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ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 23-24 (369-370)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-31 ГРУДНЯ 2015 року 

ПІД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ СЕЛЯНИ 
ЗАХИЩАЛИ СВОЄ ПРАВО НА 

ІСНУВАННЯ ТА ВИМАГАЛИ ВІДСТАВКИ 
УРЯДУ ЯЦЕНЮКА!

ЯК 
«МІЛКІЛЕНДОВСЬКИЙ» 

«ПРОМЕТЕЙ» НА 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГРОШАХ 

БІЗНЕС КРУТИТЬ

До юридичної служби АФЗУ і редакції газети „Фер-
мер України” звернувся за допомогою фермер із Хмель-
ниччини Сергій Васильчук. Його ошукали, здавалося 
б, надійні партнери – Філія «Славутський маслоробний 
комбінат» Приватного підприємства «Консалтингова 
фірма «Прометей», яка входить до групи компаній «Міл-
кіленд – Україна»: молоко взяли, а гроші за нього майже 
пів-року не повертають. Оскільки подібна ситуація може 
повторитися з іншими фермерами, пропонуємо нашим 
читачам ознайомитися з інтерв’ю, яке взяв у Сергія Пе-
тровича наш кореспондент, і висловити свої пропозиції з 
цього приводу. Матеріал на сторінці 3 видання.

Під Верховною Радою, з ранку 17 грудня 2015 
року, почали збиратися селяни зі всієї України. До 
парламенту їх приїхало майже 15 тисяч чоловік — з 
усіх регіонів України. 

Ця акція була ініційована страйковим комітетом, 
сформованим із представників Асоціації фермерів і 
приватних землевласників України, Аграрного сою-
зу, Української аграрної конфедерації, Всеукраїнської 

аграрної ради, Аграрної партії України, Асоціації 
птахівників України, Українського клубу аграрного 
бізнесу і зібрала більш ніж 15 тисяч представників 
профільних аграрних асоціацій, фермерських органі-
зацій, жителів сіл і міст з вимогою збереження поло-
жень чинного Податкового кодексу щодо спеціально-
го режиму оподаткування аграрного сектору. Мате-
ріал та фотопідбірка з акції на сторінці 4 видання.

ПРОЕКТ АФЗУ ТА 
КОМПАНІЇ ПАТ 

«КВАЗАР» З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗАКУПІВЕЛЬ ТЕХНІКИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ НА 

АУКЦІОНАХ ЄВРОПИ ТА 
АМЕРИКИ..

Асоціація фермерів та приватних землевласників 
України починає співпрацю з українським підприєм-
ством ПАТ «КВАЗАР» по забезпеченню потреб ферме-
рів, фіксованих членів АФЗУ, високоякісною сучасною 
технікою та обладнанням, яке реалізується на аукціонах 
Європи та Америки. Здебільшого це майно збанкрутілих 
підприємств за дуже привабливими цінами.

Матеріал про це читайте на сторінці 5 видання.

КРЕДИТ 0%

4 грудня селяни Хмельниччини показали владі – їх 
терпець закінчився! 

Понад трьох тисяч фермерів, працівників сіль-
госппідприємств  та власників ОСГ, разом зі своєю 
сільськогосподарською технікою, тракторами та ван-
тажними автомобілями, зібралися в обласному цен-
трі, на площі перед обласною радою, щоб заявити 
про свій протест проти свавілля, що коїться в рідних 
селах.

Матеріал читайте на сторінці 2-3 видання.

МАШТАБНА 
АКЦІЯ ФЕРМЕРІВ 
ХМЕЛЬНИЧЧИНИ!

ЯКЩО ПРАЦЮВАТИ, ТО 
Й УСПІХИ БУДУТЬ

Будь-яка громадська організація чи політична пар-
тія сильна тоді, коли її центральний апарат базується на 
сильних первинних організаціях. Це відома істина, і не 
випадково в кулуарах конференції фермерів Житомир-
ської області, яка відбулася 18 грудня 2015 року, йшлося 
головним чином саме про діяльність районних асоціа-
цій та їх інвентаризацію. В кулуарах, але не в залі, і це 
помилка організаторів. Як писати новий статут АФЗУ 
та реєструвати його – питання не для широкого загалу, 
зрештою можна проект опублікувати на сторінках „Фер-
мера України” та й влаштувати обговорення. Натомість 
людей цікавило зовсім інше: як врятувати фермерський 
рух від розпаду в конкретному районі.

Коротке інтерв’ю з головою Асоціації фермерів та 
приватних землевласників Черняхівського району Олек-
сандром Дмитруком читайте на сторінці 6 видання.

«ЗОЛОТЕ ПОЛЕ» ЧЕР-
КАСЬКОГО ФЕРМЕРА

ВАСИЛЯ ДРАЧА
Інтерв'ю з головою фермерського господарства
"Златополь" читайте на сторінці 7 видання
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МАШТАБНА АКЦІЯ ФЕРМЕРІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ!
Організатором заходу стала обласна Асоціація фер-

мерів та приватних землевласників на чолі з Анатолієм 
Мендриком.

Від Асоціації фермерів та приватних землевласників 
України участь у заході брав заступник генерального ди-
ректора, головний редактор газети «Вісник Фермер Укра-
їни Михайло Данкевич та делегації фермерів з Київської 
області на чолі з віце-президентом Віктором Шереметою, 
Рівненської на чолі з віце-президентом Дмитром Україн-
цем.

Акція була ініційована великою кількістю звернень 
від сільгоспвиробників з фактами неправомірних дій 
представників ТОВ «АГРОХОЛДИНГ 2012», за яким сто-
їть нардеп Олександр Герега, та його політична сила, яку 
він протягнув в обласну раду ГО «За конкретні справи».

Прикриваючись «благими намірами» про захист се-

лян, власників земельних паїв, пропонуючи їм високі від-
сотки за паї (до 10 %), грошові винагороди та інші разові 
соціальні блага, представники цієї бізнес структури їз-
дять по селах, збирають власників паїв та пропонують їм 
розривати договори оренди земельних паїв з нинішніми 
господарствами та заключати їх з ними.

Звичайно, бідні старенькі та не працюючі, почувши 
що їм такі блага дають, та ще й прямо відразу, не відхо-
дячи так би мовити «від каси», згідні на все, не думаючи 
що буде завтра.

А завтра буде те, що існуюча система аграрних відно-
син буде зруйнована, замість 3 – 4 фермерів які є в селі, та 
дають постійну роботу   частині місцевих жителів, прийде 
великий агро холдинг пана Гереги, з надпотужною тех-
нікою, зі своїми трактористами та комбайнерами, виоре,

 Продовження на 3 сторінці видання

ОГОЛОШЕННЯ
В зв’язку з проведення обласних та районних звітних та звітно-виборчих конференцій про-

симо голів обласних Асоціацій надати в виконавчу дирекцію АФЗУ (т. 044-228-48-19, ел. пош-
та – farmasuk1@ukr.net та farmexpo@ukr.net ) інформацію про телефони, поштові та електронні 
адреси голів районних Асоціацій. Особливо звертаємо увагу на наявність електронних адрес. 
У випадку їх відсутності просимо надати допомогу головам районних Асоціацій у їх реєстра-
ції. Це необхідно для розбудови Асоціації фермерів та виконання статутних вимог. 

                             Президент АФЗУ Іван Томич

РІШЕННЯ РАДИ АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ ТА 
ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
26 листопада 2015 р.     м. Київ, пр-т 40 – річчя Жовтня, 93

По першому питанню порядку денного:
Розбудова АФЗУ як всеукраїнського селянського 

руху:
- запровадження фіксованого членства; - сплата 

членських внесків; - проведення обласних міжрайонних 
зборів фермерів; - інвентаризація обласних та районних 
АФЗ; - реєстрація та перереєстрація обласних та район-
них АФЗ відповідно до нового Статуту АФЗУ; - досвід 
роботи обласних АФЗ; - залучення ОСГ до АФЗУ (допо-
відає Президент АФЗУ І.Томич).

