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РАДА АФЗУ ЗАТВЕРДИЛА ТРЬОХ 

КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ АФЗУ

Вугілля і газ - ці енергоносії все більше
стають важкодоступними для України і вже
не тільки в силу своєї високої ціни. Причому,
ніхто не знає, що буде завтра. Що ж робити,
щоб не замерзнути? Відповідь лежить на
поверхні - не тільки економно використову-
вати газ і вугілля, в тому числі і з застосуван-
ням енергозберігаючих технологій, а й
скрізь, де це тільки можливо, замінювати їх

на альтернативні. Таким альтернативним
паливом локального масштабу може стати
енергетична верба. Власне, чому може? В
Україні вже є досвід вирощування та викори-
стання енергетичної верби, як біопалива.
Наскільки вигідно й ефективно займатися
вирощуванням цієї культури, розповідь Ірини
Василівни Гнап, директора ТОВ «Салікс
Енерджі» на сторінці 4 видання.

Матеріали передз’їздівської Ради АФЗУ читайте на сторінці 2.

ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТА ПОДАТКУ ЗА ЗЕМЛЮ

Під час зустрічі Прем’єр-міністра України Арсенія
Яценюка з представниками аграрного сектору вітчиз-
няної економіки, яка відбулася 8 травня цього року з іні-
ціативи Асоціації фермерів та приватних землевласни-
ків України, предметом обговорення були одвічні
селянські, особливо фермерські, проблеми, про які
наша газета вже не раз писала. Зокрема, йшлося про
неприпустимий рівень корумпованості українського
чиновництва, яке «пасеться» на нашій землі, і водно-
час – про необхідність якомога скоріше надати район-
ним органам влади і територіальним громадам шир-
ших повноважень щодо розподілу земель сільськогос-
подарського призначення та розпорядження ними. Чи
не призведуть такі новації до ще більшого розгулу
чиновничої корупції? Наш кореспондент шукав відпові-
ді на це питання, спілкуючись із головою фермерського
господарства „Світлий шлях” Федором Кузуком з
Одещини. Матеріал читайте на сторінці 3 видання.

СВІТЛИЙ ШЛЯХ ЧИ ЧУЖА КОЛІЯ?

Українська аграр-
на продукція дедалі
активніше штурмує
європейські ринки. І
якщо донедавна ми
здебільшого згадува-
ли успіхи зернових
культур, які посідають
провідні позиції в
світі, то тепер гово-
римо про «закордон-
ні» перспективи й
нашої тваринницької
та плодоовочевої продукції. Фахівці визнають, що євро-
пейців приваблює її якість, екологічна чистота та високі
смакові властивості. За вдалого менеджменту і марке-
тингу така продукція може знайти попит у розвинених
країнах.

Разом із тим, вітчизняні аграрії, що зуміли виростити
таку продукцію, дотепер не знають, як краще її достав-
ляти до кінцевих споживачів. Про це йшлося під час
конференції «Ринки плодоовочевої продукції Європи та
України. Перспективи та виклики», яка 20 листопада
відбулася на базі львівського оптового ринку «Шувар».
Матервал про це читайте на сторінці 5.

Нещодавно Державною фіскальною
службою України спільно з журналом
«Вісник Міністерства доходів і зборів
України» було проведено «гарячу» телефон-
ну лінію на тему «Обчислення та сплата
плати за землю». На запитання платників
відповідала заступник начальника відділу
плати за землю з юридичних осіб та місце-

вих податків і зборів Управління місцевих
податків і зборів, плати за землю
Департаменту оподаткування та контролю
об’єктів і операцій Державної фіскальної
служби України Катерина Гривнак.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на
запитання, поставлені під час проведення
телефонної лінії, на сторінці 6 Правовика.

ЯК СТВОРИТИ УМОВИ, 

ЩОБ УКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНИН

ТОРГУВАВ У ЄВРОПІ?

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник 

«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для фермерів, кооператорів та 

особистих селянських господарств
www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591, сторінка 19
«Каталогу видань країни 2015 рік»
Вартість видання з доставкою:

1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;

6 міс. – 54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СВОЇМИ РУКАМИ
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ПРИЗНАЧИЛА НОВОГО 

МІНІСТРА АПК

Ним став Олексій
Михайлович ПАВЛЕНКО,
37 років, народився в м.
Умань, за професією -
економіст, бізнесмен.

Освіта:
1994 - 1998 рр. -

Університет Києво-
Могилянська Академія;
основний напрямок - еко-
номіка (ступінь - бака-
лавр).

1998 - 1999 рр. -
Міжнародна Бізнес-

Школа (Україна); фінансовий менеджмент (ступінь -
спеціаліст).

1999 - 2000 рр. - Академія Міжнародної торгівлі при
Міністерстві Економіки України; менеджмент зов-
нішньоекономічної діяльності (ступінь - магістр).

2001 - 2002 рр. - Університет Наенроде,
Нідерландська бізнес-школа, Нідерланди; Магістр
Бізнес Аміністрірованія (МБА).

Кар'єра:
1996 - 2001 рр. - «KPMG», Київ, Україна;

Супервайзер, послуги з бізнес-консалтингу та аудиту.
2002 - «ABN AMRO», головний офіс, Амстердам,

Нідерланди; Консультант ради директорів, (МВА кон-
салтинг проект).

2002 - 2003 рр. - Компанія «Damon Shipyards
Group», Горінхем Нідерланди. Був керівником з
реструктуризації та розвитку бізнесів групи «Damen
Shipyards Group».

2003 - 2006 рр. - Президент, генеральний директор
групи компаній ПрАТ «Райз».

2006 - 2009 рр. - Виконавчий директор «Фокстрот.
Техніка для дому ».

2011 - 2012 рр. - Член наглядової ради
«Агропрогрес» (Чернігівська обл.)

2012 - 2014 рр. - Член наглядової ради «Житло-
Буд».

2 грудня 2014 призначений міністром аграрної
політики та продовольства України.

Кандидатуру Павленко на посаду міністра аграрної
політики висунула фракція "Самопоміч".

Прес-служба АФЗУ

ВІДБУЛОСЯ ПЕРЕДЗ’ЇЗДІВСЬКЕ ЗАСІДАННЯ 
РАДИ АФЗУ

10 грудня відбулося засідання Ради Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників України, яка ухва-
лила рішення про проведення 23 грудня 2014 року XXV
з’їзду Асоціації, заслухала виступи кандидатів на поса-
ду президента, висунутих обласними конференціями
фермерів та прийняла рішення рекомендувати їх кан-
дидатури на розгляд делегатів З’їзду.

Члени ради обговорили роботу організації за мину-
лий період та заслухали пропозиції голів обласних
організацій, які були висловлені на обласних конфе-
ренціях, стосовно термінів, місця та регламенту прове-
дення з’їзду. На думку більшості захід необхідно прове-
сти в два етапи, адже це ювілейний З’їзд, але кінцеве
рішення буде прийнято на самому З’їзді, вже за очіль-
ництва нового президента.

Всього було заслухано 4 кандидатів. Це Василь
Бурлака, віце – президент АФЗУ, Полтавська область,
Анатолій Довгань – голова Запоріжської АФЗ, Іван
Томич – почесний президент АФЗУ, місто Київ, та
Віктор Шеремета – віце-президент АФЗУ, Київська
область.

Віктор Шеремета, після доповіді про своє бачення
розвитку організації, зняв свою кандидатуру, мотивую-
чи наявністю великого об’єму роботи у власному гос-
подарстві та іншої громадської роботи.

То ж делегати XXV з’їзду будуть обирати президен-
та з трьох кандидатів.

Керівник прес-служби АФЗУ
Михайло Данкевич

РІШЕННЯ
Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України

10.12.20 м. Київ

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного Рада АФЗУ
ВИРІШИЛА:

По першому питанню: Про проведення XXV звітно - виборного з’їзду Асоціації фермерів та приватних
землевласників України (порядок денний, регламент, обрання робочих органів з’їзду, обрання прези-
дента АФЗУ).

1. Провести XXV звітно - виборний з’їзд Асоціації фермерів та приватних землевласників України 23 груд-
ня 2014 року в приміщенні Київрегіонспоживспілки за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 21, конференц-
зал на 2 поверсі. Реєстрація з 09:00 до 10:30, початок роботи з’їзду о 11:00, закінчення - до 16:00).

2. Рекомендувати делегатам XXV звітно - виборного з’їзду затвердити проект порядку денного з’їзду,
проект регламенту, проект рішення з’їду, проект плану заходів АФЗУ на 2015 рік, проект кошторису АФЗУ, кан-
дидатури складу робочих органів з’їзду (мандатної, лічильної, регламентної, редакційної комісій). Кількість
Ревізійної комісії - не менше трьох осіб. 

