
На фото фермер, голова Черкаської АФЗ Віктор Гончаренко, та фермер, заступник голови Львівської АФЗ 
Ярослав Янишин на акції протесту селян проти запровадження продажу земель сільськогосподарського призна-

чення, що відбулася 8 жовтня під стінами Кабінету міністрів та Верховної ради України
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ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ ПРОТЕСТУ СЕЛЯН:
ОБЛАСТІ РІЗНІ, А ПРОБЛЕМИ ОДНАКОВІ…

ФЕРМЕРИ ЗГУРІВЩИНИ 
ПРИВІТАЛИ ВОЇНІВ – 

ЗЕМЛЯКІВ З ДНЕМ РАЙОНУ

УВАГА ШАХРАЇ!

ЛЕОНІД КИРИЧЕНКО: 
ФЕРМЕРСТВО ЦЕ НЕ ПРОФЕСІЯ – 

ЦЕ СПОСІБ ЖИТТЯ!
Що змусило фермерів покинути свої господар-

ства у такий напружений осінній час, коли вдень 
і вночі працюють на полі трактори й сівалки, за-

кладаючи основи майбутнього врожаю читайте 
на сторінках 2 – 3 видання, та фоторепортаж 
про акцію – на сторінці 4.

26 вересня, за підтримки Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників Згурівського району, районного 
осередку ВГО «Сокіл» та районного осередку ВО «Сво-
бода», прямо під час урочистостей з нагоди святкування 
29-ї річниці з дня утворення району, в зону АТО відпра-
вився автомобіль з гуманітарною допомогою для зем-
ляків, які нині захищають Батьківщину від російського 
агресора на Донбасі. Матеріал на сторінці 5 видання.

Леонід Кириченко – один із тих українських селян, 
який вважає, що фермер – це не професія і не суспільний 
стан, а скоріш спосіб життя. Він не може себе уявити від-
діленим від фермерства і від його координуючої органі-
зації, тобто Асоціації фермерів та приватних землевлас-
ників України, віце-президентом якої плідно працює вже 
не один рік, залишаючись при цьому успішним господа-
рем на своїй землі. Сьогодні  Леонід Петрович балоту-
ється в депутати, тож ми попросили його відповісти на 
кілька запитань, які допоможуть читачам зрозуміти, кого 
вони обиратимуть у майбутню місцеву владу. Матеріал 
читайте на 2 сторінці видання

ТОВ «Валеос Плюс», під приводом постачання міне-
ральних добрив діяли шахрайським шляхом і заволоді-
ли коштами фермерського господарства «Новий рівень 
2006» (Закарпатська обл., с. Тячівка).

Матеріал на сторінці 7 видання.

ОФІЦІЙНЕ ВИБАЧЕННЯ
Від імені редакції, та журналіста газети Софії Феджо-

ри, приносимо щиросердні вибачення заступнику Голо-
ви АФЗ Полтавської області – ВАСИЛЮ БУРЛАЦІ за 
неправильне написання його імені у випуску за серпень 
2015 року. Продовження на сторінці 5 видання.

МИ НЕ ДОПУСТИМО РОЗПРОДАЖУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ!

15 жовтня співорганізатори Комітету захисту рідної 
землі Степан Хмара та Іван Томич провели прес-конфе-
ренцію за результатами селянської акції, що відбулася 
8 жовтня під стінами Верховної Ради України з голов-
ною вимогою – продовження мораторію на продаж зе-
мель сільськогосподарського призначення.

Степан Хмара: латифундія – це смерть української 
Держави! Питання землі – це питання національної 
безпеки! Ми не повинні залишити наших нащадків без 
можливості вільної праці на рідній землі!

Іван Томич: 2 - й удар фермерів по бажаючим «на-
гріти руки» на українській землі – це буде 1000 трак-
торів під Верховною Радою у листопаді місяці, якщо 
влада не прислухається до вимог фермерів та не про-
довжить мораторій на продаж земель на час необхідний 
для прийняття всіх необхідних законів, що убезпечу-
ють від земельного грабунку.

На підтвердження небезпеки президент АФЗУ навів 
данні, що понад 30 країн світу, в тому числі і Китай, за-
кумулювали величезні кошти для купівлі українських 
чорноземів у випадку зняття мораторію. 

У цьому випадку, за підрахунками фахівців, протя-
гом 1,5 – 2 місяців буде скуплено до 80% землі інозем-
ними компаніями – а це рівнозначно окупації країни , 
без війни і без АТО.

Прес-служба АФЗУ.
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ЛЕОНІД КИРИЧЕНКО: ФЕРМЕРСТВО ЦЕ НЕ ПРОФЕСІЯ –
ЦЕ СПОСІБ ЖИТТЯ!

Кор.: Леоніде Петровичу, познайомте коротко наших 
читачів з  Вашою основною діяльністю.

Л.К.: Фермерувати я починав у далекому 1989 році, 
коли наш рух тільки зароджувався. Спочатку обробляли 
лише 3 гектари землі, а згодом збільшили посівний клин 
до 10 га, надалі продовжували розвиватися, і сьогодні я 
очолюю фермерське господарство «Зоря Каховщини», 
маю в обробітку вже тисячу гектарів. Вирощуємо зернові, 
олійні культури та овочі.

Віце-президентом АФЗУ мене вперше було обрано 
1997 року, і з того часу я незмінно опікуюся південними 
областями. Цей регіон за головними агропромислови-
ми проблемами майже нічим не відрізняється від інших, 
проте варто зауважити, що горизонти на Півдні ширші, а 
суховії значно спекотніші. Відтак потрібно думати не тіль-
ки про вчасну сівбу, а й уважно дослухатися до прогнозу 
синоптиків, адже залишити зерно в сухій землі аж до при-
морозків означатиме його загибель.

Кор.: Чи бачите Ви шлях до подолання фермерських 
проблем нинішньою владою?

Л.К.: Звичайно, бачу, інакше потрібно було б поверта-
тися в колгоспи. На мою думку, для сталого розвитку дер-
жавної економіки необхідно на законодавчому рівні зміни-
ти концепцію (чи навіть доктрину) аграрної реформи. При 
цьому неодмінно визначити в якості базового, пріоритет-
ного, фермерський тип господарювання на селі, як це зро-
блено в Європі. Таким чином можна буде наблизити наш 
агропромисловий комплекс до європейських стандартів та 
гармонізувати його стандарти до вимог міжнародних нор-
мативних документів.

Не можна ефективно реформувати сільське господар-
ство за існуючої системи оподаткування. Конче необхідно 
створити і запровадити механізм диференційованого опо-
даткування і державної підтримки залежно від економіч-
ної ваги господарства: чим більше господарство, тим біль-
ше воно повинне сплачувати податків і менше отримувати 
державних преференцій; з іншого боку, чим менше (але 
успішне) господарство – тим більшу державну підтримку 
воно має отримувати і тим менші податки сплачувати.

І ще одне зауваження: в більшості розвинених країн ос-
нову аграрного сектора формують відносно дрібні (як для 
України) фермерські господарства, і саме вони годують 
народи цих країн. У нас доцільне родинне фермерство, 
як головний вид господарювання на селі. Сімейні ФГ, за 
умови розумного оподаткування і вирішення майнових, в 
тому числі, земельних, питань, можуть стати і стануть ло-

комотивом позитивних реформ не тільки на селі, а й в усій 
українській економіці.

Кор.: Останнім часом наші «реформатори» багато 
галасують навколо пільгових режимів оподаткування для 
сільського господарства. Дуже їм хочеться скасувати ці 
режими, але чи настав для цього час?

Л.К.: Справа в тому, що тут одного бажання замало. 
Спочатку необхідно унеможливити чинники, які свого 
часу, в сумнозвісні дев’яності роки, зумовили запрова-
дження таких режимів, як екстраординарного заходу. Зви-
чайно, час не стоїть на місці, агропромисловий  комплекс 
реформується, але правило повинне залишатися незмін-
ним: разом із піною не можна вихлюпнути дитину.

