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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ВИСТАВКА «ФЕРМЕР УКРАЇНИ» ТА
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗБОРИ ЛІДЕРІВ 

ФЕРМЕРСЬКОГО РУХУ

З 10 по 12 вересня 2014 року у
Національному комплексі «Експоцентр
України» (м. Київ, пр.-т Академіка Глушкова, 1)
відбулася XVII сільськогосподарська виставка
«Фермер України-2014».

У офіційному відкритті взяли участь, окрім
організаторів виставки Івана Томича, Миколи
Миркевича та Михайла Данкевича, заступник
міністра аграрної політики та продовольства

України Олександр Сень, президент Асоціації
Українських банків Олександр Сугоняко та
директор ННЦ „Інститут механізації та елек-
трифікації сільського господарства” Валерій
Адамчук.

Ухвала Зборів лідерів фермерського та коо-
перативного руху розміщена на 2 сторінці
видання, а інформація та фото звіт про вистав-
ку – на сторінці 4.

В Україні часто
змінюються пра-
вила державної
підтримки сіль-
госпвиробників,
зокрема, вироб-
ників молока. Яка
ж модель підт-
римки буде найе-
ф е к т и в н і ш о ю ?
Яка найбільше
відповідає інтересам господарств? Чи зачіпає це інте-
реси переробних підприємств? Про це ми говоримо з
Михайлом ПАВЛИЧЕНКОМ, координатором молочних
програм Міжнародної фінансової корпорації (IFC, Група
Світового банку), Проект «Розвиток агрофінансування в
Україні» на сторінках 6-7 видання.

ПРО ДЕРЖАВНІ ДОТАЦІЇ, АБО ЧОГО

ХОЧУТЬ ВИРОБНИКИ

І ПЕРЕРОБНИКИ МОЛОКА?

У Скадовську - черговий скандал. Місцеві правоохо-
ронці намагаються притягнути до кримінальної відпові-
дальності керівника одного з великих і успішних фер-
мерських господарств. Кримінальне провадження роз-
почато за те, що діти однієї з працівниць фермера
Віталія Соценко принесли мамі обід в поле.

Як розповідає директор Скадовського Комунальної
установи "Центр надання безоплатної правової допо-
моги" Іван Шульга, це фермерське господарство у них
в районі - одне з найбільших. І чи не єдине, де всі пра-
цівники без винятку легально отримують зарплату та
соціальне страхування. Тому до Віталія Соценко при-
їжджають найматися і з інших районів Херсонщини,
наприклад, працює ціла бригада з Верхнього Рогачика. 

Активно фермер допомагає і нашим бійцям в АТО -
купує і передає (в тому числі і через Херсонський
Координаційний центр допомоги військовим) обмунди-
рування, бронежилети, каски і тактичне спорядження.

Але близько місяця тому співробітниця районної
служби у справах дітей побачила в поле двох підлітків.
Незважаючи на те, що і мама дівчаток, та інші працівни-
ки переконували, що хлопці всього-на-всього принесли
обід, був складений акт про порушення трудового зако-
нодавства - нібито дітей експлуатують. В той же день,
на підставі цього акта, і було відкрито кримінальне про-
вадження. І слідчий зажадав, щоб фермер надав йому
на перевірку цілий перелік документів. Тоді Віталій
Соценко звернувся за порадою до "Центру надання
безоплатної правової допомоги": як можна довести
свою невинність і наскільки законні вимоги міліції?
Адже до кінця року підприємцям оголошено "зелене
світло": країна потребує фінансів, тому податки значно
збільшилися. І, щоб бізнес «не буксував", заборонені
всі перевірки без узгодження "в Києві" (виняток дано
тільки фіскальним органам). Тим більше, перевірки
сільгоспвиробників, а тим більше під час збирання вро-
жаю,коли один день - рік годує. 

Проовження на сторінці 3.

ЧИ ВАЖЛИВЕ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

ДЛЯ СКАДОВСЬКОГО ПРОКУРОРА

РЕВІНИ?

Кабінет міністрів України разом із
Ощадним банком розпочне програму креди-
тування населення для придбання котлів, які
будуть використовувати не газ. Про це
заявив прем'єр міністр України Арсеній
Яценюк на розширеному засіданні Кабінету
міністрів України.

За його словами, уряд буде компенсувати
до 20% вартості такого котла.

Яценюк зазначив, що до кінця поточного
року близько 33 тисяч домогосподарств

можуть отримати і кредити, і урядову компен-
сацію на заміну котла.

Він також зазначив, що за останні півроку
Кабмін зробив "10 кроків з енергоефективно-
сті": стимулювання заміщення котлів, спеці-
альний тариф, інвестиційна програма, яка
передбачає отримання компенсації, якщо
нові котли споживають менше газу, ніж старі
та ін.

За інформацією КМУ

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

ДЛЯ ГАЗОЗАМІЩЕННЯ
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗБОРИ ЛІДЕРІВ 
ФЕРМЕРСЬКОГО ТА КООПЕРАТИВНОГО РУХУ

УХВАЛА

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗБОРІВ ЛІДЕРІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ТА КООПЕРАТИВНОГО РУХУ
11 вересня 2014 р.  м. Київ

Ми, учасники Всеукраїнських зборів лідерів фер-
мерського та кооперативного руху, в цей доленосний
для країни час, звертаємося до Президента, Прем’єр-
міністра, Голови Верховної Ради України, голів політич-
них партій та громадськості з вимогою щодо невідклад-
ності розробки і реалізації концептуальних засад аграр-
ної політики, та загалом розвитку українського села, в
контексті викликів сьогодення та їхніх можливих наслід-
ків для українського суспільства у майбутньому.