3. Затвердити кількість делегатів – по 4 особи та директор обласного відділення Укрдержфонду в якості
запрошеного з кожної області. Головам обласних АФЗ до 20 грудня 2014 року подати до виконавчої дирекції
протоколи та рішення обласних конференцій, списки делегатів та запрошених згідно визначеної квоти та про-
позиції до Ухвали з’їзду АФЗУ.

4. Затвердити наступних кандидатів на посаду президента АФЗУ: Бурлака Василь Михайлович., віце –
президент АФЗУ, Довгань Анатолій Григорович, голова Запорізької АФЗ та Томич Іван Федорович, почесний
президент АФЗУ.

По другому питанню: «Різне»
1. У зв’язку з участю юриста АФЗУ Василя Горбачова у бойових діях в зоні АТО та керуючись його інфор-

мацією про необхідність для їх підрозділу глушників до автоматів АК - 47 та тепловізора, головам обласних АФЗ
провести роботу серед фермерів та зібрати не менше ніж 5 тис. гривень від області для закупки вище зазначе-
ного обладнання та передати його у підрозділ.

2. З метою активізації та ефективності роботи АФЗУ у питанні відстоювання інтересів фермерських гос-
подарств, головам обласних АФЗ взяти на постійний контроль виконання статутних норм що до сплати членсь-
ких внесків (до 20 грудня 2014 року) та забезпечити негайне погашення заборгованості перед АФЗУ в
установлений термін згідно плану сплати членських внесків.

3. Головам обласних АФЗ провести роботу серед фермерів щодо передплати на 2015 рік газети «Вісник
Фермер України» в кількості не менше 30% від кількості фермерських господарств області та подавати в редак-
цію матеріали для публікації.

Президент АФЗУ Микола Миркевич

2.1. Збереження до 1 січня 2018 року чинної системи оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників, як це передбачено в

Податковому кодексі, і відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарсь-
кої продукції. До 1 червня 2017  року розроблення нової системи оподаткуван-
ня, яка стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництва.

2.3. Державна підтримка фермерських господарств, малих та середніх
сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання пільгових кредитів,
у тому числі довгострокових, для фінансування проектів, спрямованих на
виробництво (з можливою подальшою переробкою) сільськогосподарської
продукції, та здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страху-

вання сільськогосподарських культур від ризику загибелі (починаючи з І квар-
талу 2016 року).

2.5. Залучення в організований аграрний ринок малих та самозайнятих
форм господарювання (особистих селянських господарств) за умови дотри-
мання такими господарствами законодавчо встановлених вимог щодо якості
та безпечності харчової продукції, законодавче закріплення сімейного типу
господарювання (сімейних фермерських господарств) з наданням їм статусу
сільськогосподарських товаровиробників, розвиток дрібних та сімейних фер-
мерських господарств на засадах їх кооперації та об’єднання (IV квартал 2015
року).

ХТЗ ГОТУЄ ДО ВИРОБНИЦТВА 

280-СИЛЬНИЙ ТРАКТОР

Харківський тракторний завод продовжує розвивати
лінійку енергонасичених тракторів. Найближчим часом
буде представлено 280 - сильний трактор. Він збереже
шарнірно - зчленовану раму та отримає можливість
встановлення не лише коліс, а й гусеничних рушіїв.

Трактор загального призначення ХТЗ-280Т реалізує
принцип «два в одному», поєднуючи переваги гусеничних
і колісних тракторів.

«Встановлення гусеничної ходової системи робить
трактор тягового класу 6—7 тонн оптимальним для вико-
нання ранньовесняних робіт, сівби комплексними агрега-
тами прямого висіву, енергоємного основного обробітку
ґрунту, що вимагають більших тягових зусиль при малому
тиску на ґрунт. Заміна гусеничних рушіїв на колеса пере-
творює трактор в колісний загального призначення тяго-
вого класу 5 тонн для виконання транспортних робіт,
агрегатування з комбанки та іншими сільгоспмашинами з
активними органами (фрези, косарки та інші)», — проко-
ментував технічний директор заводу Вадим Аносов.

Джерело: Агравері

Анатолій Довгань – 
голова Запоріжської АФЗ

Василь Бурлака, 
віце – президент АФЗУ

Іван Томич – 
почесний президент АФЗУ

КОАЛІЦІЙНА УГОДА: ГОЛОВНІ ПОСТУЛАТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ФЕРМЕРСТВА
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ВЕРХОВНА РАДА 

ПРИЗНАЧИЛА 

КЕРІВНИКІВ 

КОМІТЕТІВ ВРУ

Верховна Рада України на своєму засі-
данні 4 грудня призначила головою коміте-
ту з питань аграрної політики та земельних
відносин Кутового Тараса Вікторовича.

Кутовий Тарас Вікторович народився 25
лютого 1976 року в Києві в багатодітній
родині викладачів. Громадянин України.
Протягом останніх 23 років безперервно
проживає на території України.

У 1992 році з відзнакою закінчив
Київський фізико - математичний ліцей №
145.

У 1997 році — здобув повну вищу освіту
(диплом із відзнакою) в Національній ака-
демії Служби безпеки України (м. Київ),
юрист зі знанням англійської мови.

У 1997 - 1999 роках — офіцер Служби
безпеки України.

У 1998 році — здобув базову вищу осві-
ту в Київському національному економічно-
му університеті (м. Київ), факультет міжна-
родної економіки.

У 1998 - 1999 рр. — заступник головно-
го аудитора проектів і програм регіональ-
них відділень у Міжнародному фонді
«Відродження».

1999 - 2004 рр. — фінансовий директор
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком».

У 2002 році — здобув третю повну вищу
освіту в Міжнародному інституті менедж-
менту (МІМ - Київ), менеджмент зовнішнь-
оекономічної діяльності.

З 2004 року — член правління
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»,
основною місією якого є реалізація про-
ектів, спрямованих на забезпечення рівного
доступу до якісної освіти для усіх дітей,
включаючи дітей з особливими потребами.

2004 - 2009 роки — фінансовий директор
ЗАТ «Інвестиційна компанія «ХХІ століття».

У 2007 році Тараса Кутового визнано
найкращим фінансовим директором
України за оцінками Міжнародного інститу-
ту Адама Сміта.

З 2008 року — член громадської органі-
зації «Всеукраїнське громадське об’єднан-
ня «Спілка Спасіння Села».

У 2008 році увійшов у десятку найкра-
щих фінансистів України за версією журна-
лу «Компаньйон».

У 2010 - 2011 роках — президент ЗАТ
«Компанія «Райз».

У 2011 - 2012 роках — керуючий дирек-
тор «Представництва «А1 Глобал Холдінгс
Лімітед».

З 2011 року — здобувач наукового сту-
пеню кандидата наук кафедри міжнародних
фінансів Інституту міжнародних відносин
Київського державного університету ім.
Т.Шевченка. Орієнтовний час захисту —
кінець 2014 року.

З 2012 року— голова наглядової ради
громадської організації «Всеукраїнське
громадське об’єднання «Спілка Спасіння
Села», яка проводить діяльність на підт-
римку села і захист прав селян.

З 12 грудня 2012 до 27 листопада 2014
року — народний депутат України 7 - го
скликання від виборчого округу №151
Полтавської області (отримав підтримку
41,27% виборців 151 округу, 36 529 голоси).

З 27 листопада 2014 року — народний
депутат України 8 - го скликання (отримав
підтримку 62,86% виборців 151 округу, 48
532 голоси).Член політичної партії «Блок
Петра Порошенка».

За інформацією
www.rada.gov.ua

СВІТЛИЙ ШЛЯХ ЧИ ЧУЖА КОЛІЯ?
За словами Федора Дмитровича, створен-

ню фермерського господарства передували
довгі блукання бюрократичними коридорами з
проханням про надання в користування
земельної ділянки. Тоді, в 90 - х роках минуло-
го сторіччя, це було звичним явищем, хоча й не
зовсім зрозумілим. Принаймні, для Кузука,
який понад 20 років віддав сільському госпо-
дарству, пройшовши трудовий шлях від агро-
нома районної «Сільгоспхімії» до посадовця
управління сільського господарства району.
Незрозуміло ще й з тієї причини, що землю
надавали з великими потугами, і це в той час,
коли навколо вільних, необроблюваних земель
було вдосталь. Після чергової відмови в
наданні кількох гектарів землі Федір
Дмитрович звернувся до суду і на підставі його
рішення отримав 94 га в постійне користуван-
ня для створення фермерського господарст-
ва. Щоправда, розташування й стан цих
земель були не найкращими в Тарутинському
районі, але саме на них 1994 року було засно-
ване фермерське господарство «Світлий
шлях». Згодом виявилося, що для такої опти-
містичної назви підстав було небагато, адже
рухатися доводилося здебільшого не по світ-
лому впорядкованому шосе, а по чужій колії,
прокладеній місцевими чиновниками „від
землі”.