Ось лише кілька розрахунків: за умови скасування 
податкових пільг сільгоспвиробників, сума втрат стано-
витиме, за оцінками фахівців, близько 19 млрд. грн.., що 
зменшить прибутковість галузі більш як на 50 % і водно-
час збільшить кількість збиткових підприємств (зараз їх 
близько 20 %) до 50 - 60 % від їх загальної кількості, а об-
сяги валової сільськогосподарської продукції скоротяться 
на 8 - 10 %. Відтак в деяких регіонах зменшаться площі об-
роблюваних земель, а тваринницькі ферми, які вже тепер 
працюють на межі збитковості, отримають лиху перспек-
тиву ліквідації. То, можливо, держава за рахунок скасуван-
ня підтримки агровиробників має намір наростити обсяги 
бюджетних надходжень? Цілковита дурниця! Стагнація і 
тонізація аграрного сектору призведе до неодмінного згор-
тання інвестицій і погіршення соціально-економічного 
становища села, а слідом за ним і міста.

Кор.: В чому головна причина пасивності окремих фер-
мерів?

Л.К.: Я б назвав наступні причини: тотальна латифун-
дизація, відсутність робочих місць на селі, зарегульова-
ність (читай – корумпованість) законодавства, відсутність 
чіткої політики державної підтримки - не дають змоги 
розвивати дрібний та середній агробізнес. Вже набридло 
щоразу кивати на Європу, але польські фермери, не ка-
жучи вже про класичних «європейців», отримують прямі 
державні дотації і їм створені такі сприятливі умови, що 
селянину немає потреби шукати «від добра добра». Коли 
наш фермер не бачить нічого подібного, а лише зазнає 
утисків від різного роду чиновників-корупціонерів, де вже 
йому бути активним? До того ж, активних і справедливих 
нерідко просто знищують.

Кор.: Ваш край неспокійний, відчувається (вибачте) 
вплив різних негативних чинників. Чи вистоять фермери 

південних областей в інформаційній війні?
Л.К.: Сьогодні, можливо, не час здійснювати глибокий 

екскурс в древню історію, але варто пам’ятати, що тру-
дарі-хлібороби заселили землі Одещини не за часів пріс-
нопам’ятної Катерини з Потьомкіним, а на багато віків 
раніше, ще з часів пізнього палеоліту. Це така невеличка 
ремарка для новоявлених сепаратистів та їхніх натхненни-
ків із сусідньої держави.

Наразі лише на Одещині налічується близько 6 тисяч 
фермерських господарств, а це майже 20 % від їх загальної 
кількості по Україні. Наші фермери своїх позицій нікому й 
ніколи не здадуть, у цьому я переконаний.

Кор.: Чи може АФЗУ якось допомогти фермерам у ви-
рішенні їхніх проблем?

Л.К.: Слід визнати, що створенню негативної ситуації 
у взаємодії фермерів із владою значною мірою «сприяла» 
тривала безпринципна практика керівництва фермерами 
з боку АФЗУ та її президентів. Недоліки замовчувалися, 
а фермерів, які зверталися за допомогою, відштовхувала 
коротка відповідь: «Я не маю часу займатися кожним звер-
ненням особисто. Вас багато, а президент один». Дійсно, 
поки що фермерів ніби багато, але саме тепер, не чекаючи 
закінчення процесу оформлення їх фіксованого членства в 
АФЗУ за картковою системою, потрібно боротися за кож-
ного. І не варто фермерам сподіватися на доброчинність 
влади, потрібно знати, що влада – це ми, відтак використо-
вувати будь-яку чесну можливість увійти до місцевої чи 
центральної влади і відстоювати фермерські інтереси. А 
головне – не втрати свою унікальну громадську організа-
цію, тобто Асоціацію фермерів та приватних землевласни-
ків України. Боротися за кожного фермера, єднатися, сти-
скатися в єдиний могутній кулак і відстоювати свої права 
за принципом: «один за всіх і всі за одного».

Кор.: Чи готові Ви особисто працювати у владних 
структурах і боротися за інтереси фермерів?

Л.К.: У мене немає потреби прикрашати свою біо-
графію, вона в мене трудова і достойна. А балотуюся для 
того, щоб відповісти на просте запитання: якщо не я, то 
хто? Я чесно прожив своє життя і хочу чесно його завер-
шити служінням рідному народу. 

Від редакції: Українські фермери підтримують Леоні-
да Петровича Кириченка і бажають йому успішно подо-
лати виборчий марафон і плідно працювати на благо фер-
мерського руху й народу України.

Володимир Майський, «ВФУ»

ЯРОСЛАВ ЯНИШИН: КУДИ СЕЛЯНИНУ ПОДАТИСЯ?
Ярослав Янишин, фермер села Гаї Верхні, голова 

Асоціації фермерів Дрогобиччини, заступник голови 
Асоціації фермерів Львівської області, кандидат до 
Дрогобицької районної ради, повідомив, що приїхав 
до столиці разом з іншими фермерами львівщини у по-
шуках відповіді на одне лише запитання: КУДИ СЕЛЯ-
НИНУ ПОДАТИСЯ? Ось його пряма мова:   

– На мою думку, те, що зробила влада з селом за ос-
танні 20 років незалежності України,  є  великим гріхом, 
а інша оцінка – це злочин. Ось один лише приклад «тур-
боти» влади про селян. 17 вересня поточного року в при-
міщенні обласної адміністрації під головуванням заступ-
ника голови ОДА  Ростислава  Замлинського  відбулася 
нарада на тему "Перспективи розвитку фермерського 
руху". На нараду були запрошені керівники державних 
структур області та фермерський актив Львівщини Не-
зважаючи на те, що ця зустріч мала б прояснити багато 
питань і окреслити основні напрямки фермерською ді-
яльності в сучасних економічних умовах країни, чіткого 
діалогу з владними структурами не відбулося Фермери 
вважають, що вони не були почуті, оскільки нарада не 

дала очікуваного результату. 
Складається враження, що нинішня економічна си-

стема і влада є гальмом розвитку фермерства. Фермери 
небезпідставно констатують, що перші особи від влади 
не дуже турбуються і мало знають про реальне стано-
вище справ на селі. Головна мета чиновників – якомога 
довше утриматися при владі,  головним чином для  реа-
лізації своїх власних інтересів та вигод.

На тлі загальних соціально-економічних проблем, 
що присутні в нашій державі більшість можновладців 
почуваються комфортно та, м’яко кажучи, безбідно, на 
відміну від решти громадян України.  Одна надія на не-
байдужість людей та їх правильний вибір до органів се-
лищних, районних та обласних рад.

Фермерів Львівщини можна розділити на дві гру-
пи Одні утворені конкретною родиною в тому селі, де 
мешкають; інші реєструють фермерські господарства 
на підставних осіб для залучення значних коштів, часто 
сумнівного походження. Такі спритники вдало лобію-
ють і використовують програмну фінансову підтримку 
аграрного сектору державою, чим практично не можуть 

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ДЕПУТАТИ ДО ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КИРИЧЕНКА ЛЕОНІДА ПЕТРОВИЧА

1. Добровільне об’єднання громад повинно бути 
зваженим і спрямованим на покращення умов життя та 
благоустрій села.

2. Кожному селу, навіть найменшому, потрібен сіль-
ський староста.

3. Бюджет сіл повинен формуватися за рахунок зе-
мель, які знаходяться у межах сільських рад.

4. Держава повинна передати землі сільськогоспо-
дарського призначення у власність сільським грома-
дам.

5. Спільно з Асоціацією фермерів та приватних 
землевласників України зробимо все для прийняття За-
кону України „Про малі та середні сімейні фермерські 
господарства”, що дасть змогу створити додаткові ро-
бочі місця в селах та легалізувати працю.