ВИРІШИЛИ:
1. Активізувати роботу обласних та районних АФЗ 

щодо запровадження фіксованого членства та сплати 
членських внесків.

Окремо Віце – Президентам АФЗУ відповідальни-
ми за обласні організації разом із головами обласних 
організацій вивчити причини незадовільної роботи об-
ласних АФЗ Полтавської, Миколаївської, Запорізької, 
Волинської, Вінницької, Луганської та розглянути їх на 
обласних конференціях. Провести роботу із залучення 
до АФЗУ не менше 20 % від загальної кількості фермер-
ських господарств в області. 

2. Продовжити час сплати і зарахування членських 
внесків з 01.12.2015 р. до 25.12.2015 р.

3. Відпрацювати нові принципи побудови районних 
АЗФУ на базі чотирьох обласних організацій: Київської, 
Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської.

4. Продовжувати роботу АФЗУ щодо приведення у 
відповідність статутів обласних і районних осередків до 
вимог чинного законодавства.

5. До прийняття нового кошторису та штатного роз-
кладу на наступному з”їзді АФЗУ перевести всіх пра-
цівників виконавчої дирекції на громадські засади, крім 
бухгалтера АФЗУ у зв”язку із невиконанням плану спла-
ти членських внесків за 2015 рік.

По другому питанню порядку денного:
 Про підготовку до чергового ХХVІ з”їзду АФЗУ 

(доп. Президент АФЗУ І.Томич).
ВИРІШИЛИ:

1. З 05 грудня 2015 року до 25 січня 2016 року облас-
ним АФЗ провести конференції на яких обрати делегатів 
на черговий  ХХVІ з”їзд АФЗУ за наступною квотою: 2 
делегата від 10 фіксованих членів обласної АФЗ, але не 
більше 20 - ти делегатів від області. Кількість делегатів 
фіксується за результатами сплати внесків та фіксованих 
членів  станом на 25 грудня 2015 року. Обласні органі-
зації, які у визначений термін не виконають план сплати 
членських внесків направляють на з”їзд учасників відпо-
відно до встановленої квоти.

2. Звернутися до обласних конференцій АФЗ щодо:
 - визначення способу і розміру фінансування прове-

дення чергового ХХVІ з”їзду АФЗУ;

- створення сруктур фермерської самооборони для 
захисту від порушення фермерських прав із ветеранів 
АТО;

- надання пропозиції щодо зміни розміру і порядку 
сплати членських внесків враховуючи потреби місцевих 
осередків АФЗ.

3. Провести чергове підсумкове засідання Ради АФЗУ 
в кінці січня 2016 року на якому визначити час, місце та 
кошторис проведення чергового ХХVІ з”їзду АФЗУ. 

По третьому питанню порядку денного (різне).
ВИРІШИЛИ:

1. Створити робочу групу  в наступному складі: голо-
ва Кириченко Л.П., члени: Заєць І.О., Наконечний Г.П., 
Махітко М.І., Гончаренко В.Г., Трет”як А.М., Слободя-
ник І.Л. для підготовки і представлення на розгляд чер-
гової Ради проекту плану дій по захисту рідної землі в 
умовах запровадження мораторію на ринок землі.

2. Доручити членам Ради АФЗУ Кириченку Л.П., Вар-
банцю В.В. за участю Генерального директора Укрдер-
жфонду Слободяника І.Л. і керівництва Одеської ОДА 
врегулювати проблемні питання у діяльності Одеського 
відділення Укрдержфонду.

3. Звернутися до всіх  фракцій, аграрного комітету та 
Голови Верховної Ради щодо передбачення у Державно-
му Бюджеті України на 2016 рік державної підтримки 
фермерських господарств у розмірі 150 млн. гривень на 
поворотній основі та 100 млн. гривень на безповоротній 
основі згідно існуючих програм.

4. Створити при АФЗУ Комітет фінансово – кредит-
ної політики під головуванням Ніколаєнка В.М., заступ-
ника Стрижака М.І. та визначити банківський рахунок 
для фінансування діяльності Комітету, а також для вико-
нання його мети створити громадський фонд підтримки 
фермерських господарств та сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів.

5. Направити від АФЗУ звернення до авторів зако-
нопроекту № 3002 та керівників фракцій про неприпу-
стимість його прийняття та відкликання їх підписів за 
підтримку в його голосуванні.

6. Звернутися з вимогою до коаліції парламенту, Уря-
ду та Президента України щодо негайного формування 
державної політики відповідно до коаліційної угоди пар-
ламенту щодо підтримки фермерських господарств шля-
хом прийняття Закону України (№1599) та передбачення 
в Державному бюджеті фінансування сімейним фермер-
ським господарствам та сільськогосподарським обслуго-
вуючим кооперативам.

Всі рішення порядку денного прийняті одноголосно.

Президент АФЗУ І.Томич
Секретар М. Данкевич

ВІДБУЛАСЯ ЗВІТНО-ВИ-
БОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ФЕРМЕРІВ СУМЩИНИ

15 грудня в Сумському аграрному університеті відбулася 
звітно-виборна конференція Асоціації фермерів та приват-
них землевласників Сумської області, на якій було заслуха-
но звітну доповідь голови організації Михайла Махітко про 
проведену за рік роботу, почуто виступи та оцінку цієї діяль-
ності самими фермерами області, враховано їх пропозиції та 
побажання.

Як і в багатьох інших областях фермерів найбільше тур-
бують можливі зміни в законодавчому полі, які планують 
внести депутати Верховної Ради на черговому засіданні – це 
відміна спец-режиму ПДВ, який на сьогодні є єдиним фак-
тором підтримки сільськогосподарського товаровиробника і 
відміняти його можливо лише для тих сільгосппідприємств, 
які мають в обробітку понад 3 тисяч гектарів землі, тобто 
для агрохолдингів, а фермери повинні залишатися на діючій 
системі оподаткування. Тож і рішення страйкового комітету 
про проведення акції під стінами парламенту 17 грудня було 
схвалено та підтримано одноголосно.

За оцінкою багатьох виступаючих фермерів робота об-
ласної Асоціації за останній рік була значно покращена, 
проведено значну кількість організаційних заходів, підви-
щився рівень сплати членських внесків. Про це говорить і 
наявність більше ніж 50 фіксованих членів АФЗУ в області. 
Оцінюючи роботу обласної організації на задовільно ферме-
ри більшістю голосів довірили очолювати Асоціацію на на-
ступний період діючому голові Михайлу Махітко та обрали 
нову ревізійну комісію.

Також обговорювалися питання оренди землі, оподатку-
вання, створення сімейних фермерських господарств та їх 
державна підтримка, співпраця з різними громадськими, по-
літичними та навчальними організаціями аграрного сектору.

Про ситуацію в аграрній сфері області розповіли керів-
ник апарату сумської ОДА Олег Сухонос та заступник ди-
ректора департаменту АПР Петро Турчин, а також увазі фер-
мерів було запропоновано коментарі з податкових питань 
представника Головного управління Державної фіскальної 
служби області.

Заступник генерального директора АФЗУ Михайло Дан-
кевич, який був присутній на конференції як представник 
від АФЗУ, у своїй доповіді розповів фермерам про роботу 
республіканської Асоціації в цілому за нинішній рік, акцен-
тувавши увагу на запровадженні фіксованого членства та 
його перевагах для фермерів та презентував нові напрям-
ки діяльності по формуванню нової якості районних АФЗ 
відповідно до рішення 25 з’їзду АФЗУ щодо економічного, 
правового захисту фермерських господарств, підвищення їх 
конкурентоспроможності.

