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ДЛЯ МЕНЕ УКРАЇНА – 
БІЛЬШ НІЖ ЗЕМЛЯ 

ОБІТНИЦЯ!

Дуже часто фермери, учасники багатьох з’їздів, ба-
чили в залі, на трибуні, а інколи і в президії, як його 
представляли, канадійського фермера Дениса Коваль-
ського. Хто ж він такий, що за особистість, що поєднує 
його з українським фермерством – читайте в інтервью 
нашого кореспондента на сторінці 7 видання.

НА ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ
ПРИЙНЯТА КОНЦЕПЦІЯ 

РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ ТА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
КООПЕРАЦІЇ НА 2018 – 2020 

РОКИ!
Кабінет міністрів України 13 вересня 2017 року при-

йняв «Концепцію розвитку фермерських господарств та 
сільськогосподарської кооперації на 2018 – 2020 роки», 
та передбачив в проекті Державного бюджету України 
на 2018 рік для цього 1 млрд гривень. Ознайомитися з 
Концепцією можливо на сторінках 2 – 3 видання.

МИКОЛА БОЙЧЕНКО: 
ДЕРЖАВУ ПОТРІБНО 

БУДУВАТИ – ТАК САМО ЯК МИ 
БУДУЄМО СВОЇ 

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

Нерідко в публікаціях деяких ЗМІ та виступах полі-
тиків можна зустріти слова про те, що українські ферме-
ри останнім часом нібито втрачають свою громадянську 
активність, стають байдужими і навіть аполітичними. 
Вони, мовляв, мають багато претензій до влади, а самі 
уникають участі в розбудові держави. Микола Бойчен-
ко, фермер з Житомирщини, своїм прикладом не тільки 
спростовує подібні закиди, а й разом зі своїми однодум-
цями показує, як потрібно працювати й жити, щоб стати 
господарем – у власному домі і в державі. Матеріал на 
сторінці 13 видання.

КОНЦЕПЦІЮ КОМЕНТУЮТЬ 
ФЕРМЕРИ

Осінь поступово вступає в свої права: стали ко-
ротшими дні, прохолоднішими ночі, небо все частіше  
вкривається сірими непривітними хмарами. Що правда, 
дощі з них випадають рідко, що не може не тривожити 
фермерів. Однак їх увагу не оминула приємна новина: в 
проект Держбюджету -2018 закладено мільярд гривень 
під реалізацію  Концепції розвитку фермерських гос-
подарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 
- 2020 роки. Відтак щороку саме така кругленька сума 
має  розподілятися між тими фермерами, які обробля-
ють 100 чи менше гектарів землі та хотіли б розширити 
коло своєї підприємницької діяльності. Як правильно 
й справедливо розділити мільярд? Про це та інше наш 
кореспондент говорив із авторитетними українськи-
ми фермерами, які беруть активну участь у діяльності 
АФЗУ.  Матеріал читайте на сторінці 3 видання.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ ЗА 
ПРОДОВЖЕННЯ МОРАТОРІЮ!

19 жовтня 2017 року відбулося засідання Комі-
тету захисту рідної землі, до складу якого входить 
27 громадських організацій, на якому учасники 
розглянули ситуації що склалася на сьогодні в сфе-
рі земельних відносин як в Україні, так і в наших 

найближчих сусідів, в країнах бувшого соціаліс-
тичного табору, в яких ринок землі існує останні 
10 – 20 років.

Матеріал про засідання та рішення Комітету чи-
тайте на сторінці 6 видання.

ВІКТОРА ШЕРЕМЕТУ 
ПРИЗНАЧЕНО 

ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА 
АПК!

Кабінетом міністрів України було прийнято рішен-
ня про призначення віце-президента АФЗУ, фермера з 
Переяслав-Хмельниччини, Віктора Васильовича Шере-
мету заступником міністра аграрної політики та продо-
вольства України (розпорядження Кабінету Міністрів 
України № 691-р від 4 жовтня 2017 р.) на посаду за-
ступника Міністра аграрної політики та продовольства 
України, який буде відповідальним за розвиток фермер-
ства та реалізацію „Концепції розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарської кооперації на 
2018 — 2020 роки” прийнятої нещодавно (№664-р від 
13 вересня 2017 року).

Вимогу про призначення представника Асоціація 
фермерів та приватних землевласників України на  по-
саду заступника міністра прийняв минулий, 27 з’їзд 
АФЗУ, а на засіданні Ради АФЗУ 18 серпня 2017 року 
було затверджено безпосередньо кандидатуру Віктора 
Васильовича. 

Інтерв’ю з Віктором Шереметою та короткі біо-
графічні данні читайте на сторінці 4 видання.

В УКРДЕРЖФОНДІ 
ПРОХОДЯТЬ ЗАСІДАННЯ 
КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

В Укрдержфонді з 27 вересня розпочалися засідан-
ня конкурсної комісії по наданню фінансової підтримки 
фермерським господарствам. З особливостями надання 
коштів у цьому році та основними моментами роботи 
комісії можливо ознайомитися на сторінці 11 видання.

НА ДОПОМОГУ 
ФЕРМЕРУ: ДЕ ЗНАЙТИ 

ІНФОРМАЦІЮ ПРО 
ДЕРЖПІДТРИМКУ?

У 2017 році працює 9 програм, через які сільгосп-
виробникі мають можливість отримати допомогу від 
Держави. 

З переліком документів, які регламентують ці про-
грами, можливо ознайомитися на сторінці 15 видання.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 вересня 2017 р. № 664-р                                                                                     м. Київ

Про схвалення Концепції розвитку фермерських  господарств та сільськогосподарської кооперації 
на 2018 — 2020 роки

1. Схвалити Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 — 2020 роки, 
що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із заінтересованими центральними органами виконавчої 
влади під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік та стратегічних програм-
них документів з питань розвитку агропромислового комплексу враховувати положення Концепції, схваленої цим розпо-
рядженням.

 Прем’єр-міністр України   В. ГРОЙСМАН

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської коо-

пераціїна 2018 — 2020 роки
ПРОБЛЕМА, ЯКА ПОТРЕБУЄ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ
Аграрний сектор економіки демонструє позитив-

ну динаміку зростання, формуючи останніми роками 
близько 14 відсотків валової доданої вартості в країні та 
близько 40 відсотків валютних надходжень від експор-
ту. Інвестиційна привабливість сільського господарства 
підтверджується цифрою в 49,5 відсотка зростання об-
сягів капітальних інвестицій за січень — грудень 2016 
року. Вагомість аграрного сектору в національній еко-
номіці та його роль у забезпеченні продовольчої безпеки 
країни вимагає забезпечення стійкості та ефективності 
його розвитку.

Факторами довготривалої стійкості розвитку аграр-
ного сектору економіки за економічними та соціаль-
ними показниками є, зокрема, господарсько-органі-
заційна та галузева структура. Станом на сьогодні 43 
відсотки валової продукції сільського господарства ви-
робляється громадянами, на земельних ділянках осо-
бистого селянського господарства. Як правило, це не 
експортно-орієнтована продукція, логістика зберіган-
ня якої є недостатньою та виробництво якої вимагає 
значних трудових затрат: фрукти та ягоди — 80,9 від-
сотка, картопля — 97,8 відсотка, овочі — 86,1 відсо-
тка, молоко — 74,9 відсотка виробництва відповідного 
продукту.

За даними Держстату, на кінець 2016 року кількість 
діючих фермерських господарств становила 33 682 оди-
ниці, або понад 70 відсотків загальної кількості еконо-
мічно активних сільськогосподарських підприємств.

За даними Держгеокадастру, середня площа сіль-
ськогосподарських угідь, які обробляються фермер-
ським господарством, становить 78 гектарів.

Із загальної кількості діючих фермерських госпо-
дарств 75 відсотків мають в обробітку земельні ділянки 
площею до 100 гектарів.

За останні 10 років кількість фермерських госпо-
дарств, які мають в обробітку на праві власності та 
користування земельні ділянки загальною площею не 
більше 100 гектарів, скоротилася більше ніж на 20 від-
сотків.

Переважна кількість фермерських господарств, які 
мають в обробітку невеликі площі, потребують під-
тримки, тому дана Концепція спрямована виключно на 
підтримку фермерських господарств, які мають в обро-
бітку на праві власності та користування (з урахуванням 
корпоративних прав) земельні ділянки загальною пло-
щею не більше 100 гектарів.

На сьогодні у загальній структурі виробництва ва-
лової продукції сільського господарства частка фермер-
ських господарств залишається незначною — на рівні 6 
— 8 відсотків на рік. При цьому основний обсяг власної 
сільськогосподарської продукції фермерськими госпо-
дарствами генерується в галузі рослинництва — понад 
90 відсотків.

Виробництво м’яса фермерськими господарствами 
у 2016 році становило 56,3 тис. тонн, або 2,4 відсотка 
виробництва м’яса, молока — 183,6 тис. тонн (1,8 відсо-
тка), яєць — 95,3 млн. штук (0,6 відсотка),   вовни — 55 
тонн (2,6 відсотка), меду — 124 тонни (0,2 відсотка).

Всього фермерських господарств, які реалізують на 
забій сільськогосподарських тварин, нараховується 934 
одиниці, тих, які займаються виробництвом молока, — 
673 одиниці, яєць — 65 фермерських господарств.

У фермерських господарствах на початок 2017 року 
нараховувалося: великої рогатої худоби — 105,7 тис. го-
лів, або 2,9 відсотка чисельності поголів’я в країні, корів 

— 39,9 тис. голів (1,9 відсотка), свиней — 273 тис. голів 
(4,1 відсотка), овець та кіз — 40,1 тис. голів (3,4 відсо-
тка), коней — 1,5 тис. голів (0,5 відсотка), птиці — 2,1 
млн. голів (1 відсоток), бджолосімей — 5,3 тисячі (0,2 
відсотка). Тому доцільно зосередити увагу на розвитку 
у фермерських господарствах та кооперативах галузей 
тваринництва, насамперед скотарства.

До останнього часу рівень технічної ефективності 
виробництва, зокрема урожайності, фермерських гос-
подарств в переважній більшості залишався значно 
нижчим, порівняно із середніми та великими підприєм-
ствами. Основна причина такого стану речей — якісно 
гірший стан власної матеріально-технічної бази, склад-
ність доступу до передових технологій, селекції, вико-
ристання засобів захисту рослин, добрив та інші при-
чини, пов’язані насамперед з постійним браком власних 
обігових коштів та обмеженим доступом до кредитних 
ресурсів.

Внаслідок цього щороку порівняно із середніми по-
казниками технічної ефективності в галузі фермерські 
господарства недоотримують щонайменше 1,5 млн. 
тонн зернових та понад 400 тис. тонн олійних культур. 
Щорічна втрата експортного потенціалу від таких втрат 
оцінюється за поточними цінами щонайменше в 350 
млн. доларів США.

Потенціал сільськогосподарської кооперації в Укра-
їні є нереалізованим. Так, у країнах ЄС сільськогоспо-
дарські кооперативи забезпечують 57 відсотків вироб-
ництва молочної та 42 відсотки плодоовочевої продук-
ції. У таких країнах, як Австрія, Данія, Нідерланди та 
Швеція у сільськогосподарських кооперативах виробля-
ється понад 90 відсотків молока та понад 50 відсотків 
плодоовочевої продукції. Чинна система української 
сільськогосподарської кооперації за всі роки розвитку 
має результатом 1098 сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів (станом на 1 квітня 2017 року), з 
яких реально провадять господарську діяльність лише 
590 таких кооперацій, члени яких утримують 1 відсоток 
поголів’я великої рогатої худоби та через які реалізову-
ється математично незначна частка як молочної, так і 
плодоовочевої продукції.

Характерні риси функціонування сільськогосподар-
ських кооперативів, що мають на меті збільшення до-
ходів своїх членів, забезпечення вхідними ресурсами 
та необхідними послугами, реалізацію виробленої про-
дукції, відповідають потребам розвитку малих сільсько-
господарських виробників в Україні. Ефект масштабу 
дає можливості просування продукції членів сільсько-
господарських кооперативів в ланцюжку від виробни-
цтва до кінцевого споживача, створюючи конкуренцію 
посередницьким структурам, та виходу на більш прива-
бливі ринки, зокрема міжнародні.

Основна державна підтримка фермерських госпо-
дарств здійснюється через Український державний фонд 
підтримки фермерських господарств, який є державною 
бюджетною установою та виконує функції з реалізації 
державної політики щодо фінансової підтримки ста-
новлення і розвитку фермерських господарств шляхом 
надання фінансової підтримки на поворотній основі із 
забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернен-
ня бюджетних коштів.

Відповідно пріоритетом державної аграрної політи-
ки має стати підтримка фермерських господарств шля-
хом розвитку сільськогосподарської кооперації з метою 
підвищення ефективності їх господарської діяльності, 
формування партій сільськогосподарської продукції на-
лежного обсягу та якості, забезпечення технологічного 
процесу виробництва, просування продукції на ринок, 

підвищення рівня зайнятості шляхом розвитку трудо-
містких галузей сільського господарства.

ОСНОВНИМИ ПРИЧИНАМИ, ЩО 
СТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК ФЕР-
МЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ, Є:
- відсутність цілісної послідовної державної політи-

ки, спрямованої на підтримку фермерських господарств, 
які мають в обробітку на праві власності та користуван-
ня земельні ділянки загальною площею не більше 100 
гектарів;

- низький рівень диверсифікації економіки сільських 
територій, що призводить до міграції сільської молоді, 
високого рівня безробіття та низьких доходів сільського 
населення, руйнування соціальної та інженерної інфра-
структури;

- низька рентабельність та конкурентоспроможність 
фермерських господарств на ринках збуту сільсько-
господарської продукції;

- низький рівень можливостей щодо залучення фі-
нансових ресурсів та інвестицій для функціонування і 
розвитку фермерських господарств;

- неможливість залучення земельних ресурсів для 
іпотечного кредитування;

- низький рівень технічного та технологічного забез-
печення;

- неможливість набуття у власність земель, які пере-
бувають у користуванні фермерських господарств (зо-
крема постійному користуванні);

- низький рівень конкурентоспроможності з питання 
можливості підвищення розміру пропонованої оренд-
ної плати за використання земельних ділянок сільсько-
господарського призначення порівняно з великими сіль-
ськогосподарськими товаровиробниками;

- відведення недостатньої ролі у процесах рефор-
мування аграрного сектору економіки для створення та 
розвитку сільськогосподарської кооперації;

- значні втрати продукції внаслідок недосконалої 
системи логістики та інфраструктури аграрного ринку;

- непоінформованість значної частини фермерських 
господарств про кон’юнктуру ринків та умови ведення 
бізнесу в галузі, орієнтація на реалізацію вирощеної си-
ровини та відсутність можливостей та умов у виробни-
цтві готової продукції.

МЕТА І СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОНЦЕПЦІЇ

Метою Концепції є створення необхідних організа-
ційних, правових та фінансових передумов для розвит-
ку фермерських господарств та сільськогосподарської 
кооперації, покращення матеріально-фінансового ста-
новища сільського населення шляхом:

- надання підтримки фермерським господарствам;
- створення нових робочих місць на селі, зокрема 

через стимулювання сільськогосподарської кооперації;
- диверсифікації діяльності фермерських госпо-

дарств;
- створення передумов кредитування фермерських 

господарств за доступними кредитними ставками;
- збільшення рівня реальних доходів сільського на-

селення від передачі в оренду сільськогосподарських 
угідь.

Реалізація Концепції дасть змогу перемістити фокус 
аграрної політики держави на підтримку фермерських 
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КОНЦЕПЦІЯ
розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської коо-

пераціїна 2018 — 2020 роки
господарств та сільськогосподарської кооперації для 
створення середнього класу на селі.

Реалізація Концепції розрахована на період до 2020 
року.

ШЛЯХИ І СПОСОБИ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Виконання Концепції здійснюватиметься шляхом 
удосконалення державної аграрної політики, інститу-
ційного середовища, організаційно-економічного ме-
ханізму, фінансового та інформаційного забезпечення і 
державної підтримки фермерських господарств.

Забезпечення пріоритетності підтримки фермер-
ських господарств та сільськогосподарської коопера-
ції здійснюватиметься шляхом:

- стимулювання нарощування обсягів сільськогоспо-
дарської продукції з високою доданою вартістю (ство-
рення, оновлення та модернізація виробничих і пере-
робних потужностей, залучення інноваційних продуктів 
та технологій) фермерськими господарствами;

- розвитку діючих кредитно-фінансових механізмів 
та впровадження нових фінансових інструментів під-
тримки фермерства;

- створення сприятливих умов для започаткування та 
ефективного провадження фермерської діяльності, зо-
крема трансформації господарств населення у фермер-
ські господарства, залучення молоді до ведення фермер-
ського господарства.

Для цього необхідним є визначення критеріїв цільо-
вих груп отримувачів державної фінансової допомоги 
(за площею землекористування та обсягом доходів). 
За експертними оцінками, в разі визначення критерієм 
надання державної фінансової допомоги площі земле-
користування в розмірі 100 гектарів, такий підхід доз-
волить охопити державною фінансовою підтримкою 
понад 70 відсотків загальної кількості економічно ак-
тивних фермерських господарств.

Державну підтримку пропонується здійснювати на 
програмних засадах.

Пропонується визначити такі основні напрями, 
за якими передбачається надавати державну фінан-
сову підтримку фермерським господарствам та сіль-
ськогосподарським кооперативам:

- стимулювання створення нових фермерських гос-
подарств;

- посилення конкурентоспроможності фермерських 
господарств;

- стимулювання розвитку сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів;

- стимулювання переходу фермерських господарств 
на виробництво органічної продукції (сировини);

- стимулювання первинної обробки та переробки ви-
рощеної фермерськими господарствами продукції;

- підтримка розвитку тваринництва у фермерських 
господарствах;

- стимулювання розвитку виноградарства, садівниц-
тва і хмелярства у фермерських господарствах;

- техніко-технологічне оновлення фермерських гос-
подарств та сільськогосподарських кооперативів.

Механізми, які пропонується застосувати під час 
надання державної фінансової підтримки фермер-
ським господарствам та сільськогосподарським коо-
перативам:

- надання фінансової підтримки на конкурсних заса-
дах на поворотній основі фермерським господарствам 
через Український державний фонд підтримки фермер-
ських господарств;

- часткова компенсація відсоткової ставки за залуче-
ними у національній валюті банківськими кредитами;

- фінансова підтримка сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів;

- фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі на умовах фінансового лізингу;

- державна підтримка шляхом здешевлення страхо-
вих платежів (премій);

- часткове відшкодування вартості будівництва та ре-
конструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних 
залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопере-
робних підприємств;

- часткове відшкодування вартості закуплених для 
подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчиз-
няного походження та племінних телиць, нетелей, корів 
молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму про-
дуктивності, племінних свинок та кнурців (класу “елі-
та”), племінних вівцематок, баранів, ярок;

- часткова компенсація вартості сільськогосподар-
ської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

- часткова компенсація витрат на закладення багато-
річних насаджень та догляд за ними;

- надання державних гарантій під інвестиційні про-
екти.