Збори лідерів фермерського 
та кооперативного руху
ВИРІШИЛИ:
1.Визнати, що основним стратегічним напрямом

розвитку організаційної виробничої структури у сіль-
ському господарстві має бути поетапне формування
фермерського типу господарювання у взаємозв’язку з
розвитком сільськогосподарської обслуговуючої коо-
перації як основи забезпечення ефективної сільсько-
господарської зайнятості, подолання бідності сільсько-
го населення та сприяння його осілості і збереженню
сільських поселень.

2.З цією метою вимагати від Верховної Ради України
прийняття зареєстрованих законопроектів Народного
депутата Леоніда Даценка № 4922 від 20.05.2014 р., №
4731 від 17.04.2014 р., №4959 від 29.05.2014 р., та
№4124 від 19.06.2014 року.

3.Вимагати від Уряду запровадження нової дифе-
ренційованої податкової політики для різних за розмі-
ром сільськогосподарських виробників, яка передбача-
ла б:

а) для особистих селянських, фермерських госпо-
дарств та приватних підприємств, що виробляють
аграрну продукцію на площі до 100 га ріллі - єдиний
земельний податок;

б) для сільськогосподарських виробників, які мають
в обробітку від 100 га до 2000 га угідь – діючий єдиний
сільськогосподарський податок з пільговим механіз-
мом сплати ПДВ;

в) для господарств із землекористуванням більше
3000 га - переведення на загальну систему оподатку-
вання підприємств.

4.Вимагати прийняття Закону України «Про групи
сільськогосподарських товаровиробників та їх об’єд-
нання» відповідно регламентів ЄС, мета якого – сприя-
ти об’єднанню малих та середніх господарств для
спільного виходу на внутрішній та зовнішній ринки.

5.Внести до Закону України «Про оренду землі»
доповнення щодо обмеження землекористування сіль-
ськогосподарськими ділянками, закріпити право на
оренду сільськогосподарських земель за юридичними
особами, зареєстрованими в сільських та селищних
радах за місцем розміщення цих земель та внести
необхідні законодавчі зміни щодо передачі повнова-
жень права реєстрації земельних ділянок та укладання
договорів оренди до сільських та селищних рад.

6.Посилити регулятивну роль держави на аграрному
ринку. Забезпечити виконання Аграрним фондом
інтервенційних й інших функцій, відповідно до положень
Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства України» та інших законодавчих актів
щодо даної проблеми.

Задіяти механізми з упередження на аграрному
ринку корупційних схем, тінізації, диктату монополій,
обвалу цін на експортну сільськогосподарську продук-
цію, зокрема зерно.

7.Відновити та розширити державну підтримку роз-
витку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, мере-
жі оптових та локальних ринків сільськогосподарської

продукції кооперативної та комунальної власності,
будівництво кооперативних елеваторів та плодоовоче-
вих сховищ малими і середніми господарствами та їхні-
ми збутовими сільськогосподарськими обслуговуючи-
ми кооперативами, вантажно-транспортних комуніка-
цій тощо.

Прийняти програму розбудови мережі логістичних
центрів у зонах, спеціалізованих на виробництві кар-
топлі, овочів, фруктів та ягід.

8.Для ефективного переходу до нової концепції роз-
витку сільського господарства і села необхідні кваліфі-
ковані кадри, насамперед спеціалісти та управлінці з
кооперації, фахівці з аграрного права. Для цього
необхідно Міністерству освіти і науки України та
Мінагрополітики України в найкоротші терміни прийня-
ти відповідні рішення для вирішення цього питання.

Відновити фінансування інформаційного забезпе-
чення розвитку кооперативного руху і поширення
аграрно-правових знань через мережу дорадчих служб.

Учасники зборів стверджують, що без сукупності
ефективних і рішучих політичних, правових, соціальних,
економічних та інших державних заходів, спрямованих
як на розвиток аграрного виробництва, так і розвиток
села, неможливо забезпечити продовольчу безпеку
країни, подолати безробіття, бідність та безперспек-
тивність сільського розвитку.

За дорученням зборів.

Президент Асоціації
фермерів та приватних
землевласників України

Микола Миркевич

Президент Союзу учасників
сільськогосподарських об -
слу говуючих коопе рати вів
України

Іван Томич

СМЕРТНИЙ ВИРОК ЗА ПОМІЧ УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВИМ
18 вересня 2014 року до інформаційно-

консультаційного центру Асоціації фермерів
Луганської області звернувся громадянин
України (з питання безпеки не називаємо
його прізвище) з рядом проблем, які у нього
виникли як наслідок діяльності терористів з
«ЛНР» (так званої «Луганської народної рес-
публіки»). Ця інформація для тих, хто ще
бажає підпасти під контроль цих, на нашу
думку, «злочинців» - «ЛНР-вців». Та про все
по порядку.

Заявник мешкав собі у Луганській обла-
сті, не зважаючи на бойові дії, продовжував
працювати у своєму господарстві, надаючи
людям роботу, сплачуючи податки, забезпе-
чуючи Луганську область сільськогоспо-
дарською продукцією. Його політична пози-
ція полягала і полягає в єдності України та
мирному небі над головою, та виказувати
свої погляди відкрито при створеній «ЛНР»
не можна, небезпідставно переживаючи за
власне життя та за життя своєї родини.

В період проведення антитерористичної
операції частина українських військ під
містом Луганськ потрапили в облогу теро-
ристів, військових Російської Федерації та
чеченців. Оскільки хлопці потребували допо-

моги, так, як і кожен свідомий Українець,
деякі мешканці разом з заявником не могли
стояти осторонь та дивитися як потерпають
українські військові від не достатку харчу-
вання та надавали їм продовольчу допомо-
гу.