Окрім цього фермерам було запропоновано цікаві пре-
зентації від Кіровоградського заводу дозуючих автоматів, 
який виробляє сушарки для зерна та паливні котли, що пра-
цюють на альтернативних видах енергетики та Львівського 
НВП «Техноваги», що виробляють різноманітне вагове, ла-
бораторне та фасувальне обладнання, та ще ряду комерцій-
них банків та підприємств.

Михайло Данкевич
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ЯК «МІЛКІЛЕНДОВСЬКИЙ» «ПРОМЕТЕЙ» НА
ФЕРМЕРСЬКИХ ГРОШАХ БІЗНЕС КРУТИТЬ

Кор.: Василю Петровичу, як Ви стали фермером, 
який напрямок діяльності господарства,скільки землі 
маєте та що вирощуєте?

С.В.:Я, народився в селі Великий Правутин Славут-
ського району Хмельницької області в селянській ро-
дині. Маю з дружиною Марусею трьох діток. Старша, 
Людмила, навчається в Києві, в університеті імені Дра-
гоманова, на дизайнера інтер’єрів. Син Микола пішов 
батьківською стежкою: освоює агрономічну науку в Іва-
но-Франківському університеті імені Василя Стефаника. 
А найменша донька Люба ходить до 5-го класу.

У нашому селі 2002 року було утворене СТОВ „Ве-
ликоправутинське”, де я певний час працював за фахом, 
тобто агрономом. Згодом засновники сільгосппідприєм-
ства запропонували мені очолити його, і до 2004 року я 
був виконавчим директором.

Після ліквідації СТОВ „Великоправутинське”, я ви-
рішив шукати щастя не в кабінетах, а на землі. Отримав-
ши свій пай (1, 75 га), підготував необхідні документи і 
3 березня 2004 року зареєстрував фермерське господар-
ство „Обрій”. Багато односельчан прийшли до мене зі 
своїми паями. Відтак сьогодні в розпорядженні фермер-
ського господарства налічується 740 гектарів орної зем-
лі. Головний напрямок нашої діяльності – вирощування 
зернових культур: озимої пшениці, ярого ячменю, вівса, 
кукурудзи на зерно й на силос, озимого ріпака, сої, одно-
річних та багаторічних трав.

Окремий напрямок діяльності ФГ „Обрій” з першого 

дня належить тваринництву, зокрема розведенню вели-
кої рогатої худоби. То були часи, коли ця справа багатьом 
здавалася невигідною і навіть збитковою. Деякі з моїх 
колег не витримали, здали свої стада на ковбаси. Нам 
теж довелося нелегко, але жодної корови під ніж не пу-
стили, бо без потреби знищувати цих одвічних годуваль-
ниць є великим гріхом. А ще ми постійно думали про 
тих 30-х тваринників, які завдяки „Обрію” мали постій-
ну оплачувану роботу, і це не поблизу обласного центру, 
а в одному з найвіддаленіших сіл Славутського району.

Кор.: Яким чином Ви в попередні роки реалізували 
молоко? Що спонукало Вас укласти договір з „ПП КФ 
«Прометей» Філія Славутський маслоробний комбінат”?

С.В.: У перші роки ми здавали молоко до невелич-
кого маслоробного підприємства ТОВ „Агропрогрес”, і 
це всіх влаштовувало. Славутський маслозавод тоді не 
працював, для його реанімації не знаходилося інвесто-
рів. Аж ось у Славуті вони показалися, у вигляді ПП КФ 
«Прометей» Філія Славутський маслоробний комбінат. 
„Агропрогрес” почав швидко втрачати свої позиції, не-
вчасно розраховуватися з постачальниками молока. На-
томість відроджений Славутський маслоробний швидко 
нарощував потужності, а його сир добре продавався в 
Росії. Я тоді уклав з ними договір на половину нашого 
молока, а згодом, коли „Агропрогрес” зовсім здався, до-
мовилися й про другу половину. Протягом 10 років по-
спіль „Обрій” жодного разу не підвело своїх покупців, 
жодного разу не порушило бодай букву договору. Слід 
віддати належне й покупцям: вони завжди розраховува-
лися вчасно і до копійки, навіть у кризовому 2008-му. 
Звичайно, бували окремі випадки, коли гроші затриму-
валися, але такі затримки практикувалися як винятки, 
за взаємною згодою, і жодним чином не псували наших 
партнерських стосунків. Для мене, наприклад, не було 
проблемою отримати від масловиробників безвідсоткову 
позику під весняні польові роботи чи для інших потреб. 
Що сталося з ними цьогоріч, знають тільки керівники 
підприємства, але завод працює, молоковози їздять, обі-
гові кошти є, географія експортних поставок досягла Ки-
таю, тільки чомусь розладналася добре відпрацьована 
протягом багатьох років система розрахунків зі своїми 
традиційними постачальниками.

Кор.: Чи мали Ви особисті зустрічі з керівництвом 
підприємства-неплатника, щоб залагодити питання шля-
хом домовленості? Коли Ви вперше оскаржили дії свого 
покупця в суді? Яким було рішення? Чи допомагали Вам 
органи місцевої влади, до яких Ви зверталися?

С.В.: Ми неодноразово зустрічалися з керівниками 
„ПП КФ «Прометей» Філія Славутський маслоробний 
комбінат” віч-на-віч, пропонували зустрітися у високих 
владних кабінетах, міліції та прокуратурі, проте на будь-
яку з таких зустрічей вони не приходили, а намагалися 
відрядити своїх найманців, які нічого не вирішують без 
волі хазяїв.

У червні ми зробили остаточні акти звірки, припи-
нили постачання молока до цього підприємства, переда-
ли їм свою претензію і звернулися до суду. 29 липня суд 
мав розглянути наше подання, але відповідачі до судо-
вої зали не з’явилися, тому суд перенесли на 16 верес-
ня. Оскільки відповідачі й на це судове засідання знову 
не прибули, суд без них виніс рішення на нашу користь. 

Дивним чином це рішення довго десь мандрувало, ми 
отримали його аж 19 жовтня, а вже через 10 днів, тобто 
29 жовтня, винна сторона подала апеляцію на рішення 
суду. Апеляційний суд мав слухати справу 1 грудня, але 
представники «ПП КФ «Прометей» Філія Славутський 
маслоробний комбінат” знову не прибули до зали судо-
вого засідання. Відтак питання залишається невиріше-
ним, попереду, мабуть, ще не один суд, а тим часом ін-
фляція з’їдає наші гроші, і повернути їх цивілізованими 
способами не вдається.

Кор.: Чи не спричинили боргові проблеми фінансові 
втрати членів Вашого колективу?

 С.В.: Так, нам важко працювати в такій ситуації, 
адже ми розраховували на ці кошти для виконання гос-
подарських робіт, закупівлі кормів та обладнання для 
ферми, для здійснення польових робіт. Технологічний 
процес звичайно страждає, але зарплату працівникам та 
кошти за оренду паїв намагаємося виплачувати вчасно.

За нашими підрахунками ми вже зазнали збитків на 
суму понад 120 тисяч гривень. Хто нам їх поверне?

Кор.: Ваші побажання фермерам і Україні
С.В.: Я бажаю всім українським фермерам здоров’я, 

високих  врожаїв та надоїв, надійних і чесних партнерів. 
А особливо бажаю витримки, мужності, вміння трима-
ти удар і наполегливості у боротьбі за досягнення своєї 
високої мети. А Україні бажаю миру, Божого благосло-
вення і такої влади, яка приведе її до справжнього про-
цвітання.