6. Буду проводити широку пропаганду та запрова-
дження кооперації, як одного з головних пріоритетів 
розвитку  села та створення на їх основі сільськогоспо-
дарських переробних та обслуговуючих підприємств, 
що призведе до значного наповнення місцевого бю-

джету та забезпечить постійну зайнятість населення.
7. Прикладатиму максимум зусиль для розвитку осві-

ти на селі. Жодна сільська школа не повинна закритися.!
8. Флагманам в підготовці фахівців для сільського 

господарства на Херсонщині- Каховському держав-
ному аграрному коледжу (с. Коробки) та Каховському 
професійному аграрному ліцею (с. Червоний Перекоп) 
– належне фінансування та увага влади.

9. Відродимо ФАПи в кожному селі та доб’ємося 
гідного медичного забезпечення на місцях.

ВІДРОДИМО СЕЛО – ЗБЕРЕЖЕМО УКРАЇНУ РАЗОМ!
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НЕ ДОЗВОЛИМО ГРАБУВАТИ СЕЛЯН!
Ідіть на волю, але візьміть із собою землю
Тарас Шевченко, 1861 рік

Кожна з «незалежних» українських влад робила спро-
би скасувати мораторій на продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення, але кожного разу вони не мали 
успіху. Проте під склепіннями сесійної зали Верховної 
Ради, в коридорах Кабміну, в студіях відомих телевізій-
них каналів, на шпальтах профільних і непрофільних 
друкованих ЗМІ не вщухає балаканина про те, що віль-
ний продаж землі стане для українського народу нечува-
ним благом. Поступово такі сентенції стають частиною 
соціально-політичних технологій, спрямованих на оста-
точне пограбування України. Нескінченні маніпуляції з 
земельним законодавством в уряді й Верховній Раді – 
теж частина цих технологій. Найчастіше жертвами та-
ких „реформаторських” експериментів стають фермери 
та приватні землевласники, які, по суті, годують націю. 

Не оминуло це лихо й Черкащину, яка є.найхарактер-
нішою областю Центральної України, тож ми попроси-
ли розповісти про земельні  проблеми, про тих, хто на 
ній працює, Віктора Гончаренка, засновника й голову 
фермерського господарства «ЮЛІЯ», що знаходиться в 
селі Коврай Золотоніського району Черкаської області, 
голову обласної Асоціації та віце-президента Асоціації 
фермерів та приватних землевласників України.

Кор.: Чи мають сьогодні черкащани якісь проблеми, 
що привело їхню численну делегацію під стіни Верховної 
Ради?

В.Г.: Як і по всій країні, на Черкащині, на всіх рівнях 
земельного чиновництва й судочинства панує корупція, 
а в Україні вже є люди, які володіють цілими земельними 
імперіями, і список таких новоявлених Калиток має тен-
денцію до розширення найрізноманітними способами 
– підкупом, залякуваннями, погрозами, а інколи навіть 
і вбивствами власників землі, такі факти непоодинокі й 
на Черкащині. 

Саме тому фермери області відслідковують кожний 
порух влади щодо земельних питань і чинять активний 
спротив скасуванню мораторію на продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення та запровадженню так 
званого земельного ринку. 

Кор: З якими вимогами до парламентарів хочуть 
звернутися черкаські фермери?

В.Г.: Незважаючи на зайнятість, свідомі фермери та 
приватні землевласники нашої області по першому за-
клику Асоціації фермерів відгукнулися на підтримку ак-
ції проти продажу рідної землі. Багато хто зупинив на 
день хід осінньо-польових робіт, розуміючи важливість 
даного заходу. Вимог до парламентарів у нас багато, але 
сьогодні основна наша вимога - це продовження морато-
рію на продаж землі.

Із виступів деяких депутатів чуємо пропозиції про-
довжити мораторій не менше ніж на 5 років. На мою 

думку, говорити потрібно навіть не про мораторій на 5 
чи 10 років, а про повну заборону торгівлі землею. Тре-
ба чітко усвідомити , що ЗЕМЛЯ НЕ ТОВАР!!! Єдиним 
покупцем земельних паїв може стати тільки держава. І 
потім цю землю здавати в оренду тим, хто на ній буде 
працювати і годувати наш народ. Давайте проаналізуємо 
трішечки глибше відому істину: « Земля нам не нале-
жить, ми на ній тимчасові жителі. Нам землю передали 
у спадок наші батьки, діди, прадіди… Так і ми повинні 
передати цю землю нашим нащадкам, прийдешнім поко-
лінням УКРАЇНЦІВ !!!”.

Вдумайтеся в ці слова! Чи ж маємо ми право нехтува-
ти майбутнім наших нащадків, яких ми зробимо найми-
тами ще до того, як вони народяться? Продати землю – 
це все одно, що продати майбутнє наших дітей та онуків! 
А це страшний гріх і злочин!

Кор: В руках ваших земляків бачимо різні плакати, 
в тому числі з написом «НІ ЗНИЩЕННЮ СЕЛА!». Чи 
справді все так погано, і над селами Черкащини нависли 
глобальні загрози? 

В.Г.: Так проблем досить багато. За останні роки, 
паралельно з розвитком і розширенням агрохолдингів, 
стрімко ростуть і злидні на селі. Селяни бідують. Нена-
жерливі латифундисти, видуривши землю в оренду на 
7 - 15 років, а то й на кілька десятків років, залишили 
людей «за бортом». Схема дуже проста: спочатку беруть 
людей на роботу, призначають пристойну заробітну пла-
ту, взамін укладають довгостроковий договір на оренду 

землі. І радіють довірливі селяни: «Ось воно, моє щастя 
!», «Зате я маю постійну роботу!» Та «щастя» те швид-
ко закінчується. Восени людей скорочують «на біржу», 
обіцяють весною забрати на роботу знову… А весною 
вже ті люди залишаються нікому не потрібними. Сам на 
сам зі своїми проблемами, адже договір підписаний, і він 
не може бути розірваний достроково в односторонньому 
порядку.

Інша постійна проблема – це ціна на газ та інші енер-
гоносії, навіть на звичайні дрова. Зима ще тільки на по-
розі, а селяни вже починають трястися навіть ще не від 
холоду, а від розпачу. Як нещасному пенсіонеру не про-
пасти взимку від холоду та голоду? А ще від мізерної 
пенсії й на ліки викроїти щось треба… 

Типова рукотворна проблема – це «горе-реформи». 
Стало модним це слово «РЕФОРМИ»! Ми за реформи! 
Але за реформи, продумані від початку і до кінця.Не по-
трібні нам спонтанні реформи, які проводяться поспіш-
но під гаслами «Треба, бо нам так сказали», «Які будуть 
наслідки, ще не знаємо; реформуємося, а там побачимо 
по обставинах, що робити далі».

Нам потрібні реформи на розвиток, а не на знищен-
ня! Реформи на розвиток виробництва, збільшення кіль-
кості робочих місць…

Проблема загальнодержавна і навіть глобальна – то-
тальна корупція. Їй треба оголосити війну і безжалісно 

знищувати корупціонерів та хабарників. В той час, коли 
на території країни йде війна і гинуть кращі сини нашої 
нації, корупціонери та хабарники з тилу нищать державу.

Кор: Які, на Вашу думку, переваги фермерського 
устрою господарювання для села і його жителів перед 
агрохолдингами? 