В зв’язку з цим, щодо нашого заявника
керівництво «ЛНР» незаконно, всупереч п. 6
«Протоколу за результатами консультацій
Тристоронньої контактної групи щодо спіль-
них кроків, спрямованих на імплементацію
Мирного плану Президента України Петра
Порошенка та ініціатив Президента Росії
Володимира Путіна» від 05 вересня 2014
року, за яким ухвалено прийняти закон про
недопущення переслідування і покарання
осіб у зв’язку з подіями, що сталися в окре-
мих районах Донецької і Луганської обла-
стей України, винесло вирок - смертної
кари, який мала виконати «розстрільна бри-
гада чеченців». І це не просто голослівний
вирок, як хто може собі подумати, такі
смертні вироки вже виконувалися, в тому
числі і в місці проживання жителя окупованої
території Луганської області. Тож, він, як то
кажуть, в чому був, в тому, разом з родиною,
був вимушений  покинути свій дім. Також

смертну кару за поміч українськім військо-
вим та за активну позицію підтримання
єдності України було винесено ще 21 жите-
лям, яких він знає. Що з ними сталося, нара-
зі не відомо. Такі жителі для «ЛНР-ців» були
БАНДЕРАМИ.

Згідно зі ст. 18 Закону України від 11
вересня 2014 року «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України,
гарантії прав і свобод громадян України, які
виїхали за межі тимчасово окупованої тери-
торії» громадянам України гарантується
дотримання у повному обсязі їхніх прав і
свобод, передбачених Конституцією
України, у тому числі соціальних, трудових,
виборчих прав та права на освіту, після
залишення ними тимчасово окупованої
території. Витрати на заходи, передбачені
цим Законом, здійснюються з Державного
бюджету України у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.

Та чи дотримуються ці права? Так,
поспішно від’їжджаючи, частину документів
заявник втратив, зокрема водійські права.
Та чиновники  і досі не можуть швидко поно-
вити їх, бо не знають механізму швидкого

поновлення водійських прав. Також залиши-
лося питання щодо відповідальності за кре-
дитними зобов’язаннями, адже заявник є
фермером, який здійснював сільськогоспо-
дарську діяльність, тож сільськогосподарсь-
ку техніку придбав у кредит, то як тепер від-
повідати за зобов’язаннями? Наступним
питанням є відповідальність перед податко-
вою службою, адже він не має не тільки
документів щодо діяльності господарств, а
ще й не має печатки? Як виконати
зобов’язання перед аграрним фондом,
якому господарство залишилося винним
зерно, яке наразі частково зібрано і знахо-
дяться в коморі, а решта зерна майже на
180,00 га незбиране стоїть в полі досі. Також
не має можливості зібрати і насіння соняш-
нику, яке також залишилося в полі? При
цьому страховики запевнюють, що випадок
шкоди завданої діями при виконанні АТО не
передбачений у страхових угодах? Тож, ще
вчора, людина була заможною, сьогодні,
має шукати чим прогодувати свою родину
самостійно. Тож, хто зможе відповісти на всі
ці запитання? 

Інформаційно-консультаційний центр 
Асоціації фермерів Луганської області
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Представники Міжнародного валютного
фонду (МВФ) переконані, що в усіх країнах, з
якими він співпрацює, має діяти загальна
система оподаткування, яка не передбачає
жодних спецрежимів.

«Справа в тому, що МВФ достатньо
бюрократична система із власним баченням
ситуації. Спецрежим із ПДВ у нього „не впи-
сується“. Так, наприклад, обговорюючи це
питання ніхто не говорив про цифри, і про те,
що в нас є дефіцит, який треба покривати.
Навпаки, представники МВФ наголосили,
що сам спецрежим ПДВ — неправильна
система, з „перекосами“», — розповів
Михайло Соколов.

У Міжнародному валютному фонді пере-
конані, що систему спецрежиму ПДВ потріб-
но скасувати. Мовляв, хочете підтримувати
сільське господарство — робіть це так, як
інші європейські країни: виділяйте прямі
дотації з держбюджету на гектар землі.

Проте з нещодавніх перемовин стало
відомо, що МВФ розглядає варіант, коли
спецрежим можна буде зберегти. Він діяти-
ме для середніх та малих господарств, у
яких менше 10 тис. Га та/або оборот не біль-
ше 50 млн на рік (за баченням Мінфіну).
Великі ж підприємства залишаться «за бор-
том» і привілеїв не отримають.

«На мій погляд, такий підхід небезпеч-
ний, навіть якщо вибрати інші граничні кри-
терії. Ніхто не знає, як поведе себе курс
гривні чи яка надалі буде ситуація в країні.

Крім того, вже відомо, що Мінфін, планує
знижувати ці пороги. Тобто, погодившись
один раз, надалі буде складно довести, що
такий механізм роботи неправильний», —
пояснив радник Міністра.

Наразі, фахівці Мінагрополітики розроб-
ляють інші схеми, за якими можна буде пра-
цювати при відміні спецрежиму ПДВ, серед
них:

• підвищити ставку оподаткування
на продукти харчування на 5%;

• створення системи умовної оплати
ПДВ, коли кошти направляються на спецраху-
нок, а в кінці року розподіляються як дотації.

Проте обидва варіанти недосконалі. У
першому виникає проблема нових податко-
вих зобов’язань для фермерів. У другому —
спецрахунок все одно буде в держказначей-
стві, де традиційно на кінець року немає
коштів. Тобто, ніби то і мали дати дотацію,
але грошей немає.

«До кінця цього місяця потрібно визначи-
тися із можливою схемою роботи. Звісно,
Мінагрополітики буде до останнього від-
стоювати збереження спецрежиму, проте
якщо це не вдасться і доведеться погоджу-
ватися на альтернативну систему, аграрії
повинні самі її запропонувати. Аграрний сек-
тор має бути консолідованим. Не об’єднав-
шись — нічого не зробиш», — переконаний
пан Соколов.

За інформацією сайту
PigUA.info

МВФ ВИМАГАЄ СКАСУВАННЯ СПЕЦРЕЖИМУ

ПДВ ДЛЯ АГРАРІЇВ

Кабінет міністрів України вніс до
Верховної Ради проект Закону "Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України та
деяких законів України (щодо податкової
реформи)" (реєстр. № 5079 від 15.09.2014).
Законопроект передбачає скорочення кіль-
кості податків та зборів з 22 до 9.