Незважаючи на труднощі, працювати на
землі було потрібно за будь-яких умов. Так
учили батьки, цього вимагала й сама земля.
Обробляти її розпочинали стареньким, 30 -
річним трактором Т - 74, придбаним на
заощаджені родиною кошти. Згодом спромог-
лися взяти в лізинг чи придбати й новішу техні-
ку. Фермерське господарство спеціалізувало-
ся на вирощуванні пшениці, ячменю, а також
соняшнику та інших технічних культур.
Врожайність мали не нижчу за середню по
району, навіть увійшли до переліку провідних
фермерських господарств. Інакше й не мало
бути, адже це господарство родинне: окрім
Федора Дмитровича, в ньому працює його
дружина – Марія Василівна, та син Віталій.
Типове фермерське господарство сімейного
типу, невелике, але міцне.

В цілому справи у фермера йшли рівно,
але пригнічувало відчуття, що для кращої
роботи чогось бракує. Швидко зрозумів:
наявної в господарстві землі, для забезпечен-
ня грамотної сівозміни та дотримання техно-
логічної культури, було трохи замало. Тож коли
2005 року голова Березинської селищної ради
запропонувала забрати для обробітку покину-
тих 40 га землі, що залишилися після фер-
мерського господарства «Глорія» і вже протя-
гом 5 років не оброблялися, поступово заро-
стаючи бур’янами і навіть чагарниками, радо
погодився й негайно, не очікуючи підписання
відповідного договору, розпочав приводити
земельну ділянку до ладу.

Спочатку Федір Дмитрович не замислю-
вався над тим, що документальне оформлення
трансакції з землею якось дивно „відстало” від
польових  робіт, адже весь був у роботі. Та й
доброзичливці з Тарутинської РДА на словах
дозволяли обробляти землю. Відтак договір
оренди підписали лише 2010 року, причому
лише на один рік. З того часу Тарутинська РДА
щороку надавала ФГ „Світлий шлях” землю в
короткострокову оренду, скріплюючи догово-
ри своєю печаткою та реєструючи їх у відпо-
відній книзі. Годі було подумати, що тут коїться
щось протизаконне, адже районні керівники
навіть прийняли спеціальне рішення
Тарутинської районної Ради від 20 липня 2011
року за № 131 - VІ „Про порядок оформлення
короткострокової оренди земельних ділянок із
земель, що належать до державної та кому-
нальної власності”, яким і встановили оту сум-
нівну „річну” оренду землі, а кожен договір
такої оренди „прикривався” відповідним
рішенням РДА.

Отже, фермерське господарство «Світлий
шлях» продовжувало працювати на землі,
отримувати врожаї, розраховуватися з креди-
том, сплачувати податки. Не давала спокою
лише невизначеність із землею. Як законо-
слухняний громадяник, Ф. Д. Кузук щороку, а
іноді й по декілька разів на рік, звертався до
Тарутинської РДА з проханнями стосовно
довгострокової оренди злощасних 40 гектарів.
У відповідь або отримував відмову, або взагалі
його звернення ігнорувалися. Районні різно-
чинці ніби забули про положення Закону
України «Про звернення громадян» та Закону
України «Про доступ до публічної інформації»,
якими передбачена обов’язковість реагування
органів державної влади на звернення грома-
дян. Зрештою, після довготривалої бюрокра-
тичної тяганини Федір Дмитрович звернувся

до Одеської обласної державної адміністрації
із заявою, в якій просив посприяти в отриман-
ні цієї земельної ділянки в довгострокову
оренду. 15 листопада 2012 року Одеська ОДА
надіслала йому листа за № К – 6975 - К23 - 01,
яким повідомила , що Тарутинська районна
державна адміністрація Одеської області вже
надавала йому дозвіл на виготовлення проекту
землеустрою для укладання довгострокового
договору оренди земельної ділянки із земель
сільськогосподарського призначення загаль-
ною площею 40 га ріллі, для ведення товарно-
го сільськогосподарського виробництва. До
того ж, у листі з ОДА Кузуку нагадали, що він
повинен був виготовити проект землеустрою
ще 2009 року. Шкода, що сам фермер про
наявність згаданого дозволу довідався лише з
цього листа, адже районна адміністрація з
цього приводу зберігала мовчання, незважаю-
чи на постійні звертання до неї. 

Натомість у діловому архіві фермера
Кузука є чимало листів Тарутинської районної
державної адміністрації та її структурних під-
розділів, де чітко вказано, що йому не надали
земельну ділянку в оренду буцімто через те,
що питання проведення земельних аукціонів
на той час не було врегульоване законодав-
ством.

А закінчилася ця сумнівна плутанина
досить несподівано, хоча й „у дусі часу”. В
жовтні 2012 року, після того, як Федір
Дмитрович засіяв озимим ячменем оті, нібито
законно орендовані, 40 гектарів, йому надійш-
ло попередження районної адміністрації з
вимогою не приступати до обробітку землі,
оскільки договір оренди надалі подовжуватися
не буде. Якби подібний лист був отриманий,
скажімо, в серпні, коли земля була ще вільною
після збирання врожаю, справа вирішилася б
мирно і адекватно. Але з ініціативи районних
чиновників, які, скоріш за все, виконували
чиєсь замовлення, виникла зовсім інша ситуа-
ція.

Зважте лишень: фермер провів посівну
кампанію, яка коштувала йому значних матері-
альних і физичних ресурсів, і тільки після цього
дізнався, що не мав права цього робити. Більш
того, заступник голови РДА А.М. Серек-Басан
під час бесіди з Федором Дмитровичем висло-
вив таку сентенцію: «… посіяний ячмінь – то
вже не власність господарства «Світлий
шлях», оскільки договір не продовжено. Тож і
збирати його будемо ми самі …». І таки зібра-
ли, хоча куди подівся ячмінь чи виручені за
нього кількасот тисяч гривень – невідомо.

Сам Федір Дмитрович про цей епізод роз-
повідає так:

– Тарутинська РДА та місцеві правоохо-
ронці жодним чином не зважили на те, що ста-
ном на 24 вересня 2012 року фермерським
господарством «Світлий шлях» вже було
завершено посівну кампанію 2012 – 2013
років, про що я пізніше відзвітував до районно-
го управління статистики. Тобто я вже не міг
«викопати» зерно та відшкодувати свої втрати.
Але посадовцям Тарутинської РДА та
Березинської селищної ради Тарутинського
району, із якими я вів перемовини з цього при-
воду, було все одно. Вони стверджували, що
це вже не мій врожай, і я до нього відношення
вже не маю, оскільки договір оренди на дану
земельну ділянку розірваний. Ніякої компенса-
ції за понесені збитки мені не було запропоно-
вано.

18 червня 2013 року я все ж таки вирішив
спробувати зібрати вирощений мною врожай
ячменю. Надіслав відповідне повідомлення до
Тарутинської РДА. Відповідь чомусь затрима-
лася, а поле не могло чекати, бо ячмінь ось -
ось почав би осипатися, то ж ми приступили до
його збирання. Щойно загули комбайни, поле
оточили працівники міліції, вони перешкодили
мені з сином збирати наш ячмінь та вигнали
нас за межі поля.

Пізніше Ф.Д. Кузука почали звинувачувати
в тому, що він взагалі кілька років поспіль
обробляв землю, яка йому ніколи не належала
й не надавалася в оренду. Але, як то кажуть,
найшла коса на камінь: фермер виявився гра-
мотним, наполегливим і безстрашним.
Почалася затята довготривала боротьба, в
якій беруть участь з одного боку пов’язані кру-
говою порукою чиновники, а з іншого – пере-
січний фермер. Частково про її перебіг наші
читачі вже могли дізнатися з попередніх газет-
них публікацій (Вісник Фермер України № 10
(308)  16-31 травня 2013 року).

Викликає подив те, що Ф.Д. Кузук, шукаю-
чи заступництва в профільному міністерстві,
тобто в Мінагрополітики України, та в
Державному агентстві земельних ресурсів
України, зустрівся там просто з печерним

формалізмом. Ось що він розповів про цю сто-
рінку своєї трагічної історії:

– Мені скрізь відмовляли в підтримці
законних вимог щодо поновлення моїх прав як
орендаря, причому робили це з наступних мір-
кувань:

1. Оскільки короткострокова оренда
земельних ділянок не передбачена чинним
законодавством України, то орендована мною
земля фактично ніколи мені не надавалася в
оренду, а отже я не маю права на поновлення
своїх прав, як орендаря.

2. Оскільки мої договори оренди не прохо-
дили державну реєстрацію, то, відповідно до
законодавства України, ці договори є нікчем-
ними, а отже я не маю права на поновлення
своїх прав, як орендаря.

