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

Також фермер скаржиться, що у нього не склалися стосунки з сільським головою, адже він ніколи не дає хабарі.
Крім того, є проблема з підбором персоналу — на фермі бельгійця можна офіційно заробляти по 4 - 5 тисячі гривень
на місяць, що дуже непогано для села,
однак люди не хочуть працювати.
«Мені не вистачає людей. Хто живе у
селі — 50% це алкоголіки або інваліди, а
інші — в автобус — пляшка горілки, два
пакети сигарет і займаються контрабандою», — зазначає він.
Крім того, багато молоді виїжджає за
кордон і не хоче повертатися.
«Фермери готові розвивати свій бізнес і поставляти товари за кордон, де на
них вже є попит, однак вони постійно
зіштовхують з бюрократичними перешкодами від влади» - констатує Бернар.
За інформацією
програми «Гроші» каналу 1+1
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Згідно з частиною другою статті 3 Кодексу законів про працю України особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, сільськогосподарських
підприємств, фермерських господарств, працівників
підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому
законодавством про працю.
Особливості праці фермерських господарств визначає Закон України "Про фермерське господарство".
Так, частиною першою статті 1 цього Закону передбачено, що фермерське господарство є формою
підприємницької діяльності громадян із створенням
юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її
переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення
фермерського господарства, відповідно до закону.
Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону (частина друга цієї статті Закону).
Згідно зі статтею 3 зазначеного Закону членами
фермерського господарства можуть бути подружжя,
їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного веден-

ня фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського господарства.
Членами фермерського господарства не можуть бути
особи, які працюють у ньому за трудовим договором
(контрактом).
Відповідно до частини першої статті 4 цього Закону головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в статуті особа. Питання
щодо трудових відносин у фермерському господарстві регулює стаття 27 зазначеного Закону.
Згідно з частинами першою, другою статті 27 цього Закону трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі
виробничої потреби фермерське господарство має
право залучати до роботи в ньому інших громадян за
трудовим договором (контрактом).
Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовім договором (контрактом), законодавством України про працю.
Крім цього, згідно з частиною третьою цієї статті
Закону з особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір
(контракт) у письмовій формі, в якому визначаються
строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість
робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування
тощо).

ЩО ТАКЕ КУПІВЛЯ
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ?

В повсякденній діяльності сільськогосподарських товаровиробників нерідко виникають
ситуації коли необхідно купити чи продати корпоративні прав (КП) підприємства. То що ж це
таке? Що стоїть за цим терміном?
Тут стане нам у пригоді ч. 1. ст. 167 Господарського кодексу України (ГКУ), де чорним по
білому написано: це права особи, частку якої
визначають у статутному фонді організації, що
включають правомочності на її участь в управлінні та отриманні дивідендів.
За своєю сутністю корпоративні права, не
маючи матеріальної форми, усе-таки є майновими. І як інше майно, їх можна купувати, продавати, дарувати та обмінювати, а також вносити
до статутного капіталу іншого підприємства.
Таке право для вас - не виняток. Адже згідно зі
ст. 24 Закону «Про фермерське господарство»
господарству дозволено на власний розсуд підбирати партнерів та вступати в договірні відносини з будь-якими юридичними та фізичними
особами, органами державної влади та місцевого самоврядування.
Придбати корпоративні права можна не
лише в товариства, а й безпосередньо в його
учасника - власника корправ, але з відома й зго-

ди решти учасників, якщо інше не встановлено
статутом (див. ч. 2 ст. 147 Цивільного кодексу
України» (ЦКУ)).
Та приймаючи рішення про викуп частки
КП, зауважимо: якщо вартість чистих активів
ТОВ стане меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, то його
ліквідують (ч. 4 ст. 144 ЦКУ).
Придбаваючи корправа, сторони обов'язково
мають укласти договір купівлі-продажу. У ньому необхідно зазначити:
- момент переходу права власності на корправа;
- порядок приймання та оплати КП;
- строки завершення юридичних процедур
для виконання умов договору (проведення зборів учасників ТОВ, реєстрація змін до установчих документів тощо).
Необхідно пам’ятати, що придбання корпоративних прав іншого підприємства, згідно
бухгалтерського обліку, розцінюється як фінансова інвестиція, з усіма витікаючими з цього наслідками.