В частині оподаткування сільгоспвироб-
ників він збереже діючий на сьогодні спеці-
альний режим оподаткування податком на
додану вартість діяльності у сфері сільського
і лісового господарства, а також рибальства. 

Окрім того буде трансформовано фіксо-
ваний сільськогосподарський податок шля-

хом введення окремої (четвертої) групи
платників єдиного податку – сільськогоспо-
дарських товаровиробників. Також, законо-
проект передбачає скасування збору на роз-
виток виноградарства, садівництва і хме-
лярства.

Проект Закону "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законів України (щодо податкової рефор-
ми)" покликаний покращити умови ведення
бізнесу в Україні з одночасним підвищенням
показників України в міжнародних рейтин-
гах.

За інформацією www.agravery.com

СКОРОЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ 

ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

Продовження. Початок на сторінці 1.

Юристи центру порадили ферме-
ру укласти договір з адвокатом (так
як вони консультують тільки по
цивільних справах) і скласти лист
слідчому, що він перевищує свої
повноваження і вимагає документи
без постанови суду або хоча б судо-
вого слідчого. 

І після цього в поле нагрянула ще
одна перевірка, комплексна. Тепер
вже з приводу дотримання податково-
го законодавства. Спочатку чотири
представники прокуратури просто
перерахували всіх "по головах" і
переписали прізвища, потім показа-
ли фермеру постанову про проведен-
ня перевірки і зажадали надати тру-
дові договори на кожного працівника.
А через пару годин на поле під'їхали
міліціонери й податківці, зігнали в
купу переляканих працівників і стали
брати у кожного "пояснення". Робота
була зірвана. 

Саме цікаве, що постанова про
проведення цієї перевірки підписана
районним прокурором Кирилом
Ревіна. Тим самим, що вже прославив-
ся на всю Україну спробами закрити
єдиний в Скадовську Центр, в якому
люди отримують безкоштовно правову
допомогу. Тим самим Кирилом Ревіна,
який вже отримав від Міністра юстиції

"та від Генерального прокурора попе-
редження.

За словами Івана Шульги, абсолют-
но не зрозуміло, чому "терзають"
одного з найбільш порядних господа-
рів. Закрадається підозра, що Кирило
Ревін просто побоюється фахівців, які
успішно відстоюють Верховенство
права. До того ж, у постанові про кри-
мінальне провадження написано, що
воно відкрите "за фактом порушення",
але з якого саме факту, тобто, з якої
конкретно статті - не вказується. І
навіть процедура проведення останнь-
ої перевірки грубо порушена.
Складається враження, що правоохо-
ронці ще самі не знають, що фермер
порушив, але намагаються це або
знайти, або "притягти" будь-якими
способами. 

P.S. Комунальна установа "Центр
надання безоплатної правової допо-
моги" знаходиться за адресою: 75700,
Скадовськ, вул. Гагаріна, 63, каб. 4
(приміщення міськради). Безоплатну
юридичну допомогу можна отримати
кожен понеділок, вівторок і четвер з
9:00 до 15:00, перерва з 12:00 до
13:00. П'ятниця - робота з документа-
ми. Телефон: (05537) 5-37-55.

За інформацією 
обласної АФЗ

Новим заступником міністра аграрної
політики та продовольства України при-
значено Владиславу Рутицьку.

Про це йдеться в розпорядженні
Кабінету міністрів України (№855-р) від 17
вересня 2014 року.

Владислава Рутицька закінчила з відзна-
кою КНУ імені Тараса Шевченка (економічна
кібернетика). Кандидат технічних наук,
доцент кафедри складного моделювання
факультету кібернетики КНУ імені Тараса
Шевченка. Випускник програми
«Відповідальне лідерство», АСПЕН-Україна і
Единбурзької бізнес-школи.

Кар’єру розпочала в 2004 році в компанії
«Пальміра Рута» (TM «Monarch», TM
«Brooks») на посаді HR-директора. Згодом
працювала HR-директором та була членом
ради директорів «Київської інвестиційної
групи». В 2010 році розпочала кар’єру в
агрохолдингу «Мрія». На момент призначен-
ня обіймала посаду заступника генерально-
го директора.

В Мінагрополітики Владислава Рутицька
займатиметься питаннями європейської
інтеграції АПК.

За інформацією Мінагрополітики

ПРИЗНАЧЕНО НОВОГО ЗАСТУПНИКА 

МІНІСТРА АГРОПОЛІТИКИ

Про заходи, які здійснює
Мінагрополітики щодо зміцнення енергоне-
залежності України та імплементації Угоди
про Асоціацію з ЄС, повідомили на брифінгу
у Будинку Уряду Міністр аграрної політики та
продовольства Ігор Швайка та заступник
Міністра з питань європейської інтеграції
Владислава Рутицька.

Ігор Швайка наголосив, що зміцнюючи
енергонезалежність України,
Мінагрополітики здійснює заходи щодо
заміщення природного газу для підприємств
аграрного сектору, а також забезпечення їх
біопаливом.

«Ми можемо на сьогодні за рахунок
деревини забезпечити найближчі три роки
приблизно еквівалент 10 – ти мільярдів кубо-
метрів, які сьогодні купуємо у Російської
Федерації», - наголосив Міністр.

Водночас він підкреслив, що викори-
стання біопалива (його собівартість з ураху-
ванням витрат логістики) дешевше за при-
родний газ.

«Якщо одна тисяча кубів коштує 6 тис.
600 грн. (це попередні розрахунки), то той
же самий обсяг ми можемо опалювати дере-
виною, що буде коштувати 3 тис. 750 грн.
Тобто, вдвічі дешевше», - наголосив Ігор

Швайка.
Міністр повідомив, що на наступному

тижні буде продемонстровано, як працюють
вітчизняні заводи, які вже інвестували кошти
в енергозаміщення, які проблеми виникають
у ході реалізації цьогопроекту, які законо-
давчі ініціативи необхідно ухвалити, щоб цей
ринок працював.