Разом з тим, ніхто з чиновників усіх рангів
чомусь не хоче прийняти до уваги ті докази, які
я раз за разом подаю, зокрема:

- копії договорів короткострокової оренди
землі із мокрими печатками та підписами
голови Тарутинської РДА, що прямо свідчать
про безпосередню участь місцевих посадовців
у порушенні моїх прав;

- довідки з Управління агропромислового
розвитку Тарутинської РДА, де вказано, що мої
договори оренди реєструвались, але в самому
управлінні, що прямо вказує на системність
практики укладання протиправних договорів;

- копії книг реєстрації Управління агропро-
мислового розвитку Тарутинської РДА з від-
мітками про реєстрацію договорів коротко-
строкової оренди землі;

- постанова Одеського апеляційного адмі-
ністративного суду, який підтверджує мої
слова, але відмовляється поновити мої права
лише через те, що функції розпоряджання
землею від місцевих адміністрацій вже віді-
брані.

Натомість районні та обласні різночинці,
особливо працівники органів Державного
агенства земельних ресурсів України, нама-
гаються звести справу до того, що в порушен-
ні земельного законодавства винен я, а зовсім
не ті „столоначальники”, які вигадали згадану
„однорічну” форму оренди. Не ті, хто підпису-
вали й підписують неправомірні договори. Не
ті, хто реєструє їх. Не ті, хто змушує людей
укладати саме такі договори. Не ті, хто вино-
сить офіційні розпорядження, котрими „кри-
шується” укладання таких договорів. А один
лише я, Федір Кузук. Звичайний фермер, який
просто хоче працювати.

Сьогодні чиновники РДА вже не мають
права розпоряджатися землями державної
власності, тому з кожним днем усе складніше
відслідкувати логіку та хронологію їхніх коруп-
ційних діянь. Склалася ситуація, коли шахраїв,
як ту щуку з відомої байки, „кинули у річку”, від-
так сліди їхніх сумнівних оборудок потонули.
Це зовсім не означає, що самі чиновники зник-
ли безвісти, тож притягти їх до відповідально-
сті неможливо. Федір Кузук знає про своїх
кривдників достатньо, аби допомогти проку-
ратурі знайти їх та належно кваліфікувати їхні
злочинні дії. Більшість „столоначальників”,
причетних до справи про пограбування фер-
мерського господарства „Світлий шлях”, досі
перебувають на керівних посадах  в
Тарутинському районі та в Одеській області. Їх
не потрібно, як Пшонку, шукати через
Інтерпол, щоб бодай допитати, як вони „захи-
щають” Україну - неньку від зловмисників.

Проте служителі тарутинської Феміди
вперто „не чують” пограбованого фермера.
Принаймні, прокуратура Тарутинського рай-
ону ніяк не може завершити розслідування
факту пограбування фермерського госпо-
дарства „Світлий шлях” та дати йому справед-
ливу правову оцінку. 

Саме про неупереджене розслідування
просить Ф.Д Кузук, заява якого щойно надійш-
ла до керівництва АФЗУ разом із копіями різ-
номанітних документів, без яких не обходиться
слідчо - судова практика. У цій заяві є такі
рядки: „Шановні керівники, шановні колеги!
Допоможіть достукатися до тих дверей, за
якими в нашій державі зачинена правда. Конче
необхідно її знайти і випустити на волю. Адже
сьогодні ошукали мене, а чия завтра настане
черга – невідомо”.

Звичайно, Асоціація докладе всіх можли-
вих зусиль, щоб допомогти вивести справу
фермерського господарства „Світлий шлях” із
брудної чиновничої колії на чисту дорогу, але
радимо читачам звернути увагу на тривожні
факти, наведені Федором Дмитровичем, аби
застерегтися від їх повторення в інших фер-
мерських господарствах.

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО
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ЧОМУ ВЕРБА ЯК БІОПАЛИВО КРАЩА?
Для початку згадаємо, що таке верба? «ВЕРБА - жін.

Дерево або кущ з гнучким гіллям, цілісними листками і
зібраними в сережки одностатевими квітками» -
Академічний тлумачний словник (1970 — 1980).
Латинська назва: Salix. Це невибаглива морозостійка
культура, яка інтенсивно розвивається. В рік вона дає
приріст до 2,5 м, а через 3 роки висота кущів досягає 6 -
8 метрів. Завдяки тому, що верба має добре розвинену
кореневу систему, вона може рости як на ґрунтах з від-
носно легким гранулометричним складом, так і на міне-
ральних, супіщаних, суглинних ґрунтах.

Енергетична верба любить вологі ґрунти. Тобто вона
добре росте в тій кліматичній зоні, де середньорічна
норма опадів складає 650 мм. А це західні, північні та пів-
нічно - західні регіони України Невибагливість до грунто-
во - кліматичних умов вирощування робить вербу пер-
спективною культурою. Серед усіх енергетичних рослин
саме верба найбільш використовується в світі в якості
основної енергетичної культури для виробництва твердо-
го палива, - розповідає Ірина Василівна, - Це пов’язано з
тим, що теплотворна здатність абсолютно сухої верби
становить близько 17 - 18 МДж/кг. Одна тонна верби з
вологістю 40% забезпечує 1 Гкал тепла, якщо вологість
становить 15%, то теплоздатність - 2 Гкал тепла.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
З одного гектару насаджень збирається до 20 мокрих

тон верби – це річний приріст. А за три роки росту це
буде вже 60 тон. Це приблизно 70 куб. метрів щепи,
тобто подрібненої рослини, це також річний приріст. З
моменту посадки плантація залишається продуктивною
протягом 20 - 25 років. Але, за словами директора ТОВ
«Салікс Енерджі» треба розуміти, що вирощування енер-
гетичної верби в якості альтернативного палива поки що
вигідно для місцевих потреб, тому що її транспортування
на великі відстані економічно невигідно.

В першу чергу вирощувати енергетичну вербу вигід-
но селянським господарствам з ціллю власного спожи-
вання цього енергоресурсу, тобто, якщо в господарстві є
сушарки, тваринницькі ферми, або теплиці і таке інше.
Вигідно її використовувати і для опалення житлових та
адміністративних будівель. Так для опалення приміщен-
ня площею 150 кв. метрів достатньо мати плантацію роз-
міром 0,5 - 0,7 гектара. Розділивши її на 2 - 3 ділянки,
вербу збирають з кожної ділянки щорічно по черзі. Тобто
в один рік зрізали з однієї ділянки, на другий рік - з дру-
гої і так далі. Для спалювання щепи з енергетичної верби
використовуються спеціальні твердопаливні котли, які
технологічно призначені для такого виду палива: щепа,
пілети, брикети, дрова.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
- Технологія підготовки ґрунту для вирощування

верби аналогічна технології під овочеву групу культур, це
глибока оранка, дискування, подрібнення, вщільнення
ґрунту, - пояснює Ірина Гнап. Зрозуміло, що продуктив-
ність майбутньої плантації залежить від посадкового
матеріалу. Якщо це селекційний матеріал, який, наприк-
лад, пропонує ТОВ «Салікс Енерджі», то він звісно дорож-
чий, але має кращий приріст, добре росте на малопро-
дуктивних ґрунтах. Можна використати і неселекційний
матеріал, який дешевше, але він уступає по приросту
біомаси селекційним сортам. Як то кажуть: «Дешева
рибка - погана юшка». 

При закладці плантації, а робиться це в кінці листопа-
да на початку грудня, на 1 гектар висаджується 15 тисяч
саджанців. Якщо закладається невеличка плантація, то
це робиться вручну. При закладці великої плантації вико-
ристовується спеціальна посадкова машина (фото 1).
Коштує вона недешево і купляти її невигідно, та і не має
в цьому потреби. До того ж таку послугу надає ТОВ
«Салікс Енерджі».

Закладку роблять наші фахівці, бо треба цю машину
знати, вміти на ній працювати, бо це не проста техніка.
На ній працюють три - чотири оператора та один механі-
затор (фото 2), це специфічний агрегат, який треба
налаштовувати відповідним чином з урахуванням складу
ґрунтів, - загострює увагу Ірина Гнап. Вартість закладки
плантації залежить від кількох складових – площі, ціни
пального, відстані до міста закладки плантації.
Зрозуміло, що чим більша площа майбутньої плантації,
тим дешевше ціна закладки за кожний гектар.

При вирощуванні верби, особливо в перший рік,
потрібен ретельний догляд. Дуже важливий контроль за
бур’янами, тобто плантація повинна бути чистою від
бур’янів, тому що вони забирають вологу, затіняють
сонце. Якщо ґрунти дуже бідні, то треба робити піджив-
лення добривами. Корисно вносити добрива навесні на
ті ділянки, де напередодні верба була зрізана.