В.Г.: Це питання вже стало традиційним. І відповідь 
на нього проста. Фермер, на відміну від власника агро-
холдинга, живе в своєму селі і дбає про нього. Фермери 
готові боронити село і селян, бо вони з ними є єдиним ці-
лим. А латифундісту село й ті люди, які в ньому живуть, 
не потрібні. Його цікавить лише земля, як засіб заробіт-
ку грошей. Концентрація робочих місць у фермерських 
господарствах значно вища, ніж в агрохолдингах. Так, у 
фермерських господарствах (в середньому) один праців-
ник на 25 га., а в агрохолдингах один працівник на 100 
й більше гектарів. Наші «керманичі» звеличають агро-
холдинги, як годувальників країни, бо вони ж заробля-
ють валюту. Хочу зауважити: заробляють вони валюту 
не державі, а собі. І не лише продукцію власного вироб-
ництва експортують вони за кордон, а й ту продукцію, 
яку закупили на внутрішньому ринку у сільгосподар-
ських товариств, фермерів та приватних землевласників, 
за мінімальними цінами. Водночас потреби покупців на 
внутрішньому ринку, в основному, забезпечують середні 
та дрібні товаровиробники, тож дайте справедливу від-
повідь на запитання: «ХТО ГОДУЄ НАШУ КРАЇНУ ?»

Кор: Ваші думки про акцію фермерів під стінами 
Верховної Ради (до речі, Черкаська делегація справила 
на багатьох приємне враження своєю організованістю). 
Чи вона своєчасна? Чи стане ця акція для фермерів та 
селян результативною?

В.Г.: Ця акція своєчасна, грамотно й професійно 
спланована керівництвом АФЗУ, вона носить мирний 
характер. Ніхто не збирається чинити якісь протиправ-
ні дії. Ми поставили до відома всі парламентскі партії 
та блоки про те, що від їхньої публічної реакції на наші 
вимоги будуть напряму залежати результати виборів 
25 жовтня. Нашу акцію підтримали і є в складі нашої 
обласної делегації представники партії «Батьківщина» 
та представники «Аграрної партії», до нас долучилися 
(хоча й не масово) представники «Ради товаровиробни-
ків».

Ми вважаємо, що це численне зібрання фермерів з 
усієї України біля Верховної Ради та Кабміну – не про-
сто демонстрація, а грізне попередження панам у ви-
шиванках та різнокольорових краватках. Якщо вони не 
почують або не зрозуміють своїх годувальників, то бу-
дуть змушені забиратися геть із влади і навіть із Украї-
ни, рятуючись від нових Майданів та селянських бунтів. 
Фермери пройшли нелегкий 25-річний шлях і витрима-
ли різні випробування, тож за свою землю стоятимуть до 
останнього, як заповідали предки.

Користуючись нагодою, бажаю всім фермерам та 
приватним землевласникам України, всім українським 
селянам єднатися навколо АФЗУ, боротися за свою зем-
лю і перемогти, задля незалежності й добробуту ниніш-
нього й майбутніх поколінь українців. 

Чи буде акція результативною? Неодмінно буде, про 
це свідчить реакція на неї засобів масової інформації, які 
вже заполонили свої сайти повідомленнями про події під 
Кабміном та Верховною Радою.

Справедливість наших вимог може викликати сумні-
ви хіба що в людей неадекватних або відвертих ворогів 
України. Сподіваюся, що серед депутатів Верховної Ради 
України таких немає, інакше доведеться знову скликати 
Майдан, тільки вже селянський, ГОЛОДНИЙ

Володимир Майський, «ВФУ»

скористатися малі фермерські господарства. Фермери,  
крім «Закону про фермерське господарство», ніби й ма-
ють свою Асоціацію та Державний фонд підтримки, але 
кошти можуть отримати лише одиниці через складність 
забезпечення кредиту заставою,  відсутність повної ін-
формації про суми коштів  та періоду подачі документів 
для оформлення.

На жаль, життя фермерів значно ускладнює  і коруп-
ційна складова.  Для прикладу, ще в дев'яностих роках 
дрібний фермер мав змогу брати участь у кожній із про-
грам, які пропонувалися державою, бо все вирішувало-
ся на місцевому рівні. І за безпосередньою допомогою 
Асоціації фермерів, яка була зрозумілою, прозорою та 
дієвою. Починаючи з 2002 року, ця підтримка почала 
впроваджуватися через керівні структури на рівні облас-
ті та уряду. Внаслідок таких «реформ» малі фермерські 
господарства залишилися відкинутими від державних 

програм підтримки. 
Хочеться згадати також про складності ведення для 

фермерів бухгалтерського обліку, а також оформлення 
документів на землю та нерухомість.  Дуже напружені 
стосунки з тими держструктурами, які надають такі по-
слуги. Без хабара  важко обійтися,  і це пов'язано з без-
карністю чиновників і неможливістю фермерів відстоя-
ти свої конституційні права в українських судах. За моєї 
пам'яті, коли господарства на селі засівали біля 200 га 
зернових, то роботу мали близько 20 людей із цього села.  
Тепер у Дрогобицькому районі латифундистами вико-
ристовується близько 4-5тис. га землі, водночас важко 
знайти місцевих людей, які би у них  працювали. Все, 
за що боровся український народ на Майдані, нинішня 
влада  знехтувала. Люстрація на місцевому рівні не від-
булася. Як і раніше, зухвало ведуть себе ті чиновники, 
які були призначені ще при владі Януковича; тепер вони 

пруться до влади вже партіями – «дітьми» старої систе-
ми, яка так і не змінилася.

Отже, вважаю, що перспективи розвитку села через 
розвиток фермерських господарств в ситуації, що скла-
лася, будуть мізерними. Щоб змінити це становище на 
краще,  не тільки самі фермери повинні виборювати 
своє право на повноцінне існування, а й очищена влада 
різних рівнів повинна змінити своє ставлення до вироб-
ників сільськогосподарської продукції. Нагальною та 
активною має бути участь громади села у підтримці, по-
розумінні та прийнятті доленосних рішень на місцевих 
виборах, які вже незабаром.

Сподіваюся, що всі ми, від малого до великого, при-
кладемо свою мудрість та зусилля для порятунку й роз-
витку кожного села та України в цілому, у такий непро-
стий напружений, вирішальний для всіх час.

Вікторія Зелінська, «ВФУ»



4 ФЕРМЕР УКРАЇНИ№ 19-20 (365-366)
1-31 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ ПРОТЕСТУ СЕЛЯН:
ОБЛАСТІ РІЗНІ, А ПРОБЛЕМИ ОДНАКОВІ…

То що ж погнало фермерів до столиці? Головна при-
чина – низка проблем, які заважають селянам не тіль-
ки продуктивно працювати, а навіть жити. Ці проблеми 
практично скрізь однакові, з поправкою хіба що на при-
родні умови.

Для селян на сьогодні найголовнішими проблемами 
залишаються монополізація продуктових ринків, як на-
слідок – низькі закупівельні ціни на продукцію у ферме-
рів, один із найдорожчих маркетингових ланцюжків від 
виробника до споживача. 

В якості оцінки своєї роботи Уряд отримав від фер-
мерів великого гарбуза!

Вислухавши полум’яну промову президента Асоціа-
ції фермерів та приватних землевласників України Іва-
на Томича, учасники зібрання висловили й свої думки 
щодо намірів уряду і перспектив скасування мораторію 
на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Фермери не задоволені обмеженим доступом до кре-
дитних, товарних ресурсів з високими цінами (18 - 20% 
річних з терміном до одного року), як наслідок – тільки 
3 - 5% фермерів користуються кредитними, товарними 
ресурсами.

Обурює селян неефективна бюджетна політика, як у 
центрі, так і на місцях, щодо розвитку аграрного вироб-
ництва в сільській місцевості, нечувано високий рівень 
корупції та бюрократії.

Не задовольняють господарів обмежені експортні 
можливості, недосконала правова система щодо захисту 
фермерів, дрібних та середніх сільськогосподарських 
виробників.

Щоб знищити бюрократично-олігархічну систему 

нинішньої України фермерам необхідно частіше прово-
дити подібні акції, збирати селян і разом, послідовно, 
тиснути на тих, кого вони обрали до владних структур. 
Аж доки не наведемо лад у своєму домі.