Створення прозорих механізмів набуття у влас-
ність земельних ділянок та прав на них дасть змогу:

- врегулювати питання набуття фермерськими госпо-
дарствами земельних ділянок у власність;

- врегулювати питання правового статусу земель ко-
лишньої колективної власності;

- забезпечити можливість отримання іпотечного кре-
дитування під заставу землі;

- забезпечити пріоритетність надання земельних ді-
лянок для садівництва, виноградарства, хмелярства та 
органічного землеробства.

Такі засади сприятимуть розвитку малого та серед-
нього бізнесу на селі, створенню нових або розширенню 

існуючих виробничих потужностей та робочих місць у 
сільській місцевості.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
У результаті реалізації Концепції планується до-

сягнути таких цілей:
- збільшення кількості фермерських господарств, які 

мають в обробітку на праві власності та користування 
земельні ділянки загальною площею не більше ніж 100 
гектарів, на 10 відсотків;

- збільшення частки фермерських господарств у ви-
робництві валової продукції сільського господарства до 
12 відсотків;

- збільшення кількості сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів, заснованих фермерськими 
господарствами самостійно або спільно з членами осо-
бистих селянських господарств, на 40—50 одиниць;

- збільшення площі сільськогосподарських угідь, на 
яких вирощується та/або виробляється органічна сіль-
ськогосподарська продукція, на 10 відсотків;

- створення щороку 15 нових об’єктів з первинної 
переробки сільськогосподарської продукції;

- зупинення скорочення у фермерських господар-
ствах поголів’я великої рогатої худоби та його збільшен-
ня на 2,5 відсотка;

- збільшення частки виробництва продукції тварин-
ництва фермерськими господарствами у структурі вало-
вого виробництва до 3 відсотків;

- збільшення площ багаторічних насаджень у фер-
мерських господарствах на 15 відсотків;

- підвищення рівня енергооснащеності фермерських 
господарств на 10 відсотків.

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ,

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України та місцевих бюджетів, ін-
ших джерел, передбачених законодавством.

Фінансування Концепції передбачається здійснюва-
ти за рахунок коштів державного бюджету в межах бю-
джетних призначень Мінагрополітики на відповідний 
рік в обсязі не менше 1 млрд. гривень щороку, міжна-
родної технічної допомоги та інших джерел, передбаче-
них законодавством.

Обсяг фінансування, матеріально-технічних і тру-
дових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, 
визначається щороку з урахуванням можливостей Дер-
жавного бюджету України та місцевих бюджетів, міжна-
родної технічної допомоги.

ПРОПОЗИЦІЇ АФЗУ 
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

КОНЦЕПЦІЇ!
Виконавча дирекція АФЗУ напрацювала основні напрямків реаліза-

ції щойно прийнятої «Концепції розвитку фермерських господарств та 
сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки» та пропонує її для 
обговорення широкому загалу.

Для реалізації Концепції необхідна стимулююча і ефективна подат-
кова політика, скорочена звітність та бухоблік для фермерських госпо-
дарств з площею землі до 100 га, прийняття Закону України «Про єди-
ний земельний податок», який би включав пільгу по ПДВ.

В першу чергу необхідно запровадження наступних кроків:
1. Підтримка новостворених фермерських господарств шляхом ви-

ділення коштів в сумі до 350 тисяч грн. на придбання однієї одиниці 
техніки (трактора, комбайна або вантажного автомобіля).

2. Пряма підтримка новостворених фермерських господарств з пло-
щею землі до 20 га з розрахунку на 1 гектар ріллі.

3. Технічне переоснащення фермерських господарств шляхом част-
кової компенсації вартості придбаної вітчизняної сільськогосподарської 
техніки в розмірі 40 % її вартості.

4. Підтримка фермерських господарств тваринницького напрямку 
шляхом виділення коштів із розрахунку на 1 голову худоби.

5. Підтримка фермерських господарств, які займаються овочів-
ництвом, ягідництвом, вирощуванням нішевих культур, шляхом виді-
лення коштів із розрахунку на 1 га ріллі.

6. Підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 
члени якого мають у використанні площу землі до 100 га, шляхом виді-
лення 30 % коштів, які передбачені в Державному Бюджеті України на 
2018 рік за вищезазначеним призначенням.

Виконавча дирекція АФЗУ

КОНЦЕПЦІЮ КОМЕНТУЮТЬ 
ФЕРМЕРИ

Віталій Пожидаєв, Донецька область: 
Зараз фермери перебувають у найскладні-

шому становищі. Розгойдавши їх свідомість 
«страшилками» про неминуче запровадження 
ринку землі, фермерам кинули кістку у вигляді 
бюджетного мільярду, який повинен відіграти 
роль яблука розбрату і зруйнувати  ту хитку 
систему, яку нам вдалося, без державної під-
тримки, збудувати в агропромисловій сфері. На 
думку нових реформаторів, поки фермери бу-
дуть сваритися навколо схожого на міраж  гро-
шового клунка з багатьма нулями, олігархи під 
прикриттям влади будуть спокійно дерибанити  
українські землі. 

Танцюючи під дудку чи то МВФ, чи влас-
них олігархічних кланів, Україна зрештою 
опиниться в положенні, коли молоді люди 
замість утворення сімей та народження дітей 
стануть перед проблемою безземелля. Відтак 
навіть ті молоді  люди, котрі мали намір за-
снувати власні фермерські господарства, бу-
дуть втрачати свою суспільну вартість. Моя 
думка така: якщо влада дійсно хоче допо-
могти дрібним фермерам, потрібно справді 
ДОПОМАГАТИ. Я за Концепцію, але хочу 
зауважити: при розгляді заяв про надання 
фінансової підтримки комісії повинні врахо-
вувати не лише той факт, що громадянин Х 
формально може бути претендентом на до-

помогу, бо має в обробітку, скажімо, лише 
80 га землі, але також і те, де знаходиться ця 
земля. Якщо за 5 км від працюючого на полі 
трактора вибухають снаряди, а над головою 
фермера літають ворожі дрони, ціна питан-
ня повинна бути більш високою, а рішення 
Фонду –  на користь мого земляка – фермера 
з Донеччини. Навіть у тому випадку, коли він 
не спромігся правильно розставити літери чи 
коми в своїх документах. Коли горить пше-
ниця – не до каліграфії, панове!

Олексій Павлов, Луганська область:
– Сказати правду, ми в запалі жнив, а потім 

посівної (сіяти знову довелося в суху землю) 
навіть не помітили, що рідний уряд таки згадав 
про своїх годувальників і «пригостив» їх бю-
джетним мільярдом. Щоправда, того мільярду 
поки що ніхто не бачив, але його вже ділять. Чи 
зможуть ці гроші врятувати від банкрутства тих 
дрібних фермерів, яким, можливо, дістануться? 
Відповідь проста: якщо просто роздати гроші 
бідним «на проїдання», результат буде негатив-
ним. Це все одно, що дати рибалці-невдасі кіль-
ка рибин замість того, щоб подарувати йому 
снасті й показати зариблений ставок, де йому 
дозволяється рибалити.

Продовження на сторінці 7 видання
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МІЙ ГЛОБАЛЬНИЙ ПРИОРІТЕТ – СТВОРИТИ НА СЕЛІ УМО-
ВИ ДЛЯ ГІДНОГО ЖИТТЯ

На засіданні Уряду було прийнято рішення про 
призначення віце-президента АФЗУ, фермера з Пе-
реяслав-Хмельниччини, Віктора Васильовича Шере-
мету заступником міністра аграрної політики та 
продовольства України, який буде відповідальним за 
розвиток фермерства та реалізацію „Концепції роз-
витку фермерських господарств та сільськогосподар-
ської кооперації на 2018 — 2020 роки” прийнятої 13 
вересня 2017 року.

Вимогу про призначення представника Асоціації 
фермерів та приватних землевласників України на  
посаду заступника міністра прийняв минулий, 27 
з’їзд АФЗУ, а на засіданні Ради АФЗУ 18 серпня 2017 
року було затверджено безпосередньо кандидатуру 
Віктора Васильовича.

Після призначення наш журналіст зв’язався з Ві-
ктором Шереметою і розпитав про плани його діяль-
ності на цій посаді.

ВФУ: Яке Ваше відчуття в перші дні після зміни 
кабінета керівника фермерського господарства на ка-
бінет заступника міністра?

Віктор Шеремета: Я відчув багато бюрократичної 
роботи і зрозумів, що це прощання зі свободою в часі ...

 ВФУ: Коли б не було прийнято Концепцію, Ви по-
годилися б зайняти посаду заступника міністра?

Віктор Шеремета: Швидше за все  - ні, але разом з 
тим я розумію, що ця посада дає можливість покращити 
роботу багатьох, і в першу чергу малих, фермерських 
господарств та може дати поштовх для розвитку фер-
мерства в цілому. 

ВФУ: Асоціація фермерів, в тому числі і Ви, як ві-
це-президент АФЗУ, під час розробки Концепції вносила 
певні пропозиції до її проекту. Чи були вони враховані?

Віктор Шеремета: Пропозиції АФЗУ були взяті за 
основу.

ВФУ: Асоціація ставила перед собою амбітні 
завдання – завдяки Концепції досягти збільшення кіль-
кості фермерських господарств до 500 тисяч. Концеп-
ція ж передбачає збільшення їх лише на 10 %, тобто на 
трохи більше ніж 3000. Які з цих цифр більш правильні 
та реальні?

Віктор Шеремета: 500 тисяч – це наша довготермі-
нова  мета. В найближчу перпесктиву необхідно припи-
нити спад і наростити, хоча б на ту кількість, яка пред-
бачена Концепцією, кількість фермерських господарств 
та сімейних ферм.

ВФУ: Чи можливо вирішити питання розвитку 
фермерства без вирішення земельного питання?

Віктор Шеремета: Так, можливо, але лише тоді, 
коли фермер буде фінансово забезпечений, коли він ма-
тиме вільні кошти для її придбання, але сьогодні ми по-
винні напрацьовувати законопроекти які передбачають 
передачу землі у власність та надання її в оренду. Над 
цим ми сьогодні наполегливо працюємо.

ВФУ: Які Ваші перші кроки 
на цій посаді? Що для Вас зараз є 
найбільш важливим для „правиль-
ного” старту?

Віктор Шеремета: Зараз для 
мене важливо почути думку лю-
дей і громади. Коли я дізнався, що 
мене можуть призначити на посаду 
заступника міністра, то спільно  з 
АФЗУ ми розіслали по районних та 
обласних Асоціаціях листи. Я хочу, 
щоб люди на місцях ознайомилися 
із ними та надали свої пропозиції 
щодо того, яким вони бачать по-
дальший розвиток фермерства, сі-
мейних ферм та особистих селян-
ських господарств, використання 
бюджетних коштів. 

Але перше, що б я хотів реалі-
зувати, то це запровадити розподіл 
бюджетних коштів в автоматично-
му режимі: чесно, без можливості 
виникнення корупції, тим категорі-

ям господарств, які дійсно потребують підтримки дер-
жави.

ВФУ: А яким чином ці бюджетні кошти потра-
плять до тих, хто їх потребує?

Віктор Шеремета: Левова частка підтримки буде 
йти через Український державний фонд підтримки фер-
мерських господарств. Є перевірена часом структура, 
яка можливо не завжди працювала вірно, справедливо 
та невипереджено. Але все залежало від безпосередніх 
керівників в областях, і звичайно в генеральній дирек-

ції. Але сьогодні ми бачимо як працюють Комісії, ку-
диwвходять представники громадських організацій, в 
тому числі і від АФЗУ. До речі, засідання відбуваються 
з трансляцією в прямому ефірі. Любий бажаючий може 
зайти на сайт Укрдержфонду і спостерігати за перебігом 
подій. Це суттєвий заслон проявам корупції. До цих Ко-
місій в обласних відділеннях Фонду фермери зможуть 
подати заявки та пакет документів відповідно до кри-
теріїв на отримання допомоги, і на конкурсних засадах 
отримати кошти.

Над іншими механізмами потрібно ще працювати. 
Як приклад можливого варіанту – це часткова компен-
сація за придбану вітчизняну техніку: ніяких комісій – 
приніс в банк всі необхідні підтверджуючі документи 
– отримав відшкодування. 

ВФУ: Чи є приорітети в отриманні бюджетних ко-
штів?

Віктор Шеремета: Так, певні приорітети передба-
чені в самій Концепції. Але вже навіть сьогодні, члени 
Комісії розглядаючи претендентів на отримання допо-
моги від Держави надають переваги господарствам тва-
ринницького напрямку, садівникам, ягідникам, виногра-
дарям, тим, хто спеціалізується на нішевих культурах та 
займаються органічним виробництвом.

ВФУ: У фермерів в кінці 2016 року забрали справед-
ливу форму підтримки – спец-режим ПДВ. Чи існуючий 
механізм розподілу дотацій задовольняє фермерів? 

Віктор Шеремета: Тема дотацій — складна й нео-
днозначна. Нею спробували замінити спеціальний ре-
жим, однак, на мій погляд, не дуже вдало. З одного боку, 
начебто все чесно й прозоро — гроші отримує той, хто 
сплачує податки. Однак з іншого боку, для того, щоб от-
римати дотацію, потрібно не лише вчасно подати пакет 
документів, а й сплатити досить великі податки.

Та й сам розподіл викликає у фермерів багато пи-
тань. Адже в цьому році, з більш ніж півтора мільяр-
да гривень бюджетних коштів майже мільярд отримала 
одна компанія що виробляє курятину. Тобто, бюджетну 
дотацію отримують господарства, які за показниками 
минулого року були і так прибуткові. А що ж тоді гово-
рити за 2017 рік, коли окрім дотацій, вони ще й підняли 
ціни на свою продукцію більш ніж в 2 рази? 

ВФУ: А у Вас є бачення, як змінити механізм дота-
цій? 

Віктор Шеремета: Механізм дотацій потрібно міня-
ти та доопрацювати, бо малі фермери майже не отри-
мують обіцяної їм компенсації. Однак, зауважу, що ви-
рішення цього питання залежить не лише від мене, а й 
від депутатів. Якби я мав право щось змінювати, то зро-
бив би так, як роблять у всьому світі — запровадив би 
спрощену систему оподаткування для малих та середніх 
фермерських господарств та надавав би підтримку на 
гектар сільськогосподарських угідь та на голову худоби. 

ВФУ: Що потрібно зробити, щоб сільське господар-
ство стало привабливим для молоді в плані започатку-
вання бізнесу на селі?

Віктор Шеремета: Один із моїх глобальних пріори-
тетів — створити на селі усі умови для гідного життя. 
Для цього потрібно покращити рівень соціальної сфери, 
культурного життя, створити умови для збільшення на-
роджуваності і зменшення смертності. Адже збільшен-
ня показників народжуваності — один із тих показни-
ків, котрі засвідчують, що село живе, а не вимирає.

Це можливо зробити завдяки розвитку підприєм-
ницької діяльності. У кожному селі має бути виробни-
цтво, щоб люди, які там живуть, мали постійну роботу.

ВФУ: 1 січня 2018 року закінчиться мораторій на 
продаж земель сільськогосподарського призначення. 
Що далі? 

Віктор Шеремета: Потрібна реформа в земельній 
сфері. Але реформа продумана і з врахуванням вимог і 
пропозицій селян.  Лише тоді вона покращить економіч-
ний стан України, позитивно вплине на розвиток села. 
Ця реформа вже давно мала бути реалізованою. Без ре-
формування руху вперед немає.

„Вісник Фермер України”

Біографічні данні заступника міністра 
аграрної політики та продовольства

України Шеремета В. В.
Народився Віктор Васильович 2 січня 1963 року в 

селі Весняне Поліського району Київської області.
З 1970 по 1980 рік навчався у Дібровській середній 

в школі, а з 1980 по 1981 рік в Київському технічному 
училищі №16. З 1981 по 1983 рік проходив строкову 
військову службу.

З 1984 року по 1986  рік працював завідуючим  мо-
лочно-товарною фермою колгоспу «Родіна» с. Марти-
новичі Поліського району Київської області.

Після переселення з зони ЧАЕС в 1986 році пра-
цював завідуючим МТФ колгоспу ім. Горького в селі 
Єрківці Переяслав-Хмельницького району.

З 1989 по 1991 рік обіймав посаду головного зоо-
техніка радгоспу «Прапор Леніна» села Мала Береза-
нка Згурівського району Київської області, а потім, з 
1991 по 1994 рік -  працював заступником генерально-
го директора МП «Астра» в тому ж селі.

У 1989 році закінчив Українську сільськогосподар-
ську академію за спеціальністю «Зооінженер».

У 1994 створив фермерського господарства «Гер-
кулес», яким керував до  2007 року,  а в вересні 2007 
року був обраний головою Переяслав-Хмельницької 
районної ради, та очолював її до листопада 2010 року. 

З 2010 року і до  призначення на посаду заступника 
міністра керував своїм господарством «Геркулес».

Віктор Васильович був депутатом Переяс-
лав-Хмельницької районної ради IV та V скликань, де-
путатом Київської обласної ради VI скликання.

У 2012 року на з’їзді фермерів Віктор Шеремета 
обраний віце-президентом Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України.

З 4 жовтня 2017 року призначений заступником 
Міністра аграрної політики та продовольства України.

Віктор Васильович, з дружиною Катериною Мико-
лаївною, мають двох дорослих доньок.

Фермер – фермеру
 КРЕДИТНІ СПІЛКИ, ЯК МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ «ШВИДКІ ГРОШІ»

19 жовтня відзначався Міжнародний день кредит-
них спілок. Напередодні у Києві пройшла Міжнародна 
конференція «Роль кредитних спілок в економічному та 
суспільному розвитку країни»,  організатором якої був 
Проект USAID «Кредитування сільськогосподарських 
виробників». В конференції прийняв участь заступник 
міністра агрополітики з питань підтримки фермерства 
Віктор Шеремета.

В ході конференції учасники обговорили роль 
кредитних спілок в економічному зростанню агро-
сектору України, який представляють фермерські 
господарства. В цьому сенсі доречним є міжна-
родний досвід, яким поділились директор Проекту 
USAID «Кредитування сільськогосподарських ви-
робників»  Ева Сєржиньска, заступник директора 
Відділу програм з економічного розвитку USAID 
Стівен Ринекі, фахівець Проекту USAID «Децентра-

лізація приносить кращі результати та ефективність» 
Майкі Мюллей та інші. 

Не менш цікавим був і досвід кредитних спілок, 
які успішно працюють в регіонах України, надаючи 
кредити малим фермерським господарствам. Так, зо-
крема,  Марія Сюма, голова правління КС «Вигода», 
що на Львівщині, розповіла про роботу цієї спілки, яка  
успішно працює, не чекаючи допомоги від держави. 