Збирання врожаю на невеличких плантаціях робиться
вручну бензопилою. Зрізати можна до самої прикорене-
вої системи. На великих плантаціях для зрізання достиг-

лої верби доцільно використовувати силосний комбайн з
спеціальною жаткою (фото 3). При цьому на поверхні
землі залишаються пеньки 5 - 10 см. (фото 4).

При збиранні комбайном верба подрібнюється і на
виході вже маємо готову щепу (фото 5). Що стосується
зберігання, то щепу потрібно час від часу ворушити, так
вона краще втрачає вологу.

ЧИМ ЩЕ ВИГІДНА ЕНЕРГЕТИЧНА ВЕРБА?
В першу чергу це енергетична незалежність окремо

взятого домогосподарства, сільгоспвиробника або сіль-
ської Ради. Для вирощування енергетичної верби можна
створити сільськогосподарський кооператив, а це
додаткові робочі місця. Отримане біотопливо можна
продавати сільській Раді для потреб опалювання соці-
альних закладів – клубів, ФАПів, дитсадочків, приміщен-
ня сільської Ради.

Але і сама сільська Рада рішенням сесії депутатів
може створити комунальне підприємство і на своїх зем-
лях вирощувати енергетичну вербу, значно заощаджую-
чи кошти, відмовившись від природного газу. До того ж,
об’єднавши земельні ділянки для вирощування верби,
можна заощадити на закладці плантації, та її збиранні з
використанням комбайна.

Ще одна вигода з вирощування верби, хоч і не має
прямого відношення до енергетичної незалежності, але
має велику перевагу - це екологічна складова.
Насадження верби дозволяють зберегти землю від еро-
зії, дають притулок для птахів, тварин і комах, що покра-
щує біологічне різноманіття. А якщо згадати про фото-
синтез, то ділянка енергетичної верби площею в один
гектар за рік поглинає з повітря понад 200 тонн вуглекис-
лого газу, переробляючи його на кисень.

Лариса Чайка

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СВОЇМИ РУКАМИ
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фото  5

АГРАРНИЙ СЕКТОР МОЖЕ ЗАМІСТИТИ 
ПОНАД 30 МЛРД КУБ. М ГАЗУ

Представники Міністерства аграрної політики і продовольства України, цент-
ральних та місцевих органів влади, профільних асоціацій та представники бізнес-
спільноти Італії на чолі з Почесним Консулом Марком Тозоном провели засідання
круглого столу, на якому обговорили шлях до енергетичної незалежності України.

«Україна споживає 63 млрд куб. м газу, імпорт складав близько 42-х. Аграрний
сектор має величезний потенціал заміщення природного газу біологічними видами
палива. Наша амбіційна мета, в разі максимального використання всіх можливих
альтернативних видів палива, це заміщення до 30 млрд куб. м газу», - сказала
директор Департаменту землеробства Мінагрополітики Тетяна Лазарь. 

Джерело: Мінагрополітики

ХЕРСОНЩИНА РОЗВИВАЄ 
АЛЬТЕРНАТИВНУ ЕНЕРГЕТИКУ

На Херсонщині прийнято рішення про надання дозволів на розроблення про-
ектної документації щодо відведення земельних ділянок загальною площею 4593,2
га для розміщення об’єктів альтернативної енергетики. На сьогодні на умовах орен-
ди у користування передано 4376 гектарів земель.

Джерело: Урядовий портал
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ЯК СТВОРИТИ УМОВИ, ЩОБ УКРАЇНСЬКИЙ 

СЕЛЯНИН  ТОРГУВАВ У ЄВРОПІ?
«Шувар» був обраний невипадково. По - перше, він

став одним із організаторів заходу, участь у якому
взяли фахівці аграрної галузі, представники владних
структур, громадських організацій, технічних проектів,
а також сільськогосподарські виробники з восьми
регіонів України. По-друге, оптовий ринок уже зажив
доброї слави серед вітчизняних аграріїв, бо всіляко
сприяє просуванню їхніх товарів на вітчизняних та

європейських ринках. І робить це доволі успішно, бо
знає вимоги, які там висуваються до сільськогоспо-
дарської продукції. Зокрема, й такі, що стосуються її
фасування, пакування, формування товарних партій і,
що дуже важливо, її безпечності. Тож одна з учасниць
конференції, заступник директора Департаменту агро-
промислового розвитку Херсонської обласної держав-
ної адміністрації Маргарита Степанова схвально оціни-
ла роль «Шувара» як своєрідного «вікна до Європи» для
вітчизняних аграріїв. І додала, що його можливостями
активно користуються її земляки: через «Шувар», за
попередніми підрахунками, вони вже спромоглися
реалізувати близько 5 тис. тонн городини і фруктів.

Важливо і те, що «Шувар» відкрив вікно не лише до
Європи, а й, як не дивно це  звучить, до України. Річ у
тому, що до останнього часу в нашій країні мало хто
зважає на дрібних та середніх сільгоспвиробників. У
нашій свідомості надійно закріпився стереотип, що

головними для них знаряддями праці залишаються
лопати, вила та граблі. А ще вони обробляють неве-
личкі земельні ділянки, котрі часом вимірюються
навіть не гектарами, а сотками. А коли так, то виникає
цілком слушне запитання – на що здатні такі сільгосп-
виробники? Хіба що прогодувати власні родини. Про
цілу країну навіть і мови не може бути.

Та реальність спростовує таку думку. Насправді
дрібні та середні сільгоспвиробники, до яких належать
малоземельні фермери та власники особистих
селянських господарств, суттєво впливають на напов-
нення та розвиток аграрного ринку. Зрештою, це
засвідчує і статистика, яку наводили учасники львівсь-
кої конференції. Так, директор місії Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) Джед Бартон навів такі
дані: українські сільгоспвиробники, які потрапляють
до категорії дрібних та середніх, виробляють понад
80% овочів та фруктів, їх частка в молочній продукції
складає 77%, в продукції птахівництва – 45%, у вироб-
ництві зерна – 20%. Не менш вражаючими цифрами
поділився і директор Департаменту економічного роз-
витку, аграрного ринку та інвестиційної політики
Міністерства аграрної політики та продовольства

Віталій Саблук. Згідно з ними, дрібні та середні сіль-
госпвиробники виробляють понад 60% м’яса, 98%
картоплі.

Тож розуміємо, що цей сектор вітчизняної сільської
економіки не лише не пасе задніх, а, навпаки, попри
відстале технологічне оснащення, гостру нестачу кош-
тів та інші проблеми, демонструє високу ефективність
та результативність роботи. На своїх майже 6 млн. гек-
тарах, за твердженням Віталія Саблука, вони вироб-
ляють стільки ж продукції, скільки й агрохолдинги. І це
при тому, що останні обробляють площу у кілька разів
більшу і до того ж використовують сучасну сільгосп-
техніку, не відчувають нестачі в обігових коштах, бан-
ківських кредитах, міндобривах тощо.

Та постає питання, хто візьметься реалізувати про-
дукцію, вирощену малими та середніми сільгоспви-
робниками, яка часто не складається у великі товарні
партії? Тривалий час на поставлене питання не знахо-
дилося відповіді. «Шувар» став одним із перших в
Україні оптових ринків, який не просто помітив власни-
ків фермерських та особистих господарств, а й пішов
на тісну взаємовигідну співпрацю з ними. Потребу в
ній засновник групи компаній «Шувар» Роман
Федишин аргументував досить просто: «Чи потрібен
оптовий ринок великому виробнику, який має свою
дистрибуцію, свої склади, який може самостійно
вийти на закордонні ринки? Мабуть, ми не надто їм
потрібні. Чи потрібен оптовий ринок дрібному та
середньому виробнику? Однозначно потрібен.
Приміром, чи повинен кожен дрібний виробник кар-
топлі будувати у себе сховище, налагоджувати пере-
робку? Для цього йому довелося б знайти дуже великі
інвестиції. Частково цю функцію ринок бере на себе».

Відомо, що в Україні окрім «Шувара» є й інші потуж-
ні оптові ринки. Та проблема полягає в тому, що вони
не завжди помічають дрібних та середніх сільгоспви-
робників, а нерідко навіть і не збираються їх помічати.
Мовляв, пропоновані ними до реалізації обсяги сіль-
ськогосподарської продукції не дуже вражають, тож
немає потреби на них навіть гаяти час. А в ринкових
умовах час, як відомо, – це гроші.

Отже, остаточно зламати психологію гігантоманії
на етапі реалізації агропродукції досі не вдалося.
«Шувар» продемонстрував, як це можна здійснити, та
його досвід поширено не на всі регіони. Хоча, запев-
нив Роман Федишин, ним вони охоче будуть ділитися
з усіма, хто демонструватиме до нього інтерес.