Кожен кандидат-аграрник прямує на вибори з метою 
захистити село від подальшого пограбування і знищен-
ня. Балотуються до різних місцевих органів самовряду-
вання й фермери. Не дайте себе приспати, налаштовуй-
теся на тривалу й безкомпромісну боротьбу. Адже ваші 
супротивники добре озброєні й натреновані.



5ФЕРМЕР УКРАЇНИ № 19-20 (365-366)
1-31 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

ФЕРМЕРИ ЗГУРІВЩИНИ НА ПЕРЕДОВІЙ ПРИВІТАЛИ 
ВОЇНІВ – ЗЕМЛЯКІВ З ДНЕМ РАЙОНУ

Так, фермери Згурівщини, прийняли рішення зібрати 
й передати кошти не на пишні святкування у Згурівці, 
а на реальну допомогу для земляків, які знаходяться на 
передовій. На ці та зібрані під час святкування Дня ра-
йону кошти, було закуплено найнеобхідніше, що проси-
ли воїни Згурівщини: цигарки, каву, чай, теплі ковдри, 
шкарпетки, воду, засоби гігієни, спеції та інше. 

Значну частину допомогу для поїздки було зібрано 

парафіями Української Церкви Київського Патріархату 
у Згурівському районі: люди знесли багато продуктів, 
овочів та консервації. Багато було зібрано й Згурівським 
професійним ліцеєм. Так, учні та вчителі навчального 
закладу підготували посилки із найнеобхіднішими ре-
чами та продуктами, а також напекли багато солодощів, 
торти й короваї для воїнів-земляків. Крім того, прямо під 
час святкування Дня району небайдужі земляки та під-
приємці зносили овочі, консервацію, цигарки, чай, каву 
та солодощі.

У 12 різних точках передової Донецької області 
волонтери відвідали 15 воїнів зі Згурівщини із 8 абсо-
лютно різних підрозділів: 311 інженерно-технічний 
батальйон, 72 окрема механізована бригада, 79 окрема 
десантно-штурмова бригада, 309 інженерно-технічний 
батальйон, 2 окремий танковий батальйон, 14 окрема 
механізована бригада,  93 окрема механізована бригада, 
27 реактивно-артилерійська бригада.

Зібрану допомогу возили: голова Згурівської район-
ної ради Євген Чубук, екс-голова райдержадміністрації, 
фермер Степан Кузьмич, фермер Анатолій Євтін, демо-
білізовані бійці 72 ОМБр, учасники бойових дій Олек-
сандр Чабей та Юрій Івченко.

Фермерські господарства та приватні землевласни-
ки Згурівщини, які долучилися до збору коштів: СФГ 
«Статок» (Шепетюк З.М.), СФГ «Чайка 2» (Чубук О.І.), 
СФГ «Люна» (Черненко М.О.), СФГ «Чайка 6» (Па-
лівода Ю.О.), СФГ «Поляна» (Горошко М.М.),  СФГ 
«Зоря» (Чорненький П.А.), СФГ «Сатурн» (Рудь К.І.), 
СФГ «Крук – 2008» (Крук В.Г.), СФГ «Вінес» (Маци-
шин В.П.), СФГ «Фортуна» (Євтін А.М.), СФГ «Либідь» 
(Івченко С.В.), «Олександр і К» (Шаповал К.В.), Коно-
валенко П.П., Макаренко В.Б., Мацишин В.П., Пляшко 
В.Г.. Пальним на дорогу забезпечили СФГ «Люна» (Чер-
ненко М.О.) та ТОВ «Квінт ЛТД» (Шепетюк Р.М.).

На прохання бійців 2-го окремого танкового баталь-
йону, згурівський фермер Анатолій Євтін під час поїздки 
передав новеньку бензопилу танкісту Валерію Гарбузу

Вітати на передовій воїнів-земляків зі знаменними 
святами, для згурівських фермерів вже стало доброю 
традицією. Так, раніше із вітаннями до воїнів –земляків 
згурівчани вже їздили на День Збройних сил України, на 
Новий рік, на Різдво Христове, а нещодавно - на День 
Високомобільних десантних військ України.

Василь Коломієць, «ВФУ»

НОВИНКА
СТАНЬТЕ БОГАТИМ ТА УСПІШНИМ!

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ - БИСТРІ ГРОШІ!
НОВІТНЯ, ВИСОКО - ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ШВИДКІСНОЇ 

ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ТА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
Зібрали врожай. Маєте гроші. Хочете збільшити свій прибуток в три рази - купіть поросят, бо майже 90% 

ви-рощеного зерна в Україні у 2015році - це фуражне зерно і на м’ясо ціни збільшилися. Прибутковий бізнес вам 
гарантовано! Розроблено технологію світового сучасного рівня годування тварин зволоженим ферменто-ваним 
кормом - гомогенною кормовою суспензією (г.к. с.) з суміші зернових. Годування ферментованими зволоженими 

кормами 20 голів свиней за рік дають 100 – 110 тис. грн. чистого прибутку. І, як ре-зультат, швидкі гроші, а 
прибуток в три рази перевищує витрати (Не в відсотках, а в рази!!!).

Агрегати на сьогоднішній день працюють вже в 7500 фермерських господарствах України та зарубіжжя.
Більшість з них стали успішнішими фермерами та підприємцями.
Маємо схвальні відгуки експертів та фахівців з тваринництва.

Кормоагрегати «Мрія»16 модифікацій , різної потужності, від 5 до 5000 голів на утриманні тварин на відгодівлі: 
свиней, по-росят, телят, ВРХ, овець, кролів, нутрій, птиці та риби в водоймищах, забезпечують нову передову технологію 
Данії, Франції, Бразилії, США та інших передових держав в відгодівлі тварин зволоженими ферментованими гомогенни-
ми кормами із суміші зернових та інших компонентів.

Дана технологія розроблена на науковій основі,пройшла іспити в підрозділах Академії аграрних наук, сертифікована 
держстандартом України, має патент на винахід і є гарантом  здорового етологічного розвитку та утримання тварин. Реко-
мендовано ведучими інститутами з тваринництва до серійного освоєння та втілення в господарствах України.

На сьогоднішній день це безпрограшна найприбутковіша технологія у світі.
Привабливі ціни від виробника: від 250 до 2800 $ (по курсу в гривнях).

Окупність агрегатів від 10 днів до одного місяця – це швидке, успішне повернення вкладених грошей!
Заводська гарантія 1 рік та 10 років до капітального ремонту.

АКГСМ-06А                АКГСМ- 04А                  АКГСМ- 04                    АКГСМ-03                    АКГСМ-05А
 (до 10голів)                  (до 20голів)                     (до 40голів)                    (до 100голів)                   (до 200голів)

АКГСМ-05 М           АКГСМ-01А;                 АКГСМ-01;-01М                  ПКУ- 01                 КУК-01-200/400     
(до 300голів)             (до 1000голів)                 (до 1200голів)                 (сухі корми та              ( готує одночасно    
                                                                                                               коренеклубнеплоди)   сухі та зволожені корми)
Р.S. Центр також виконує, недорого, без зупинки підприємства, реконструк-цію свиноферм з заміною старого облад-

нання на агрегати нового покоління, які забезпечують вихід зволожених ферментованих кормів із суміші зернових та їх 
роздачу. Це найкра-ща новітня високоприбуткова технологія на сьогоднішній день у світі, яка окуповує себе за 30-60днів.

Сміліше беріться за фермерство, не пошкодуєте! Ми гарантуємо Вам успіх!
По програмі розвитку тваринництва в Україні, передбачена знижка 5% на всі агрегати.

Адреса прямого виробника кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»:74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, 
вул. М. Букіна, 52, т/ф (05549) 7 – 08 – 88, 7 – 08 – 01, (050) 848 – 50 - 68, (098) 346 – 35 - 22

Е.mail :mriya-08@mail.ru, Інтернет – сайт: - www. agrokorm.info

Запевняємо, що з боку редакції не було на меті образити чи яки-
мось чином нашкодити такому славному та непересічному фермеру.

Зазначимо, що у випуску №15 - 16 (361 - 362), а саме у статті 
«Черкаси – Полтава: єднання фермерських родин», де описано про 
незабутні дні перебування черкаських фермерів на гостинній Пол-
тавщині було невірно зазначено ім’я Василя Михайловича – ініціа-
тора поїздки, який започаткував добру традицію дружніх відносин 
між областями. Можна тільки дивуватися, як вдалося пану Василю 
при таких скрутних обставинах в країні не опустити голови від не-
гараздів та складнощів, а навпаки - об’єднати однодумців навколо 
спільних проблем. Тому і прийшла ідея познайомитися ближче із 
колегами, побачити хто, чим і як живе, що потребує і чим може 
допомогти. При цьому невід’ємним компонентом подорожі стало 
живе спілкування,під час якого і відбувалися обмін передовим до-
свідом та зміцнення міжобласних зв’язків.

Після успішної подорожі до Черкащини перед Василем Бур-
лакою стояло не менш серйозне питання – як приймати гостей на 
рідній Полтавщині? Можемо із впевненістю сказати, що в нього це 
вийшло на найвищому рівні: чітке планування, насичена програма, 
яка включала зустрічі із передовими фермерами Полтавської облас-
ті, цікаві екскурсії історичними і навіть певною мірою містичними 
місцями цього краю, незабутні вечори та гуляння на Сорочинсько-
му ярмарку та найголовніше, що залишилося у пам’яті багатьох – це 
та дружня тепла атмосфера, яка надавала сил, наснаги і віри в те, що 
все буде добре!

Відтак, бажаємо Василю Михайловичу та всій його родині міц-
ного здоров’я, гарної погоди, добрих врожаїв, Божого благословен-
ня за усі труди та невичерпної енергії!

З найкращими побажаннями редакційна колегія газети «Вісник 
Фермер України»

ОФІЦІЙНЕ ВИБАЧЕННЯ
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Замовлення № 157811

228-48-19

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ
ОПОДАТКУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Ухвалений 28 грудня 2014 року Верховною Радою 
України Закон України “Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо податкової реформи” №71-VIII фактично спри-
чинив колосальну шкоду державному бюджету, змусив-
ши багатьох сільськогосподарських товаровиробників 
припинити публічну діяльність з оренди приватних зе-
мельних ділянок (паїв) сільськогосподарського призна-
чення та ухилятись таким чином від сплати податків.

Причинами такого становища стало запровадження 
нових вимог до нарахування єдиного податку платника-
ми четвертої групи (раніше – фіксований сільськогоспо-
дарський податок).

Зокрема це норма закону, згідно якої, такі платники 
нараховують єдиний податок за умови, що частка сіль-
ськогосподарської продукції, вирощена на земельних 
ділянках, договори оренди яких офіційно зареєстрова-
ні державними реєстраторами, складає не менше 75%. 
Тільки за таких умов продукція вирощена на них вважа-
ється продукцією власного виробництва.  

При цьому, сільськогосподарська продукція, яку 
платники єдиного податку виростили на незареєстрова-
них земельних ділянках, не вважається продукцією влас-
ного виробництва в разі, коли її доля перевищує 25% від 
загального обсягу. В цьому випадку вони вимушено по-
винні перейти на загальний режим оподаткування. 

Більш того, за відсутності чіткого унормування дано-
го питання, наявність навіть одного незареєстрованого 
договору оренди трактується фіскальними органами як 
підстава для відмови в наданні та/або позбавлення права 
на застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі необґрунтовані зміни в умовах оподаткування 
значної частини сільськогосподарських товаровиробни-
ків можуть потягти катастрофічні наслідки. Фактично їх 
перехід на загальну систему оподаткування, в переваж-
ній більшості випадків, означає позбавлення конкурен-
тоспроможності, можливостей розвитку та модернізації 
сільськогосподарського виробництва і в подальшому 
банкрутство.

Слід зауважити, що і саме адміністрування даного За-
кону являється неможливим, так як, відповідно до норм 
Податкового кодексу України, на сплату вищевказаного 
єдиного податку  має право сільськогосподарський ви-
робник, який реалізує сільськогосподарську продукцію 
власного виробництва в загальному обороті на суму не 
менше 75 відсотків. Таким чином, сільськогосподарська  
продукція, вироблена на земельних ділянках, договори 
оренди яких незареєстровані належним чином, уже та-

кою не являється.
У зв’язку з цим постає питання: як, наприклад, від-

різнити пшеницю, вирощену на земельних ділянках, до-
говори оренди яких належним чином зареєстровані, від 
пшениці, вирощеної на земельних ділянках, договори 
оренди яких ще не зареєстровані, оскільки класифікація 
видів економічної діяльності не передбачає такої різниці.

Цілком очевидно, що найбільше в цій ситуації втра-
чає держава, оскільки недоотримує податки від вимуше-
ної тінізації діяльності виробників, які взагалі не пока-
зують у бухгалтерському обліку всі орендовані земельні 
ділянки незареєстровані державним реєстратором, а зна-
чить і не сплачують з них податки.   

Тому, на мою думку, цей Закон являється абсурдним, 
нелогічним  і нічого, крім корупційної складової, у собі 
не несе.

Корупційність цього закону цілком очевидна і закла-
дена ще в порядку його введення в дію. 

Так, дані податкові новації запроваджені фактично на 
третій день після їх прийняття, що свідчить не лише про 
пряме порушення закону та прав платників податку, але 
й створення необмеженого простору для корупційних 
зловживань фіскальних органів під час адміністрування 
податку.

Проте найбільша складність у виконанні закону по-
лягає у об’єктивній неможливості  підприємців своєчас-
но зареєструвати у державного реєстратора договори 
оренди.

Ці процеси дуже складні і забюрократизовані. Крім 
того державний реєстратор витрачає 40 хвилин на реє-
страцію лише одного такого договору, а орендарі часто 
укладають до тисячі таких угод, виходячи з малих площ, 
якими володіють приватні особи.

Таким чином сьогодні державні реєстратори не в 
змозі забезпечити вчасне та в повному обсязі надання 
адміністративних послуг з реєстрації договорів оренди. 

За таких умов без революції «в окремо взятому» По-
датковому кодексі України та законодавстві про органи 
місцевого самоврядування не обійтись.

Саме таким шляхом пропонує підійти до вирішення 
проблеми народний депутат України Кривохатько Вадим 
Вікторович, який вніс на розгляд парламенту два взає-
мопов’язані законопроекти про внесення змін до законів 
України щодо створення сприятливих умов для напов-
нення бюджетів усіх рівнів сільськогосподарськими то-
варовиробниками. 

Прийняття законопроектів дозволить здійснювати 
нарахування єдиного податку платниками четвертої гру-

пи  на підставі довідки сільської, селищної, міської ради 
про погодження договорів оренди земельних ділянок 
(паїв) сільськогосподарського призначення. При цьому 
на законодавчому рівні забороняється відмова органів 
місцевого самоврядування у погодженні цих договорів 
та встановлюється чіткий строк їх погодження.

Законопроектами передбачено й інші зміни до зако-
нів України, які дозволять реалізувати запропонований 
порядок нарахування єдиного податку шляхом поси-
лення повноважень органів  місцевого самоврядування 
щодо захисту інтересів територіальних громад, прав 
орендодавців і орендарів та протидії проявам корупції.