Таким чином, враховуючи положення Закону
України "Про фермерське господарство", трудовий
договір (контракт) укладається з особами, які залучаються до роботи в фермерському господарстві, та які
не являються членами такого фермерського господарства.
Щодо соціального страхування осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), слід зазначити, що відповідно до
законодавства вони підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, яке здійснюється через систему Єдиного соціального внеску
(ЄСВ).
Що ж стосується членів фермерського, та особистого селянського, господарств, які виявили бажання
брати участь у декількох видах загальнообов'язкового державного соціального страхування, то за них
господарство сплачує ЄСВ у розмірах, встановлених
відповідно до ч. 11 ст. 8, абз. 4 ч. 5 ст. 10 Закону N
2464 та п. 4 розд. ІІІ, пп. 6.3 розд. V Інструкції N 449
(Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від
20.04.2015 р. N 449).
Розяснення державного департаменту нагляду
за додержанням законодавства про працю
Мінюсту України

БЕЗКОШТОВНА
РЕКЛАМНА ДЕГУСТАЦІЯ
АЛКОГОЛЮ

Податківці розповіли, чи вважають порушенням розміру мінімальних цін на окремі види алкоголю
безоплатне їх розповсюдження під
час проведення рекламних заходів
суб'єктом господарювання, який
має ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.
Контролери зауважили: рекламу
алкогольних напоїв на спеціальних
виставкових заходах шляхом безоплатного їх надання безпосередньо
зацікавленим та/або професійним
відвідувачам (з обмеженням відвідування заходу неповнолітніми
тощо) уважають роздрібним продажем алкогольних напоїв.
Своєю чергою, у разі здійснення оптової або роздрібної торгівлі
коньяком, алкогольними напоями,
горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчиВікторія МЕРВЕНЕЦЬКА, ми за встановлені мінімальні оптодоцент, КНЕУ, м. Київ

во-відпускні або роздрібні ціни на
такі напої, на суб'єктів господарювання накладають штраф — 100%
вартості отриманої партії товару,
розрахованої з огляду на мінімальні ціни, але не менше від 10000 грн.
При цьому витрати суб'єктів
господарювання на такі рекламні
заходи (спеціальні виставкові заходи) також визначають з урахуванням мінімальних роздрібних цін
на алкогольні напої. Нагадаємо:
рекламодавці алкогольних напоїв
та тютюнових виробів зобов'язані
спрямовувати на підтримку соціальної реклами шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем не
менше від 5% коштів, витрачених
ними на рекламу тютюну та алкоголь.
За інформацією інформаційно-довідкового ресурсу
http://zir.sfs.gov.ua.

ОДЕСЬКА РЕЄСТРАТОРКА МШАР СВІТЛАНА «ПЕРЕПИСАЛА»
НА БОМЖАТНИК ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО!

Фермерське господарство «ДАР» села Попасне
Новомосковського району Дніпропетровської області
очікує силового захоплення.
07 вересня 2016року спадкоємець власника фермерського господарства «ДАР» виявив, що в Єдиному державному реєстрі підприємств, ФОП і цивільних формувань України власником записано невідому особа.
Зміни внесені днем раніше Державним реєстратором в Одеській області Мшар Світланою Юріївною.
«Зміни вносилися в Одеській області, до якої господарство «ДАР» взагалі відношення не має. Громадянин Іванченко Владислав Миколайович, внесений
як керівник, мені взагалі невідомий », - пише Дмитро
Дарадуда, син померлого 03.08.2016 року Василя Дарадуди в заяві на ім’я начальника Новомосковського
відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області
Віктора Рибака.
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За словами Дмитра Дарадуди, фермерське господарство «ДАР» володіє майном і грошовими коштами на
суму близько 30 млн. гривень. Крім того, зловмисники
мають намір скосити і привласнити урожай з полів.
За словами заявника, його раніше неодноразово
вимагали продати «ДАР».
«08 серпня 2016 р до мене прийшов колишній
Співробітник служби безпеки України Біліченко Іван
і запропонував допомогу, так як у нього була інформація про намір присвоєння фермерського господарства « ДАР », але я не прийняв це до уваги. 18 серпня
2016 року з пропозицією продажу «ДАРу» прийшов
депутат сільради Селезньов Микола. На питання, яке
він має відношення, відповів: прийшов за дорученням декого. 26 серпня 2016 р у мене була зустріч з
головою Новомосковської районної адміністрації Селіховим Павлом Івановичем, який теж несподівано
запропонував посередництво у продажу ф/г «ДАР»,