Інший організатор львівського заходу – Проект
USAID «АгроІнвест» продемонстрував свій підхід до
зазначеної проблеми. Він відстоює ідею, що Україні
потрібна комплексна система ринків, яка поряд з
оптовими включала б регіональні та фермерські
ринки. За підтримки Проекту розроблене попереднє
техніко - економічне обґрунтування такої системи під
умовною назвою «Зелені ринки», яка чітко показує, де
мають розміщатися різні типи ринків, щоб і продукція
знаходила місце збуту, і потужності не простоювали
порожніми, як це часто трапляється, коли оптовий
ринок не має навколо себе фермерських господарств,
які б «живили» його. Саме така система ринків, макси-
мально наближених до місць вирощування сільсько-
господарської продукції, дозволяє їй у свіжому вигля-
ді потрапити від поля до споживача, а також забез-
печити вихід на експорт.

Ці ідеї «АгроІнвест» реалізує в багатьох українських
регіонах. Серед пріоритетних – Херсонська область,
яка переважно спеціалізується на сільському госпо-
дарстві, особливо на такій його галузі, як плодоовочів-
ництво. Саме тут за сприяння Проекту «АгроІнвест»
будуються місцеві ринки, які вирізняються невелики-
ми розмірами, проте досить великими обсягами про-
дажів і здатні оперативно реагувати на ситуацію у
сфері реалізації сільськогосподарської продукції. За
словами Маргарити Степанової, Проект також надає
значну консультативну допомогу, бо аграрії мусять
знати не лише те, як вирощувати свою продукцію, але
і як її продавати. «Лише цього року спільно з Проектом
«АгроІнвест» ми провели велику кількість навчальних
семінарів, які охопили більшу частину нашої області».

Під час конференції підкреслювалося, що
«АгроІнвест» максимально сприяє формуванню
повноцінної збутової мережі, вагомою складовою якої
є сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.
Лише в Херсонській області, за інформацією

Маргарити Степанової, було організовано 10 таких
кооперативів, і всі вони успішно працюють.

Одна з проблем сьогодення, за словами Віталія
Саблука, полягає в тому, що дрібні сільгоспвиробники
не мають офіційного статусу виробника сільськогос-
подарської продукції. А отже, позбавляються змоги
вийти на організовані ринки і реалізувати на них за
легальними схемами і ринковими цінами результати
своєї праці. Однак, додав він, нині ця проблема вже
наблизилася до вирішення: у Міністерстві аграрної
політики та продовольства розробляються доповнен-
ня до чинного закону «Про фермерське господарст-
во». Згідно з ними, за бажання власники особистих

селянських господарств можуть переоформити їх у
фермерські господарства сімейного типу. Відтак,
вони долучаться до інших офіційно визнаних держа-
вою сільгоспвиробників, а це відкриє для них зовсім
нові можливості: зниження податкового навантажен-
ня, повноцінний вихід на організовані ринки збуту про-
дукції, можливість об’єднуватися в кооперативи, соці-
альний захист тощо.

«Коли ми спостерігаємо за тим, як розвивається
сільське господарство в Україні, стає очевидним, що
воно має потенціал вплинути на загальне економічне
зростання, підвищення добробуту українських гро-
мадян. А також спроможне зробити один із головних
внесків у забезпечення продовольчої безпеки в
світі», – наголосив Джед Бартон.

Потенціал вітчизняної аграрної галузі підтверджує і
Р о м а н
Федишин. Він
повідомив, що
ринок «Шувар»
долучатиметься
до всіх ініціатив,
які сприяють
розбудові мере-
жі реалізації
сільськогоспо-
дарської продук-
ції. «Ми підемо
на такі інвести-
ційно ємні про-
екти, як ство-
рення супермаркетів української продукції в Європі.
Переговори вже нині ведуться. І перший такий планує-
мо відкрити у Стокгольмі».

Михайло ВЕРНИГОРА,
Національний прес-клуб 

з аграрних та земельних питань
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ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТА ПОДАТКУ ЗА ЗЕМЛЮ

228S48S15

ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІР ОРЕНДНОЇ
ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ НОР-
МАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЯКОЇ НЕ
ПРОВЕДЕНО

У договорі оренди земельної ділянки,
укладеному з райдержадміністрацією, річ-
ний розмір орендної плати встановлено у
грошовому виразі. Як у такому випадку з
метою сплати податкових зобов’язань
визначити розмір орендної плати за
земельну ділянку державної чи комуналь-
ної власності, нормативну грошову оцінку
якої не проведено та яка розташована за
межами населеного пункту?

Згідно з п. 288.4 ст. 288 Податкового
кодексу розмір та умови внесення оренд-
ної плати за земельні ділянки державної та
комунальної власності встановлюються у
договорі оренди між орендодавцем та
орендарем.

Водночас п. 288.5 цієї статті визначено,
що розмір орендної плати за такі земельні
ділянки встановлюється в договорі, але
річна сума платежу не може бути меншою,
ніж 3% нормативної грошової оцінки, та не
може перевищувати, зокрема, для інших
земельних ділянок, наданих в оренду, 12%
нормативної грошової оцінки.

Укладення договору оренди земельної
ділянки із земель державної або комуналь-
ної власності здійснюється на підставі
рішення відповідного органу виконавчої
влади або органу місцевого самовряду-
вання — орендодавця.

Договір оренди землі — це договір, за
яким орендодавець зобов’язаний за плату
передати орендареві земельну ділянку у
користування на певний строк, а орендар
зобов’язаний використовувати земельну
ділянку відповідно до умов договору та
вимог земельного законодавства.

Постановою Кабінету Міністрів України
від 03.03.2004 р. № 220 «Про затверджен-
ня Типового договору оренди землі»
затверджено форму Типового договору
оренди землі, згідно з якою орендна плата
за земельні ділянки державної та кому-
нальної власності встановлюється із
зазначенням відсотків від нормативної
грошової оцінки або розміру земельного
податку.

Форми розрахунку розміру орендної
плати за земельні ділянки державної та
комунальної власності, грошову оцінку
яких не проведено, а також за земельні
ділянки, грошову оцінку яких проведено,
затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1724
«Деякі питання оренди земель».

У вищезазначеному випадку податкове
зобов’язання з орендної плати за земель-
ну ділянку, розташовану за межами насе-
леного пункту, нормативну грошову оцінку
якої не проведено, встановлено у договорі
оренди.

Водночас якщо у договорі оренди роз-
мір орендної плати в порушення вимог
типового договору оренди землі встанов-
лено у грошовому виразі, то орендарю

доцільно звернутися до орендодавця, з
яким укладено договір оренди, з приводу
приведення його у відповідність із вимо-
гами чинних нормативно - правових актів.

ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ ПІД БУДІВЛЕЮ, ЩО ПЕРЕБУ-
ВАЄ У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

Виробнича будівля перебуває успільній
власності кількох юридичних осіб, а право
власності на земельну ділянку під такою
будівлею оформлено на одну з таких осіб.
Хто є платником земельного податку за
земельну ділянку, на якій розташовано
будівлю?

Відповідно до статей 269 та 270
Податкового кодексу платниками земель-
ного податку є власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв) та землекористува-
чі, а об’єктами оподаткування — земельні
ділянки, які перебувають у власності або
користуванні, та земельні частки (паї), які
перебувають у власності.

Як визначено частиною першою ст. 86
Земельного кодексу, земельна ділянка
може перебувати у спільній власності з
визначенням часток кожного з учасників
спільної власності (спільна часткова влас-
ність) або без визначення часток учасників
спільної власності (спільна сумісна влас-
ність).

Спільною частковою власністю є влас-
ність двох чи більше осіб із визначенням
часток кожного з них у праві власності (ст.
356 Цивільного кодексу України (далі —
Цивільний кодекс)). Спільною сумісною
власністю є спільна власність двох або біль-
ше осіб без визначення часток кожного з
них у праві власності (ст. 368 цього
Кодексу).

Згідно з п. 286.6 ст. 286 Податкового
кодексу за земельну ділянку, на якій розта-
шовано будівлю, що перебуває у спільній
власності кількох юридичних або фізичних
осіб, податок нараховується з урахуванням
прибудинкової території: 

- кожному з таких осіб у рівних
частинах — якщо будівля перебуває у спіль-
ній сумісній власності кількох осіб, але не
поділена в натурі, або одній з таких осіб —
власників, визначеній за їх згодою, якщо
інше не встановлено судом;

- пропорційно належній частці кож-
ної особи — якщо будівля перебуває у
спільній частковій власності;

- пропорційно належній частці кож-
ної особи — якщо будівля перебуває у
спільній сумісній власності і поділена в нату-
рі.

При переході права власності на будів-
лю, споруду (їх частину) податок за земель-
ні ділянки, на яких розташовано такі будівлі,
споруди (їх частини), з урахуванням прибу-
динкової території сплачується на загаль-
них підставах з дати державної реєстрації
права власності на нерухоме майно (п.
287.6 ст. 287 Податкового кодексу).