Своєю чергою Владислава Рутицька
наголосила, що Мінагрополітики відповідно
до затвердженого Урядом Плану імплемен-
тації Угоди про асоціацію з ЄС має розроби-
ти план виконання цієї Угоди на півроку та
найближчі три роки. Також відомство про-
довжує роботу, що стосується гармонізації
вітчизняного законодавства до законодав-
ства ЄС.

Владислава Рутицька повідомила, що
Міністерство планує розробити комплексну
модель для всіх секторів агропромислового
комплексу України. Також, за її словами,
Міністерство буде проводити навчання та
надавати допомогу середнім виробництвам
«у проходженні відповідної сертифікації,
щобвони могл працювати  виходити на
ринки ЄС».

За інформацією КМУ

МІНАГРОПОЛІТИКИ ЗМІЦНЮЄ 

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ

Президент України Петро Порошенко
підписав Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо харчових
продуктів».

Закон, який був прийнятий Верховною
Радою 22 липня, має сприяти гармонізації
законодавства України із законодавством
ЄС у сфері безпеки та якості харчових про-
дуктів, забезпечення високого рівня захисту
здоров'я людей та інтересів споживачів, а
також створенню прозорих умов ведення
господарської діяльності, підвищенню кон-

курентоспроможності вітчизняних харчових
продуктів і зниження їх вартості.

Законом передбачається уточнення тер-
мінології, видів правопорушень та адекватно-
сті міри покарання, створення єдиного конт-
ролюючого органу у сфері безпеки харчових
продуктів, скасування дозвільних документів і
процедур, які відсутні в ЄС, впровадження
європейських принципів регулювання ГМО,
зокрема в частині реєстрації джерел ГМО, а
не продуктів, виготовлених з них.

За інформацією інтернет-ресурсу

ПІДПИСАНО НОВИЙ ЗАКОН ПРО 

ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Президент України Петро Порошенко під-
писав Закон № 1648-VII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо іден-
тифікації та реєстрації тварин», згідно з яким
вводиться обов’язкова ідентифікація та
реєстрація у Єдиному державному реєстрі
тварин всіх сільськогосподарських тварин.

Тільки у разі введення обов’язкової іденти-
фікації та реєстрації всіх сільськогосподарсь-
ких тварин, як передбачено законодавством
ЄС, держава може гарантувати споживачам,
що вони вживатимуть м'ясо-молочну продук-
цію відомого походження — від зареєстрова-
них тварин, стан здоров’я яких підлягає обсте-
женню, а отже, що така продукція є безпечною.

Цим Законом законодавство України при-
водиться у відповідність до законодавства
Європейського Союзу, створюється система
постійного контролю за станом здоров’я всіх
тварини — великої рогатої худоби, свиней,

коней, овець та кіз — та ветеринарно - сані-
тарним станом всіх господарств країни.

З метою забезпечення виконання
обов’язку власників та утримувачів тварин
здійснювати ідентифікацію та реєстрацію тва-
рин Закон встановлює відповідальність за
порушення законодавства в цій сфері.
Водночас передбачається, що у період до 1
січня 2015 року така відповідальність до гро-
мадян не застосовується.

Вартість робіт та послуг з ідентифікації та
реєстрації тварин, що утримуються і розво-
дяться населенням, буде компенсуватися за
рахунок державного бюджету. Також перед-
бачена можливість компенсації такої вартості
третіми особами.

У підготовці закону взяли участь
Мінагрополітики, Всеукраїнська аграрна рада
та Асоціація виробників молока. 

Наталія Крамаренко

ПІДПИСАНО ЗАКОН ПРО ІДЕНТИФІКАЦІЮ ТА

РЕЄСТРАЦІЮ ТВАРИН

ЧИ ВАЖЛИВЕ  
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 

ДЛЯ СКАДОВСЬКОГО ПРОКУРОРА
РЕВІНИ?
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИСТАВКА 
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ» ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗБОРИ

ЛІДЕРІВ ФЕРМЕРСЬКОГО РУХУ
Незважаючи на події на сході України у

виставці приймали участь більшість обласних
організацій фермерів та кооператорів та під-
приємства агропромислового комплексу, що
представляли обладнання та технології для
ведення аграрного виробництва. 

Необхідно відзначити, що на виставці були
представлені як Луганські фермери, так і під-
приємства з Донецька, хоча останні і перенесли
своє виробництво в центральну частину
України.

Цікаві експозиції представили підприємства
ПП „ЛКЛ-7” – обладнання для ферм та перероб-
ки молока, та ТОВ „МЕГА-ТЕХ” – для переробки
тваринницької продукції, ТОВ „Елеваторний
альянс” та ПАТ „Кіровоградський завод дозую-
чих автоматів” – обладнання для зберігання та
переробки зернових з використанням альтер-
нативної енергетики – біопалива.

Особливий акцент, зважаючи на існуючі про-
блеми з постачанням російського газу, був
зроблений на представленні техніки, обладнан-
ня та технологій для альтернативної енергети-
ки. Це котли з Польщі та вітчизняного вироб-
ництва, обладнання для збирання та переробки
енергетичної сировини, устаткування для
виробництва електроенергії та тепла.

Звичайно була і сільськогосподарська техні-
ка для обробітку землі від компанії „УкРос-
Агро”, були органічні добрива українсько-сло-
вацької компанії „Рокосан Україна” та біоде-
структори стерні Торгового дому „БТУ-Центр”.

А ще було екологічне фермерське вино,
козиний сир, мед та пиво німецької пивоварні
„Шульц”.

Що стосується ділової програми, то в пер-
ший день, 10 вересня, відбулася науково-прак-
тична конференція «Використання біомаси та
біоенергетичних технологій для скорочення
споживання природного газу за участі фермерів
та кооперативів», та Навчальний семінар з
питань залучення ресурсів міжнародних органі-
зацій та проектів міжнародної технічної допомо-
ги для фермерів та кооперативів.  