і наполягав, що це зробити необхідно», - пише в своїй заяві в поліцію 38-річний син покійного власника
господарства.
Він просить поліцію почати кримінальне провадження і «упередити вчинення будь-яких угод (злочинів) громадянином Іванченко Владиславом Миколайовичем».
Цікаво, що в Єдиному державному реєстрі підприємств, ФОП і цивільних формувань України була
призначена додаткова адреса «нового власника» фермерського господарства «ДАР»: м. Кам’янське, вул.
Біломорська, будинок 2. Насправді, за цією адресою
знаходиться притулок для бомжів. Це підтвердили
і в самому комунальному закладі соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних
осіб» Дніпродзержинської міської ради.
Інформація надана
Дніпропетровською обласною АФЗ
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ЗАТВЕРДЖЕНО ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ ПОГОДЖЕННЯ
ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Уряд підтримав ініціативу Мінагрополітики та закрив можливості отримання неправомірної вигоди посадовцями при затвердженні землевпорядної документації. Відповідна постанова* була прийнята на засіданні

Кабінету Міністрів України 31 серпня 2016 року.
«Це важливий антикорупційний крок, який робить
команда Міністерства в рамках реформування галузі.
Це потужний революційний інструмент у сфері земельних відносин», - наголосив Міністр аграрної політики
та продовольства Тарас Кутовий.
«Територіальний орган Держгеокадастру, який здійснює погодження проекту землеустрою визначатиметься
автоматично програмою електронного документообігу
Держгеокадастру, що дозволить уникнути особистого
контакту між розробником проекту землеустрою та органом, який здійснює його погодження», - пояснив суть
пілотного проекту Міністр.
За словами Тараса Кутового, у разі, якщо технічна
документація подана в одному районі, то теоретичний
її розгляд згідно з вибором електронної системи, може
бути здійснений в іншому районі України: «Умовно кажучи, подача документів може бути у Полтавській об-
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ласті, а розгляд технічної документації, оскільки вона
вся в електронній формі, може здійснюватися в Чернігівській», - додав Міністр.
Також, як повідомив очільник Міністерства, кожен,
хто подав відповідні документи і має реєстраційний номер в он-лайн режимі, зможе подивитися, на якій стадії
перебуває розгляд його документів.
«Ми сподіваємося що це прискорить хід розгляду
цих документів, оскільки у громадян є досить багато
нарікань з цього приводу. А також унеможливить отримання неправомірної вигоди чиновниками», - резюмував Міністр.
* Постанова «Деякі питання реалізації пілотного
проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної
служби з питань геодезії, картографії та кадастру».
За інформацією КМУ

НОВІ ПРАВИЛА ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
31 серпня, під час чергового засідання, Уряд затвердив постанову про «Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного
походження».
За словами Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового, затвердження даних правил прискорить якісний ріст галузі виробництва органічної сільськогосподарської продукції.
«Звичайно підтримка цієї постанови сприятиме
більш ефективному розвитку ринку і, у свою чергу, дасть можливість якісно сертифікувати органічну
українську продукцію з метою її проникнення на Європейські та інші ринки», - сказав Міністр.
На його думку, органічне виробництво в Україні

ДОПОМОГА
ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ БУДИНКУ
ДИТИНИ «БЕРІЗКА»

Адміністрація
Хмельницького
спеціалізованого
будинку дитини «БЕРІЗКА» просить допомоги в придбанні
дитячих меблів для дітей – сиріт та дітей залишених
батьківського піклування (стінки дитячої ігрової, столиків
дитячих, стільчиків дитячих, шкафчиків для ванної кімнати,
лавок дитячих гігієнічних) на загальну суму 15 тис. грн.
Контакти
Хмельницького
спеціалізованого
будинку дитини «БЕРІЗКА»:
вул.. Хотовицького, 4, м. Хмельницький, 29016.
Тел.: 0382 – 22 - 13 – 10, 0382 – 22 – 11 – 40
Ел. пошта: detdomberizka-khm@bigmir.net

ПРОДОВЖУЮТЬСЯ
СПРОБИ СИЛОВОГО
ЗАХОПЛЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
«ДАР»

З 14 вересня почалися і продовжуються спроби
силового захоплення Фермерського господарства
«Дар». Інформація про корупційні дії держреєстратора Мшар С. Ю. в цьому номері видання.
Для захоплення господарства прибуло близько 200
чол в масках.
До охорони господарства приступила самооборона фермерів. Представники міліції та прокуратури також знаходяться на місці подій.
Прес-служба АФЗУ

5,5 МЛРД. ГРН.
ДЛЯ ФЕРМЕРІВ

У проекті держбюджету на 2017 р. передбачено 5,5
млрд. грн на підтримку малих та середніх фермерських
господарств. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив у ході засідання уряду.
«Ми повинні підтримати маленькі, невеликі, середні фермерські господарства, які зможуть виробляти
більше продукції, проводити її переробку, освоювати
нові технології, але їм потрібна підтримка… Уряд передбачає 5,5 млрд. грн на підтримку таких господарств.
Ці кошти можуть бути на модернізацію, на придбання
малої механізації, українських тракторів», — сказав
Володимир Гройсман.
Прес-служба АФЗУ