Від редакції: Оскільки «ПП КФ «Прометей» Філія 
Славутський маслоробний комбінат” входить до управ-
ління компанією „Мілкіленд - Україна”, Асоціація фер-
мерів і приватних землевласників України звернула-
ся з офіційним запитом до цієї організації і отримала 
лист-відповідь за підписом директора ДП «Мілкіленд 
– Україна» М. П. Чумака в якому нас запевнили, що «… 
в найкоротші терміни будуть вчинені всі необхідні дії 
спрямовані на погашення наявної заборгованості перед 
фермерським господарством «Обрій». Лист датований 
11 грудням 2015 року. Нажаль, станом на 23 грудня жод-
ної копійки боржник не повернув. До того ж Апеляцій-
ний суд м. Києва, куди звернувся боржник «Прометей» 
відмовив йому в апеляції, тобто підтвердив, що суд пер-
шої інстанції правий і кошти фермерському господар-
ству потрібно повертати.

У нас немає жодного сумніву в тому, що кошти фер-
мерському господарству буде повернено, для цього ми 
зробимо все необхідне і не полишимо фермера в біді. Як 
варіант, наш юридичний відділ розглядаємо навіть мож-
ливість передачі за борги права власності на комбінат 
його кредиторам, а точніше господарствам з якими не 
здійснені розрахунки.

Також ми хочемо застерегти господарства, які по-
ставляють молоко на підприємства, що входять до гру-
пи компаній «Мілкіленд – Україна» бути обережними і 
не працювати з ненадійним партнером. Адже всім зро-
зуміло, що такі дії передують або ж розоренню підпри-
ємства, або ж ведуть до його навмисного банкрутства з 
метою зміни власника. В любому випадку поставщики 
можуть зазнати фінансових втрат.

Матеріал підготував 
Володимир Майський

МАШТАБНА АКЦІЯ ФЕРМЕРІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ!
Початок на 2 сторінці видання засіє та збере урожай з навколишніх полів, та й поїде собі 

геть. Будьте впевнені, і податки він буде платити не в цьо-
му селі, в кращому випадку в обласному центрі, а швидше 
десь в офшорній зоні.

Через якихось 5 років від села і слід простине.
Зникнуть і фермери. А допоможе їх знищити ще й 

наш Уряд, разом з народними депутатами, відмінивши на 
черговому засіданні пільговий режим ПДВ для аграріїв та 
запровадивши нову податкову реформу.

Тож вимоги у селян, що зібралися спочатку у примі-
щенні обласної філармонії, а потім на площі перед облас-
ною радою, були чіткі і однозначні: геть Герегу, ні коруп-
ції, не дамо знищити село, ні відміні ПДВ.

Відповідне рішення було розроблене організаторами 
акції, підтримане селянською громадою та зачитане пред-
ставниками селянського форуму на засіданні обласної 

ради, яка в цей час відбувалася.
Але пан Герега знав що його може чекати і основу для 

своїх дій готував заздалегідь. То ж представники його 
фракції в облраді відразу кинулися на захист  дій його 
структур і викид наперед заготовленої неправдивої інфор-
мації про цілі селянської акції.

Після довгих обговорень все ж було прийнято рішення 
доручити комісії по сільському господарству розібратися 
у ситуації, що виникла у земельних відносинах. Про це 
завірив і голова обласної ради Михайло Загородний, вий-
шовши до селян на площі.

Під кінець дня фермерські трактори роз’їхалися, але їх 
господарі обіцяли повернутися, якщо їх не почує влада, та 
герегівські «гінці» продовжать свої вояжі по області.

Михайло Данкевич,
прес-служба АФЗУ

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!!!
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ПІД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ СЕЛЯНИ ЗАХИЩАЛИ СВОЄ ПРАВО НА
ІСНУВАННЯ ТА ВИМАГАЛИ ВІДСТАВКИ УРЯДУ ЯЦЕНЮКА!

Акція протесту аграріїв відбувалася під гаслами: 
«Не дамо знищити Україну! Немає села – немає дер-
жави!». Виступаючі наголошували, що пропоноване 
урядом скасування з Нового року спеціального ре-
жиму ПДВ для аграрного сектору призведе до руй-
нування економічної системи, спровокує соціальну та 
політичну нестабільність у країні, руйнацію галузі та 
робочих місць на селі. На підтвердження своїх вимог 
селяни принесли під Верховну Раду «подарунки» для 
депутатів та урядовців – відрізані коров’ячі голови. 

А в зв’язку з тим, що уряд веде анти селянську, 
анти державну, спрямовану на знищення малого та 
середнього бізнесу політику, мітингуючи розпочали 
вимагати відставки діючого Кабінету міністрів на 
чолі з А. Яценюком. 

Страйкуючі були налаштовані стояти до кінця. 
Якщо ж депутати підтримають урядові пропозиції, 
селяни пообіцяли блокування транспортних магістра-
лей. Зокрема, на Черкащині аграрії вивели на трасу 
Київ-Одеса сільгосптехніку, погрожуючи в разі ска-
сування фіксованого сільськогосподарського податку 
і спецрежиму ПДВ перекрити рух автотранспорту. 

Учасники Всеукраїнського аграрного страйку 
звернулись з листом до депутатів, Кабінету міністрів 
і президента із закликом відхилити пропозиції Мі-

ністерства фінансів щодо скасування спеціального 
режиму ПДВ та фіксованого сільськогосподарського 
податку. 

Аграрії вважають неприпустимим ухвалення про-
екту Податкового кодексу, запропонованого Мініс-
терством фінансів України і зареєстрованого у Вер-
ховній Раді (законопроект №3630 «Про створення 
конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання 
економічної діяльності в Україні»). 

«Цей законопроект фактично знищує цілу низку 
галузей сільського господарства, що веде до зростан-
ня безробіття, зубожіння села і підвищення цін на 
українські продукти харчування», — йдеться в листі. 

Зокрема, законопроект передбачає скасування 
спецрежиму ПДВ на перехідний період — 2016 рік. 

Пропонується залишити тільки 25% акумульованих 
коштів і відновити відшкодування ПДВ при експорті 
зернових і технічних культур. 

Також, за словами аграріїв, реформа обмежує пра-
во використовувати єдиний податок 4-ї групи спро-
щеної системи оподаткування та ФСП тільки підпри-
ємствами, що мають оборот менше 2 млн грн., що 
еквівалентно 50 - 70 га землі в обробітку. Незважаючи 
на відсутність розрахунків на підтвердження того, що 
ці зміни призведуть до зростання доходів бюджету, 
Мінфін пропонує змусити фермерів вести відповід-
ний облік та готувати податкову документацію, що 
відкриває можливості для стягнення з них штрафів 
за помилки, розширює можливості для корупції і по-
кладає на сільгоспвиробника тягар адміністрування 
податку на прибуток. 

Враховуючи все сказане, сільгоспвиробники, чле-
ни Всеукраїнської Аграрної Ради, Асоціації фермерів 
та приватних землевласників України, Української 
аграрної конфедерації, Союзу птахівників України, 
Аграрного Союзу України, Українського клубу аграр-
ного бізнесу та Аграрної партії України закликали 
Уряд відкликати законопроект №3630 та, у випадку 
його подальшого доопрацювання, виключити з нього 
перераховані положення.

Акція селян закінчилася хоча й не великою, але 
перемогою. 

Проект бюджету-2016 побудують на основі старо-
го Податкового кодексу, про що заявив лідер фракції 
«Блок Порошенка» в ВРУ, народний депутат Юрій 
Луценко.

Він зазначив, що такої домовленості досягнуто під 
час перемовин між керівництвом уряду, Верховної 
Ради та лідерами фракцій. 

Також він додав, що податкове законодавство має 
бути частково змінено відповідно до угоди між Укра-
їною та Міжнародним валютним фондом та у зв’язку 
з необхідністю проведення певних структурних ре-
форм.

Михайло Данкевич, «Фермер України»

ЧОМУ ВЛАДА НЕ 
БАЖАЄ ПІДТРИМАТИ 

СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ 
ЧЕРЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПДВ?

Якими фактами можливо аргументувати дії влади в 
особі Мінфіну, а відповідно і Кабміну, по відміні спец 
режиму ПДВ, відміни фіксованого податку та спро-
щеної системи ведення бухгалтерського обліку для 
аграріїв? Адже аграрний сектор економіки України є 
бюджетоутворюючий та валюто формуючий і відміна 
єдиної підтримки у вигляді такої пільги по ПДВ може 
призвести до непередбачуваних наслідків для всієї га-
лузі та розорення великої кількості сільськогосподар-
ських товаровиробників.

На думку президента Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України Івана Томича це ціле-
спрямована дія уряду направлена на банкрутство фер-
мерських господарств та сільськогосподарських під-
приємств з метою розпродажі українських чорноземів 
і відсутності фермерського, селянського опору таким 
діям влади.

 Не допустити цього можливо лише згуртуванням 
та об’єднанням фермерів, селян для спільного захисту 
своїх інтересів та збереження власної землі!

Прес-служба АФЗУ
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ПРОЕКТ АФЗУ ТА КОМПАНІЇ «КВАЗАР» З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ ТЕХНІКИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ НА АУКЦІОНАХ ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ.

Займаючись купівлею обладнання для власних тех-
нологічних потреб в Європі і Америці, напрацювавши 
хороші зв’язки та систему роботи з аукціонними фірма-
ми і розуміючи потреби сільського господарства України 
в сільськогосподарських машинах і харчопереробному 
обладнанні, та знаючи проблемність придбання нового 
обладнання з-за існуючого курсу долара і кризи в Украї-
ні, підприємство запропонувало фермерам, через АФЗУ, 
свої послуги по підбору, купівлі і доставці під замовлен-
ня необхідного обладнання та техніки, придбаної через 
аукціони в Європі, які займаються розпродажем майна 
збанкрутілих компаній. 

Вартість такого обладнання може опускатися до 10 - 
15% від вартості нового обладнання. Діапазон можливих 
постановок дуже широкий: від тракторів і комбайнів та 
навісного обладнання до них, ліній з виробництва ковбас 
або йогуртів і т. ін.. Обладнання може придбаватися  як з 
окремими одиницями, так і в комплексі цеху або заводу.

Так, наприклад, на аукціоні 16.11.2015 р. в Бельгії 
розпродавався молокозавод, 

у тому числі пастеризатори з нержавіючого заліза на 
826 літрів, тиск 10 бар, температура до 120 гр.С; вер-
тикальні силоси від 25 до 110 тонн, також з нерж.сталі, 
теплообмінники, установки з виготовлення пляшок,  лі-
нії розливу і упаковки. Були куплені тільки вертикальні 
силоси місткістю 25 тонн і кілька одиниць іншого об-
ладнання. Решта 95% обладнання, у тому числі пастери-
затори, лінія виготовлення пляшок і розливу, 110-тонні 
силоси та ін., всього близько 90 позицій, продавалися 
25.11.2015 р. за ціною металобрухту. Все обладнання 
цілком було продано за 30 тис. євро. Правда тут немає 
вартості демонтажу і транспортування. Наприклад, де-
монтаж 110-тонного силосу, власною вартістю близько 
3000 євро, коштував 1950 євро.

ПАТ «КВАЗАР»  готове,  під замовлення, знайти об-
ладнання, придбати його на аукціоні, доставити його в 
Україну і поставити Замовнику в зазначене місце.

Але замовлення повинен бути дуже конкретним по 
функціях обладнання, його призначенням, продуктив-
ності. Після першої фази опрацювання питання Замов-

нику будуть запропоновані варіанти з фотографіями, 
орієнтовні ціни і терміни. Після чого вже будуть про-
водитися конкретні детальні переговори та укладення 
договору. Після призначення дати аукціону, признача-
ється і дата можливого огляду обладнання на місці із 
з’ясуванням всіх питань щодо комплектації і запчастин. 
Якщо нескладне обладнання і достатньо буде візуально-
го огляду, то це може зробити наш фахівець в Європі. 
Але можливо, буде потрібен виїзд фахівця Замовника в 
Європу на огляд обладнання. 

Якщо наша пропозиція може Вас зацікавити, то ми 
готові до співпраці. Але хотілося б застерегти від фінан-

сово незабезпечених замовлень, щоб ми не витрачали 
час і сили даремно. Ми не банк, і ні про які кредити або 
відстрочки платежів після доставки в Україну мова йти 
не може.

Як правило, оплата придбаного обладнання повин-
на бути проведена протягом 48 годин після закінчення 
аукціону. І обладнання має бути демонтовано і вивезе-
но в зазначений в умовах аукціону термін. Для простого 
обладнання, як правило, цей термін складає 1 тиждень. 
Це все ми можемо проводити за свій рахунок, але в нас 
мають бути гарантії отримання грошей після достав-
ки обладнання в Україну. Тому для підвищення відпо-
відальності Замовника в контракті буде передбачений 
частковий аванс.

Крім цього на завершальній стадії придбання облад-
нання у нас повинен бути тісний контакт з Замовником. 
Спочатку для вибору оптимального обладнання за ціною 
і якістю. Та потім під час аукціону - ми повинні з ним 
оперативно радитися по можливості підвищення ціни 
під час торгу.

Так середнє підвищення ціни від стартової по пе-
реробці м’яса і молока склало менше 10%. По лініях 
фасування та етикетування приблизно таке ж. Позиції 
типу коптильних, парових і жарових шаф йшли за ціною 
близькою до стартової. А з обладнання для виробництва 
морозива ціна подвоїлася. Так гомогенізатор при стар-
товій ціні 5 тис. євро був проданий за 23 тис. євро. За 
стільки ж,  як великий молокозавод.

Зараз ми працюємо над замовленнями по лініях ви-
готовлення і розфасовки фруктових і овочевих соків, то-
матної пасти; лініях виготовлення сухого молока; лініях 
забою та розбирання свиней до напівтуш.

Для прикладу та порівняння цін ми наводимо деякі 
позиції по сільськогосподарській техніці які були, чи бу-
дуть, виставлені на європейських аукціонах.

Якщо ця тема може бути для Вас цікавою, ми готові 
до контакту та обговорення деталей.

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

Довідкова інформація про ПАТ «КВАЗАР».
Підприємство займається сонячною енергетикою. 

Виготовляє сонячні модулі за повним технологічним 
циклом, починаючи від сировини і виготовлення фото-
елементів, і закінчуючи розробкою проектів і будівни-
цтвом сонячних систем під ключ. Систем, як просто 
для вироблення електроенергії, так і для різних інших 
потреб. Будь то опріснення засолених вод, зрошення 
або система управління нафтопроводом. Займається 
цим уже 20 років. До 2013 року вся продукція йшла на 
експорт в Європу і Північну Америку, поки в Україні не 
почали розуміти актуальність цього напряму.

В Україні ціна на електроенергію зростає і буде 
зростати, тому ефективність альтернативних дже-
рел енергії буде підвищуватися. З урахуванням чинного 
в Україні законодавства сонячна енергетика стає ви-
гідною справою як для юридичних, так і для фізичних 
осіб. Вона вирішує проблеми не тільки власного енер-
гозабезпечення, але і захисту від інфляції, оскільки 
скидання виробленої електроенергії в мережу здійсню-
ється за «зеленим тарифом», який в Україні фіксуєть-
ся в євро. А сонячні станції практично не вимагають 
обслуговування.

Детальнішу інформацію про підприємство мож-
ливо отримати за посиланням на сайті в інтернеті 
– www.kvazar.com».
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Замовлення № 157813

ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ ФЕРМЕРІВ ЖИТОМИРЩИНИ

18 грудня 2015 року фермери Житомирщини підводили 
підсумки діяльності обласної організації за минулий період 
та обговорювали перспективи розвитку на 2016 рік. 

Хоча й фермерів на цей раз зібралося значно більше 
ніж на попередній конференції, яка відбулася 9 місяців 
тому, складалося враження що нічого нового в їх житті 
не відбулося. Проблеми озвучувалися ті ж самі, а реаль-
ної роботи видно не було. Навіть питання запроваджен-
ня фіксованого членства, яке стояло одним з першим в 
порядку денному не було розглянуто та обговорено як 
слід. Про сплату членських внесків та інвентаризацію 
районних Асоціацій також мова не йшла – а це голов-
не в роботі громадської організації. Значну частину часу 
було витрачено на просте питання доцільності прийнят-
тя статуту який запропонований АФЗУ та є основою для 
роботи в інших областях, та питанню хто його буде ре-
єструвати.

На конференції було обрано делегатів та учасників на 
черговий з’їзд АФЗУ, який заплановано на кінець лютого 

2016 року, але по причині низької сплати внесків таких 
було лише 2 від всієї області, в якій налічується понад 
700 фермерських господарств.

Але необхідно відмітити і певні позитивні зрушення 
в роботі фермерської Асоціації, особливо це відчуваєть-
ся на певному зростанні активності роботи районних 
організацій, які розуміють, що захист їх прав залежить 
в першу чергу від активності та небайдужості самих 
фермерів. Підтвердженням цього став виступ голови 
Асоціації Черняхівського району Олександра Дмитру-
ка, молодого фермера який займається тваринництвом. 
Його бажання активізувати роботу районної ланки орга-
нізації спонукало нас взяти у нього коротке інтерв’ю, яке 
ми друкуємо на сторінках цього номеру газети. Михайло 
Данкевич

Прес-служба АФЗУ

ЯКЩО ПРАЦЮВАТИ, ТО Й УСПІХИ БУДУТЬ
Олександр Дмитрук, молодий фермер, займається 

тваринництвом. Присутнім на обласній конференції фер-
мерів сподобалося його прагнення активізувати роботу 
районної ланки АФЗУ, його пошук нових підходів до ви-
рішення проблем, а головне – розуміння того, що захист 
фермерських прав залежить насамперед від активності та 
небайдужості самих фермерів.

Кор.: Олександре,розкажіть коротко про себе та 
Ваше фермерське господарств.

О.Д.: Мене звати Дмитрук Олександр Миколайович, 
32 роки, одружений, маю двох синів. У сільському госпо-
дарстві працюю вже понад 10 років. Я голова фермерсько-
го господарства «ВІТАМ», основним напрямком діяльно-
сті котрого є свинарство. Утримуємо понад 100 свинома-
ток, роботи з ними вистачає. В оренді маю близько 100 га 
землі, 40 з яких засіяв цього року соєю.

Кор.: Фермерські справи в області, районі.Ваші думки 

щодо покращення роботи.
О.Д.: Приховувати не стану: згасає фермерський рух і 

в районі, і в області. Причиною цьому явищу є політична 
пасивність фермерів, і вона, на жаль, не випадкова: люди 
не вірять владі, керівництву АФЗУ, навіть своїм побрати-
мам-фермерам. Кожен замкнувся в своєму господарстві 
та живе сподіваннями, що його хата скраю. При цьому ча-
сто забувають, що саме крайня хата найчастіше першою 
горить.

Кор.: Ваші думки щодо покращення роботи.
О.Д.: Я вже поділився ними зі своїми однодумцями з 

районної АФЗ. Загалом вони такі: РОЗПОЧАТИ ПРОЦЕС 
НАЛАГОДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ, ЗВ’ЯЗКІВ, БУДЬ- 
ЯКИХ ІНШИХ ЗАКОННИХ ВІДНОСИН МІЖ ФЕРМЕ-
РАМИ І ПРИВАТНИМИ ЗЕМЛЕВЛАСНИКАМИ ДЛЯ 
ОТРИМАННЯ ВИГОДИ КОЖНИМ ІЗ УЧАСНИКІВ.

Кор.: Для декларації звучить непогано. А як це вигля-

датиме на практиці?
О.Д.: Сподіваюся і вірю, що об’єднавчим центром 

для дрібних і середніх сільгоспвиробників стане районна 
Асоціація фермерів і приватних землевласників Черняхів-
щини. Вона ніколи не працювала і навіть не була як слід 
створена, але сьогодні ми повинні її створити. Це буде 
принципово нова організація, аналогів якої ніде немає. Це 
симбіоз асоціації, холдингу та ВАТ. Створювати і працю-
вати, бути учасником в ній буду не я один, а фермери і 
приватні землевласники, які усвідомлять корисність такої 
співпраці, повірять мені й моїм побратимам, будуть спла-
чувати внески і виконувати статут АФЗУ. Головне – пра-
цювати щодня і щогодини, тоді й успіхи будуть.

Кор.: Хотілося б зустрітися з Вами через 100 днів, 
поговорити про реалізацію Ваших програм.

О.Д.: Ми також зацікавлені в такій зустрічі, запросимо.
Спілкувався Володимир Майський

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ВІДУМЕРЛОЇ СПАДЩИНИ
Відповідно до статті 140 Земельного кодексу Украї-

ни, однією з підстав припинення права власності на зе-
мельну ділянку є смерть власника та відсутність у нього 
спадкоємця.

Якщо у померлої особи, котра мала право власності 
на земельну ділянку на підставі рішення ради, за запо-
вітом і за законом спадкоємців не виявилось, або у ви-
падку усунення їх від права на успадкування чи через 
неприйняття ними спадщини, а також при відмові від її 
прийняття — відповідно до частини першої статті 1277 
Цивільного кодексу України і до заяви органу місцевого 
самоврядування (за місцем відкриття спадщини) суд ви-
знає спадщину відумерлою.

Наведемо деякі аспекти застосування цих право-
вих норм на практиці.

Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється 
до визнання її відумерлою. Згідно зі статею 1283 Цивіль-
ного кодексу України охорона спадкового майна здійс-
нюється в інтересах спадкоємців, відмовоодержувачів, 
кредиторів спадкодавця задля збереження майна до при-
йняття спадщини спадкоємцями.

До моменту подачі заяви щодо визнання спадщини 
відумерлою органи місцевого самоврядування розміщу-
ють у ЗМІ інформацію щодо охорони спадкового майна.

З метою подання заяви про визнання спадщини віду-
мерлою територіальні органи земельних ресурсів пере-
дають сільським (селищним) радам список не витребу-
ваних земельних часток (паїв) померлих осіб відповідно 
до сертифікатів на право на земельну частку (пай), а та-
кож довідки, про те, що за весь період ніхто не звертався 
до управлінь Держгеокадастру відносно цих земельних 
ділянок, земельних часток (паїв).

Заява про визнання спадщини відумерлою подається 
після того, як мине один рік з часу відкриття спадщини.

Органи місцевого самоврядування зобов'язані своє-
часно виявити таке майно та звернутися до суду з метою 
визнання його відумерлим. Згідно зі статтею 1221 Ци-

вільного кодексу України, місцем відкриття спадщини є 
останнє місце проживання спадкодавця.

Якщо постійне місце проживання спадкодавця неві-
доме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження 
нерухомого майна або основної його частини, а за від-
сутності нерухомого майна — місцезнаходження осно-
вної частини рухомого майна.

Заява про визнання спадщини відумерлою подається 
в порядку окремого провадження (відповідно до статті 
234 Цивільного процесуального кодексу України).

Спадщина, що визнана судом відумерлою, за місцем 
її відкриття переходить у власність територіальної гро-
мади (тобто у комунальну власність).

У разі належності до відумерлої спадщини сертифі-
ката на земельну частку (пай) на його зворотному боці 
робиться відмітка про передачу права на земельну част-
ку (пай) територіальній громаді.

Територіальна громада, яка стала власником відумер-
лого майна, зобов'язана задовольнити вимоги кредито-
рів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 
цього Кодексу.

Територіальна громада має право виділити земельну 
частку (пай) у натурі (на місцевості).

При зверненні до суду позивач, тобто орган місцево-
го самоврядування, відповідно до Декрету Кабінету Мі-
ністрів України «Про державне мито» сплачує державне 
мито та розмір витрат за інформаційно-технічне забез-
печення (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України №1258 від 21.12.05).

Якщо на території ради є громадяни, яким, згідно з 
рішеннями суду, поновлено право на земельну частку 
(пай), але на цей час відсутні землі запасу та резервного 
фонду для виконання рішень суду, то саме територіальна 
громада, у власність якої перейшло майно як відумерла 
спадщина, може за рахунок набутих у комунальну влас-
ність земельних ділянок задовольнити вимогу громадян 
про надання їм земельної частки (паю).

Обставини, які необхідно з’ясувати.
Визнання спадщини відумерлою здійснюється ви-

ключно в судовому порядку.
Спадщина, що визнана судом відумерлою, перехо-

дить у власність територіальної громади за місцем від-
криття спадщини.

Проте перед тим, як подавати заяву до суду про ви-
знання спадщини відумерлою, орган місцевого самовря-
дування має переконатись у тому, що у померлого немає 
спадкоємців, які б могли претендувати на спадщину, і у 
випадку визнання її відумерлою вимагати скасування рі-
шення.

У зв’язку з цим, перед тим як звернутися до суду із 
заявою, заявнику необхідно впевнитися в тому, що спад-
коємці взагалі відсутні або вони відмовилися від спад-
щини, не прийняли її, або були усунені від спадкування.

Окрім того, слід з’ясувати чи має спадкодавець утри-
манців, які мають спадкувати у п’яту чергу, чи були 
спадкоємці, які постійно проживали зі спадкодавцем 
(адже відповідно до ч. 3 ст. 1268 ЦК такі особи вважа-
ються такими, що прийняли спадщину, якщо вони про-
тягом шестимісячного строку не заявили про відмову від 
неї), хто може бути зацікавленою особою у справі, якою 
є спадкова маса, якими документами підтвердити належ-
ність майна померлому.

Також необхідним є подання документа про смерть 
спадкодавця.

Залежно від того, чи доведе заявник те, що у помер-
лого немає спадкоємців, суд вирішить питання про ви-
знання спадщини відумерлою.

 родичі померлого та інші особи, які могли успадку-
вати майно.

має заноситися до книги обліку таких договорів.

Продовження читайте в наступному номері видання

Юридичний відділ АФЗУ
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«ЗОЛОТЕ ПОЛЕ» ЧЕРКАСЬКОГО ФЕРМЕРА ВАСИЛЯ ДРАЧА
Немало довелося мені поїздити  по світу, але та-

ких пшеничних ланів, як у Золотоніському районі на 
Черкащині, ніде більше не зустрічав. Кожен колосок 
ніби викуваний із щирого червонного золота, а вся 
хлібна нива легко хвилюється під ласкавим придні-
провським вітром, ніби для того, щоб подорожні мог-
ли краще роздивитися на неї. Припускаю, що саме 
таку картину бачили перед собою наші пращури, коли 
дали одному з тутешніх містечок величну назву Зла-
тополь. Немає вже того містечка, але назву перейня-
ло селянське ( фермерське) господарство, засноване 
патріотом свого краю Василем Драчем. Пропонуємо 
читачам коротке передноворічне інтерв’ю з ним.

Серед золотого поля 

Кор: Розкажіть, будь ласка, як Ви стали фермером, 
коли створили власне господарство, та принагідно поді-
літься секретом: чому саме назвали його „Златополь”.

В.Д.: Я народився в Оситняжці, одному з сіл колиш-
нього Златопільського району. Був такий район на Чер-
кащині, і містечко Златопіль, відоме з середніх віків. По-
тім містечко, наполегливими стараннями більшовиць-
ких реформаторів, втратило своє значення як районний 
центр. 1959 року був ліквідований і Златопільський ра-
йон, і сам населений пункт. Його штучно „пришили” до 
міста Новомиргород, а назву потихеньку затерли. Обуре-
ні такою сваволею корінні жителі навіть у прийдешніх 
поколіннях пам’ятають, що вони не новомиргородці, а 
златопільці. Ось я й вирішив, що збережу цю горду назву 
в імені свого фермерського господарства, тільки замість 
осоружного „піль”, видуманого яйцеголовими горе-вче-
ними з Інституту мовознавства, повернув „поль”, що у 
древніх означало „поліс”, тобто місто. 

Створене в 1996 році фермерське господарство „Зла-
тополь” розташоване в селищі Дмитрівка Золотонісько-
го району Черкаської області. Його засновниками стали 
мої три сини, Анатолій, Володимир і Василь, та дружина 
Надія. Господарство тепер спеціалізується головним чи-
ном на вирощуванні зернових, бобових культур і насін-
ня олійних. А починали з вирощування овочів: збираю-
чи врожай з 60 га, забезпечували безперебійну роботу 
Переяслав-Хмельницького та Золотоніського плодокон-
сервних заводів. Все було ладком, аж поки переробники 
з Переяслава не „кинули” нас на 32 тисячі долларів. Від-
тоді я зарікся займатися овочами.

А ось тваринництвом потроху займаємося, бо не 
можна українцю без сала. Тож вирощуємо біля 300 сви-
ней та сотню овечок.

Кор: Чи багато землі в користуванні Вашого госпо-
дарства?

В.Д.: Це залежить від того, за якими критеріями оці-
нювати. Коли я отримав свій перший фермерський на-
діл 50 гектарів, то спочатку не знав, як його з розумом 
використати, а потім почали розвиватися, взяли в орен-
ду паї місцевих мешканців, і зараз маємо 400 гектарів. 
Щоправда, із цих земель польові угіддя складають лише 
половину, а решта розташовані в річковій долині Супою 
та недалекого від Дніпра. Проте в цьому є й плюси: на 
ті пойми ніхто не зазіхає, а ми там і сіно косимо, і тра-
ви-медоноси, і що захочемо.

Кор: Які Ваші стосунки з орендодавцями?
В.Д.: Моїх орендодавців аж 142, і це не тому, що я 

прагнув якоїсь гігантоманії, просто розміри паїв у наших 
краях дрібні. Проте всі ці люди з задоволенням мають 
справу з нашим господарством, а отримують плату за 
оренду з розрахунку 7 % від вартості паю. Деякі, таких 
близько 40 %, отримують належне натурою, тобто зер-
ном пшениці, ячменю, кукурудзи, охоче беруть олію. 
Додатково видаємо (перед Великоднем) по 10 л олії, 25 
кг борошна, крупи, сало тощо. Інші віддають перевагу 
готівці. Ні з ким не дискутую з цього приводу, кожен сам 
вибирає для себе найзручніший варіант. Вони задоволе-
ні, то й мені радісно.

Не хочу промовляти гучних слів про соціальні про-
грами, але ми в міру свої можливостей завжди допома-
гаємо селянам, особливо пенсіонерам, які живуть бідно. 

Кор: Яким культурам Ви віддаєте перевагу?
В.Д.: Ось тут час повернутися до питання про кіль-

кість землі. На мою думку, незалежно від кількості гек-
тарів, потрібно не зосереджуватися лише на двох-трьох 
культурах, а зберігати правильну, за вимогами сучасної 
агрономії, сівозміну, прагнути до більш раціонального 
землекоористування. Звичайно, щороку ми сіємо озиму 
пшеницю – по 50 гектарів. Урожайністю свого пшенич-
ного поля задоволений, озимина завжди гарантує нор-
мальні намолоти. Подобається мені експериментувати 
з новими сортами: торік розжився елітним насінням 
німецького сорту «Самурай». А ось тепер хочу пере-
конатися в тому, що на наших землях буде врожайною 
також спельта „Зоря України”, виведена вітчизняними 
селекціонерами з Уманського національного університе-
ту садівництва та Всеукраїнського наукового інституту 
селекції. У мене таке правило: дізнався про щось нове, 
щось зацікавило – перевіряю на своєму полі.

Я добре знаю, що така робота потребує часу й терпін-
ня. Не можна посіяти лише один раз і вже робити висно-
вки про переваги чи недоліки сорту. Але для того ми й 
працюємо на землі, щоб жити її майбутнім.

Кор: Продовжуючи агрономічну тему, поцікавлюся, 
як Ви стали вирощувати озимий ячмінь, і що з цього 
вийшло

В.Д.: Я вже кілька років вирощую озимий ячмінь, 
а починалася ця історія. з батьківської присадибної ді-
лянки. Продати обійстя після смерті матусі довго не 
вдавалося, надто далеко воно розташоване від гомінких 
шляхів. Нарешті один місцевий фермер зголосився і за-
пропонував розрахуватися 15 тоннами озимого ячменю. 
Восени я посіяв новинку на своєму полі. Зима, як завж-
ди, виявилася несприятливою, тож мій новачок виглядав 
навесні трохи слабеньким. Допоміг я йому тоді, підсіяв-
ши ярим ячменем. В результаті всі рослини пішли буйно 
рости, і врожай не забарився. Тепер мене щороку втішає 
стабільність цієї своєрідної культури. Як би погода на-
весні не казилася, а озимий ячмінь не підведе. А по стер-
ні зазвичай висіваю гречку, вона встигає зрости.

Можна було б розповісти також про мої успіхи в екс-
периментах із соєю, з якої ми чавимо дуже корисну олію, 
та про наші заняття рибництвом, але розумію, що газет-
ної шпальти може виявитися замало.

Василь Драч з побратимами на акції біля парламенту 

Кор: Вас часто можна побачити не тільки на полі, а 
й на фермерських мітингах під стінами Верховної Ради 
чи Кабінету Міністрів. До того ж, Ви голова районної 
АФЗ, член регіональної комісії Черкаського відділення 
Укрдержфонду, очільник Золотоніської районної органі-
зації Партії відродження села. Чи не заважають гро-
мадські обов’язки фермерській діяльності?

В.Д.: Колись класик наголошував: поетом можеш не 
бути, але громадянином бути зобов’язаний. Цим прави-
лом я керуюся все життя, і жодного разу не пошкоду-
вав. Не можна в наш час бути байдужим. А господарство 

своє я ніколи без догляду не залишаю: мій син Володи-
мир став не тільки бухгалтером нашого господарства, а 
й надійним помічником батькові. Він не схибить. Я ща-
сливий, бо пізнаю себе в своїх синах, своїх внуках. Як 
усі збираються до родинного гнізда, то й місця мало, але 
ніхто не штовхається, чуття єдиної родини виховане в 
них з раннього дитинства. Ми ж, Драчі, козацького роду, 
то й намагаємося, щоб цьому роду не було переводу.

Кор: Нещодавно Верховна Рада, під тиском фермер-
ських акцій громадської непокори,  подовжила морато-
рій на торгівлю землею сільськогосподарського призна-
чення. Чи відчули Ви, як голова районної АФЗ, радість 
або хоч полегшення?

В.Д.: Мораторій на продаж землі ніби існує, але він 
схожий на фіговий листок: реальний продаж землі від-
бувається досить інтенсивно за тіньовими схемами. Ці 
схеми побудовані так, шо селяни продають свою землю 
за безцінь. Слід зауважити, що зламати свідомість селян 
виявилося досить просто, адже протягом десятиліть їх 
наполегливо й кваліфіковано готували до „останньої” зе-
мельної реформи свої й чужі пропагандисти, використо-
вуючи різноманітні методи й засоби, аж до фізичного 
знищення тих селян, які не бажали „розземелюватися”. 
Тому можете не сумніватися, що влада тільки затаїлася, 
але не відмовилася від своїх намірів. Загнавши Украї-
ну в найглибшу боргову яму Міжнародного валютного 
фонду, політикани всіх кольорів і мастей чують тільки 
вказівки МВФ. Скажуть закордонні лихварі віддати за 
борги свою землю – і віддадуть хвору матір-годуваль-
ницю чужим людям на розп’яття! Уряд мріє дограбува-
ти село – відібрати у селян землю. Як не купівлею, то 
рейдерством. Саме тому мусимо боротися не тільки за 
продовження мораторію на розпродаж української землі, 
але й за повну заборону торгівлі нею.

Козацькому роду нема переводу 

Кор.: Якою Ви бачите роль місцевої влади і терито-
ріальних громад у вирішенні земельних питань?

В.Д.: Територіальна громада, включаючи самоорга-
нізаційні структури, повинна стати повноправним го-
сподарем даної території в межах повноважень, визна-
чених Конституцією України. І знову питання упираєть-
ся в основний Закон (Конституцію). Всі ми є свідками 
мученицького «народження» Конституції та її нахабного 
перекроювання. Тепер вона стала «калікою», а утворити 
новий, нормальний варіант Конституції вже неспромож-
ні ні Верховна Рада, ні Президент, ні будь-який інший 
орган. Ось до чого доводить ліберально-демократична 
вакханалія в Україні. Соромно перед усім світом за цю 
трагедію, якої б не могло бути за нормальної системи 
влади.

Державу панів треба переформатувати на державу 
народу. Національна держава, а це народна держава, ви-
рішить не тільки сільську, а й решту проблем України у 
найкоротший час. Цього я бажаю всім фермерам і при-
ватним землевласникам, цього я бажаю Україні.

Спілкувався Володимир Яровий

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ 
НАРОДЖЕННЯ АНАТОЛІЮ 

ШЕРШНЮ!
Шановний Анатолію! Прийміть наші най-

щиріші побажання міцного здоров'я, особисто-
го щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх ва-
ших добрих справах і бухгалтерських ділах. Хай 
у вашому домі завжди панують мир і злагода, 
у серці — доброта, а у справах — мудрість та 
виваженість. Нехай доля і надалі буде прихиль-
ною до вас, даруючи радість життя, незрадли-
ву удачу, вірних і надійних друзів.

АФЗУ та редакція газети
«Вісник Фермер України»
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   Дорогі друзі, З Новим роком!
З Новим щастям!

Нехай рік принесе удачу в Ваших фермерських справах, а в сім'ю - достаток, мир і спокій. 
Нехай здійсняться найзаповітніші мрії. Любові, здоров'я та радості!

Побільше посмішок і веселого настрою!
Традиційно від Нового Року ми очікуємо великих змін. Так нехай ці зміни виявляться 

бажаними та яскравими, барвистими і трохи казковими!
АФЗУ та редакція газети «Вісник Фермер України»