А 11 вересня, під час проведення Зборів ліде-
рів фермерського та кооперативного руху, що
пройшли за участі міністра аграрної політики та
продовольства України Ігоря Швайки, фермери
висловили свою позицію стосовного подальшого
розвитку фермерства та аграрного сектору еко-
номіки в цілому, розповіли про свої проблеми та
негаразди, визначили та запропонували шляхи їх
вирішення, які відображені в Ухвалі (сторінка 2
видання).

Не мало часу очільник міністерства приділив
огляду експозицій виставки, про що можливо
дізнатися переглянувши фото звіт виставки.

Прес-служба оргкомітету виставки



№ 17-18 (339-340)

1-30 ВЕРЕСНЯ 2014  ро ку 5

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

ЕФЕКТИВНА МІНІТЕХНІКА 
ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ні для кого не є секретом, що ринок
сільськогосподарської міні техніки
насичений переважно продукцією китай-
ського виробництва, до речі продукцією
в своїй більшості дешевою і не зовсім
якісною. На цьому необхідно загострити
увагу з двох причин.

По перше, не всяка китайська сіль-
ськогосподарська техніка та обладнання
є дешевою, а відповідно і не якісною. Є
частина продукції, що виробляється
великими концернами, високої якості та
надійності і відповідно її ціна не набагато
нижча від Європейської. Але по цій при-
чині мало хто з поставщиків ризикує
завозити її на український ринок, а тому
її у нас обмаль. Завозять, як правило, те
що можливо швидко продати.

По друге, дешева продукція з підне-
бесної практично знищила нашого віт-
чизняного товаровиробника, зробила
його не конкурентоспроможним. Свою
«ложку дьогтю» в цей процес внесла і
наша рідна держава, скасувавши підт-
римку свого виробника через відшкоду-
вання покупцеві 30% вартості придбаної
техніки та обладнання.

Нажаль, багато потенційних покупців
не замислюються перед здійсненням
покупки – скільки їм прослужить той чи

інший агрегат, хто буде нести відпові-
дальність по гарантійним зобов’язан-
ням, де в майбутньому брати запасні
частини. А інколи і поставщики нас обма-
нюють наліпивши етикетку «Зроблено в
Україні», а насправді до того ж мотобло-
ку лише прикрутили два колеса витягнуті
з китайської коробки.

Я ж вам пропоную звернути увагу на
нашого вітчизняного виробника посівної
та обробної мінітехніки підприємство
«Агросервістрактор», основною продукці-
єю якого є мотоблок «Днiпрo - 6R» та
навісне та причіпне обладнання до нього,
у виробництво яких впроваджено низку
принципово нових запатентованих рішень
з усього комплексу агротехнічних робіт.

Особливий інтерес викликає сівалка
вакуумна точного висіву СВТВ 4 - 8 «ДНІ-
ПРЯНКА». Ця новинка не має аналогів і
забезпечує точний багаторядний висів
насіння різних культур розміром від 0,5
мм до 10 мм з поділом насіннєвого мате-
ріалу на одиночні насінини, пунктирну
укладку насіння в посівну борозну з точ-
ним дотриманням заданої відстані між
ними і закладення насіння в грунт.
Ширина міжрядь регулюється від 70 мм і
більше. Відстань висіву насіння ряду
забезпечується електронним блоком
управління. Передбачена можливість
агрегатування зазначеної сівалки з інши-
ми мотоблоками і міні – тракторами кла-
сів від 0,4 до 1,4. Діапазон використання
сівалки - від присадибних ділянок до
фермерських господарств, що оброб-
ляють до 50 га землі.

. Продуктивність вакуумної сівалки –
25 - 30 соток / год, що значно економить
час в порівнянні з механічними сівалка-
ми. Сівалка забезпечує, одночасне з
посівом, внесення гранульованих міне-
ральних добрив безпосередньо в рядки,
куди висаджується насіння.

Вартість сівалки СВТВ 4 - 8 «ДНІ-
ПРЯНКА» в 7 - 8 разів нижче вартості
сівалок з аналогічними параметрами

імпортного виробництва.
Такими сівалками фермери сіють такі

культури як морква, редис, цибуля - чор-
нушка, капуста, буряк, квасоля та ін.
Також отримано позитивний досвід висі-
ву насіння амаранту.

Не менш цікава картофелесажалка,
принципово нової конструкції, яка доз-
воляє висаджувати бульби до межі
ділянки, не залишаючи мертвої зони.
Укладання бульб здійснюється на зазда-
легідь заданій відстані від 250 до 400 мм.

За допомогою комплекту додаткових
пристосувань мотоблок «Днiпрo - 6R»
успішно справляється не тільки з перед-
посівним обробітком грунту, посадкою
різних культур, але і з мульчуванням, під-
няттям цілини, аерацією та рекультива-
цією газонів, підгортанням, прополкою і
викопуванням коренеплодів, обприску-
ванням польових і плодових культур,
скошуванням трав, прибиранням снігу і
транспортуванням вантажів. У вигляді
стаціонарної установки «Днiпрo - 6R»
може бути трансформований в зерно-

дробарку, кормоподрібнювач або под-
рібнювач гілок.

З установкою додаткового редукто-
ра-ходозменшувача і ходових коліс,
мотокультиватор трансформується в
компактний тяговий модуль. Простий і
надійний ходозменшувач, на установку
якого піде не більше 10 хвилин, з успіхом
замінює такий складний вузол як короб-
ка передач, яка використовується в кон-
струкціях дорогих імпортних мотокуль-
тиваторов.

Роботу сівалки СВТВ 4 - 8 «ДНІПРЯН-
КА» та її висівних апаратів можливо
переглянути у відеороликах на сайті
www.ast-dnepr.com.ua. Також на сайті
ви знайдете всю інформацію про мото-
блок «Дніпро - 6R» та навісне обладнан-
ня, що випускається підприємством
«Агросервістрактор».