ВИЇЗДНЕ ЗАСІДАННЯ

АГРАРНОГО КОМІТЕТУ

У місті Батурині Чернігівської області відбулося
виїзне засідання Комітету Верховної Ради України
з питань аграрної політики та земельних відносин.
Участь у засіданні прийняли представники Асоціації
фермерів та приватних землевласників України та інших громадських організацій аграрного спрямування.
Питання, які розглядалися під час засідання, наразі є
найактуальнішими для аграріїв усієї країни: регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення, а
також пільгові режими оподаткування сільгосптоваровиробників та пряма бюджетна підтримка – державні механізми підвищення конкурентоздатності виробництва.
Загалом питання мораторію на продаж землі на засіданні комітету було ключовим і викликало бурхливу
дискусію серед присутніх. Думка більшої частини з них
сходилася на тому, що знімати мораторій – не на часі.
Члени комітету, взявши до уваги претензії і зауваження,
повідомили, що найближчим часом у різних областях
України відбудеться широке обговорення даного питання. Без цього ключові рішення прийматись не будуть.
Прес-служба АФЗУ
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сьогодні має надзвичайні перспективи для розвитку.
Міністр зазначив, що у переліку детальних правил
виробництва органічної продукції рослинного походження встановлено загальні вимоги щодо сівозмін,
обробітку ґрунту, відбору насінно-садівного матеріалу,
удобрення сільськогосподарських культур, засобів захисту рослин, вирощування грибів тощо.
У цілому прийняття постанови дозволить збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити наповнення внутрішнього
ринку високоякісними продуктами харчування, що
сприятиме здоровому способу життя громадян.
За інформацією КМУ

ВІТАЄМО З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ!

Від щирого серця вітаємо генерального директора Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Слободяника
Івана Леонідовича з його Днем народження!
Нехай річною зливою на Вас проллються здоров’я, любов і щастя! Бажаємо, щоб Ваш дім
був повною чашею, і доля завжди оберігала Вас!
Рада АФЗУ та
редакція газети «Вісник Фермер України»

ЗНЕВІРЕНІ ВЛАДОЮ
ФЕРМЕРИ
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
ШУКАЮТЬ ЗАХИСТУ
У ЄВРОСОЮЗУ!

Фермери Дніпропетровщини, не знайшовши захисту у владних структурах та правоохоронних органів
області, збурені постійними рейдерськими наїздами та
захопленнями землі, господарств та техніки, приїхали до Києва та провели акцію протесту біля будинку
представництва Європейського Союзу в Україні.
Останньою «каплею», що змусила фермерів на такі
дії стала бездіяльність влади та «кришування» силових структур рейдерського захоплення фермерського
господарства «ДАР», про яке ми вже писали на сторінках цього номеру видання.
Михайло Данкевич

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591
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ЯК СІЛЬСЬКИЙ ЛИСТОНОША СТАВ ЗАКАРПАТСЬКОЮ ЛЕГЕНДОЮ
нув її на берег, але сам, на жаль, загинув у водовороті. На
знак подяки й поваги до подвигу поштаря його односельці власним коштом й замовили металевий пам’ятний знак
на згадку про цю подію. Меморіальна дошка на честь листоноші, котрий понад 30 років сумлінно виконував свою
роботу, й донині знаходиться на стіні місцевого православного храму. На ній зазначено: «Въ Пам’ять ПриАзности, ТверезNости, ЧесNости й Послужности Посла
Fedora Feketa». А коли виповнилося 165 років з часу загибелі реметівського листоноші, у районному центрі Перечин йому відкрили бронзовий пам'ятник. Ужгородський
скульптор Михайло Белень зобразив славетного поштаря
в народному однострої того часу, ступаючи з каменя на
камінь у гірському потоці.