Так, запропоновані відповідні зміни до підпункту 9 
пункту 1 статті 33 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» збільшать обсяг прав сільських, 
селищних, міських рад з контролю за законністю вико-
ристання земель сільськогосподарського призначення 
(насамперед за цільовим призначенням) та повнотою 
сплати податків сільськогосподарськими товаровироб-
никами. Вказані зміни також усувають корупційні ризи-
ки в діяльності державних органів, оскільки покладають 
здійснення державної реєстрації договорів оренди у від-
повідних органах державної влади на сільські, селищні, 
міські ради, які апріорі не можуть бути суб’єктами ко-
рупційних взаємовідносин з іншими державними орга-
нами.

З іншого боку законодавчі зміни передбачають не 
лише пом’якшення умов існування підприємців, але й 
посилюють вимоги до них за протиправне порушення 
інтересів держави. Так, передбачено доповнення Кодек-
су  України  про  адміністративні правопорушення стат-
тею 104-2, яка встановлює адміністративну відповідаль-
ність  за користування приватними земельними ділян-
ками сільськогосподарського призначення суб’єктами 
підприємницької діяльності без погодження договорів 
оренди в органах місцевого самоврядування.

Такі законодавчі ініціативи безумовно революційні 
і здатні вплинути не лише на облік сучасного села, а й 
стан справ у державі, але ж без підтримки народу Укра-
їни та громадських організацій, які представляють сіль-
ськогосподарського товаровиробника вони скоріш за все 
приречені на невдачу. Лише спільними зусиллями можна 
досягти бажаної мети. Саме на підтримку усіх заціпле-
них у процвітанні нашої держави, небайдужих людей 
щиро сподівається народний обранець. 

Від редакції: запрошуємо читачів до обговорення 
цього законопроекту. Свої пропозиції та зауваження 
надсилайте на адресу редакції.

ПЕРЕДПЛАТА!

Газета «Вісник 
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 

інформація для фермерів, кооперативів та 
особистих селянських господарств

www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591, сторінка 19
«Каталогу видань України 2015 рік»

Вартість видання з доставкою:
1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;

6 міс. –54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн.
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УВАГА ШАХРАЇ!
Один із шахраїв зателефонував у господарство і запро-

понував керівникові по вигідній ціні придбати добриво 
«діамофос» на суму 226000,00 грн. Фермерське господар-
ство перерахувало кошти за вказаними реквізитами ТОВ 
«Валеос Плюс», після чого підписавши документи їх було 
відправлено через «Нову пошту» в м. Київ, на відділен-
ня №4, що знаходиться в Святошинькому районі, по вул. 
Кричевського, 19, котрі отримала особа на прізвище Май-
ко Сергій Володимирович. Ще один комплект документів 
було відправлено за адресою вказаною в Договорі, тобто, 
в м. Запоріжжя, пров. Архангельський, буд.1 на ім’я Ма-
ренін Євгеній Олегович, котрий був вказаний як керівник 
ТОВ «Валеос Плюс». Підприємство зареєстроване в м. 
Заапоріжжя, Шевченківський р - н, пров. Архангельський, 
1 (код ЄДРПОУ 37359631). Але за цією адресою відмо-
вилися приймати документи. Окрім того стало відомо, 
що до квітня місяця 2015 року керівником підприємства 
була Остапенко Аліна Вікторівна, зареєстрована за цією 
ж адресою. Є інформація що Маренін Євгеній Олегович 

зареєстрований ще за однією адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, вул. Харківська,144.

ТОВ «Валеос плюс» отримали кошти перераховані 
фермерським господарством, але продукцію не постави-
ло, мотивуючи це різними надуманим причинам.

Було вжито заходів для перевірки дійсного існування 
такого товариства і виявилося, що в наявності мінераль-
них добрив воно не має і не могло мати за відсутності в 
реєстраційних документах такого виду діяльності.

В результаті проведеної роботи додатково було вста-
новлено, що ТОВ «Валеос Плюс» КВЕД для такого виду 
діяльності не має, до ДПІ ними подаються нульові звіт-
ності.

Для отримання від фермерського господарства «Но-
вий рівень 2006» було відкрито рахунок в «Укрсиббанку» 
в м. Києві 29 вересня 2015 року, лише безпосередньо пе-
ред отриманням коштів.

За різними телефонними номерами (044 – 364 – 50 – 
90, 0362 – 46 – 07 - 86, 0612 – 80 – 81 - 05, 056 – 787 – 05 – 

02), із зазначенням різних міст України, фактично розмов-
ляють лише 2 особи представляючись різними іменами.

Від цієї організації постраждало мабуть не лише ви-
щезазначене господарство,

тому у подібних випадках просимо надавати інфор-
мацію у виконавчу дирекцію АФЗУ, або безпосередньо в 
редакцію газети.

Від редакції: звертаємо увагу, що на думку нашого 
юридичного відділу, фермерське господарство постраж-
дало від аферистів і по своїй вині. По перше – «купилося» 
на привабливу ціну і розпочало працювати з невідомим 
підприємством, по друге – перерахувало кошти до підпи-
сання договірних документів, і по треє – не перевірило 
хоча б основні статутні документи майбутнього партне-
ра.

Закликаємо до пильності та радимо працювати з на-
дійними партнерами. З ними, до речі, АФЗУ укладає 
партнерські угоди.

Прес-служба АФЗУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
ЛУГАНСЬКИМ ВІДДІЛЕННЯМ УКРДЕРЖФОНДУ

Регіональна комісія Луганського відділення Укрдержфонду підтримки фер-
мерських господарств щодо визначення переліку фермерських господарств, 
що претендують на одержання фінансової підтримки, повідомляє про прове-
дення конкурсу для  надання фінансової підтримки фермерським господар-
ствам на поворотній основі у 2015 році.

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі нада-
ється із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних 
коштів: новоствореним фермерським господарствам та фермерським госпо-
дарствам з відокремленими фермерськими садибами на термін від трьох до 
п'яти років, іншим фермерським господарствам на термін до п'яти років для 
придбання техніки, обладнання, устаткування, виробництва, переробки і збуту 
виробленої продукції, провадження виробничої діяльності, поновлення обіго-
вих коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будів-
ництва та реконструкції  приміщень, закладання багаторічних насаджень, роз-
витку кредитної та обслуговуючої кооперації, зрошення та меліорації земель.

Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам боржникам 
Укрдержфонду, визнаним банкрутами, щодо яких порушено справу про бан-
крутство, що перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти 
незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Для участі в конкурсі фермерське господарство подає на розгляд комісії 
такі документи:

- заявку для одержання фінансової підтримки на поворотній основі у двох 
примірниках;

- копію Статуту фермерського господарства;
- довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців;
- копії  документів, що підтверджують право власності або користування 

земельною ділянкою;
- довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господар-

ства;
- довідки, видані відповідними органами державної фіскальної служби 

України, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов'я-
заннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за ос-
танній звітний період за встановленою формою;

- бізнес-план з техніко - економічним обґрунтуванням доцільності надання 
фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка по-
вернення коштів;

- пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення вико-
нання зобов'язання.

Копії поданих документів мають бути засвідчені у встановленому законо-
давством порядку.

Документи приймаються з дня опублікування повідомлення, за адресою: 
93406, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, 
59, Луганське відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств.

 Тел:. +38 (050) - 66 – 00 - 351

«БІОХЕЛАТ» - МІКРОДОБРИВА НОВОГО ПОКОЛІННЯ!
Для забезпечення високої врожайності та якості сіль-

ськогосподарських продуктів важливо застосовувати 
добрива з точно збалансованим співвідношенням всіх 
елементів живлення. Для ефективного засвоєння еле-
менти живлення повинні вводитися в активній формі. 
Численними дослідниками встановлено, що найбільш 
активні мікроелементи у формі комплексонатів (хелатів 
мікроелементів).

Науково-виробниче підприємство "Біолабтехноло-
гія" пропонує широкий спектр поліхелатних мікродо-
брив нового покоління "Біохелат" для передпосівної 
обробки насіння, позакореневого та кореневого піджив-
лення посівів сільськогосподарських культур. Еколо-
гічно чисті високоефективні мікродобрива містить всі 
необхідні мікроелементи Fe, Mn, Zn, B, Cu, Co, Mo, J в 
легко доступній формі і активатор, який покращує засво-
єння Азоту (N), Фосфору (P), Калію (K), Магнію ( Mg).