Придбати все це можливо за
адресою: м. Дніпропетровськ,
вул.Чичеріна, 106-А. Тел.: (0562) - 34 - 40
- 62, 34 - 17 - 48, 098 - 123 - 64 - 74, 095 -
815 - 70 - 16. Е-mail: traktor-ast@ukr.net
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Тетяна Павленко
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ПРО ДЕРЖАВНІ ДОТАЦІЇ, АБО ЧОГО ХОЧУТЬ
ВИРОБНИКИ І ПЕРЕРОБНИКИ МОЛОКА?

- У своїх попередніх публікаціях
ви обґрунтували необхідність пере-
ходу на таку модель державної
підтримки виробників молока, коли
гроші спрямовуватимуться на роз-
ширення доступу господарств до
фінансів (наприклад, на компенса-
цію відсотків за кредитами), тобто,
на розвиток господарств. Але не
всі з цим згодні. Дехто вважає, що
дотування ціни на молоко якраз і
дає господарству можливість аку-
мулювати необхідні кошти на роз-
виток. Адже це означає отримати
більше грошей за те саме молоко -
от їх і можна спрямувати на техніку,

концкорми, племінну худобу тощо.
Хіба не так? 

- Начебто, так. Але насправді ці
кошти часто йдуть просто на компен-
сацію збитків. Давайте розглянемо це
на прикладі. 

Візьмемо середнє українське гос-
подарство. Припустимо, воно має
рентабельність виробництва молока
+6%. Керівник задоволений: прибуток
є. Власник, може, хотів би й більше,
але, якщо він не розбирається у тонко-
щах виробництва молока, то йому
можна знайти 100 причин, чому це
неможливо, починаючи від генетики і
закінчуючи відсутністю «Ягуара». А
якщо не заспокоїться і буде продовжу-
вати тиснути на керівника, посилаю-
чись на приклад сусідів, то тоді можна
сказати: дай гроші – отримаєш кра-
щий результат (бо не вистачає і того, і
того, і того). 

Часто власнику легше погодитися,
ніж лізти в деталі цього справді над-
звичайно складного молочного бізне-
су. Врешті-решт, не кожен бізнес і не
завжди дає 6% рентабельності, а тут
все-таки є. Але ж це з дотаціями!
Тобто, з доплатою до ціни за рахунок
повернення ПДВ. Звичайно, якщо дер-
жава і завтра, і післязавтра, і через 5
років, і через 10 платитиме цю дота-
цію, то господарство зможе існувати (і

то не гарантія, бо світ швидко змі-
нюється, а наше господарство – ні). А
якби держава раптом припинила ці
виплати, то рентабельність одразу
впала б з +6% приблизно до -3%.

Що таке ці -3%? Це означає, що
господарство трішки не дотягнуло б до
рівня беззбитковості. У більшості
випадків, маючи бажання і доклавши
певних зусиль, ці -3% можна перетво-
рити спершу на 0%, а потім і на +5% і
більше. Але на проведення більшості
змін потрібні гроші. Тобто, ми знову
повертаємося до проблеми доступу до
фінансів! Без її вирішення ми не вирі-
шимо нічого. От саме на її вирішення я

і пропоную спрямувати усі наявні
кошти. Тобто, я пропоную витрачати
кошти не на гасіння пожежі, а на
досягнення в секторі системного
ефекту, на підсилення його внутрі-
шньої спроможності і конкурентоздат-
ності.

До речі, років 5-6 тому мені до рук
потрапило дослідження: проводили
опитування керівників молочних гос-
подарств щодо державної підтримки.
У той час 100% коштів від поверненого
ПДВ спрямовували на дотування ціни.
Результатами дослідження я був про-
сто вражений: виявилося, що 60%
керівників господарств вважають, що
вони взагалі не отримують ніяких
дотацій! З одного боку, це, начебто,
можна зрозуміти: для керівника госпо-
дарства важливо, скільки йому платять
за кожен кілограм молока, а не з яких
джерел. Але, з іншого боку, така необі-
знаність є небезпечною для керівника,
бо вона не дозволяє йому зрозуміти
реальну економіку виробництва моло-
ка, створює у нього ілюзію, що він
керує стабільним конкурентоздатним
господарством, а в більшості випадків
це не так.  

- А як, по-вашому, самі керівни-
ки господарств сприймуть те, що
ви пропонуєте, тобто, відміну доту-

вання ціни і спрямування коштів на
розвиток?

- Я говорив з багатьма з них.
Більше того, саму цю ідею мені один з
них і підказав. І я можу сказати, що
думки керівників господарств розді-
ляться. Ті, хто не розуміє дійсного
стану свого господарства, не знає,
який фінансовий результат від вироб-
ництва молока насправді має, не пла-
нує нічого змінювати, – ті будуть
проти. Але ті, хто дбає про розвиток і
використовує для цього будь-яку
можливість, сприймуть ці пропозиції з
радістю. І саме за останніми – май-
бутнє. 

- Але ж новими можливостями
хтось скористається, а хтось – ні.
Адже господарство, яке вже прове-
ло реконструкцію, не потребує
коштів на розвиток, відповідно,
воно і не отримає нових пільг
(наприклад, компенсації відсотків
за кредитами)…

- По-перше, реконструкція – не
головне. Головне – це кормова база.
Тобто, кормозбиральні комбайни і
корн-крекери, косарки та прес-підби-
рачі, навіси та силосні ями, плівка,
консерванти та технологія закладки й
укриття ям, насіння спеціалізованих
кормових культур, збалансовані раціо-
ни тощо. Далі йде доїльне обладнання,
відтворення, генетика і технологія
вирощування телят, а вже  потім –
реконструкція приміщень (хоча часто
вона не потрібна зовсім - досить капі-
тального чи навіть поточного ремон-
ту). А є ще ветеринарне обслуговуван-
ня, програми обліку стада і багато чого
іншого, що потребує коштів. 