Та все ж таки, на думку Віктора Шеремети, держа-
ва повинна подбати про малі фермерські господарства 
і одноосібників, бо значна частина сільгосппродукції 
виробляється  як раз ними. Тому в законопроекті Дер-
жбюджету на 2018 рік з ініціативи Асоціації ферме-
рів та приватних землевласників України закладено 1 
млрд. грн. на розвиток фермерства. Але, як зазначив 
заступник міністра агрополітики з питань підтримки 
фермерства, роль кредитних спілок для розвитку ма-

лого фермерства велика. «Фермер сьогодні фінансово 
не забезпечений. Це одна з головних проблем того, що 
фермерство в Україні не розвивається, а останнім ча-
сом навіть пішло на спад», - навів сумні факти Віктор 
Шеремета. 

Не секрет, що отримання кредиту в банку, це дов-
гостроковий процес, який в агросекторі не завжди до-
речний, бо як говориться «День рік годує». І, як вва-
жає Віктор Шеремета, кредитні спілки, в яких фермери 
об’єднують свої фінансові ресурси, спроможні вирішу-
вати такі проблеми і надавати доступ, так би мовити, до 
«швидких грошей». До того ж, завдяки Проекту USAID 
«Кредитування сільськогосподарських виробників», 
його фінансової підтримки кредитних спілок в Україні 
і фаховим порадам  експертів Проекту, діяльність кре-
дитних спілок вийде на значно вищий рівень. 

Леся Селяночка



5

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

ФЕРМЕР УКРАЇНИ № 19 - 20 (413 - 414)
1-31 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ

ПРИЙШОВ ЧАС ЗМІНЮВАТИ ШАБЛОНИ
На початку вересня було схвалено “Концепцію роз-

витку фермерських господарств та сільськогосподар-
ської обслуговуючої кооперації на 2018-2020 роки” прі-
оритетом якої декларується підтримка фермерських 
господарств,  створення необхідних передумов для їх 
розвитку, а також  розвиток сільськогосподарскї ко-
операції та покращення матеріального становища 
сільського населення.

Якої думки про особливості реалізації  цього доку-
менту ми дізнавалися у заступника голови Комітету 
з питань аграрної політики та земельних відносин 
Верховної Ради України Вадима Івченка.

ВФУ: Вадиме Євгеновичу, що Ви думаєте про при-
йняту Концепцію.

В. І.: Наміри Уряду, які виписані у цьому докумен-
ті — це добре. Але подібних документів з 2005 по 2017 
приймалось багато. Більше скажу — маже всіма урядами 
щось подібне декларувалось! Приймались різні страте-
гічні документи, виділялись кошти... Але за ці часи фер-
мери не стали більш конкурентоспроможними. Нато-
мість, великі аграрні компанії з кожним роком стають все 
більш потужними, багатими, їх земельні банки ростуть. 
Тобто, утворились дві категорії орендарів — з одного 
боку великі інтегровані компанії, чиє господарювання 
постійно супроводжується рейдерством, порушенням 
екосистеми, з іншого — малоземельні селяни, фермери. 
І ці дві категорії постійно протистоять один одному.

Чи вірить сьогодні фермер цим деклараціям намірів? 
Напевне, дуже хоче вірити. Вірити в те, що уряд змінить 
підхід до підтримки невеликих господарств і зробить 
якісь реальні кроки. Що нарешті вони зможуть переос-
настити свої підприємства, що з'являться обігові кошти, 
їх продукція зможе вийти як на український, так і між-
народний ринок, а підтримка надходитиме саме тим, хто 
її дійсно потребує.

ВФУ:  Чи підтримають депутати проект Бюдже-
ту, де передбачено виділення 1 млрд грн на реалізацію 
цієї Концепції?

В. І.: Кошти на цю Концепцію урядовці запланували 
немалі! 

Тож потрібно дивитись — який буде порядок їх роз-
поділу, хто їх зможе отримати? Адже в кулуарах Вер-
ховної Ради неодноразово чув різні припущення щодо їх 
розподілення на непритаманні фермерству витрати. Не 
хотілося б щоб було як в цьому році, коли 80% бюджет-
них дотацій отримали 10 великих компаній.

На мою думку більшість депутатів підтримають про-
позицію уряду, а нашого коміте-
ту – тим паче.

ВФУ: Хто потребує під-
тримки в першу чергу? Які на-
прямки сільгоспвиробництва?

В. І.: На мою думку, в першу 
чергу потребують фінансування 
наступні напрями:

- програми здешевлення 
кредитів;

- підтримка розвитку хме-
лярства, закладання молодих 
садів, виноградників та ягідни-
ків і нагляд за ними;

- програми фінансового лі-
зингу;

- підтримка молочно-м’яс-
ного скотарства, селекційної 
діяльності та інфраструктурних 
об’єктів у галузі тваринництва;

- підтримка сільськогоспо-
дарських обслуговуючих коопе-
ративів;

- підтримка інфраструктур-
них об’єктів в овочівництві.

А також потрібно постій-
но працювати над вирішенням 

питання збуту фермерської продукції, ведення інфор-
маційно-роз'яснювальної роботи щодо переходу на ви-
рощування трудомістких і нішевих продуктів, а також 
органічної продукції. І, звісно, виводити такі господар-
ства з тіні, паралельно займаючись трансформацією од-
ноосібних селянських господарств в сімейні ферми. 

Саме такі фермерські господарства мають отримува-
ти найбільшу допомогу  та спрощення отримання свідо-
цтва на вирощування органічної продукції. Обладнання, 
яке буде придбане за подібної підтримки, в майбутньо-
му може бути задіяне в створенні збутових кооперати-
вів, адже великі партії продукції коштуватимуть значно 
дорожче. І, звичайно, надати доступ до земельних ре-
сурсів. Якщо вдасться все це втілити -  вже за 2 роки ми 
не впізнаємо нинішнього фермера.

ВФУ: Передбачено збільшення кількості фермер-
ських господарств згідно Концепції. Чи не стане це 
протиріччям між бажаючими створити ф/г, та існу-
ючими ф/г (вільної землі то не має, вона або ж в орен-
ді, або в державній власності). Де шукати "вільну" 
землю?

В. І.: Так, дійсно, земля сьогодні в більшості насе-
лених пунктів в оренді. Кожного року термін оренди 

закінчується  і йде процес оновлення таких договорів. 
Тому ми пропонуємо 50% земель, термін оренди на 
яку закінчується, віддавати саме новоствореним фер-
мерським господарствам та вже зареєстрованим на цій 
території підприємствам, які займатимуться тваринни-
цтвом. В законопроекті, який ми пропонуємо, виписана 
відповідна процедура.

Законопроект №7060, зареєстрований мною разом 
з депутатами від “Батьківщини”, дає доступ людям, які 
мають бажання займатись сільським господарством і об-
робляти землю — отримати доступ до землі. Вважаю це 
питання надзвичайно важливим, адже цим законопро-
ектом зобов'язуємо всі територіальні громади та Дер-
жкомзем, на відповідних територіях, половину земель 
віддавати через 7-річну оренду саме таким господар-
ствам для того, аби на землю прийшли люди, які дійсно 
працюватимуть на ній. І, звичайно, це спростить доступ 
до землі тим, хто хоче створити своє господарство або 
юридичну особу та виходити на організований аграрний 
ринок України.

Після завершення 7 річної оренди такі фермери 
зможуть без конкурсу або земельних торгів продовжи-
ти дію договору оренди на ці наділи, або частину такої 
землі приватизувати, тобто отримати у власність. Іншу 
ж частину, навіть в умовах мораторію, викупити з ро-
строчкою платежу до 20 років.

ВФУ: Що потрібно зробити, щоб реалізація поло-
жень Концепції сприяла відродженню українського 
села?

В. І.: Визначальним для розвитку фермерства є і 
законопроект №6490, яким пропонуємо закласти фун-
дамент для добровільної трансформації особистих 
селянських господарств у сімейні ферми. Після отри-
мання статусу сільгосптоваровиробника сімейна ферма 
отримає можливість вийти на організований аграрний 
ринок і реалізовувати продукцію за ринковими цінами, 
а не віддавати за безцінь перекупникам. Пропонуємо 
для таких господарств передбачити особливу державну 
підтримку та спеціальні податкові пільги і преференції.  
Наприклад, сплата податків у фіксованій формі, спро-
щена реєстрація та полегшений бухгалтерський облік, 
звільнення від перевірок контролюючих органів на 10 
років, часткова компенсація за кредитними ставками у 
банках та безкоштовна консультація з усіх питань чи то 
ведення діяльності, чи то бухгалтерії. Отримання трудо-
вого стажу для виходу на пенсію. Відшкодування дер-
жавою протягом 10 років єдиного соціального внеску на 
користь таких фермерів.

Як то кажуть, змінюємо шаблони: замість постійно-
го контролю та кошмарення підприємців та селян, еко-
номічне стимулювання до легальної діяльності, яка, при 
таких умовах, стане більш привабливою, а ніж та ситуа-
ція, в якій наразі вони перебувають.

Дуже хотілося б, аби депутати підтримали мої за-
конопроекти №6490 щодо трансформації особистих 
селянських господарств в сімейні фермери, а також 
№7060 щодо доступу до земельних ресурсів фермерів 
та сімейних фермерських господарств, який, до речі, од-
ноголосно підтриманий Аграрним комітетом, що є пер-
шим кроком до позитивного голосування за нього в залі 
Верховної Ради.

Вів розмову Михайло Данкевич

ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО
ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

АГРАРНИМ КОМІТЕТОМ ВИЗНАНО ПРИОРІТЕТНИМ
17 жовтня депутати Комітету з пи-

тань аграрної політики та земельних 
відносин Верховної Ради України од-
ноголосно підтримали законопроект 
«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодав-
чих актів України щодо стимулюван-
ня створення та діяльності сімейних 
фермерських господарств» (реєстр. 
№6490). І не просто підтримали, а ви-
знали пріоритетним для розвитку галу-
зі! 

Створенню цього закону переду-
вала доволі клопітка робота — у 2016 році Аграрний 
Комітет провів Комітетські слухання на цю тему, було 
сформовано Рекомендації Комітету та створено Робочу 
групу при Комітеті, до складу якої увійшли, як народні 
депутати – члени Аграрного Комітету і представники 
Міністерства АПК, Міністерства фінансів, Державної 
фіскальної служби (ДФС), так і науковці, представники 
аграрних асоціацій і сільські голови.

Під час розробки законопроекту була підтримка зі 
сторони Міністерства фінансів і ДФС (звичайно ж за 

виключення часткової компенсації ЄСВ). І це питання 
фактично знято, за рахунок того, що у законопроекті 
кошти закладені на це, компенсуються не за рахунок 
Держбюджету, а за кошти Мінагрополітики – 1% валу.

І все ж таки законопроект не рухається у Податко-
вому комітеті! Незрозуміло чому, адже в його авторах 
є депутати різних фракцій та комітетів, в тому числі і 
Податкового. 

Коротко про те, що пропонується:
1. Поширення статусу сільськогосподарського това-

ровиробника на сімейні фермерські господарства, орга-
нізованих на основі діяльності фізичних осіб-підприєм-
ців (ФОП).

2. Можливість добровільної реєстрації у підгруппі 
“б” 4 групі єдинщиків.

3. Встановлення критеріїв для ідентифікації сімей-
них ферм організованих на основі ФОП.

4. Встановлення податкових стимулів та преферен-
цій для державної реєстрації.

5. Унормування процедури державної реєстрації.
6. Встановлення критеріїв для надання державної 

підтримки.
Нагадаємо, що відповідно до Розпорядження Кабі-

нету Міністрів України від 3 квітня 2017 року №275-р, 
«Про затвердження середньострокового плану пріори-
тетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних 
дій Уряду на 2017 рік», Урядом, серед пріоритетних дій 
визначено підвищення конкурентоспроможності малих 
й середніх сільгоспвиробників, збільшення обсягів ви-
робництва сільськогосподарської продукції з високою 
доданою вартістю та визнано недосконалими інстру-
менти стимулювання розвитку таких товаровиробників.

За інформацією джерела в Аграрному комітеті.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ ЗА 
ПРОДОВЖЕННЯ МОРАТОРІЮ!

Відкриваючи засідання Комітету його співголова, 
президент АФЗУ, Іван Томич наголосив, що завдяки 
спільним діям всіх організацій, що входять до Коміте-
ту, було зупинено спроби запровадити ринок землі в 
Україні в травні та червні цього року.

Для розуміння можливих наслідків можливого за-
провадження ринку землі Іван Томич запропонував увазі 
присутніх короткий аналіз ситуації яка склалася в су-
сідніх країн бувшого соціалістичного табору, де він мав 
нагоду поспілкуватися з представниками аграрної галу-
зі і дізнатися про їх відношення до ринку землі, та що 
дало його запровадження для розвитку фермерства, а 
саме в Болгарії, Молдові, Польщі, Румунії та Росії.

Болгарія. Країна є членом Європейського Союзу, 
та в минулому славилася виноградарством, винороб-
ством та овочівництвом.

На сьогодні можливо константувати, що базові галу-
зі зруйновані, як і знищені робочі місця, та зруйнована 
значна частка Болгарського села. Кукурудза, соняшник, 
пшениця – це зараз основні напрямки у сільгоспвироб-
ництві. Найкращі сільськогосподарські регіони знахо-
дяться під контролем іноземців, або транснаціональних 
компаній, які скупили землю. Це відбулося завдяки лібе-
ралізації ринку землі.

Завтрашній день для Болгарського села гнітючий: те, 
про що ми лише говоримо, у болгар це наяву, ті пробле-
ми реально вже існують. Молодь в сільській місцевості 
фактично не живе, село вимирає. Ринок землі наніс бол-
гарському селу руйнівний і безповоротний удар.

Молдова. Одна з країн бувшого Радянського Со-
юзу, де ринок землі існує вже давно. Але існують свої 
обмеження, є своя підтримка дрібного фермера, є і свої 
проблеми.

ВСереднє господарство обробляє 1 – 3 гектара зем-
лі, і таких господарств понад 400 тисяч (статус фер-
мерських господарств був наданий фізичним особам, 
власникам паїв). Невеликі площі не дають можливості 
господарствам розвиватися і як правило, головним за-
собом виробництва є, в кращому випадку, кінь, або віл, 
або ж використовується ручна праця самих власників 
господарства.

Реально в країні є біля 20 родин, господарства яких 
скупили значну кількість земельних угідь і тому існує 
тенденція до олігархізації.

Польша. Країна бувшого соціалістичного лагеря, 
яка має на сьогоднішній день найкращу ситуацію в сіль-
ському господарстві. Не зважаючи на значну підтримку 
фермерства як з боку ЄС, так і з боку власного уряду, 
спеціальної кредитної системи, ринок землі в Польші 
викликає певні проблеми. Так на заході країни вже існу-
ють прояви олігархізації – ряд підприємств має у влас-
ності по 3 – 5 тисяч га землі.

В Польші існує ряд обмежень щодо функціонування 
ринку землі та цілий ряд механізмів, які дають розвива-
тися фермеру.

Незважаючи на тиск ЄС Польський Сейм заборонив 
продаж земель іноземцям.

Румунія. Також існує ринок землі, але є сильна на-
ціональна політика по захисту вітчизняного сільгоспви-
робника, сімейних ферм, підтримка їх з боку держави та 
ЄС. Є багато обмежень щодо ринку землі.

На півночі країни створюється багато сімейних ферм 
розміром 5 – 10 гектарів землі, будуються технічні та 
побутові споруди, закуповується сучасна сільськогоспо-
дарська техніка та переробне обладнання. Це результат 
запровадженої підтримки на 1 гектар землі. Існує цілий 
ряд програм підтримки кооперації, сільської місцевості 
та будівництва осель.

На півдні, вздовж Дунаю, ситуація інша. Там кращі 
землі і завдяки існуванню ринку землі великі підприєм-
ства мали можливість їх скоповувати, але і рівень бідно-
сті в сільській місцевості там більший.

Росія. За останніми даними в Росії існує 174 тисячі 
селянських (фермерських) господарств.

Ринок землі функціонує не у всіх областях, але там 
де місцева влада його запровадила існують негативні на-
слідки у розвитку фермерських господарств, у розвитку 
села та сільської місцевості. Найяскравішим прикладом 
є Краснодарський край, де великі сільгосппідприємства 
заволоділи більшою частиною сільгоспугідь та витісни-
ли з них фермерські господарства.

Як висновок можливо константувати, що запрова-
дження ринку землі в сьогоднішніх умовах для України 
є трагедією, навіть за умови прийняття хорошого закону 
про обіг земель допускати його запровадження непри-
пустимо.

Допоки ми не запровадили ринок землі – ми є Укра-
їнська нація на власній землі і доля наших майбутніх по-
колінь в значній мірі залежить від цього факту.

Після представлення інформації відбулося обгово-
рення ситуації в сфері земельних відносин безпосеред-
ньо в Україні.

Іван Заєць, член президії Сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів.

Існуючу проблему земельних відносин в Україні не-
обхідно розділити на 2 частини. 

1 – а – як стримати деструктивні процеси, і що роби-
ти в кінці року, коли закінчиться мораторій на продаж 
земель сільськогосподарського призначення?

На думку Івана Олександровича лише фермерство 
врятує ситуацію. Бо коли в Україні буде 500 тисяч фер-
мерських господарств і вся земля буде розподілена між 
ними, то жоден холдинг не буде зацікавлених в захо-
пленні цих господарських кусків землі.

2 – а проблема – це відсутність землі для створення 
нових фермерських господарств та сімейних ферм. Але 
насправді земля для цього є – необхідно лише провести 
її інвентаризацію.

Віктор Жердицький, народний депутат 3-х скликань.
Необхідна підтримка ма-

сового розвитку фермерства, 
як основи аграрного укладу в 
сільському господарстві, не-
обхідно показати пересічно-
му міському жителю що йому 
вигідний розвиток фермер-
ства, бо це поява на полицях 
магазинів дешевих, якісних 
продуктів. З іншого боку, не-
обхідно показати той негатив, 
який несе ринок землі.

Анатолій Бойко, голова Яготинської районної АФЗ.
Фермерам потрібно гуртувати навколо себе власни-

ків особистих селянських господарств та власників паїв, 
та формувати з них майбутні сімейні фермери об’єднані 
в кооперативи.

Віктор Шишкін, перший Генеральний прокурор
Незалежної України.

Нашій державі необхідна не лише Концепція роз-
витку фермер-
ства, а в першу 
чергу концепція 
державного зе-
мельного націо-
налізму. Повин-
на бути кінцева 
моделькористу-
вання землею: 
які умови, які 
обмеження, яка 

підтримка, фінансова і організаційна, від Держави. По-
винен бути десяток концептуальних принципів, і коли 
це буде створено, коли вони запрацюють – от тоді і мож-
ливо буде думати про ринок землі.