Хелатуючі агенти ОЕДФ і ЕDDНА забезпечують по-
кращене поглинання мікроелементів позакореневою і ко-
реневою системами рослин в порівнянні з попередніми 
поколіннями хелатних мікродобрив. "Біохелат" містить 
Бор (B) і Молібден (Mo) в комплексному зв'язку (комп-
лексонати). Стійкість комплексонатів мікроелементів 

від 3,5 до 10,0 од. рН дозволяє успішно застосовувати 
їх на карбонатних ґрунтах півдня України, де найбільше 
рослини хворіють від хлорозу.

Використання мікродобрив подібного виду є одним 
з основних елементів сучасної інтенсивної технології 
вирощування сільськогосподарських культур і широко 
застосовується у світовій практиці.

"Біохелат" дозволяє компенсувати безповоротні втра-
ти мікроелементів, що виносяться з грунту рослинами, 
підвищити холодостійкість та посухостійкість рослин. 
Застосовується цілеспрямовано для поліпшення проце-
сів дозрівання, підвищення кількісних і якісних показ-
ників врожайності. Покращує забарвлення, текстуру і 
смак плодів, підвищує їх лежкість і транспортабельність.

"Біохелат" - це гарантоване підвищення врожайності 
всіх культур на 10 - 30% при одночасному підвищен-
ні якості й товарного вигляду кінцевої продукції. Крім 
того, застосування "Біохелату" підвищує ефективність 
використання основних макродобрив - азотних, калій-
них, фосфорних.

Недолік мікроелементів призводить не тільки до зни-
ження врожаю, викликає ряд хвороб у рослин, інколи і 
їх загибель, але й знижує якість їжі. Медициною вста-

новлено, що захворювання людей пов'язані з недостат-
нім вмістом в продуктах заліза, міді, цинку, кобальту, 
молібдену, йоду та інших елементів. Мікроелементи є 
активними центрами ферментів, що поліпшують обмін 
речовин в рослинних і тваринних організмах. Тому про-
блема постачання рослин мікроелементами має загаль-
нобіологічне значення.

Препарат застосовується як самостійно, так і спіль-
но із засобами захисту рослин та макродобривами. При 
застосуванні "Біохелату" пестицидне навантаження на 
рослини скорочується на 30%. При відсутності даних 
про параметри сумісності препаратів поступають таким 
чином: компоненти суміші в кількостях, що відповіда-
ють польовим нормам витрати, перемішують і візуально 
перевіряють на однорідність. Ознаками несумісності є: 
пошарове поділ робочої рідини, утворення осаду.

Співвідношення мікроелементів в "Біохелаті" зба-
лансовано відповідно до потреб певних сільськогоспо-
дарських культур. 

Від редакції: З питань придбання мікродобрив та 
отримання консультацій редакція радить звертатися до 
нашої партнерської організації за телефонами 097 – 063 
– 07 - 24, 050 – 804 – 45 – 30.
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ЗАПРОШУЄМО НА СЕМІНАР ТА ВІДПОЧИНОК В
ПІВДЕННУ ІТАЛІЮ (ОКРУГ КАЛАБРІЯ)

1-й день:
Зустріч в аеропорту Ламеція Терме (Lamezia Terme) і трансфер в агротуристичний комплекс «La 

Sena». В дорозі розповідь про регіон та коротка програма на найближчі кілька днів, відповіді на всі 
питання. Заселення в комплекс, святкова вечеря і знайомство з родиною Руді, коротке ознайомлення з 
агрокомплексом «La Sena»

2 (3) -й день:
Класичний південно-італійський сніданок і невелике зібрання. Потім в два етапи з перервою на 

обід детальне ознайомлення з особливостями функціонування і всіма напрямками які представлені 
в комплексі «La Sena» (на комплекс виділено перші 2 дні, так як там представлені основні напрямки 
місцевого фермерського господарства), а саме: особливості годування і вирощування «чорних» кала-
брійськи свиней (вид на межі зникнення), свиней, овець, кіз, коней, мулів і корів. Способи вирощуван-
ня і особливості догляду за італійськими помідорами, карчофамі (артишоками), аспарагус, червоною 
«Тропейською» цибулею, інжиром, гострим південно-італійським перцем пеперончіно, виноградом, 
великою кількістю видів салату, руколи та інших пряних трав, а також інших овочів. З подальшим 
ознайомленням та участю в процесі переробки частини з продукції та навчанню деяким техніками і 
технологіями.

Увечері вечеря та обговорення отриманих навичок, прийом побажань і пропозицій для можливості 
зробити програму гнучкою і приємною для наших гостей.

4-й день:
Класичний південно-італійський сніданок і невелике зібрання. Поїздка на виробничі потужності 

компанії Дідоні (лідера регіону з виробництва сирів та кисломолочної продукції), ознайомлення з ви-
робництвом м’яких сирів таких як моцарелла, рікотта, класичного південно-італійського сиру проволо 
та інших видів овечого та козячого сирів. Дегустація. По дорозі назад екскурсія по Соверато. Обід і 
невеликий відпочинок (вільний час). У другій половині дня навчання на комплексі «La Sena» техноло-
гіям переробки продуктів харчування та приготування готової продукції. Вечеря в ресторані Екскалібур 
(вільний час).

5-й день:
Класичний південно-італійський сніданок і невелике зібрання. Поїздка на виробничі потужності 

компанії Бівонжі - відомого виробника вин. Ознайомлення з особливостями виробництва, зберігання 
та розливу різних типів вин, ігристих вин і граппи. Дегустація. По дорозі назад, екскурсія до гірських 
водоспадів Бівонжі і знайомство з містом Стило (відвідування першої в Італії греко-католицької церкви 
Ла Католика). Обід і невеликий відпочинок (вільний час). У другій половині дня навчання на комплексі 
«La Sena» технологіям переробки продуктів харчування та приготування готової продукції. Вечеря в 
комплексі «La Sena» (вільний час).

6-й день:
Класичний південно-італійський сніданок і невелике зібрання. Поїздка в один з великих торгових 

центрів для шопінгу (по дорозі відвідання класичного південно-італійського ринку). Обід і невеликий 
відпочинок (вільний час). У другій половині дня навчання на комплексі «La Sena» технологіям перероб-
ки продуктів харчування та приготування готової продукції. Прощальна вечеря в комплексі «La Sena» 
(вільний час).

7-й день:
Класичний південно-італійський сніданок і невелике зібрання. Виселення з комплексу «La Sena». 

Трансфер в аеропорт.
Терміни поїздки - по мірі формування груп.
Вартість при 7 денному турі +1200 Євро.
При перельоті через Венецію і зупинці в недорогому готелі - 1350 Євро.
Наявність Італійської або Іспанської візи.
Можливо оформлення Італійської візи за умови подання необхідних документів за
20 днів до поїздки (вартість 70 Євро).
Наша адреса: 01042, м. Київ, вул.. Патріса Лумумби, 21 оф. 415
Тел.: 044 – 501 – 78 - 23, 501 – 78 – 24. 050 – 391 – 94 - 72

Проведение семинаров по мере
комплектования групп

Наша адреса: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 21 оф. 415
Тел.: 044 – 501 – 78 - 23, 501 – 78 – 24, 050 – 391 – 94 - 72

WWW.FARMER-UKR.COM
НАЙСВІЖІША ІНФОРМАЦІЯ У СФЕРІ 

ФЕРМЕРСЬКОГО БІЗНЕСУ, 
НОВИНИ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інформація про виробництво високоякісного насіння
для точного землеробства за технологією Фадєєва

на нашому інтернет-сайті. 