Звичайно, вказаний порядок пріо-
ритетів є умовним. Якщо, наприклад,
підлога у вашому корівнику така, що
корови ламають ноги, то тоді її ремонт
стане питанням №1. Але зараз важли-
во не це. Наводячи цей довгий перелік
(а вказано лише ті речі, які безпосе-
редньо впливають на кінцевий фінан-

совий результат), я хотів показати, що
практично кожному господарству є що
поліпшувати. А значить, йому потрібні
кошти.

Але це лише «по-перше». А є ще
одне, причому надзвичайно важливе,
питання: про що ми взагалі говоримо?
Про те, щоб якесь конкретне госпо-
дарство отримало гроші, чи про вплив
державних заходів на цілий сектор
виробництва молока? Про ті зрушення
в секторі, які є не просто необхідними,
а критично важливими для виживання
як вітчизняних виробників, так і пере-
робників?

Припустимо, навіть є таке госпо-
дарство, яке вже все зробило і не
потребує нових інвестицій. Чудово! За
таке господарство можна лише пора-
діти! Воно ВЖЕ є конкурентоздатним!
Але ж поряд з ним є багато інших гос-
подарств, які могли б і хотіли багато
що змінити на краще, але не мають
доступу до фінансів. Але ж саме від
них (тобто, від основної маси, а не від
окремих кращих господарств) залежа-
тиме доля усього сектору в цілому.
Тому саме їм ми й повинні допомогти у
доступі до фінансів (звісно, якщо ми
стоїмо на державницьких позиціях, а
не лобіюємо інтереси окремих груп). 

- Ви згадали про переробників. А
як вони сприймуть пропоновану
зміну системи дотацій  виробників?

- Переробники теж розділяться на
дві частини. Щоб побачити, хто з них
до якої потрапить, давайте спершу
зрозуміємо, якими є їхні інтереси в
контексті повернення ПДВ. 

Від чого залежить сума коштів, яку
кожен переробник спрямовує на доту-
вання закупівельних цін (нагадаю, це
та сума, яку переробник мав би спла-
тити до бюджету у вигляді ПДВ, але
повертає господарствам, доплачуючи
до ціни кожного кілограма сирого
молока)? Вона залежить від двох
речей: від вихідного ПДВ і від вхідного
ПДВ і є фактично їх різницею. У кого з
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переробників ця різниця буде біль-
шою? Звісно, у того, хто має менше
вхідне ПДВ, тобто, хто менше сплатив,
розраховуючись за товари та послуги.
Тобто, той, хто не купує нове облад-
нання та технології, не будує, не роз-
гортає мережу молокоприймальних
пунктів тощо. Якщо ж узяти переробне
підприємство, яке активно розвива-
ється, то в нього різниця між вихідним
і вхідним ПДВ може бути навіть від’єм-
ною. Це означає, що воно не матиме
джерела для виплати дотацій на кожен
кілограм купленого молока.

З іншого боку, таке підприємство не
може платити за сире молоко ціну,
меншу від інших. Тому, не маючи коштів
на дотації, воно буде змушене платити
усі 100% ціни зі своєї власної кишені.
Таким чином, його реальні витрати на
закупівлю сировини будуть більшими.
Ось саме це і стримує інвестиції у пере-
робному секторі, а отже, несе загрозу
для конкурентоздатності всієї галузі
молокопереробки. Тож дотування ціни
на сире молоко стримує розвиток не
лише виробників, але й переробників
молока, що загрожує втратою не лише
зовнішніх, а й внутрішніх ринків. Якщо ж
це станеться, сире молоко буде взагалі
нікому не потрібне.

Водночас перехід від дотування
ціни до підтримки розвитку госпо-
дарств поставить усіх переробників у
справді рівні умови при закупівлі
молочної сировини. Тому ті переробні
підприємства, які вже зараз інве-
стують у свій розвиток або мають
намір це зробити, будуть палкими
прихильниками нової моделі підтрим-
ки виробників молока. 

- Отже, підсумовуючи сказане…
- Як ми можемо бачити із сказано-

го вище, пропоновану зміну моделі
державної підтримки виробників

молока (тобто, спрямування коштів на
сприяння доступу господарств до
фінансів) підтримають ті виробники й
переробники, які націлені на розви-
ток, на збільшення своєї конкурентоз-
датності. 

Та є й інші оператори ринку та заці-
кавлені сторони. Візьмемо, наприк-
лад, постачальників техніки та облад-
нання, комбікормів та шроту, насіння
та миючих засобів. Усі вони зацікавле-
ні у зазначених вище змінах, бо якщо
інвестиції підуть у молочний сектор, це
надасть їм можливість щось продати,
отже, вони матимуть роботу. Так само
зацікавлені в цьому й постачальники
послуг - ветеринарних, з відтворення,
з розчистки ратиць, експерти з управ-
ління та тваринництва тощо. 

Є й інші учасники процесу: профе-
сійні громадські організації, наукові
установи, державні органи тощо.
Важливо почути й їхню думку. 

Тому я хотів би запропонувати здій-
снити вільний обмін думками з питань
державної підтримки виробників
молока. Давайте проведемо відкриту
дискусію на базі одного чи кількох про-
фесійних видань або Інтернет-ресур-
сів. Нехай висловляться всі, хто заба-
жає. За результатами такого віртуаль-
ного обговорення ми могли б прове-
сти кілька заключних круглих столів і,
врешті-решт, винести на розгляд
Верховної Ради зважений законо-
проект, який би змінював саму модель
державної підтримки виробників
молока, робив би її ефективною і
спрямованою на збільшення конку-
рентоздатності нашого молочного
сектору, на його підняття до європей-
ського рівня. А це - реально.

Микола ЛУГОВИЙ,
Національний прес-клуб

«Українська перспектива»

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

(станом на 24. 09. 2014 року)
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