В результаті жвавих обговорень було прийнято рі-
шення Комітету, з яким можливо ознайомитися нижче.

Земельный фонд Болгарії становить 4.2 млн. га, з 
них 3 млн. га чорноземи, 0,7 млн.  – коричневі лісові 
грунти та 0.5 млн. га – сірі лісові грунти. У сільсько-
му господарстві зайнята п’ята частина економічно ак-
тивного населення, і воно утворює 13% ВНП Болгарії. 
Держава надає кредити на розвиток фермерських гос-
подарств — уряд сплачує субсидії фермерам на розши-
рення поголів’я худоби. Основні масиви площ, які об-
робляють аграрії зосереджені на Дунайській рівнині, 
де ступінь розораності досягає 60 - 70%. У гірських ра-
йонах під ріллею зайнято менше 20% території. Сади і 
виноградники (7% оброблюваної площі). Більше 60% 
посівної площі займають зернові — пшениця, кукуру-
дза і ячмінь. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь Мол-
дови - 2,5 млн. га (74 % усієї площі країни). З них на 
ріллю припадає 68% угідь, решта становлять вино-
градники та плодово-ягідні насадження, пасовища та 
сіножаті. Молдова має високу розораність території, 
але забезпеченість землею низька (на одного жителя 
припадає 0,4 га ріллі). Резервних земель для розши-
рення сільськогосподарських угідь практично немає. 

Провідні галузі землеробства - виноградарство і са-
дівництво. Виноградарство найбільш інтенсивно роз-
вивається в центральній та південно-західній частинах 
держави. Велика частина сільськогосподарських угідь 
зайнята під зерновими культурами (43 %), передусім 
пшеницею та кукурудзою, на решті площі вирощують 
овес, жито, ячмінь та інші культури. 

Основний напрям тваринництва - молочно-м’ясне 
скотарство.

Загальна площа сільськогосподарських угідь Поль-
щі становить 14,56 млн. га на якій функціонує більше 
1.4 млн господарств. Польське сільське господарство 
спеціалізується серед країн Центральної Європи на 
виробництві картоплі (п’яте місце у світі), льону, мо-
лока, тютюну, м’яса, цукрового буряку, ягід. У струк-
турі сільськогосподарської продукції основне місце 
належить рослинництву. Під зерновими культурами 
зайнято 56% посівних площ, кормовими — 13 %, кар-
топлею — 16 %, технічними — 5%. Найбільші посіви 
пшениці в південній і південно-східній Польщі. Пів-
денна і центральна Польща — райони розвиненого 
садівництва та овочівництва. Тут значного розвитку 
набуло вирощування, ягід (порічок, полуниць, малини 
та ін.).

Румунія на сьогодні має 8,4-8,6 млн га орних зе-
мель. Вирощують пшеницю, кукурудзу, жито, цукро-
ві буряки, соняшник тощо. Найпоширеніші фрукти 
— яблука та сливи. Розвинене виноградарство. Рос-
линництво — головна галузь сільського господарства. 
Тваринництво має другорядне значення. У тваринни-
цтві слід відзначити розведення великої рогатої худо-
би, свиней, овець та свійських птахів. Відома Румунія і 
своїм бджільництвом. Заготівлі ділової деревини (дру-
ге місце в Європі). Рибальство. Сільське господарство 
забезпечує 60% потреб країни у продовольстві. Внас-
лідок деколективізації сільського господарства понад 
5 млн селян стали власниками 2/3 сільськогосподар-
ських угідь, зокрема орних земель.

РІШЕННЯ 
Всеукраїнського Комітету захисту рідної землі 

„Мораторій на продаж землі сільськогосподарсько-
го призначення завершиться 1 січня 2018 року (за умо-
ви прийняття закону щодо обігу земель). Що далі?”

Заслухавши та обговоривши питання порядку ден-
ного „ВИРІШИЛИ”:

1. Звернутися до Верховної Ради України щодо при-
йняття закону про продовження мораторію на купівлю 
- продаж сільськогосподарських земель до 01.01.2022 
року в термін до 17 листопада 2017 року.

У випадку ігнорування наших вимог ВКЗРЗ звер-
неться до громадських організацій, політичних партій, 
суспільства щодо вжиття всіх можливих заходів на-
даних Конституцією України для захисту Української 
землі.

2. Звернутися з вимогою до Верховної Ради Укра-
їни щодо прийняття закону про викуп земельних ді-
лянок (паїв) державою у пенсіонерів, які бажають їх 
продати, а також обернення у державну власність так 
званих „нічийних” земель (не витребуваних паїв, віду-
мерлої спадщини тощо) для формування Земельного 
фонду з метою розвитку сімейного фермерства. 

3. Звернутися до Верховної Ради України щодо не-
відкладного прийняття закону „Про інвентаризацію 
земель”, в якому передбачити її проведення протягом 
2018 року.

4. Звернутися до Верховної Ради України, до Ка-
бінету Міністрів України щодо створення фінансово 
– кредитної фундації, яка забезпечить кредитування 
розвитку сімейних фермерських господарств та їх ко-
операції.

5. План заходів Комітету щодо врегулювання зе-
мельних відносин в Україні доопрацювати на основі 
попереднього протягом одного тижня з врахуванням 
обговорених та надісланих пропозицій від інших ВГО.

За дорученням 21 - єї Всеукраїнської громадської 
організації, головуючий засідання, співголова 

Комітету захисту рідної землі Іван Томич
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ДЛЯ МЕНЕ УКРАЇНА – БІЛЬШ НІЖ ЗЕМЛЯ ОБІТНИЦЯ!
Кор.: Шановний пане Денисе! Будь ласка, розкажіть 

нашим читачам коротко про себе. Що для Вас Україна 
- земля обітниці, як для євреїв Ізраїль, чи просто місце, 
де колись жили Ваші пращури, а Ви маєте пристойну 
роботу?

Д. К.: Мене звати Денис Ковальський, я народився 
1949 року в канадській провінції Саскачеван, у фермер-
ській родині. Наше фермерське господарство займало-
ся вирощуванням зернових та олійних культур, а також 
тваринництвом. Мої предки родом із Сокальського ра-
йону на Львівщині, а до Канади вони виїхали 1911 року. 
Канада наділили дідусеві й бабусі 65 га землі за симво-
лічну плату в 10 доларів, лише під  обов’язок так хазяй-
нувати на цій землі, щоб вона залишалася родючою й 
приносила прибуток своїм власникам і державі. Я маю 
вищу освіту за фахом хімік та біохімік, а також значний 
досвід практичної роботи в сільському господарстві, 
у тому числі як керівник фермерського господарства в 
Саскачевані. Згодом працював у Міністерстві сільського 
господарства Канади як радник з програм для фермерів 
та міжнародного розвитку сільського господарства, зо-
крема в Україні. Довелося також працювати у В’єтнамі, 
Литві, Росії, інших країнах.

Для мене Україна є навіть чимось більшим, ніж зем-

ля обітниці: це моя велика любов, моя пристрасть. Сюди 
я вперше приїхав 42 роки тому, і з того часу буваю тут 
постійно. Якщо підрахувати, то виявляється, що в Укра-
їні я прожив загалом понад три роки свого життя. У мо-
єму рейтингу вона займає 2-ге місце – Канада на 3-му, а 

на 1-му Нова Зеландія. Ось такі мої 
уподобання!

Кор.: Іноді складається вра-
ження, що українська молодь, яка 
народилася, наприклад, у Торонто, 
більше любить Київ, аніж сучасні 
молоді кияни. В чому сьогодні різ-
ниця між канадськими українцями 
і нами?

Д. К.: Я не думаю, що це так, 
що молоді українці менш лю-
блять свою Батьківшину, ніж їх 
канадські брати. Вашим дітям 
довелося за свій короткий вік пе-
режити надто багато стресів 
і розчарувань, потрібен час для 
адаптації, а також сприятливі 
умови. Хоча б такі, як у Канаді. 

Кор.: Чи багато людей з укра-
їнської діаспори займаються фер-
мерством у Канаді? Які у них 
ферми за кількістю землі, вирощу-
ваною продукцією, зайнятими пра-
цівниками тощо?

Д. К.: Багато людей з української діаспори в Кана-
ді займаються фермерством, але я не готовий назвати 
їх точну кількість, бо такої статистики в Канаді немає. 
Але можна, наприклад,  сказати, що українські фермери 
в Канаді вирощують зернові та олійні культури тради-
ційно на Заході, де колись починали перші переселенці 
з України. Колись предки нинішніх фермерів починали 
так, як і мої, а тепер кожне господарство має свою інди-
відуальність і навряд чи може вписатися в сухі статис-
тичні лані.   

Кор.: Чи є в Канаді сільськогосподарські фермерські  
кооперативи? Хто створив їх, на яких засадах, яка ко-
ристь від них дрібним фермерам і приватним землев-
ласникам?

Д. К.: Історично Канада відома як країна з потужним 
рухом фермерських кооперативів. Фермери оцінили ви-
годи від тпкого роду структур, адже кооператив ви на-
дають їм можливість контролювати весь життєвий цикл 
своєї продукції – від самого початку до повної реаліза-

ції. На жаль, останнім часом цей напрямок переживає не 
кращі часи, на те є багато причин.  

Кор.: Ви мали можливість ознайомитися з проек-
том Концепції розвитку фермерських господарств та 
сільськогосподарської кооперації до 2020 року. Чи буде 
цей документ ефективним, чи фермери знову залишать-
ся ні з чим? Принагідно прошу висловити Вашу думку з 
такого ракурсу: а чи взагалі повинна держава надава-
ти якусь адресну матеріальну допомогу тим людям, які 
25 років тому отримали по 50 гектарів для створення 
фермерських господарств і за цей час не спромоглися 
стати на ноги?

Д. К.:  З Концепцією, про яку Ви запитуєте, я вже 
трохи ознайомився, хоча там є ще питання. Працюючи 
з українськими фермерами вже понад 20 років, я хочу 
вірити, що цей документ багатьом із них допоможе від-
чути на собі підтримку держави.  Влада мусить підптри-
мувати фермерів, особливо  коли людина починає свою 
діяльність як ФГ, але декотрі фермери потребують такої 
підтримки протягом тривалого часу. Звичайно, якщо 
вони зможуть потім довести свою рентабельність.

Кор.: Для українських селян актуальним залишаєть-
ся питання ринку землі сільськогосподарського призна-
чення. Єдиної думки щодо нього в суспільстві досі не-
має. Що Ви можете нам підказати?

Д. К.: З канадського досвіду: купівля-продаж чи 
оренда землі в Канаді є спільною справою федерального 
уряду та провінційної влади. Так, наприклад, в провінції 
Онтаріо, немає обмеження на кількість землі, яку може 
купити іноземець. А в тій же Саскачевані, де знаходять-
ся землі нашої родини, поріг складає 130 га. Законодав-
ство досить чітко обслуговує фермерів, при цьому сер-
йозних правових колізій з приводу землі за 150 років, 
чи й більше, Канада не знала. Головним має бути Закон!

Кор.: Ваші побажання українським селянам і Укра-
їні.

Д. К.: Я бажаю Україні та її народу миру, який був 
порушений нападом Росії.  Це не є АТО, це не є грома-
дянська війна,  це не є сепаратизм…. це є напад! А тому  
я бажаю, щоб Захід і весь світ розібралися в цій справі 
та допомогли Україні вигнати тих бандитів, терористів 
через кордон у Росію! 

Сільським трудівникам бажаю нових успіхів на 
українській землі, дарованої їм Богом. Фермери вже ба-
гато зробили , багато досягли,  але надалі можуть мати 
значно більше, особливо з розвитком сімейних ферм. 

Записав Володимир Ярошенко

КОНЦЕПЦІЮ КОМЕНТУЮТЬ ФЕРМЕРИ продовження
Уявіть собі фермера в літах, який протягом  25 років, 

маючи 50 гектарів землі і сяку-таку техніку, не став на 
ноги, тобто не розбагатів. Він сьогодні не знає, на що 
витратить державні гроші. А коли й знає, то його плани 
не сягають далі нового комбайна, сівалки чи десятка до-
їльних апаратів. У кращому випадку посіє на своїх не-
великих полях пшеницю, ріпак чи сою і намагатиметь-
ся досягти таких самих успіхів, як власник сусіднього 
агрохолдингу.  Натомість йому варто знайти поруч кіль-
кох таких самих, як він, і згуртувати їх, наприклад, у 
виробничий кооператив.  А вже потім просити грошей 
для цього кооперативу, під конкретну програму.

Не можна мовчати про долю молодого покоління. 
Серед тих, кому сьогодні від 20 до 25 років, немало 
фермерських дітей, і багато з них хотіли б продовжити 
батькову справу. Але для успішного старту найчастіше 
бракує грошей, тому й зустрічаємо ми згодом випускни-
ків сільськогосподарських навчальних закладів або на 
базарах, або на вокзалах, з квитками за кордон (квитки 
ці, як правило, в один бік). Саме цим дітям, якщо вони 
хочуть стати фермерами, сьогодні найпотрібніша дер-
жавна допомога. Та вони навряд чи зможуть її отрима-
ти, бо немає відповідного бюрократичного механізму.

Пропоную загальну формулу, за якою можливо за-

безпечити справедливий поділ державної допомоги. 
При розгляді заяви претендента слід проаналізувати: 
що він сіє на своїх гектарах, які збирає врожаї, які пла-
тить податки, скільки має чистого прибутку на гектар 
від своєї діяльності. Таку ж методику можна вжити й 
по відношенню до тваринника чи іншого сільгоспви-
робника. Головне – співставити його сумарні витрати 
і прибуток. Якщо зуміє довести, що він ефективний го-
сподар, то можна вважати його претендентом на частку 
урядового мільярду. Якщо ні – нехай вибачає.

Михайло Мороз, голова СФГ «Відродження», 
Черкаська область:

– Концепція розвитку фермерських господарств та 
сільськогосподарської кооперації на 2018 - 2020 роки  
для мене є документом, який ніби подає фермерам 
певні надії. Але разом з тим навіває й тривожні думки. 
Передусім про те, що де гроші, там і небезпека, і чим 
більші гроші, тим більші ризики. Я на собі переконався, 
що правоохоронні органи, в тому числі й високий суд,  
частіше всього не захищають фермерів, а дбають лише 
про власні кишені. Але повернемося від сумних спога-
дів до райдужних мрій про щасливе майбутнє фермерів, 
осяяне новою Концепцією. На мій погляд, її успіх буде 

багато в чому залежати від того, наскільки оперативно, 
прозоро й справедливо будуть розподілятися держав-
ні кошти. Переконаний, що ці умови можна виконати 
лише за однієї умови: Асоціація фермерів повинна бути 
учасником процесу на всіх його стадіях. Звичайно, все 
повинне починатися з району, адже ми знаємо своїх 
фермерів краще від когось іншого. Але в тому проблем-
ному стані, який сьогодні, на жаль, властивий «район-
кам», говорити про якусь нашу особливу активність не 
доводиться.

Візьмемо, для прикладу,  хоча б нашу районну АФЗ. 
Формально її голова повинен бути лідером, який очо-
лює фермерську вертикаль у районі. А фактично він має 
лише додаткові обов’язки: відвідувати засідання Ради 
обласної Асоціації, забезпечувати вчасну сплату  член-
ських внесків, передплату на профільну газету АФЗУ 
і таке інше. Тепер до цього додалася необхідність вза-
ємодії з Фондом підтримки фермерів, складання й пе-
ревірки відповідних документів тощо. І найголовніше 
– активна робота з фермерами, спрямована на їх згурту-
вання навколо АФЗУ. Працювати з Концепцією ми вже 
почали, а реально активізувати цю роботу плануємо на 
чергових виборах районної АФЗ.

Спілкувався Володимир Ярошенко

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
12 жовтня виповнилося 80 років правозахиснику, політв'язню радянських таборів, Співголові Комі-

тету захисту рідної землі, народному депутату Степану Хмарі. 
Степан Хмара – Герой України, політв'язень радянських таборів та народний депутат трьох скли-

кань постійно в опозиції до влади. В радянські часи його запроторили в табори за антирадянську ді-
яльність, в дев'яності – щоб не заважав будувати "правильну" Україну.

Він активно бере участь в політичному житті та виступає за недопущення розпродажу україн-
ської землі, підтримує розвиток фермерства та виступає великим противником агрохолдингів.

Степану Ільковичу – вісімдесят. 
Тож бажаємо йому всіх благ, здоров’я, міцності духу та невтомності в боротьбі за процвітаючу 

Україну!
Від імені фермерів та всіх селян України,

Іван Томич, президент АФЗУ



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

8 ФЕРМЕР УКРАЇНИ№ 19 - 20 (413- 414)
1-31 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ

ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ АГРАРИЯМ
Впервые за много лет Правительство одобрило Кон-

цепцию развития фермерских хозяйств и сельскохозяй-
ственной кооперации на 2018 - 2020 годы и преду-
смотрело в проекте Госбюджета - 2018 на эти цели 1 
млрд. гривен.

Концепцией предусмотрено беспроцентное кредито-
вание хозяйств через Укргосфонд поддержки фермеров, 
возмещения кредитных ставок за пользование коммер-
ческим кредитам, частичная компенсация за приобре-
тение отечественной сельскохозяйственной техники, 
поддержка сельскохозяйственных обслуживающих коо-
перативов. Так же предусмотрена очень выгодная про-
грамма приобретения сельхозтехники через Госпред-
приятие «Спецагролизинг».

Ознакомиться с условиями можно на сайтах 
Минагрополитики:  http://www.minagro.gov.ua/uk/
budget или ГП «Спецагролизинг»: http://sal.com.ua.

Сеялка вакуумная СВТВ 4 - 8 «ДНЕПРЯНКА», 
производства днепровского предприятия «Агросерви-
страктор»  включена в перечень техники, которая  фи-
нансируется из государственного бюджета (Приказы 
МинАПК Украины № 451 от 10.08.2017г. и № 228 от 
18.07.2017г.).

Запатентованные конструкторские  решения высе-

вающего аппарата, механизмов привода и автономного 
вакуумного насоса позволило снизить вес сеялки до 270 
кг, что дает возможность агрегатировать ее с тракторами 
мощностью от 16 л/с до 80 л/с.

Надежная система управления высевом обеспечива-
ет заданную раскладку семян на 1м/пог при скорости от 
3 до 8 км/ч.

Регулировка расстояния между строчками в диапазо-
не от 5 см до 12 см.

Производитель предоставляет возможность 
приобретать отдельно узлы и агрегаты сеялки СВТВ 4 
- 8  «ДНЕПРЯНКА», что дает возможность заказчику, 
модернизировав имеющиеся в хозяйстве сеялки типа 
СУПН, СОН и др. получить практически новую вакуум-
ную сеялку точного высева.

Предприятие производит модернизацию имеющих-
ся в хозяйствах сеялок СПЧ - 6  с заменой высевающих 
аппаратов, систем обеспечения норм высева семян и 
эксгаустеров.

Опыт эксплуатации сеялок во многих регионах 
Украины при посеве, как овощных культур, так и раз-
личных лекарственных трав показал результаты, не 
уступающие импортным сеялкам, которые дороже по 
цене в 7 - 8 раз.

Видео работы высевающих аппаратов с различ-
ными семенами и  сеялки СВТВ 4 - 8  «ДНЕПРЯН-
КА» смотрите на сайте www.ast-dnepr.com.ua.

ЧП «Агросервистрактор»  
ул. Н. Алексеенко, 106 - а, г. Днепр, 49008,

Украина.
Тел.: 098-123-64-74, 095-815-70-16.

БІОЛОГІЯ ПРОТИ СТРЕСІВ
Біопрепарати компанії «БТУ-Центр» виявили 

високу ефективність у пом’якшенні дії несприят-
ливих факторів як технологічного, так і природного 
походження.

12 вересня на полях сільгосппідприємства «Біотех 
ЛТД» (Бориспільський район Київської області) було ба-
гатолюдно й гамірно. Таке пожвавлення у розміреному 
виробничому ритмі господарства було викликане Днем 
поля, який вони щорічно проводить разом з компанією 
«Євраліс» та її партнерами. Як зазначив Анатолій Бикін, 
директор «Біотех ЛТД», мета цих Днів поля – показ не 
окремих фрагментів технології, насіння абощо, а всього 
комплексу засобів, щоб люди добре розумілися на виро-
щуванні ключових сільгоспкультур.

День поля в сільгосппідприємстві «Біотех ЛТД».
Нинішнього року «Євраліс» уперше виступила з 

новим партнером – компанією «БТУ-Центр», щоб про-
демонструвати на своїх гібридах дію біологічних пре-
паратів. Треба сказати, що це зайвий раз підтверджує 
загальний тренд на біологізацію сільгоспвиробництва, 
що посилюється останнім часом в усіх країнах.

Отже, що цікавого було на кукурудзяних і соняш-
никових демоділянках? Агроном-консультант «БТУ-
Центр» Олександр Шморгун пояснив, що метою 
компанії було показати сільгоспвиробникам дію біопре-
паратів у спільному їх застосуванні з гербіцидами для 
зняття гербіцидного стресу, а також продемонструвати 
ефективність нових мікродобрив Хелпрост на кукурудзі 
й соняшнику. 

Препарати вносили у два етапи, щоб мати змо-
гу порівняти ефективність подвійного внесення до 
одноразового. Звісно, остаточний результат покаже вро-
жай, але позитив було видно неозброєним оком: візуаль-
но була помітна різниця у рості й розвитку рослин після 
одноразової і дворазової обробки. Попередньо було ви-
значено біологічну урожайність кукурудзи і приріст від 
другого внесення, який становив близько – 3 - 4 ц/га.

Про які ж засоби йдеться? 
Під час першого внесення (18 травня) у бакову су-

міш з гербіцидом додали Органік-баланс, Азотофіт, Ли-
посам, Хелпрост . Під час другого внесення (3 липня) 
– на половині рядків застосували тільки мікроелементи 
ХелпРост з дещо іншими нормами. Сумарна вартість 
біопрепаратів та мікроелементів на гектар у перше вне-
сення становила 330 грн, а в друге внесення – 319 грн/
га. Якщо врахувати, що центнер кукурудзи нині коштує 
приблизно 420 грн, то затрати, понесені на застосу-
вання мікроелементів від другого внесення себе пов-
ністю окупили.

Олександр Шморгун  зауважив також, що тут було 
продемонстровано не повну програму підживлення і 
стимулювання кукурудзи й соняшнику, яку пропонує 
«БТУ-Центр». Зокрема, не було внесено деструктор 
стерні Екостерн, мобілізатор фосфору і калію в ґрунті 
Граундфікс. Тобто, акцент було зроблено на поєднання 

мікробних препаратів з хімічними та мікроелементами 
за інтегрованої технології вирощування культур.

Згодом до розмови підключилася Алла Болохов-
ська, директор відділу маркетингу компанії «БТУ-
Центр». Вона наголосила на тому, що «БТУ-Центр» – 
це український виробник мікробіологічних препаратів 
з 18-річним досвідом роботи на агроринку. За цей час 
компанія встановила ділові стосунки з багатьма агро-
фірмами, зокрема й такими відомими, як «Кернел», 
«Миронівський хлібопродукт», «Укрлендфармінг»,  
«Кусто Агро», «ТАС Агро», «Аграрні Технології». Ці 
підприємства найбільше цікавляться деструктром стер-
ні Екостерн, грунтовим добривом Граундфікс, біоіноку-
лянтами для сої та гороху, також має стабільний попит 
біологічний прилипач Липосам. Компанія «БТУ-Центр» 
має також низку програм для середніх і малих фермерів. 
Зокрема, це програма «Стоп стрес»: вона передбачає 
зняття пестицидного навантаження на рослини і тим са-
мим зберігає її продуктивний потенціал. У цю програму 
входить мікробіологічне добриво Азотофіт, антистре-
сант Органік-баланс, прилипач Липосам. «Ця програма 
має найбільший попит у середніх і дрібних виробни-
ків», – підкреслила Алла Болоховська.

Наступна програма – «Здоровий ґрунт» передбачає 
оздоровлення ґрунтів за допомогою деструктора стерні 
Екостерн та ґрунтового добрива Граундфікс. Найефек-
тивніше їх застосовувати з осені, щоб мікроорганізми 
до весни встигли якнайкраще переробити органічні 
рештки, і поживні речовини набули б доступнішої фор-
ми для наступної культури.

Добре також зарекомендували себе в органічному 
землеробстві біологічні фунгіциди, адже цей напрям 
в Україні дуже швидко розвивається. Такі препарати 
«БТУ-Центр», як Мікохелп – для обробки насіння, Фіто-
цид і Фітохелп – для обробки рослин по вегетації захи-
щають їх від грибних і бактеріальних хвороб з моменту 
сівби і до збирання врожаю. А біологічні інсектициди 
Актоверм, Лепідоцид, Бітоксибацилін – від шкідни-
ків. Але треба розуміти, що дія біологічних препаратів 
спрямована не на повне знищення шкідників, а лише на 
зменшення їхньої популяції до економічно неістотного 
порогу.

З таким качаном  врожай буде хорошим. 
А в 2018 році «БТУ-Центр» має намір вивести на ри-

нок мікоризні препарати Мікофренд та Меланоріз, які 
протягом трьох років проходили випробовування і пока-
зали добрі результати.

Утім, неможливо пропонувати органічні технології 
тим господарствам, які все одно використовують хі-
мічні препарати. Таким компанія радять застосовувати 
біодобрива і антистресанти, щоб завдяки зняттю стресу 
підтримати рослину, зробити її сильнішою і тим самим 
збільшити її продуктивність. Саме це і було продемон-
стровано на демоділянках господарства «Біотех ЛТД».

«Ми вдячні компанії «Євраліс» за те, що вона визна-
ла нас як партнера і дозволили на своїх гібридах про-
демонструвати дієвість мікробіологічних препаратів», 
– сказала на завершення Алла Болоховська.

Володимир Фантух, канд. с.-г. наук, директор де-
партаменту рослинництва ГК «Агродім».

В нашу компанію входять п’ять господарств у Черні-
гівській області, загальною площею близько 25 тис. га. 
Вирощуємо типові для нашого регіону культури – со-
няшник, озиму пшеницю, кукурудзу, сою і деякі інші.

З «БТУ-Центром» працюємо уже другий рік, співп-
рацею задоволені. Беремо в них інокулянти на сою. 
Цього року купували як рідкий інокулянт, який засто-
совуємо безпосередньо під час висіву, так і на торф’яній 
основі, з яким можна працювати заздалегідь. Препарати 
спрацювали дуже ефективно: якби ви тільки побачили 
ті бульбочки на корінні сої – вони реально як картопли-
ни завбільшки! Маса бульбочок у загальній масі рослин 
становить до 30%. Тобто, на нашу думку, інокулянт дає 
нам змогу сформувати для живлення десь 30 кг/га азоту. 
Тому ефективність інокулянту дуже висока.

Крім того, купуємо в «БТУ-Центрі» деструктори, 
оскільки переконалися, що вони дуже добре розклада-
ють органічні сполуки і дають нам змогу отримувати 
додатковий урожай. Солому не палимо: завдяки препа-
ратам деструкція органічних решток після кукурудзи 
пройшла протягом 2 – 2,5 місяців. І для агрономів цей 
ефект є настільки очевидним, що ми тепер вносимо де-
структори по всій території разом з КАС. Робимо це без-
посередньо перед лущенням стерні. 

Також під час обробки насіння застосовуємо Ли-
посам-клей, а Липосам-прилипач – під час внесення 
будь-якого засобу захисту, щоб нейтралізувати їх нега-
тивну дію і покращити проникність діючих речовин в 
рослини.

Навесні, коли були стресові ситуації, використовува-
ли Органік-баланс, Азотофіт, що дозволило нам зняти 
негативні наслідки дії весняних заморозків на озимій 
пшениці: вона нам дала цього року врожай 67 ц/га на 
круг, а кращі поля – під 90. Також підтримали кукурудзу, 
яка була тоді в стадії трьох листочків: про врожай поки 
що говорити не буду, але стан посівів дуже гарний.

Довідка
Азотофіт® – біопрепарат для покращення родючос-

ті грунту і живлення рослин. Являє собою клітини aпри-
родної азотфіксуючої бактерії Azotobacter chroococcum, 
макро- та мікроелементи, біологічно активні продукти 
життєдіяльності бактерій: амінокислоти, вітаміни, фіто-
гормони, фунгіцидні речовини.

Органік-баланс® – біопрепарат для стимуляції рос-
ту та розвитку сільськогосподарських культур, стійкості 
до стресів, хвороб, шкідників та збалансованого жив-
лення. Являє собою концентровану суміш життєздатних 
та інактивованих мікроорганізмів та їхніх активних ме-
таболітів.

Хелпрост® – органо-мінеральні добрива зі спеці-
ально розробленим для різних культур складом з ураху-
ванням їхніх потреб та особливостей росту й розвитку.

Липосам® – композиція біополімерів природного 
походження з прилиплюючими властивостями.
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ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ
РОЗПОЧАЛА ОСІННІЙ ФОРВАРД

У Державній продовольчо-зерно-
вій корпорації України розпочато 
осінню програму закупівель зерно-
вих майбутнього врожаю. Про це 
розповіла начальник відділу фор-
вардних закупівель ПАТ «ДПЗКУ» 
Наталія Головань.

«ДПЗКУ запускає осінній фор-
вард вже другий рік поспіль. В 
рамках цьогорічної форвардної 
програми ми плануємо закупити у 
сільгоспвиробників не менше 300 
тис тонн озимої пшениці та 200 
тис тонн озимого ячменю. На аван-
сування форварду тільки до кін-
ця 2017 року заплановано виділи-
ти  1,5 мільярди гривень. І ця сума 
не є остаточною. Тому за активної 
участі сільгоспвиробників у даній 
програмі сума авансування може 
бути суттєво збільшена», - зазначи-
ла Наталія Головань.

За її словами, цього року фор-
вардна програма проходитиме у два 
етапи. На першому етапі сільгосп-
виробнику потрібно подати до ре-
гіонального відділу ДПЗКУ заявку 
на участь у програмі, сформувати 
необхідний пакет документів та 
укласти договір поставки безпосе-
редньо у центральному офісі кор-
порації. Після підписання догово-
ру держкорпорація здійснює попе-
редню оплату на поточний рахунок 
сільгоспвиробника у розмірі 3000 
гривень за одну тонну. Остаточний 
розрахунок проводитиметься вліт-
ку 2018 року після переоформлен-
ня зерна на ДПЗКУ.

«Ми розпочали цьогорічний фор-
вард раніше, ніж у попередньому 
сезоні. Тож, впевнені, це дозволить 
аграріям завчасно подати заявки та 

підготувати пакет документів, не-
обхідних для участі у цій програ-
мі, а також сприятиме залученню 
ще більшої кількості сільгоспви-
робників, зацікавлених у додатко-
вому фінансуванні для підготовки 
матеріально-технічної бази перед 
весняно-польовими роботами», - 
підкреслила Наталія Головань.

Протягом минулого сезону дер-
жавна корпорація значно розшири-
ла програму форвардних закупівель 
і збільшила обсяги фінансування 
аграріїв у 4 рази. На сьогодні, фор-
вардна програма ДПЗКУ є одним 
з дієвих інструментів державної 
підтримки для дрібних та середніх 
фермерських господарств. А умови 
фінансування, які пропонує корпо-
рація для аграріїв, є найвигідніши-
ми на ринку.
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З 2018 РОКУ ПЛАТНИКАМИ ЄСВ СТАНУТЬ
І ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

Із наступного року максимальну базу нарахування 
ЄСВ розраховуватимуть за новими правилами. А коло 
платників ЄСВ — поповниться. І це ще не всі зміни 
в нарахуванні єдиного внеску 2018 року, до яких слід 
готуватися... 

Справді, порядок нарахування ЄСВ 2018 року від-
різнятиметься від нинішнього. І зміни у ньому з’явили-
ся геть неочікувано — завдячувати їх появі маємо Зако-
ну України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 
№ 2148-VІІІ (далі — Закон № 2148). Активне обгово-
рення цього Закону тривало ще від самої весни — як 
тільки-но урядовці оголосили про пенсійну реформу в 
державі. Утім, разом з реформуванням пенсійного за-
безпечення цей закон містить норми, які передбачають 
низку інших законодавчих новацій. Приміром, вносять 
зміни в порядок сплати пенсійного збору, нарахування 
матеріального забезпечення коштом соцстраху, в поря-
док нарахування єдиного внеску на загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування (ЄСВ). Останній, 
щоправда, зміниться лише з 1 січня 2018 року. Саме на 
нових вимогах з нарахування ЄСВ 2018 року і зупини-
мося нині докладніше. 

Нові вимоги до нарахування ЄСВ 2018 року
Зміни до порядку нарахування ЄСВ 2018 року пе-

редбачатимуть нові норми ЗаконуУкраїни «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі 
— Закон № 2464). Так, законотворці, зокрема: зміни-
ли розмір максимальної величини бази нарахування 
ЄСВ; визначили нових платників ЄСВ; змінили строки 
сплати ЄСВ для окремих платників; змінили порядок 
відображення у Звіті з ЄСВ внеску, нарахованого за 
ставкою 8,41%, тощо. Розглянемо детальніше ці зміни. 

Якою буде максимальна величина
бази нарахування ЄСВ 2018 

Розмір максимальної бази нарахування ЄСВ 2018 
року змітиться одразу з 1 січня. Причину слід шукати 
не у підвищенні прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб, з якого її наразі обчислюють, а у зміні власне 
методики обчислення. Максимальна сума місячного 
доходу, на яку нараховуватимуть ЄСВ, дорівнювати-
ме 15 розмірам мінімальної заробітної плати (МЗП), 
встановленої законом. Зважаючи на закладені в законо-
проекті «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 
(№ 7000) розміри прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб та МЗП, протягом 2018 року максимальна 
величина бази нарахування ЄСВ не змінюватиметься 
(див. табл.). 

Таблиця: Розмір максимальної величини бази
нарахування ЄСВ у 2017 і 2018 роках

Нарахування ЄСВ 2018 року
для нових платників 

Із наступного року платниками ЄСВ стануть та-
кож члени фермерського господарства, якщо вони не 
належать до осіб, що підлягають страхуванню на ін-
ших підставах. Тобто якщо за таких осіб уже сплаче-
но ЄСВ, їх не вважатимуть платниками ЄСВ. Якщо ці 
особи сплачували ЄСВ за договорами про добровіль-
ну участь у системі загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування, то з 01.01.2018 право на 
таку сплату вони втрачають. Закон № 2148 уточнює, 
що платниками ЄСВ є військові частини й органи, що 
виплачують грошове забезпечення військовослужбов-
цям, поліцейським, особам рядового і начальницького 
складу, у т. ч. тим, які проходять військову службу під 
час особливого періоду, визначеного Законами Украї-
ни «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 
21.10.1993 № 3543-XII та «Про військовий обов’язок 
і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII. Плат-
никами ЄСВ є органи соціального захисту населення, 
які виплачують допомогу в разі всиновлення дитини 
особам, які доглядають таку дитину до досягнення 
нею трирічного віку. За таких осіб, у т. ч. тих, що отри-
мували після 01.07.2014 допомогу в разі всиновлення 
дитини відповідно до Закону України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII, 
органи соцзахисту населення нарахують ЄСВ за став-
ками, що діяли у місяці виплати цієї допомоги. Кошти 
для нарахування ЄСВ окремою статтею видатків буде 
передбачено у Держбюджеті-2017. Про нарахований 
за таких осіб ЄСВ органи соцзахисту населення протя-
гом шести місяців відзвітують органам доходів і збо-
рів. Платників ЄСВ, які не є роботодавцями, пунктом 
98 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону № 2464 звільнено від обов’язку звертатися до 
органу доходів і зборів із письмовою заявою про зміну 
умов сплати ЄСВ у разі зміни статусу як платника на 
весь період їх незаконного позбавлення волі на тери-
торії проведення АТО. Щоб таку особу звільнили від 
сплати ЄСВ, член сім’ї платника має подати до органу 
доходів і зборів заяву про незаконне позбавлення його 
волі. Незаконне позбавлення волі доведеться підтвер-
джувати даними СБУ. Відображення у звітності нара-
хування ЄСВ 2018 року працівникам-інвалідам При-
кінцеві положення Закону № 2464 доповнено пунктом, 
згідно з яким щороку в законі про Державний бюджет 
України на відповідний рік затверджуватимуть видат-
ки на покриття ПФУ недоотриманої суми коштів від 
застосування пільгових ставок ЄСВ: 8,41% — для 
працівників, які мають інвалідність; 5,3% — для пра-
цівників підприємств та організацій всеукраїнських 

громадських організацій інвалідів; 5,5% — для пра-
цівників підприємств та організацій громадських ор-
ганізацій інвалідів (п. 9-7 розд. VIII Закону № 2464, 
пп. 10 п. 22 розд. І Закону № 2148). Для визначення 
недоотриманої ПФУ суми коштів платник ЄСВ має ві-
добразити у Звіті з ЄСВ суми ЄСВ, обчислені за став-
ками 22% — для працівників, які мають інвалідність; 
5,3% та 5,5%, але сплачує ЄСВ за ставками: 8,41% — 
для працівників, які мають інвалідність; 5,3% та 5,5% 
(абз. 2 п. 9-7 розд. VIII Закону № 2464). Виходить, що 
нараховувати і сплачувати ЄСВ на заробіток інвалідів 
роботавець буде за ставкою 8,41%, а показувати у Звіті 
з ЄСВ — суми, розраховані за ставкою 22%. Можли-
во, це прикра помилка законотворців, позаяк у рядках 
2.2 і 3.2 таблиці 1 Звіту з ЄСВ відображена сума за-
робітної плати працівників, які мають інвалідність, і 
сума ЄСВ, нарахованого за ставкою 8,41%. Відповід-
но, для ПФУ не становитиме проблем обчислити суму 
коштів, недоотриманих через застосування цієї ставки 
ЄСВ. Тож постають запитання: навіщо так ускладню-
вати і так нелегке життя бухгалтера; за якою ставкою 
ЄСВ — 22% чи 8,41% — слід відображати у Звіті з 
ЄСВ за поточний звітний період відомості про суми 
ЄСВ, нараховані на заробітну плату працівника, який 
має інвалідність. Маємо надію, що ПФУ не забариться 
з роз’ясненнями з цього питання або ж законотворці 
якнайшвидше внесуть відповідні зміни до пункту 9-7 
розділу VIII Закону № 2464. Сплата ЄСВ за минулі 
періоди, щоб купити страховий стаж Платники ЄСВ, 
які уклали договори про добровільну участь у сис-
темі загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, мають право укласти окремий договір, за 
яким сплатити ЄСВ за минулі періоди, в т. ч. за період 
з 01.01.2004 по 31.12.2010. Як правило, ЄСВ за минулі 
періоди сплачують, аби набути за них страховий стаж. 
Максимальний розмір ЄСВ за минулі періоди не може 
перевищувати максимальної величини бази нараху-
вання ЄСВ, встановленої на дату укладання договору. 
Мінімальний розмір ЄСВ за минулі періоди зріс удвічі 
(із 11.10.2017) порівняно зі ставкою ЄСВ, що діяла на 
дату укладання договору, тож застосовують коефіцієнт 
— 2. 

Як роботодавці дізнаватимуться
про страховий стаж? 

Роботодавці, банки, підприємства, установи та ор-
ганізації зможуть отримувати відомості з Державного 
реєстру загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування (далі — Держреєстр) із метою їх ви-
користання для обслуговування громадян. Для цього 
доведеться отримати згоду від громадянина. Інші юри-
дичні та фізичні особи, крім органів праці та соціаль-
ного захисту населення, фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, зможуть отри-
мати відомості з реєстру застрахованих осіб Держреє-
стру лише за рішенням суду.

Джерело: https://www.budgetnyk.com.ua

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ АГРОВИРОБНИКІВ 
БІЛЬШЕ НЕ БУДУТЬ БЛОКУВАТИСЯ

Міністерство юстиції зареєструвало наказ Мініс-
терства фінансів, який зобов'яже Державну фіскальну 
службу (ДФС) автоматично реєструвати податкові на-
кладні сільськогосподарських підприємств.

Мова йде про наказ Мінфіну від 18 вересня 2017 № 
776 «Про затвердження змін та критеріїв оцінки ступе-
ня ризиків, достатніх для зупинки реєстрації податкової 
накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних».

«Цей наказ вирішує проблему з блокуванням по-
даткових накладних. Він дає можливість всім сільсько-
господарським підприємствам подати так звану техно-
логічну карту заздалегідь, не чекаючи, коли податкова 
накладна або коригування буде заблокована, - сказа-
ла партнер аудиторської компанії Crowe Horwath AC 

Ukraine, голова податкового комітету громадської ради 
при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Оль-
га Богданова.

Вона зазначила, що технологічні карти будуть вра-
ховуватися автоматично за умови, що підприємство 
було платником ПДВ по спецрежиму до 2017 р або за-
раз знаходиться в реєстрі одержувачів бюджетних дота-
цій, обробляє мінімум 200 га землі і за останній рік не 
мало зміни власника або директора. В інших випадках 
передбачено п'ятиденний термін для розгляду інформа-
ції комісією.

Експерт також повідомила, що для автоматичної ре-
єстрації накладної необхідно разом з техкартою подати 
також інформацію, яка підтверджує, що платник відно-
ситься до реального сектору економіки.

«Це може бути, наприклад, аналітична довідка, яка 
буквально за 10 хвилин дасть зрозуміти, що ваше під-
приємство реальне. У ній повинно бути подано в табли-
ці коротка інформація про підприємство: сфера діяль-
ності, коли зареєстровано, доходи, хто основні покупці 
і постачальники, яка податкове навантаження, штат, 
основні фонди, оренда, землі в обробці і т.д.», - сказала 
Богданова .

Аудитор зазначила, що програмне забезпечення буде 
готове приймати технологічні карти автоматично най-
ближчим часом.

«Наказ зареєстровано, але необхідно ще кілька днів, 
щоб зробити програмне забезпечення, яке буде прийма-
ти інформацію», - сказала вона.

Прес-служба АФЗУ

Показник: Максимальна величини бази нарахування ЄСВ
Максимальна 
сума місячного 
доходу, на яку 
нараховують ЄСВ

з 1.01.2017 з 1.05.2017 З 1.12.2017 З 1.01.2018
40 000,00 (25 × 
1600,00)

42 100,00 (25 × 
1684,00)

44 050,00 (25 × 
1762,00)

55 845,00 (15 × 
3723,00
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ПРО ГРЕЧКУ ЗАБУТУ ЗАМОВИМО СЛОВО
Наші пращури були гречкосіями. Каша та інші 

страви з гречаної крупи звичні в українському раціоні, 
але виявляється, що лише слов’яни віддають належ-
не цій скромній культурі, а в багатьох країнах світу її 
вважають другорядним продуктом, не вживаючи зов-
сім або згодовуючи худобі. Де вже їм, тим іноземцям, 
знати, що гречка не тільки дарує смачну кашу та за-
пашний мед, а й допомагає покращити своє здоров’я 
та позбутися зайвої ваги без спеціальних дієт? А 
якщо жартома, то в Україні ця скромна крупа здат-
на здобути ще й симпатії електорату, тобто владу.

Якщо порівнювати ціни на гречану крупу у нас і в 
США (там вона зветься KASHA  і коштує від 5,5 до 7 до-
ларів за кілограм), то можна припустити, що за океаном 
є певний попит на неї. Натомість у Європі про гречку 
говорити зайве, туди її експортувати навряд чи варто. А 
чи вигідно взагалі вирощувати гречку? Агрохолдингам, 
орієнтованим переважно на масштабний експорт пше-
ниці, вона ні до чого, а внутрішній ринок повинні були б 
заповнити фермери. Проте чомусь не поспішають цього 
робити. Здебільшого посилаються на складність «гре-
чаної» агротехніки. Чи насправді вирощування гречки 
є такою складною справою? На це та інші запитання  
нашого кореспондента згодилися відповісти фермери 
Олексій Дон та  В’ячеслав Семенюк,які вже декілька 
років поспіль успішно вирощують гречку.

Кор.: Коли і як сіяти гречку, які попередники вважа-
ються кращими?

Фермери: У сівозміні гречку висівають після різних 
культур, проте вищі врожаї її збирають на чистих не за-
бур'янених і добре підготовлених полях. Найкращими 
попередниками для неї у лісостеповій зоні є просапні 
культури (картопля, коренеплоди, кукурудза), зерно-
бобові, удобрені озимі. У поліській зоні гречку висіва-
ють після картоплі, кукурудзи, зернобобових, люпину 
на зерно та льону, а в степових — після просапних і ози-
мих культур. Вона добре росте на новоосвоєних з-під 
лісу землях.

Гречка не потребує особливого, «жирного» ґрунту. 
За той час, що ми її вирощуємо, то і шкідників не по-
мітили.

Гречка залишає чисті від бур'янів поля і на чорнозе-
мах опідзолених є добрим попередником для зернових 
культур, зокрема озимих — пшениці і жита. У публіка-
ціях Львівського державного аграрномго університету 
наводиться приклад: врожайність озимої пшениці після 
вико-вівсяної сумішки становила 24,5, а після гречки 
— 31,5 ц/га. У зайнятих парах гречку висівають у ранні 
строки.

Кор.:  Чи потрібна спеціальна техніка?
Фермери: Годиться будь-яка ґрунтообробна техніка, 

аби лиш вона забезпечила виконання основних робіт:  
знищення бур'янів, нагромадження в ґрунті поживних 
речовин і вологиє Це лущення, оранка,  культивація, 
боронування, шлейфування, коткування тощо. Це в за-
гальному випадку.А для того, щоб зберегти фізичні вла-

стивості ґрунту – структуру, пористість, оптимальний 
водно-повітряний режим – потрібно різко скоротити 
повторність обробітку, перейти на прогресивні та ефек-
тивні його форми, легкі машини та механізми. Раніше 
ніхто навіть слухати не хотів про необхідність перегляду 
основних методів обробітку ґрунту. А нам хотілося від-
мовитись від традиційного плуга. Безплужна система 
обробітку ґрунту була розроблена українським агроно-
мом І.Є. Овсінським ще в кінці XIX ст. Суть цієї систе-
ми полягає в глибокому розпушуванні ґрунту несклад-
ними спеціальними інструментами без перегортання 
пласта. При цьому стерня і поживні рештки залишають-
ся на поверхні. На такий спосіб обробітку витрачається 
менше пального, у 3 - 4 рази зменшується інтенсивність 
площинної ерозії на схилах, поліпшується капілярність 
ґрунту, не знижується вміст гумусу і не пересихає орний 
шар. Але побоювання новацій гальмує перехід на про-
гресивний шлях. Навіть у Канаді для переходу на без-
плужну систему обробітку було витрачено 20 років – 
поки на зміну консервативним батькам не прийшли діти 
фермерів, виховані в сільськогосподарських коледжах. 
А в нас узагалі переважає застосування важких механіч-
них засобів – колісних тракторів і важких комбайнів, що 
не сприяє прогресу в землеробстві.

Кор.:  Коли і як збирати врожай гречки?
Фермери: Росте гречка дуже швидко, за три місяці 

має дозріти. Через кілька тижнів вона зацвітає, і цвіте 
ціле літо. Приблизно у вересні, обов’язково в суху по-
году, гречку збирають. Втім, це ще далеко не фініш. 
Скошену й обмолочену гречку відправляють на пере-
робку, на  круп’яний завод. Там крупу просушують, про-
смажують. За переробку гречки можна або заплатити 
готівкою, або розрахуватися насінням. Отриману крупу 
збуваємо на ярмарках.

Кор.:  Що потрібно для вигідної реалізації зібраного 

зерна?
Фермери: Гречка досить рентабельна: висіявши 

лише 3 центнери зерна, можна зібрати цілих 5 тонн 
крупи восени. Для догляду та обробки не потрібно 
ні добрив, ні гербіцидів. Один  гектар гречаного поля 
приносить кілька тисяч чистого прибутку, навіть якщо 
продавати гречку за не дуже вигідною ціною. Слід за-
значити, що вирощування гречки – безвідходне вироб-
ництво, бо з гречаної соломи виходить непогане добри-
во. Органічне!

Кор.:  Якщо гречка така невибаглива культура, а 
її вирощування не потребує ні надмірних зусиль, ні ви-
трат, то чому на прилавках магазинів вона така до-
рога? 

Фермери: На думку фермерів, високі ціни обу-
мовлені бажанням роздрібних торговців нажитися. 
Потерпають від цього прості споживачі та дрібні 
сільгоспвиробники, бо там, де вдасться зароби-
ти фермерам, скажімо, на тій же гречці, чиновники 
швидко знайдуть, як обдерти трударів, обклавши не-
посильними податками.

Кор.: Останнім часом помітно зменшилися обсяги 
вирощеної в Україні гречки, хоч нас завше звали греч-
косіями.Натомість ваші господарства продовжують 
традицію прадідів. Чи ви мало дбаєте про свої при-
бутки?.

Фермери: Так, ми іноді всупереч власній вигоді 
віддаємо перевагу традиційній українській гречці, і 
сіємо, й збираємо. Адже сором купувати крупу аж 
у Китаї. Та й для землі гречка корисна як сидерат, 
а мороки з нею зовсім мало. Ще й медку запашного 
бджоли назбирають.

Записав Володимир Майський

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ГРЕЧКУ
Гречка — злак унікальний. Невибаглива в процесі 

дозрівання, дає відмінний урожай без яких би то ні було 
добрив та сама «справляється» з бур'янами, які серед 
гречки просто не ростуть.

Гречка наповнює життєвою енергією. В Індії та 
Китаї вважається, що з допомогою гречки можна впли-
вати на біологічні точки в організмі, тому для профілак-
тики різних захворювань радять ходити по килимку, на 
якому розсипана гречка.

Гречка допомагає від безсоння. принаймні, саме 
гречаним лушпинням наповнюють спеціальні подушки 
від безсоння.

Гречка є низковрожайною крупою. Є версія, що 
саме тому вона не поширена в Європі і в усьому іншому 
світі, де кожен гектар землі на рахунку. Гречка дає від 4 
до 10 центнерів з гектара, в той час як рис, в середньому, 
приносить по 60 центнерів з гектара, а у деяких країнах 
цей показник може зростати до 150 центнерів.

Гречка — цінне джерело білка. У ній міститься 18 
незамінних амінокислот, а білок близький за складом 
до збалансованих білків курячих яєць і сухого молока. 
Крім того, гречка засвоюється набагато легше м'ясних 
продуктів за рахунок свого рослинного походження.

Гречка є частиною національної кухні Японії. 
Саме там з гречки виробляють гречану локшину «соба», 
яка користується популярністю у численних ресторанах 
Японії.

Гречку не можна змішувати з цукром. На жаль, цу-
кор нейтралізує всі корисні властивості гречки і, тільки 
якщо ви є справжнім ласуном, то можете замінити його 
медом. Але краще уникати цих солодких компонентів.

Гречку обсмажують перед готуванням. Багато 
бувалих туристів обсмажують гречану кашу перед по-
ходом, тому що після смаження гречана крупа стає на-
багато смачніше, набуваючи більш яскраво вираженого 
приємного післясмаку.

Гречка ідеально підходить для дієт. Дивно, що 

концентрація вітамінів і мінеральних речовин в гречці в 
1,5–3 рази вище, ніж у будь-яких інших крупах. Всі ці ко-
рисні речовини допомагають прискорити обмін речовин, 
що веде до зниження ваги, а з організму виводиться вся 
зайва рідина. Саме тому гречана дієта така популярна.

Гречка містить три з восьми необхідних організму 
амінокислот (треонін, лізин, триптофан), завдяки чому 
є незамінним продуктом для тих, хто з якихось причин 
не вживає м'ясо, вживає його в мінімальних кількостях 
або обмежив себе тимчасово (наприклад, поститься). 
Крім того, засвоюється гречка набагато краще м'ясних 
продуктів.

Крім амінокислот гречка містить різноманітні ві-
таміни групи РР, вітамін Р (рутин), щавлеву, яблуч-
ну, малеїнову і лимонну кислоти. Вітаміни зміцнять 
кровоносні судини, збережуть і підвищить їхню елас-
тичність, зменшать проникність. Завданням кислот є 
врегулювання кислотно-лужного балансу ШКТ, що пе-
решкоджає накопиченню в організмі солей і сприяє їх 
виведенню.

Окремої уваги заслуговують ліпотропні речовини, 
що містяться в гречці. Їх функцією є захист печінки від 
переродження (зокрема, виникнення цирозу), поліпшен-
ня серцево-судинної системи і роботи підшлункової за-
лози.

Вживання гречки сприятливо позначається на 
рівні цукру в крові. Рівень буде плавно підніматися, 
без небезпечних для здоров'я стрибків.

Гречка виводить з організму шкідливий холес-
терин, що особливо важливо для людей похилого віку. 
Саме з віком у судинах збільшується кількість бляшок, 
що призводить до зменшення їх прохідності, зменшен-
ня кровообігу в мозку і ще більш серйозних наслідків. 
Крім холестерину гречка сприяє виведенню токсинів.

Наявність в гречаній крупі заліза допоможе лю-
дям, що страждають анемією.

За матеріалами: Infokava

Фермер з Вінничини Олексій Дон
біля свого гречаного поля

В УКРДЕРЖФОНДІ ПРОХОДЯТЬ ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ.
Так 5 жовтня було розглянуто претендентів з наступ-

них областей: Львівської, Рівненської та Хмельницької.
Фермерські господарства Запорізької області також 

були розглянуті в цей день, але комісія відклала при-
йняття рішення по ним оскільки по одному з господарств 
потрібно було заключення юридичного відділу про на-
явність ознак корупції. Це господарство достатньо ве-
лике, вже неодноразово користувалося коштами фонду і 
на думку більшості членів комісії могло б обійтися і без 
такої допомоги. На наступному засіданні Комісія в сво-
їй більшості прийняла рішення не надавати підтримку 
цьому господарству, оскільки заявник входив в обласну 
конкурсну комісію та приймав особисте голосування за 
надання йому бюджетних коштів.

6 жовтня розглядалися господарства Черкаської та 
Миколаївської областей.

Участь у конкурсі від черкащан приймало 14 госпо-
дарств, одне з яких надало документи безпосередньо в 
центральну дирекцію і затребувані для них кошти стано-
вили 5,4 млн грн.

Детельно розглянувши претендентів комісія прийня-
ла рішення надати фінансову підтрику 9 господарствам 
(на суму 2,86 млн. грн.), в першу чергу тим, які постраж-
дали від літнього стихійного лиха – буревію. Микола-
ївських претендентів було аж 27 господарств (2 – через 
центральне відділення), на загальну суму 9,0 млн. грн. 
Позитивне рішення прийнято по 18 господарствам на 
суму 3,965 млн. грн.

За інформацією члена комісії, представника від 
АФЗУ, віце-президента Віктора Гончаренка, засідання 
відбуваються конструктивно, з уважним підходом до 
кожного претендента та врахуванням рекомендацій об-
ласних АФЗ. Нажаль, не всі регіональні Асоціації під-
ходять до цієї роботи відповідально. Так, не зважаючи 
на особливу увагу АФЗУ та членів комісії до Луганської 
та Донецької областей, з донеччанами проблем не було, 
а от від Луганської АФЗ, на день розгляду, не вдалося 
отримати інформації про думку обласної організації про 
фермерські господарства які подали документи на отри-
мання коштів від держави. Дирекція АФЗУ звернулася 

до голови обласної Асоціації С. М. Ковальова виправити 
ситуацію, проаналізувати спільно з Луганською дирекці-
єю Укрдержфонду документи претендентів, надати своє 
заключення та на наступне засідання направити пред-
ставника з області для участі в Конкурсній комісії.

Також необхідно відмітити, що багато господарств 
подають документи на отримання допомоги, сума якої 
не забезпечена відповідною заставою, як наприклад де-
кілька господарств Борщевського району Тернопільської 
області.

Подібна ситуація як і в Запорізькій області виникла 
і в Херсонській, де в протоколі про голосування стояв 
підпис самого заявника, члена комісії.

Запити заявників з Луганської області були задово-
лені всі на наступному засіданні – в межах наявних для 
області коштів.

З переліком господарств, які отримали підтримку, 
можливо ознайомитися на сайті Укрдержфонду за поси-
ланням http://udf.gov.ua.

Михайло Данкевич, Прес-служба АФЗУ
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ЗА ЛАШТУНКАМИ: АГРОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ PLT
ВІДКРИЛА СВОЇ ДВЕРІ

Земля, на якій селяни вирощують свою продукцію, 
вже давно потребує допомоги, лікування. Але давно 
відомо, що кожні ліки є отрутою, якщо ними невміло 
користуватися. Передусім потрібен точний діагноз 
на базі ретельних наукових досліджень. «Наука почи-
нається там, де починають вимірювати», підкрес-
лював великий хімік і метролог Д. І. Менделєєв. Саме 
з допомогою вимірювань ми прокладаємо місток між 
нашими уявленнями про той чи інший досліджува-
ний об’єкт і його реальним змістом. А вимірювання, 
надто коли йдеться про їх точність і достовірність,  
зазвичай здійснюються в лабораторіях. 

За словами голови обласної асоціації фермерів та 
приватних землевласників Київської області Олек-
сандра Чубука, вони вже давно мріяли про агрохіміч-
ну лабораторію, яка могла б якісно проводити аналі-
зи грунтів, на котрих працюють сільгоспвиробники. 
Адже сьогодні засоби агрохімії коштують дорого, 

а чи вони дійсно потрібні 
та які саме, можна впевне-
но сказати лише на основі 
точних аналітичних даних, 
отриманих кваліфіковани-
ми лаборантами з допомо-
гою атестованих приладів 
та методик. Інакше кошти, 
заощаджені в непростих 
умовах, будуть закопані в 
землю без належної віддачі.

Фермери навіть мали на-
мір в складчину придбати 
мобільну експрес-лаборато-
рію, щоб оцінити реальну 
потребу фермерів області 
й кожного господарства в 
засобах агрохімії. Але від-
клали цей намір, коли дізна-
лися, що саме на Київщині, 
в селі Велика Олександрів-
ка, вже почала працювати 
стаціонарна лабораторія 
Прайм Лаб Тек/Prime Lab 
Tech (PLT) якраз такого при-

значення, причому набагато точніша, ніж будь-яка 
мобільна. І ось – ми отримали можливість відвідати 
День відкритих дверей цієї лабораторії, створеної за 
підтримки Проекту USAID "Підтримка аграрного і 
сільського розвитку".

Не можу не похвалити генерального директора PLT 
Людмилу Василенко і колектив лабораторії: все було 
організоване бездоганно – від програми заходу, складу 
зібрання до традиційної української гостинності. Учас-
ників та гостей було хоч і небагато, але тут зібралися 
однодумці, щоб серйозно і фахово обговорити шляхи й 
методи порятунку українських земель, якими ми звикли 
пишатися, хоча з кожним роком бідніють наші славно-
звісні чорноземи, про які так люблять поговорити ба-
лакуни з високих трибун, телевізійних екранів і навіть 
біля кухонних плит.

Цей настрій на конструктивну роботу підтримав у 

своєму виступі директор Департаменту агропромисло-
вого розвитку Київської обласної державної адміністра-
ції Сергій Шупик, який переконливо, зі знанням справи 
розповів про основні засади підписаного 05.09.2017 р. 
Меморандуму про співробітництво між PLT та Департа-
ментом агропромислового розвитку Київської обласної 
державної адміністрації, а саме: втілення ефективних 
форм співпраці, спрямованих на забезпечення розвит-
ку сільських територій, посилення мотивації сільських 
громад у розбудові соціальної інфраструктури та ство-
ренні нових робочих місць, підвищення рівня знань, за-
лучення та реалізації інвестиційних проектів, розвитку 
партнерських відносин між владою, бізнесом та соці-
альним партнерами.

Презентуючи можливості агролабораторії, директор 
PLT з маркетингу Ольга Дигун, зокрема, розповіла:

Продовження на 14 сторінці видання

АВТОКЛАВ - НЕЗАМІННА РІЧ В ГОСПОДАРСТВІ
На сільському подвір'ї завжди є якась живність - 

птахи, кролі, свині, бички, вівці. І якщо зі зберіганням 
страв, приготованих, наприклад, з курятини або кро-
лятини, проблем немає при наявності холодильника, 
то при забої свині вже виникає проблема тривалого 
зберігання. І тут на допомогу приходить автоклав.

Автоклави бувають різні ...
Приготування в домашніх умовах м'ясних, рибних і 

овочевих консервів в автоклаві - це все одно, що поклас-
ти гроші в банк під відсотки. Тільки фінансові кризи мо-
жуть знецінити банківські вклади, а консерви в скляних 
банках можуть довго зберігатися в коморі, і ніяка інфля-
ція їм не страшна.

Приготування консервів в автоклаві дозволяє не 
тільки значно збільшити термін їх зберігання (від року і 
більше), а й скорочує час і зусилля господарки на щоден-
не стояння біля кухонної плити. Апетитна тушкованка, 
м'ясні паштети, холодець, різноманітні каші і бобові з 
м'ясом і без м'яса, рибні, грибні та овочеві консерви - всі 
ці різноманітні страви можна приготувати в автоклаві.

Торгівля пропонує велику різноманітність побуто-
вих автоклавів. Зроблені з нержавіючої та звичайної 

сталі, різної місткості - від п'яти до декількох десятків 
банок. Відрізняються вони і способом нагріву. Є елек-
тричні, всередину яких вмонтовані тени (по типу водо-
нагрівачів). Є, що працюють від зовнішнього джерела 
тепла - газова, електрична або дров'яна плита, газовий-
або бензиновий пальник. А є універсальні автоклави, 
тобто працюють від електрики або зовнішнього джерела 
тепла.

При виборі автоклава за його об’ємом слід орієнту-
ватися на кількість сировини. Якщо ви вигодували ка-
банчика, бичка чи велику кількість домашньої птиці, 
то краще мати автоклав великого об’єму. Це дозволить 
відразу переробити багато м'яса. Так, при приготуванні 
тушкованки на одну півлітрову банку йде півкілограма 
м'яса. І якщо у вас автоклав вміщує близько 30 півлі-
трових банок, то за один раз можна законсервувати 15 
кг м'яса.

Що стосується джерела тепла, то звичайно електрич-
ні автоклави зручніше. Їх не потрібно піднімати на пли-
ту або пристроювати до них джерело тепла. Але досвід 
людей, які вже мають електричні автоклави, підказує, 
що несподіване відключення електроенергії може нада-
ти ведмежу послугу. Тому найбільш доцільно придбати 
універсальний автоклав, який працює як від електрики, 
так і від зовнішнього джерела тепла. Ну а якщо в до-
машньому господарстві немає проблем з твердим па-
ливом, досить дров або вугілля, то цей тип автоклава 
більш економічний, так як не треба витрачати електро-
енергію або газ.

Як і що консервуємо?
Про те, як проводити процес стерилізації консервів 

в автоклаві вказується в інструкції до кожного апара-
ту. Потрібно суворо дотримуватися всіх правил, зазна-
чених в інструкції. Після укладання  банок в автоклав, 
він заливається водою, потім кришка автоклава надій-
но фіксується за допомогою затискних пристосувань, 
які також можуть бути різними в різних конструкціях 
автоклавів. Як правило, це кілька затискних гайок, які 
потрібно закручувати до межі. Після цього в автоклаві 
насосом створюється необхідний тиск і починається на-
грів автоклава разом з його вмістом.

Для різних видів консервів процес автоклавування 
може бути індивідуальним. Якщо це м'ясні консерви, 
то автоклав нагрівають до більш високої температури і 
підтримують її більш тривалий час. Для контролю вели-
чини тиску і температури, автоклави оснащені термоме-
тром і манометром.

Отже, автоклав дозволяє робити консерви з будь-
яких продуктів: м'яса, риби, круп, грибів, овочів, фрук-
тів, ягід. А яка смачна тушкованка, зроблена в автоклаві. 
Пропонуємо рецепт, давно випробуваний дбайливими 
господарями.

Тушкованка зі свинини
На одну півлітрову банку тушкованки йде 500 г си-

рого м'яса, 25 г жиру або рослинного масла, 5 г солі, 
5 шт. чорного перцю горошком і один невеликий лав-
ровий листочок. Перед укладанням продуктів, банки і 
кришки стерилізують не менше 10 хвилин. Потім на дно 
кожної банки укладають перець і лавровий лист. М'ясо, 
нарізане шматочками по 80-100 г, перемішують з сіллю 
і жиром. Отриману суміш укладають в банки так, щоб 
вміст не доходив до краю банки на 2-3 см. Закупорені 
банки укладають в автоклав, заливають його водою, гер-
метизують кришкою, накачують повітря до тиску 1,2 ат-
мосфери і включають джерело тепла. Коли температура 
дійде до 110 град., її підтримують протягом години, а 
потім відключають теплоджерело і залишають автоклав 
в закритому вигляді до повного охолодження.

Леся Селяночка

Інтернет-магазин
«ХарьківОпт» 

Побутові автоклави в асортименті
Україна, Харьківська обл.,Харьків 

ТЦ «Барабашово», 61161
Телефони: 095869-60-20 096121-32-81

073482-73-47
Сайт: http://kharkovopt.com
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МИКОЛА БОЙЧЕНКО: ДЕРЖАВУ ПОТРІБНО БУДУВАТИ – ТАК 
САМО ЯК МИ БУДУЄМО СВОЇ  ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

Мабуть, комусь дуже хочеться, говорить Микола 
Петрович, – щоб фермери принишкли і не подавали 
голосу навіть тоді, коли їх принижують, грабують чи 
піддають тортурам. Замовлені багатіями запроданці, які 
називають себе «реформаторами», взагалі мріють, щоб 
фермерів не стало. Тобто щоб сало було, молоко, хліб, 
овочі, інші продукти, але щоб без фермерів, та й узагалі 
без селян. А земля щоб була, і щоб вона належала ново-
явленим Калиткам, які навіть не знають, як вона пахне.

Незабаром у Радомишльському районі Житомир-
ської області відбудуться вибори до Ради нещодавно 
створеної об’єднаної територіальної громади. Разом зі 
своїми однодумцями з місцевої організації ВО «Бать-
ківщина» я братиму в них участь як кандидат у депута-
ти. Cтояти осторонь більше не можу й не хочу: в житті 
кожної людини рано чи пізно настає момент істини, 
коли ніхто, крім тебе самого, не прийме рішення: куди 
і з ким ти підеш далі. Більшість мешканців району знає 
мене, але в таких випадках прийнято коротко розпові-
дати про себе. 

Я фермер, син простих селян-колгоспників. Біогра-
фія моя проста: школа, профтехучилище, робота в кол-
госпі спочатку водієм, потім бригадиром механізаторів. 
Армія, заочний сільгоспінститут, професія агронома, 
робота в сільськогосподарському колективі. Після роз-
паду колгоспу почав з 1992 року працювати в особисто-
му селянському господарстві, назбиравши з допомогою 
родичів 2 га землі. Разом з дружиною Марією Іванів-
ною ми працювали вдень і вночі, щоб якось розпочати 
бізнес, маючи з техніки лише мотоцикл МТ-10 та трак-
тор ЮМЗ-6. На мотоциклі до Києва на ринок возили 
редиску, але швидко зрозуміли, що це неприбутковий 
бізнес, і зайнялися картоплею. Вона мандрувала до сто-
лиці вже на тракторному причепі.

Пізніше, 1999 року, отримавши за сприяння Прези-
дента Л. Д. Кучми в оренду ще 20 гектарів, я  створив 
фермерське господарство «Межирічка», за назвою рід-
ного села. По-господарськи, прозоро й чесно ми роз-
вивали своє господарство, і тепер уже разом із синами 
Олексієм і Олександром та їхніми родинами обробляє-
мо 1700 га орендованої ріллі, 20 га фермерської та 300 
га пасовищ. Техніка в основному імпортна, технології 
теж запозичуємо в Європі. Засіваємо пшеницею 450 га, 
житом 300 га, на 370 га вирощуємо картоплю за гол-
ландською технологією. Ще утримуємо понад 200 голів 
великої рогатої худоби, шість коней (для душі), трохи 
іншої живності, без якої сільська родина не живе. Корми 
для них не купуємо, все власного виробництва.

Роботи в господарстві багато, тож тепер наш колектив 

складає близько 100 
працівників, в сезон їх 
кількість збільшуєть-
ся. Охочих попрацю-
вати на овочевих по-
лях завжди вистачає, 
людям потрібні гроші, 
а ми не тільки по со-
вісті з ними розрахо-
вуємся, та ще й про-
дуктами допомагаємо. 
Пайщики з нашого й 
навколишніх сіл охо-
че укладають з нами 
договори оренди, бо 
знають, що ми з ними 
зазвичай розраховує-
мося вчасно і чесно, 
а за потреби надаємо 
необхідну допомогу. 
На соціальні програми 
села грошей не шко-
дуємо, адже вони по-
вернуться сторицею. 

Навіть купуючи дзвони для сільської церкви, я був пере-
конаний, що громада гідно оцінить цей вчинок.

Про свої чесноти багато говорити не люблю, це не-
скромно, нехай люди скажуть.

Ось що кажуть люди:
Василь Тужик, громадський діяч: 
– Ми з Миколою Бойченком однолітки,  давно вже 

крокуємо пліч-о-пліч, ось і на вибори разом зібралися. 
Він обрав собі шлях фермера, причому фермера євро-
пейського типу – грамотного, передового, свідомого го-
дувальника нації. Натомість я все свідоме життя віддав 
державній роботі, і тепер, не зважаючи на роки, пра-
цюю як громадський активіст, голова районної органі-
зації ВО «Батьківщина», від якої ми йдемо на вибори. 
Саме тому не буду багато розповідати про успіхи Мико-
ли Петровича на хліборобській ниві, а ось про його вза-
ємодію з місцевою громадою кілька добрих слів скажу. 

Він з місцевою владою завжди, так би мовити, в 
одному екіпажі – чи в радісні дні, чи під тягарем про-
блем. Інакше в селі просто не можна. Ділити, скажімо, 
сільську вулицю на дві частини, з яких одна фермеро-
ва, а інша громадська, можуть лише ненормальні люди. 
Бойченко чудово розуміє, що його можливості набага-
то більші, ніж у сільського голови, тому щойно випаде 
сніг, посилає на його прибирання свою техніку й своїх 
людей. Побачить, що дорога руйнується, не чекає, доки 
голова сільської Ради допроситься у районного началь-
ства допомоги Райавтодору, а купує необхідні матеріали 
і посилає своїх працівників на виконання аварійних ро-
біт, адже по цій дорозі і його машини теж їздять! Разом 
з громадою фермер також під час поховання померлих 
пенсіонерів чи при ліквідації наслідків стихійних явищ. 
Для нього чужої біди не буває, кожному хоче і вміє до-
помогти. Його  можна побачити разом із головою сіль-
ради на шкільних вечорах та на самодіяльних концер-
тах у сільському Будинку культури. Ну, а на весілля хоч 
і кличуть кожного окремо, але вони таки опиняються 
поруч, і люди це схвалюють. Якщо дати Миколі Бой-
ченку коротку характеристику, скажу так: це Людина 
від землі й від Бога.

Богдан Кривошеєнко, молодий фермер:
– Я з дитинства дуже люблю коней, а від батька знав, 

що їх потрібно десь пасти, косити їм сіно, вигулювати 
тощо. Коротше кажучи, батьківська наука наближала 
мене до землі. А батьків друг, Микола Петрович Бой-
ченко, завжди мені говорив: «На землю ступай сміливо, 
йди по ній упевнено, але не поспішай, роби крок за кро-
ком, щоб не спіткнутися й не впасти». Поради цих двох 

людей, яких я глибоко поважаю, згодом допомогли мені 
зробити важливий вибір і стати фермером. Коли маєш 
такого розумного й доброзичливого наставника, як Пе-
трович, працювати хочеться навіть тоді, коли, здавало-
ся б, все і всі проти тебе. У нього завжди знайдеться і 
порада, і розрада, і конкретна допомога. Мені хочеться 
бути схожим на нього, і я стану таким, як він.

Одного разу запитав Миколу Петровича: «Ви часто 
буваєте в Європі, знаєтеся з їх фермерами. Що чекає на 
нас, фермерів, після входження України до ЄС»? То він 
мені приблизно так відповів: «Я дійсно часто бачу Єв-
ропу зблизька: відвідую європейські країни, з котрими 
підтримую ділові стосунки. На моє глибоке переконан-
ня, українські фермери будуть нещасливими доти, доки 
в Україні не буде чесної влади й нормального земель-
ного законодавства. У Європі нас ніхто не чекає, попри 
оптимістичні заяви політиків. Треба зрозуміти, що ЄС 
– просто один із ринків збуту, причому дуже складний. 
Може нам дадуть шанс навчитися на ньому працювати, 
в умовах жорсткої конкуренції. Але цей ринок не пови-
нен бути єдиним. Є азійський та арабський напрямки, 
де немає таких бар'єрів. І Україна вже досить успішно 
там працює. Для нас, фермерів, найголовніше не опини-
тися в становищі тієї господині,  яка «вміла готувати, та 
не вміла подавати». А це буде залежати від нас. Ми му-
симо нарешті зрозуміти, що державу потрібно будувати 
– так само, як ми будуємо своє житло чи свої фермер-
ські господарства: крок за кроком і власними силами».

Микола Гордієнко, підприємець: Миколу Бойчен-
ка я знаю років 10, з того часу, коли він став займатися 
голландськими сортами картоплі, які фірма АГРІКО че-
рез наше представництво завозила й завозить до Укра-
їни. Скажу відверто: кожна бізнесова структура може 
мріяти про таких партнерів. Відповідальний, чесний, 
зайвого не обіцяє, але завжди свої обіцянки виконує. 
Завдяки Миколі Петровичу і в Голландії тепер більше 
знають про Україну та її фермерів. Бажаю йому такого 
ж успіху на політичній арені.

Валентина Власенко, вчителька:
Мені приємно говорити про таку людину, як Микола 

Петрович Бойченко. Від самого початку його фермер-
ської діяльності, тобто заснування фермерського госпо-
дарства «Межирічка», наші селяни-пайщики стали його 
орендодавцями і були ними доти, доки цьому не завади-
ли його недоброзичливці. Втім, з ними у нього окрема 
розмова, а я хочу нагадати лише про хороше. Людей, 
які працювали у Бойченка в Межирічці, щодня забирав 
із села автобус і привозив назад після роботи. Заробітну 
плату вони отримували пристойну і вчасно. Досі про ті 
часи згадують як про найкращі. Наша сільська школа 
теж пам’ятає про те добро, яке для неї власним коштом 
завжди робив Микола Петрович: свіжі овочі в шкільній 
їдальні, плакати, книги та інші наочні посібники, пода-
рунки учням і вчителям до свят – і це далеко не все. 
Я вважаю, що й мандат депутата об’єднаної територі-
альної громади нашого району цей достойний чоловік 
завжди носитеме з честю.

Галина Яківна, дачниця: Мій чоловік давно мріяв 
посадити кілька рядків справжньої голландської карто-
плі. Минулого року ця мрія збулася – завдяки Миколі 
Петровичу, який прислав нам посадковий матеріал че-
рез «Нову пошту». Посадивши по 3 - 4 рядки бульб з 
красивими іноземними назвами, довго очікували, поки 
їх паростки виберуться з  сухої землі, потім доглядали, 
майже не сподіваючись на щедрий врожай, адже бадил-
ля стало підсихати раніше, ніж у звичної «нашої» кар-
топлі. Згодом розібралися: посадили ранню картоплю. 
А потім збирали те, що виросло: чудові гладенькі буль-
би великого й середнього розміру, такі самі, як на рекла-
мі цих сортів. Але яка смачна: такої картоплі навіть не 
очікували. Спасибі фермеру Бойченку!

Підготував Володимир Ярошенко 

30 СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ ОТРИМАЛИ
70% БЮДЖЕТНИХ ДОТАЦІЙ

Розподіл бюджетної дотації в рамках програми 
2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробни-
ків» за напрямом «Бюджетна дотація для стимулювання 
виробництва сільгосппродукції», що передбачає викори-
стання механізму квазіакумуляції ПДВ, за результатами 
шести виплат вирізняється значною нерівномірністю.

Бюджетну дотацію за липень змогли отримати по-
над 800 суб’єктів господарювання, або понад 37% від 
загальної кількості, внесених у Реєстр отримувачів бю-
джетних дотацій.

При цьому частка п’яти найбільших отримувачів 
дотацій, які представлені виключно птахівничими під-
приємствами, перевищує 46% у загальній сумі виплат. 
На десять сільгосппідприємств – найбільших отримува-
чів державної фінансової підтримки припадає близько 
55%, на двадцять – майже 65% всіх дотацій в режимі 
квазіакумуляції ПДВ. Частка тридцяти найбільших от-
римувачів перевищує 70% загальної суми виплачених 

з початку року дотацій – 2315 млн грн. На п’ятдесят 
найбільших реципієнтів припадає майже 75% виплат в 
рамках даного напряму державної підтримки розвитку 
виробництва сільгосппродукції.

Частка ж решти учасників програми державної фі-
нансової підтримки, яким у 2017 році виплачувалась 
бюджетна дотація, – понад 1200 сільгосппідприємств (!) 
– за результатами шести виплат становить лише близько 
чверті у загальній сумі виплачених дотацій.

Крім того, за результатами виплат, здійснених в по-
точному році, сільгосппідприємство – лідер з отримання 
бюджетних дотацій група компаній Миронівського хлі-
бопродукту (ПРАТ "Миронівська птахофабрика", СТОВ 
"Старинська птахофабрика", ПРАТ "Оріль-Лідер" та ДП 
"Перемога нова") отримало найбільшу частку всіх дота-
цій на загальну суму 809 млн грн.

Другим найбільшим отримувачем дотацій є ком-
панії агрохолдингу Авангард (входить в Укрлендфар-

мінг Олега Бахматюка) із загальною сумою дотацій 
142 млн грн.

Отже, незважаючи на декларовану автоматичність 
даної форми державної підтримки дія суб’єктивного 
фактору все ж залишається – з огляду на те, що окремі 
підприємства – учасники агропромислових груп мають 
можливість «накручувати» більші суми спецПДВ, ро-
зуміючи, що значна частина таких сум повернеться їм 
назад в режимі квазіакумуляції ПДВ. 

Наявність таких значних перекосів свідчить про не-
достатню ефективність даної програми державної під-
тримки внаслідок недосконалого механізму її функціо-
нування, який необхідно змінювати та вдосконалювати.

В написанні матеріалу використана інформація  
к.е.н. Леоніда Тулуша з Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки».
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РЕЗОЛЮЦІЯ
Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Кооперативні читання: 2017 рік», що відбулася в Житомирському 
національному агроекологічному університеті 2 вересня 2017 року

Ми, учасники конференції, заслухавши і обговорив-
ши виступи своїх колег, врахувавши думки, висловлені 
в дискусії, та на основі ознайомлення з досвідом, здо-
бутим в подібних  умовах у зарубіжних країнах, вважа-
ємо за потрібне довести вітчизняним кооператорам, ор-
ганам державного управління, науковій громадськості 
та усім іншим зацікавленим сторонам основні позиції 
нашого спільного рішення: 

1. Кооперація сільськогосподарських товаровироб-
ників-власників є невід’ємною складовою ринкової еко-
номічної системи та демократичного суспільства. Вона 
уособлює в собі зрівноважений та ефективний механізм 
поєднання інтересів індивідів, сільської громади та су-
спільства в цілому і в такий спосіб відіграє унікальну 
економічну та соціальну роль. Без визнання необхідно-
сті розвитку кооперації не може бути справедливого та 
шанобливого ставлення суспільства до тих, хто сумлін-
ною працею створює найпотрібніші матеріальні блага 
– продукти харчування.

2. Віддаючи належне еволюційному способу ринко-
вих перетворень в аграрному секторі економіки, що зу-
мовлено необхідністю врахування дії цілої низки об’єк-
тивних чинників, вважаємо недостатніми політичні зу-
силля щодо підтримки розвитку сільськогосподарської 
кооперації в Україні, її використання для утвердження 
сімейного фермерського укладу. Незважаючи на чис-
ленні політичні декларації та навколокооперативні іні-
ціативи, кооперація наразі не посіла чільного місця в 
якості державницької ідеології збереження села як ос-
нови української нації.

3. Натепер сільгоспкооперативи в Україні відверто 
поступаються в конкурентній боротьбі великомасштаб-
ним структурам агробізнесу, так званим агрохолдин-
гам, які в гонитві за високими прибутками ставлять на 
другий план ті загальнолюдські цінності, що одвічно 

плекає кооперація, а саме: відкритість і доступність, 
демократичність, рівність, турботу про громаду тощо. 
Очевидною є асиметричність державної фінансової 
підтримки не на користь кооперативів сільськогоспо-
дарських товаровиробників.   

4. Вихід з ситуації вбачається тільки у започаткуван-
ні системного підходу до формування кооперативного 
руху в аграрному секторі. Відповідно до такого підхо-
ду, розвиток кооперації має включати невід’ємні скла-
дові – політичну, інституціональну («правила гри»), 
організаційно-представницьку, фінансово-економічну, 
науково-освітню та інформаційно-консультативну. Вра-
ховуючи гетерогенний (неоднорідний) характер орга-
нізаційної структури сільського господарства країни, 
мають відпрацьовуватися моделі кооперативних фор-
мувань для різних типів господарств.

5. В Україні досі не піднесено на належний рівень 
боротьбу із псевдокооперацією. Гостро не вистачає 
представницького органу, головним завданням якого 
було б ідентифікація істинності кооперативів, їх від-
повідності міжнародним принципам та економічній 
природі цієї унікальної організації. Особливо це стосу-
ється тих кооперативів, що претендують на фінансову 
допомогу з будь-яких джерел. Зазначене забезпечило 
б цільове використання донорських коштів та значно 
посилило б антикорупційний базис формування коо-
перативного руху. До складу такого органу слід ввести 
представників успішно діючих кооперативів, автори-
тетних громадських діячів та професійних експертів, в 
т. ч. зарубіжних. Процедура моніторингу та діагности-
ки кооперативів має бути стандартизованою, прозорою 
та зрозумілою.

6. Зважаючи на місію кооперації як перспективної 
соціально-економічної моделі та її значимість для гро-
мадянського суспільства, а також враховуючи досвід 

закордонних, особливо посткомуністичних країн, варто 
стверджувати, що поступ у бажаному напрямі динаміч-
но і незворотно матиме місце за умови створення різно-
го роду сприятливих умов (організаційних, фіскальних, 
правових та ін.) для справжніх кооперативів, а отже, їх 
розвиток відбувається в інтересах суспільства. Надан-
ня кооперативам пільг є формою державної підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників методами, що 
прямо не впливають на їх конкурентоспроможність. Це 
є поширеною світогосподарською практикою. 

7. Повсюдне поширення сільськогосподарських ко-
оперативів не можливо без відповідної безперервної, 
методично забезпеченої та наступально організованої 
освіти. Вона має охопити як безпосередньо коопера-
торів, так і найманий персонал їх підприємств. Компе-
тентності потенційних кооператорів слід формувати з 
урахуванням рівня їх загальної освіти, досвіду роботи, 
комунікаційних здібностей, звертаючи увагу на роботу 
з особами, які виявляють організаторські здібності та 
яких обрали до органів управління кооперативом. Для 
найманого персоналу освітні завдання повинні суттєво 
диференціюватися. Це стосується спеціалізованих за-
кладів освіти для підготовки високопрофесійних управ-
лінців (університетська освіта), найманих фахових тех-
нологів (середня спеціальна освіта), працівників масо-
вих професій (сільська профтехосвіта). Фундаменталь-
но важливим є усвідомлення персоналом особливості 
кооперативу як підприємства, в якому його власники є 
одночасно його клієнтами. За сучасних методів навчан-
ня це краще досягається з використанням інтерактивно-
го навчання, інформаційних технологій, рольових ігор, 
стажування в успішно діючих кооперативах.  

Прийнято одноголосно. 
Голосувало 77 учасників конференції.

«Лабораторія, яку ви зараз оглянете, від самого по-
чатку проекту була задумана з метою підвищення рівня 
освіти власників та агрономів аграрних господарств. 
Протягом 1,5 років, поки йшло будівництво, ми вивчали 
попит на подібні послуги, проводили тематичні семіна-
ри й презентації з аграріями, набирали статистичні дані 
про грунти, сільгоспвиробників тощо. Ця робота була 
надзвичайно цікавою й корисною, адже на полі можна 
дізнатися про землю з її потребами набагато більше, ніж 
у кабінеті.  А вже з весни 2017 року ми пропонуємо пов-
ний спектр послуг, а саме:

- Відбір зразків рослин та ґрунту, що є важливим ас-
пектом всієї роботи з діагностичного контролю ґрунту 
та мінерального живлення рослин. Це здійснюється з 
урахуванням ґрунтових відмін та експозиції поля. Кож-
на точка відбору для формування збірного зразка фік-
сується за допомогою GPS-приймача, який забезпечує 
точне визначення місця відбору. Відбір зразків рослин 
проводять у певні періоди вегетації і фази розвитку рос-
лин.

- Агрохімічне обстеження ґрунту та рослинна діа-
гностика дозволяють оперативно вносити зміни в тех-
нологію застосування добрив: дозування, строки, спо-
соби їх внесення, що дає можливість значно підвищити 
окупність і ефективність агрономічних заходів.

- Рекомендації з внесення добрив: при формуванні 
рекомендацій для розрахунку добрив під плановий вро-
жай та мінімізацію затрат на добрива PLT спирається на 
максимальну біологічну, економічну ефективність їх за-
стосування та технології вирощування с/г культур. Річ-
на норма добрив під окремі культури може вноситись 

в різні терміни і різними способами. Терміни і методи 
внесення добрив повинні забезпечувати найкращі умо-
ви живлення рослин протягом всієї вегетації і отриман-
ня бажаних врожаїв.

Базуючись на даних та рекомендаціях лабораторії, 
аграрії оптимізують витрати на удобрення посівів та 
мають змогу значно заощадити».

Про успішний досвід співпраці з лабораторією PLT 
розповів Микола Гордійчук, директор компанії «АГРІ-
КО», яка вже багато років постачає аграріям України 
насіннєву картоплю, здебільшого голландських сортів. 
«Ми задоволені, що більше немає потреби возити зраз-
ки до Нідерландів, щоб виконати необхідні аналізи. Те-
пер маємо свою, вітчизняну лабораторію, яка нічим не 

поступається закордонній. Хочу побажати, щоб вас яко-
мога скоріше атестували на рівні ISO 17025, тоді й нам 
легше буде конкурувати з іноземними картоплярами».

Родзинкою заходу «День відкритих дверей PLT» 
стала цікава та змістовна доповідь спеціального аме-
риканського гостя Девіда Данна – керівника агрохі-
мічної лабораторії з дослідження ґрунтів, університету 
Міссурі-Дельта-Центр (Soil Testing Lab, University of 
Missouri-Delta Center, Portageville, Missouri) на тему: 
«Роль інтегрованої програми в управлінні родючості 
ґрунтів в прибутковому рослинництві на прикладі фер-
мерських господарств».

Неабияку цікавість викликала власне презентація 
самої лабораторії, а саме: демонстрація сучасного но-
вітнього обладнання та методик, за якими визначаються 
основні показники агрохімічного складу грунту та рос-
лини. На прикладі майстер-класів за основними тех-
нологічним процесами можна було побачити на власні 
очі потужності лабораторії та процес відбору зразків 
грунту на спеціально обладнаних автоматичними про-
бовідбірниками Wintex 1000 - квадроциклі Bombardier 
та автомобілі Mitsubishi L200.

Учасники заходу переконалися, що високопрофесій-
ний дослідний центр PLT має стати (і стане) головним у 
майбутній розгалуженій мережі подібних закладів, так 
потрібних українським аграріям.

Від імені всіх українських фермерів ми бажаємо ла-
бораторії PLT, щоб її двері, гостинно відкриті 28 верес-
ня 2017 року, ніколи не зачинялися ні для клієнтів, ні 
для ЗМІ.

Підготував Володимир Ярошенко

ЗА ЛАШТУНКАМИ: АГРОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ PLT
ВІДКРИЛА СВОЇ ДВЕРІ
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ПЕРЕДПЛАТА!
  Газета«Вісник

«ФЕРМЕР УКРАЇНИ»
 Передплатний індекс – 21591

 «Каталогу видань України на 2018 рік»

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ «ВІСНИК
ФЕРМЕР УКРАЇНИ» НА 2018 РІК!

Кабінет міністрів України 13 вересня 2017 року прийняв «Концепцію розвитку 
фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 – 2020 роки», 
та передбачив в Бюджеті-2018 на ці цілі 1,0 млрд. гривень. Ці кошти будуть надава-
тися на різноманітні програми (передбачені в Концепції) за активної участі Асоціа-
ції фермерів та приваних землевласників України (АФЗУ).

Для отримання інформації, в тому числі і оперативної, про всі ці програми, про 
діяльність АФЗУ, її заходи, юридичну консультацію, зміни в законодавстві, податко-
ві консультації, інформацію про нові технології, техніку та обладнання для ведення 
агровиробництва пропонуємо господарствам здійснити передплату нашого видання 
–газети „Вісник Фермер України” 

Є три варіанти здійснення передплати:
1. Комплексна редакційна передплата, коли передплатники отримують окрім ек-

земплярів газети ще й оперативну розсилку актуальної інформації на електронну 
пошту.

Вартість такої передплати становить 400,00 грн. на рік. Замовлення передплати 
по Ел. пошті: farmexpo@ukr.net 

2. Передплата видання через редакцію, з оплатою по безготівковому рахунку чи 
на карту Приват-банку. Вартість при цьому буде становити 120,00 грн. Термін не 
встановлюється і здійснити передплату можливо коли завгодно. Замовлення перед-
плати за тел.. 044 – 501 – 78 - 24, 067 – 348 – 10 - 35, 093 – 136 – 65 – 67, 050-391-94-
72 або по Ел. пошті:farmexpo@ukr.net.

3. Передплата через відділення «Укрпошти» (передплатний індекс 21591 «Ката-
логу видань України на 2018 рік»). Вартість передплати на рік становить 117,88 грн. 
та здійснити її можливо в любому відділенні «Укрпошти».

Також маємо пропозицію для голів районних Асоціацій, чи великих фермерських 
господарств. Голова районної Асоціації надає нам адреси фермерів району, оплачує 
передплату, а редакція здійснює передплату по зазначеним адресам. Подібним чи-
ном ми маємо можливість здійснити передплату видання в кожну селищну раду, в 
кожну районну раду, адміністрацію, прокуратуру, то що. Чим більше посадовців в 
районі буде знати про діяльність Асоціації фермерів, її захист прав та господарств 
фермерів, тим легше вам буде працювати та захищати свої інтереси. Для тих хто 
здійснює таку передплату ми надаємо можливість розміщувати власні оголошення в 
кожному номері (до 1/16 полоси, ч/б).

Відділ передплати: т/ф: (044) 501-78-23, 501-78-24, 
067-348-10-35, 093-136-65-67, 050-391-94-72

Е-mail: farmexpo@ukr.net
Електронна версія газети на сайті – 

www.farmer-ukr.com

НА ДОПОМОГУ ФЕРМЕРУ: ДЕ 
ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО 

ДЕРЖПІДТРИМКУ?
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 83 
«Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільсько-

господарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподар-
ської продукції у 2017 році».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 «Про затвер-
дження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фі-
нансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130   «Про за-
твердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчиз-
няного виробництва».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 884 «Про затвер-
дження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для підтримки 
галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
5. Постанова Кабінету Міністрів України від  29 квітня 2015 р. № 300           «Про за-

твердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 
кредитів».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. № 104             «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 648 «Про за-
твердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового 
лізингу».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 «Про за-
твердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства».

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1102 «Про за-
твердження Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки фермерським господарствам».
Від редакції: більш детально про ці постанови можливо дізнатися на сайті КМУ 

або Мінагрополітики.

ВИСЛОВЛЮЄМО СПІВЧУТТЯ ....
Асоціація фермерів та приватних землевласників України висловлює глибоке спів-

чуття заступнику голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відно-
син Верховної Ради України Івченку Вадиму Євгеновичу у зв'язку з тяжкою втратою 
- смертю батька Євгенія Івановича.

Прес-служба АФЗУ
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КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИ-
КІВ ПІД МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ

Компанія «ГЬОТС» організовує кредитування фермерів та сільгоспвироб-
ників під майбутній врожай озимих культур за наступними умовами:
- Сума кредитування від 2 до 8 млн. гривень;
- Термін кредитування: до 12 місяців;
- Вартість кредитування: 17 – 19 % річних;
- Бажані розміри господарств: від 500 га ріллі;
- Напрямки діяльності господарств: вирощування зернових, технічних та 
бобових культур;
- Мінімальна робота на ринку – не менше 3-х років.

Пакет документів для експрес-аналізу надсилається за запитом.
Підприємство поставляє матеріально-технічні ресурси 

(пальне, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, насіння).
Здійснюємо закупівлю сільськогосподарської продукції 

(зернові, масличні та бобові культури).

Адреса: 01135, м. Київ, вул.В’ячеслава Чорновола, 25 оф. 1.
Тел.: 044-501-42-83, 067-000-01-27
Ел. Пошта: g.ots.ceo@gmail.com

Сайт:www.getstrade.com.ua