Закарпатське гірське село Тур'я-Ремета (Перечинський район) відоме, мабуть, єдиним у світі чавунним барельєфом cільському листоноші, встановленому більш ніж півтора століття тому. Але є ще
одна унікальна відмінність цього села від всіх інших і
не тільки в Закарпатті: адже воно є найбільш «французьким» у всій Україні.
Так ось: як стверджують історичні перекази, на початку XIX століття жив в Тур'ї-Реметі шанований чоловік, поштар Федір Фекета. Кожен день виходив він з
Тур’янської долини, аби отримати й рознести листи по
віддаленим селам Перечинщини. А відстань між деякими
поселеннями становить тут інколи більше 30 кілометрів!
Весь цей шлях Фекета у будь-яку пору року проходив
пішки з важкою поштарською сумкою. Одного разу взимку, переходячи річку по льоду, листоноша провалився в
підступну ополонку й разом зі своїм цінним вантажем
почав тонути. З останніх сил Фекета зняв сумку й вики-

Є ще одна не менш цікава обставина, котра вирізняє
це село з поміж усіх інших українських сіл. Адже жителів Тур'ї-Ремети мешканці сусідніх сіл називають здавен
«жабники», або ж «жаблярі». Дійсно, якщо зазирнути в
меню тамтешніх кав’ярень, то в ньому як на диво можна
побачити й … традиційну французьку страву «жаб'ячі лапки». За словами науковця Ужгородського національного
університету Федора Шандора, традицію споживання
жаб у закарпатське село завезли французи на початку 19го століття. Справа в тому, що 1816 році, вже після битви
під Ватерлоо країни-переможниці – Росія, Прусія, Австрія та Велика Британія – вирішили тимчасово вивезти
з Франції всіх полонених офіцерів наполеонівської армії:

була небезпека, що вони збираються влаштувати військовий заколот задля ще одного повернення Наполеона до
влади. А оскільки найбільш глухим місцем Австрійської
імперії тоді було Закарпаття, тому Відень і відправив
сюди свою частину полонених французів, зокрема, й на
Перечинщину.
Місцеві краєзнавці дослідили, що серед виселенців
опинився й один з таких офіцерів, водночас і дослід-

ник-кулінар, учень знаменитого ресторатора Огюста Ескоф’є. Він і замовив листом до своїх друзів на батьківщині
кілька французьких їстівних жаб. І їх, як не дивно, через
декілька місяців доправили з Франції до Закарпаття живими поштовим диліжансом! І вже тут, на місці, схрестив
їх з місцевими різновидами. Потім ці ропухи обжилися у
старому руслі річки Турички. Тур’я-реметівці кажуть, що
найсмачнішими виходять страви тільки з тих жаб, котрих
виловили до травневої першої грози, оскільки пізніше у
їстівної жаби вже починає приростати шкіра до м’яса. А
до того воно дуже чисте й поживне, й до того ж дуже легко відділяється.
Досвідчені місцеві «жаболюби» споживають лише
задні лапки, з яких одразу здирають шкіру й зав’язують
у вузлик. Так зручніше потім ці ніжки смажити. На кілограм делікатесного м’яса треба зловити майже 80 жаб.
М’ясо залишають і собі, й з вигодою продають у місцеві
ресторани та супермаркети. Тамтешні господині знають
десятки рецептів приготування цього делікатесу. А перед
приготуванням його маринують з часником, сіллю, червоним та чорним перцем.
Ігор Галущак, м. Львів

Контакти:
85621, Донецька обл.,
Мар’їнський р-н, с. Желанне Друге,
вул. Шахтарська, 53.
тел.: +38 (050) 347-04-36
e-mail: agropromservice09@gmail.com
www.agropromservice.com.ua
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Друк: ТОВ "Мега-Поліграф"
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Классика, проверенная временем
Уже более 18 лет Европейские приборы на рынке Украины
Серия анализаторов качества молока EKOMILK

Хит
продаж

Измеряемые параметры:
• содержание жира
• содержание СОМО
• плотность
• белок
• температура пробы
• добавленная вода
Экомилк СТАНДАРТ

• точка замерзания
• кислотность pH
• кислотность (° Тернера)
• проводимость
• лактоза
• соли
Экомилк БОНД

до 12-ти
параметров
молока
в одном
приборе

Приборы произведены Европейской компанией, сертифицированной по стандартам
ISO-9001 и ТUV. Занесены в Госреестр измерительной техники Украины под № У3122-1.
«ИКФ СЕРВИС+» единственный авторизированный сервисный центр в Украине,
по обслуживанию и ремонту анализаторов качества молока «Экомилк»
с выдачей Заводского гарантийного сертификата
Про надёжность приборов говорит тот факт, что при соблюдении правильной
эксплуатации приборы без ремонта работают по 10-15 лет
02002, Украина, г. Киев, ул. М.Расковой 52В, офис 7
тел/факс: (044) 537-21-16 (050) 410-13-12, (067) 408-27-08
www.ikf.com.ua

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

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

Ваші переваги:

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

Будь ласка, звертайтеся до нас та ми підберемо оптимальний для Вас
варіант в максимально стислі строки.

Додаткова інформація за телефонами:
044-501-78-23, 501-78-24, 050-391-94-72, E-mail: farmexpo@ukr.net

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