Водночас підставою для нарахування
земельного податку є дані Державного

земельного кадастру (п. 286.1 ст. 286
цього Кодексу).

Отже, якщо будівля перебуває у спіль-
ній сумісній власності кількох осіб та не
поділена в натурі, то податок за земельну
ділянку, на якій розташовано таку будівлю,
сплачується з урахуванням прибудинкової
території у рівних частинах кожним спів-
власником такої будівлі або однією з таких
осіб - власників за їх згодою.

Якщо право власності на земельну
ділянку, на якій розташовано будівлю, що
перебуває у спільній власності кількох
юридичних осіб, оформлено на одну з
таких осіб, то така особа є платником
земельного податку відповідно до даних
Державного земельного кадастру.

Якщо будівля перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб і поділена в
натурі, або перебуває у спільній частковій
власності, то податок за земельну ділянку,
на якій розташовано таку будівлю, сплачу-
ється кожним співвласником будівлі про-
порційно належній йому частці з урахуван-
ням прибудинкової території.

НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО РОЗМІР
НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Чи потрібно щороку при поданні подат-
кової декларації із земельного податку
надавати до відповідного податкового
органу довідку про розмір нормативної
грошової оцінки земельної ділянки та чи
можна надати копію такої довідки?

Податковим кодексом не передбачено
обов’язковості щорічного надання платни-
ком земельного податку довідки про роз-
мір нормативної грошової оцінки його
земельної ділянки. Така довідка відповідно
до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу в
обов’язковому порядку надається лише в
окремих випадках: при поданні першої
декларації (фактичного початку діяльності
як платника земельного податку), а надалі
— у разі затвердження нової нормативної
грошової оцінки.

При цьому Податковим кодексом не
обумовлено надання разом із податковою
звітністю із земельного податку оригіналу
чи копії довідки (витягу) про розмір норма-
тивної грошової оцінки земельної ділянки.

Отже, щороку при поданні податкової
декларації із земельного податку не
потрібно надавати до відповідного подат-
кового органу довідку (витяг) про розмір
нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, а подавати оригінал чи копію такої
довідки (у визначених законодавством
випадках) — вирішує платник.

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТНИКОМ ФСП
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗА ДОГОВОРА-
МИ ЕМФІТЕВЗИСУ

Сільськогосподарське підприємство є
платником ФСП і має намір укласти з влас-
никами земельних ділянок договори емфі-
тевзису. Чи повинні включатися до об’єкта
оподаткування ФСП площі сільськогоспо-
дарських угідь, що використовуватимуться

за договорами емфітевзису?

Емфітевзис є одним із видів права на
землю, визначених розділом ІІІ
Земельного кодексу. Згідно зі ст. 1021
цього Кодексу це право користування
чужою земельною ділянкою для сільсько-
господарських потреб, що виникає на під-
ставі договору між власником земельної
ділянки та особою, яка виявила бажання
користуватися цією земельною ділянкою
для таких потреб, відповідно до
Цивільного кодексу України. Укладення
договорів про надання права користуван-
ня чужою земельною ділянкою для сіль-
ськогосподарських потреб здійснюється
відповідно до Цивільного кодексу з ураху-
ванням вимог Земельного кодексу.

Право користування земельною ділян-
кою для сільськогосподарських потреб
(емфітевзис) є речовим правом на чуже
майно (ст. 395 Цивільного кодексу).

Відповідно до п. 2 ст. 4 Закону України
від 01.07.2004 р. № 1952-IV «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» обов’язковій дер-
жавній реєстрації підлягають речові права
та обтяження на нерухоме майно, розмі-
щене на території України, що належить
фізичним та юридичним особам, державі в
особі органів, уповноважених управляти
державним майном, іноземцям та особам
без громадянства, іноземним юридичним
особам, міжнародним організаціям, іно-
земним державам, а також територіаль-
ним громадам в особі органів місцевого
самоврядування, зокрема право користу-
вання земельною ділянкою для сільсько-
господарських потреб (емфітевзис).

Порядок оподаткування ФСП встанов-
лено главою 2 Податкового кодексу. Так,
відповідно до п. 302.1 ст. 302 цього
Кодексу об’єктом оподаткування ФСП є
площа сільськогосподарських угідь (ріллі,
сіножатей, пасовищ і багаторічних насад-
жень) та/або земель водного фонду (внут-
рішніх водойм, озер, ставків, водосховищ),
що перебуває у власності сільськогоспо-
дарського товаровиробника або надана
йому у користування, у тому числі на умо-
вах оренди.

Згідно з п. 308.1 ст. 308 Податкового
кодексу сільськогосподарські товарови-
робники для набуття і підтвердження ста-
тусу платника ФСП щороку, до 20 лютого,
подають станом на 1 січня поточного року
перелік документів, зокрема відомості
(довідку) про наявність земельних ділянок.
У такій довідці зазначаються дані про кож-
ний документ, що встановлює право влас-
ності та/або користування земельними
ділянками, у тому числі про кожний договір
оренди земельної частки (паю).

Тому земельні ділянки, щодо яких укла-
дено договори емфітевзису з їх власника-
ми, включаються до об’єкта оподаткуван-
ня ФСП за умови державної реєстрації
права користування земельними ділянка-
ми у встановленому чинним законодав-
ством порядку.
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Міняю автомобіль на 100 тон пшениці.
Позашляховик, марки «Jeep Cherokee», 

2008 року випуску, пробіг 200 тис. км., двигун 2,8,
дизель, коробка автомат.

Місце знаходження - Київська область.
Телефон: 063 – 628 – 64 - 77

ПРОДАМ

Продам або обміняю сівалку 
«John Deere 7000», 8 рядів, для посіву кукурудзи, соняш-

ника. Знаходиться в Київській області.
Тел.: 063 – 628 – 64 - 77

Для захисту інтересів фермерів та наших партнерів від недобросовісних
постачальників послуг та платників наводимо їх перелік.

За наявності у вас інформації про подібні факти просимо надсилати її на нашу
електронну адресу – farmexpo@ukr.net

- ПАТ «ТАКО», Житомирська область – неправомірний захват урожаю кукурудзи
з площі 34 га фермерського господарства «НОНА», Житомирська область.

- ТОВ «А.Т.К.». смт. Любар, Житомирська область -   самовільне захоплення
земельної ділянки, що знаходиться в оренді СФГ «На Валах», Житомирської
області.

- Головне управління агропромислового розвитку Львівської ОДА та ЛОВ АПК
«Львів - Експоцентр» - заборгованість перед ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ» за участь у
виставці «АГРО – 2012» та за участь у виставці «Фермер України - 2013».

- ВАТ «Вібросепаратор», м. Житомир - заборгованість перед ТОВ «ГОСПОДАР
ЕЦ» за участь у виставці «Фермер України - 2012» у сумі 3150,00 грн.

- ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», м. Біла Церква - заборгованість перед ТОВ
«ГОСПОДАР ЕЦ» за участь у виставці «Фермер України - 2013» у сумі 2 366,00 грн.

УВАГА – ШАХРАЇ!

ПОШУК ІНВЕСТОРІВ 
ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

До уваги власників фермерських господарств, які шукають інвестиції для роз-
витку чи бажають укласти форвардні контракти для вирощування сільськогоспо-
дарської продукції!

Редакція газети «Вісник Фермер України» збирає запити від господарств з
наступним безкоштовним розміщенням цих оголошень в газеті та на інтернет-
сторінках Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Союзу сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Для цього необхідні наступні данні:
Назва господарства, повна адреса знаходження (друкується лише область та

район), кількість землі в обробітку та потенційні можливості розширення за раху-
нок оренди, напрямок діяльності (зерновий, овочівництво, тваринництво і т.ін.),
мета отримання інвестицій чи об’єм можливого форвардного контракту, телефон
для зворотнього зв’язку.

Данну інформацію направляти по електронній пошті – farmexpo@ukr.net, фак-
сом – 044-501-78-23, 501-78-24, поштовим відправленням – 01042, м. Київ, вул..
Патріса Лумумби, 21, оф. 417, ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ» (Редакція газети «Вісник
Фермер України»)

ЯК ПЕРЕВІРИТИ «БІОГРАФІЮ» ЯЛИНКИ

Громадяни, які щиро переймаються долею лісів нашої країни, вболі-
вають за збереження нашого довкілля та не бажаючі отримати подарунок
з Чорнобильської зони, повинні купувати новорічні ялинки лише зі спеці-
альною биркою, оскільки ялинка без бирки є незаконно зрубаною в лісі.

Кожен громадянин може самостійно, у зручний для нього спосіб пере-
вірити легальність новорічних ялинок, які він планує купити, декількома
способами:

- зателефонувати на гарячі телефонні лінії оперативних штабів (044)
209-69-37 або (044) 209-69-40. Назвавши номер бирки, якою маркована
ялинка чи партія ялинок, - отримати інформацію про місце і дату заготів-
лі, найменування підприємства, що здійснило заготівлю новорічних
дерев та його підпорядкованість;

- зателефонувати за номером гарячої лінії до оперативного штабу
обласних управлінь лісового та мисливського господарства (контакти на
сайті ОУЛМГ).

- походження ялинки можливо встановити зайшовши на сайт
http://www.ulk.gov.ua/index.php/forestcheckmain

Джерело: Прес-служба Держлісагентства

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТВАРИН
Нагальним завданням державної політики в аграрній сфері є впровад-

ження дієвої системи ідентифікації тварин. Це слугуватиме запорукою
забезпечення населення якісними продуктами, стабільної епізоотичної
ситуації, а також виходу вітчизняних виробників на світові ринки. 

Кінцева мета ідентифікації - захистити вітчизняного споживача м’ясо-
молочної продукції від неякісних товарів. В планах держави розміщувати
всю інформацію, що має відношення до якості продукту, на етикетці. Це
стане можливим, оскільки контролюючі органи зможуть відстежити шлях
проходження тваринної продукції, всі етапи її виробництва та, відповідно,
здійснювати постійний контроль за безпекою.

Чинне законодавство у сфері реєстрації та ідентифікації сільськогос-
подарських тварин передбачає бюджетне фінансування реєстрації худо-
би фізичних осіб, тим самим забороняючи останнім самостійно оплачу-
вати цю процедуру, що може стати причиною зриву реєстраційної кампа-
нії в 2015 р.

Вартість реєстрації варіюється від 22 до 49 грн за голову і для того,
щоб покрити витрати на цю процедуру, до кінця 2014 р.
Держветфітослужбі довелося вишукати 30 млн гривень.

Для проведення реєстраційної кампанії в 2015 р. необхідно або внести
зміни до законодавства, або ж закласти в бюджет на наступний рік кошти
на такі цілі.

Джерело: Мінагрополітики

Сумська область
Фермерське господарство

«Красноярське», що знаходиться в
Середино-Будському районі Сумської
області (за 60 км. від м. Шостка) шукає
інвесторів для спільного розвитку госпо-
дарства чи укладання форвардного конт-
ракту на сільськогосподарську продук-
цію. Господарство має у володінні 103 га
землі. Напрямок діяльності – картоп-
лярство. Можливо вирощування кукуруд-
зи, сої, соняшника. 

Тел.: 099-504-18-33

Чернівецька область
Фермерське господарство

«Зубриця», що знаходиться в
Сторожинецькому районі Чернівецької
області шукає інвестиції для будівництва
тваринницького комплексу для 400 голів
ВРХ на м’ясо. Господарство має у воло-
дінні 10 га землі, з можливістю оренди до
2000 га. Тел.: 096-932-61-45

Кіровоградська область
Фермерське господарство «Нива»,

що знаходиться в Голованівському районі
Кіровоградської області шукає інвестиції
для поповнення обігових коштів з метою
подальшого розвитку.

Господарство має в обробітку 350 га
землі з можливістю оренди до 400 тис. га.
Напрямок діяльності – вирощування зер-
нових та технічних культур.

Тел.: 050-333-55-43 

Рівненська область
Племінне фермерське господарство

«Нектар», що знаходиться в
Радивилівському районі Рівненської
області шукає інвесторів для подальшого
розвитку господарства чи укладання спо-
тових та форвардних контрактів на
поставку мальків риби різних порід.

Господарство володіє 250 га водойм.
Напрямок діяльності – рибництво та
бджільництво.

Тел.: 096-252-36-79

Фермерське господарство «Влада»,
що знаходиться в Млинівському районі
Рівненської області шукає інвесторів для
будівництва потужностей по переробці та
зберіганню овочів та заключенню конт-
рактів на поставку овочів (картопля,
морква, капуста – 10 сортів).

Господарство має в обробітку 200 га
землі. 

Напрямок діяльності – овочівництво.
Тел.: 067-306-21-52 

Київська область
Фермерське господарство «Зелені

гектари», що знаходиться в Обухівському
районі, Київської області шукає інвесто-
рів для розвитку господарства чи укла-
дання форвардного контракту на сіль-
ськогосподарську продукцію.
Господарство має у володінні 15,8 гекта-
рів землі, з можливості оренди до 500
гектарів. 

Напрямок діяльності – вирощування
зернових та технічних культур, переробка
свинарство. Шукаємо інвесторів для від-
новлення роботи свинокомплексу на
2000 голів, з розширенням до 6000 голів.

Тел.:050-888-73-02 

Республіка Литва
Приватна особа пропонує в оренду

земельну ділянку площею 7,33 га. Що
знаходиться в Молетському районі
Литовської республіки.

Орендар має право створити фер-
мерське господарство, що надасть мож-
ливість користуватися пільгами ЄС для
сільгоспвиробників та отримати вид на
проживання, та громадянство країни, що
входить до Європейського Союзу.

Тел.:098 – 049 – 12 - 02

Фермерське господарство
"Вікторія", що знаходиться в
Тернопільській області, Зборівського
району шукає  інвесторів для розвитку
господарства. Площа землі в обробітку
37 гектарів, з можливістю оренди до
100гектарів.

Тел.: 067 – 351 – 85 - 46

Сільськогосподарський обслуго-
вуючий кооператив  “Фермер -
Сервіс” шукає інвесторів

Ідея проекту – завоювання і утриман-
ня лідерських позицій на ринку
Рівненської та Волинської областей у
сфері реалізації сільськогосподарської
продукції та матеріально - технічного
забезпечення сільгоспвиробників.

Тел.: 067 - 402 – 32 - 26 - Корнійчук
Олег Петрович. E-mail: o.korn@mail.ru

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ШУКАЄ ІНВЕСТОРА
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«Мені інтернет потрібен для різних цілей, але основна мета, це бізнес. Оскільки в
нашому селі слабкий і нестійкий зв'язок у наземних провайдерів, то я вибрав супутнико-
вий інтернет, завдяки якому маю і хорошу швидкість, і надійний доступ», - розповідає
Юрій Нестеров з села Жовтневе, Голопристанського р - ну, що на Херсонщині. Про
високу якість послуги говорять і інші користувачі супутникового інтернету.

- Я в мережі з 1995 року, користувався доступом через 3 G - модем від Інтертелекому.
Але якість і швидкість доступу не влаштовували. Став шукати альтернативу і в Google знай-
шов інформацію про супутниковий інтернет, - згадує Олександр Крівякін з с. Слобідка
Малинського р - ну на Житомирщині. З 1 березня користуюся супутниковим інтернетом і
раджу його всім в сільській місцевості. До цих пір вважалося, що це якийсь захмарний варі-
ант підключення до інтернету, але насправді це просто, вигідно і найголовніше - надійно!

Що стосується вигоди, то підключення інтернету через  супутникову антену Tooway
дає можливість організувати «WI - FI» - мережу (вай фай). Абревіатура «Wi - Fi» означає
«Wireless Fidelity» - «бездротова точність». Придумуючи термін, розробники в рекламних
цілях використовували асоціацію з «Hi - Fi» - «висока якість».

Як правило, під «Wi - Fi» мається на увазі бездротова мережа, організована в багато-
квартирних будинках, офісах, аеропортах, у громадських закладах. Причому, для залу-
чення і зручності клієнтів в кафе, ресторанах, готелях доступ до «Wi - Fi» як правило без-
коштовний.

«Wi - Fi» отримали популярність через невисоку вартість їх розгортання. Адже не
потрібно прокладати дорогі кабелі, пробивати стіни, досить встановити «Wi - Fi» - роутер.
«Wi - Fi» дає всім абонентам рівноцінний доступ в інтернет без втрати якості. Оскільки
немає дротів, то пристрої автономні і мобільні, це може бути комп'ютер, ноутбук, план-
шет, мобільний телефон, телевізор. Об'єднавши фінансові ресурси для установки супут-
никової антени, кожен абонент може значно заощадити. Ну а тарифний план прийому -
передачі даних на швидкості від 5 Мбіт/с до 20 Мбіт/с вибирається індивідуально.

Ось і виходить, що супутниковий інтернет дає можливість фермерському госпо-
дарству або сільраді організувати доступ у всесвітню павутину всім своїм структурним
підрозділам. Доставку, встановлення та налагодження супутникової антени в будь - якій

точці України візь-
муть на себе фахів-
ці. Вартість цих
послуг становить
1500 гривень плюс
транспортні витра-
ти. До того ж при
підключенні до
с у п у т н и к о в о г о
інтернету оператор
надає один місяць
користування без-
коштовно!

Лариса Чайка

СУПУТНИКОВИЙ ІНТЕРНЕТ В СЕЛІ – 
ЦЕ МОБІЛЬНІСТЬ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ


