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СЕЛЯНСЬКИЙ АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ МАЙДАН ЛУГАНЩИНА:
СТЕЖОК БАГАТО,
А ДОРІГ НЕМАЄ

16 – 17 листопада у Києві відбувся Антирейдерський майдан, у якому берали участь аграрії
з усієї країни. Акцію організувала Асоціація фермерів та приватних землевласників України.
Окрім головної вимоги – припинення рейдерських захоплень господарств, селяни переймалися
проблемами в сфері земельних відносин. Детальніше про Акцію на сторінках 2 – 3 видання.

WWW.FARMER-UKR.COM, WWW.FARMER.CO.UA, WWW.COOP-UNION.ORG.UA

За ініціативи виконуючого обов’язки голови Асоціації
фермерів та приватних землевласників Луганської області
Сергія Ковальова в період з 5 по 7 грудня 2016 року відбулися
зустрічі з фермерами та сільськогосподарськими товаровиробниками 10 районів Луганщини, в одній з таких зустрічей,
в Старобільському районі, взяв участь і заступник голови обласної адміністрації Володимир Гуц.
Матеріал читайте на сторінках 8-9 видання.
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СЕЛЯНСЬКИЙ АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ МАЙДАН
- продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення на 5 років на нинішньому
пленарному тижні, а саме до 18 листопада 2016 року.
Перед початком акції колона мітингувальників на

Також він наголосив, що акція буде безстроковою,
до виконання вимог фермерів. «У нас іншого варіанту
нема. Перший етап — тиждень, а далі будемо приймати
рішення. Нам не акція важлива, а убезпечення країни

ДОВІДКА АФЗУ

У Києві, 16 – 17 листопада 2016 року, відбувся антирейдерський майдан, у якому брали участь аграрії з
усієї країни. Акцію організувала Асоціація фермерів та
приватних землевласників України.
В перший день акції на столичній вулиці Інститутській, між Національним банком України та адміністрацією президента України зібралося біля 5000 по-

чолі з президентом АФЗУ Іваном Томичем вшанувала
пам'ять загиблих під час кривавих подій на Майдані та
рушила у напрямку Національного банку України.

За останній час Асоціація фермерів та
приватних землевласників України, реагуючи на звернення фермерів надсилала безліч запитів у різноманітні органи влади.
Від деяких отримала відповіді. Не вдаючись у їх суть, наведемо лише коротку статистику.
Отримано відповідей: Генеральна прокуратура – 10, Національна поліція України
– 2, Міністерство юстиції – 1, прокуратура
Дніпропетровської області – 6, прокуратура Житомирської області – 1, прокуратура
Одеської області – 2, прокуратура Київської
області – 4, прокуратура Миколаївської області – 1.
За інформацією юридичного відділу АФЗУ
від небезпеки. Ми хочемо діалогу. Хочемо вирішення
проблем. Наша мета — не не акції, а нормальні умови
для роботи на землі».
Після цього на трибуну починають виходити представники фермерських господарств з усієї України.

страждалих від рейдерства селян та тих, хто не байдужий до цієї проблеми. За повідомленням організаторів
Майдану акція селян може тривати тиждень і більше,

Іван Томич, вийшовши на трибуну мітингу, ще раз
нагадав, чому фермери вийшли на антирейдерський
майдан та озвучив вимоги.

«У моєму господарстві рейдерським способом скосили 643 гектара пшениці. Моє підприємство потерпіло збитки у 1 млн доларів. Це гроші, які я все життя заробляв! Зараз готують рейдерське захоплення на
господарство мого брата. Він є учасником Афганської
війни.

Продовження на сторінці 3 видання

якщо вимоги фермерів не будуть почуті.
Головні вимоги, з якими аграрії вийшли на мітинг у
столиці були чіткі і не заполітизовані:
- покінчити з рейдерством, індивідуально розглянути кожен такий факт рейдерства проти фермерів та
покарати винних.
- відкликати законопроект про емфітевзис на нинішньому пленарному тижні, а саме до 18 листопада
2016 року.

Повну версію Селянського Антирейдерського Майдану дивіться на інформаційному каналі
"ВІЛЬНИЙ СЕЛЯНИН" на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm9HerV0Yust9QuosAlSj2w,
та слідкуйте за діяльністю Асоціації на сайтах farmer.co.ua, coop-union.org.ua
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У іншого фермера з Херсонщини скосили 1 тис.
гектарів льону, у третього фермера скосили соняшник»
- говорить фермер з Херсонщини Сергій Закльопний.
А взагалі, такої кількості випадків рейдерства не
було за всю історію існування Держави Україна. На
першому місці Кіровоградщина — 2800 випадків
рейдерства проти всіх сільськогосподарських товаровиробників за останній рік. На другому місці — Дніпропетровщина з показником у 1700 випадків. Для
порівняння, у деяких інших областях є 10 - 20 випадків. Згідно статистики АФЗУ, загалом у 2016 році

відбулося 7150 рейдерських захоплень землі. Є випадки, де міліція допомагає, а є, на жаль, де шкодить.
Так само і прокуратура, й інші силові структури. Від
деяких фермерів поступають скарги про залякування
та моральний тиск на них. Найбільше болить, коли

фермери звертаються до Асоціації і говорять, що їх
ідентифікують як «путінських» сепаратистів. Це цинічно, ганебно і брехливо.

Ці вимоги пов’язані в один блок, бо ми впевнені, що
за діями рейдерів криються автори законопроекту про
емфітевзис і вони повинні відповідати згідно чинного
законодавства України. Рейдерство є наслідком цього
законопроекту, є наслідком спроб по запровадженню
ринку землі, наслідком корупції і тінізації в сфері земельних відносин, неефективності правової системи захисту прав власності на майно, землю і результати праці
багатьох фермерів.
Підтвердженням цього є рекордні за всю історію
України обсяги рейдерських захоплень господарств, які
відбуваються по всіх областях.
АФЗУ намагалася захистити фермерів від таких ганебних проявів і неодноразово зверталася до правоохоронних органів та всіх гілок влади, але відчутного результата не отримала. То ж з метою вирішення проблем
фермерів та інших сільськогосподарських товаровиробників Асоціація звернулася за підтримкою та пропозицією про спільні дії до майже 50 громадських організацій
і планувала проведення довготермінової акції – до тих
пір, поки б не були вирішені вимоги фермерів.
Але як виявилося, всі наші партнери і громадські організації в силу тиску, який створювався на них, та їх
діяльність, практично не взяли участь у цьому заході. І
єдина всеукраїнська організація – Асоціація фермерів та
приватних землевласників України, не дивлячись ні на
який тиск, вийшла на акцію продемонструвавши свою
незламну волю у справі захисту фермерів та вирішенні
поставлених вимог.
Через цю акцію асоціація донесла до багатьох політиків, до влади, до суспільства свої вимоги, в тому числі
і завдяки багатьом телевізійним та радіо каналам, аграрним виданням і інтернет ресурсам.
Під тиском акції, яка фактично розпочалася 4 листопада, Урядом, 16 листопада, була прийнята постанова

про антирейдерські заходи. Ця постанова є серйозною
перешкодою для тих, хто планує здійснювати рейдерські захоплення господарств чи інші види бізнесу. Цей
документ дає багато інструментів для захисту господарств через Право, через правові механізми, в тому
числі і суди. І в першу чергу від неправомірної зміни
власника через систему реєстраторів.
Наступне наше досягнення, це створення робочої
групи і розроблення законопроекту про продовження
мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення на 5 років. Є проблеми у його реєстрації.
На заваді стоїть юридичне управління Верховної Ради,
яке відмовляє у його реєстрації, мотивуючи, що такий
закон уже прийнято. Але він прийнятий на 1 рік, а не
на 5! В разі неможливості його реєстрації на цій сесії
парламенту, ми докладемо усіх зусиль щоб зробити це
на початку наступної сесії.
Також, за дорученням АФЗУ, на сайті Верховної Ради
було зареєстровано петицію про неприйнятність Законопроекту №4010-а, в якому мова йде про емфітевзис.
Тут потрібна підтримка не лише фермерів, а всього суспільства і ми сподіваємося що 25 тисяч підписів ми наберемо найближчим часом.
Ми планували зібрати 50 тисяч людей, але навіть ті 5
тисяч, які нас почули і підтримали зробили добру справу і акція принесла свої результати.
А головне, що ми показали – Асоціація фермерів та
приватних землевласників України є номером 1 у побудові громадянського суспільства не тільки в аграрному
секторі економіки, а й в побудові української Держави,
української Нації!
І це підтверджується не лише цією акцією, а й 26-літньою цілеспрямованою боротьбою за Україну, за Україну, яка б давала гідне життя нашим громадянам!»
Матеріал записано Михайлом Данкевич

За інформацією прес-служби АФЗУ

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ АНТИРЕЙДЕРСЬКОГО МАЙДАНУ

16 – 17 листопада 2016 року Асоціація фермерів та
приватних землевласників України зібрала фермерів,
сільгоспвиробників, тих хто постраждав від рейдерських захоплень, та тих хто їх підтримує на Антирейдерський майдан на вулиці Інститутській, між Національним банком та адміністрацією президента.
Чого вийшли на акцію протестувальники та чого
вони досягли – це питання ми поставили президенту
Асоціації фермерів та приватних землевласників України Івану Томичу.
Іван Томич – пряма мова. «На Акції були поставлені
фундаментальні вимоги для збереження України, в основі багатства якої є земля. Це чіткі вимоги – продовження
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення на 5 років, відкликання законопроекту про емфітевзис, зупинення рейдерства проти сільгоспвиробників та
притягнення до відповідальності винних в цьому.

ДТП НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ:
ВИПАДКОВІСТЬ ЧИ СПЛАНОВАНА АКЦІЯ?

На початку листопада цього року, в місті Заліщики
Тернопільської області, трапилося ДТП, за кермом одного з авто був фермер Іван Іванович Томич (син президента АФЗУ Івана Томича).
Здавалося б – з ким не буває, всі живі, свідки є, слідство все встановить. Але почали відбуватися не зрозуміли дії з боку правоохоронних органів, та з боку іншого
учасника.
Багато запитань викликало і те, що ці події відбувалися напередодні Антирейдерського майдану, організатором якого була Асоціація фермерів та приватних землевласників України, на чолі з Іваном Томичем.
Відповідно почали надходити дзвінки від колег,
партнерів та інших небайдужих з усієї України.
Щоб розібратися та прояснити ситуацію – що трапилося, та що відбувається, ми взяли інтерв’ю в президента АФЗУ Івана Томича.
Коротко, що відбулося?
8 листопада о 17.50, в центрі міста Заліщики, відбулося ДТП, навіть не просто ДТП, а наїзд на автомобіль
мого сина, в якому також їхала і моя онука. За свідченням свідків, що підтверджується і камерами спостере-

ження СТО, це був скоріш за все зумисний, цілеспрямований наїзд, навіть швидкість до моменту зіткнення не
зменшувалася, а навпаки зростала.
Ще більше це підтверджують наступні факти.
Після оформлення факту ДТП працівниками поліції
на місці події у справі до 16 листопада нічого не ведеться. І змінюється слідчий.
14 листопада призначають в черговий раз іншого
слідчого, якого через добу також відправляють на навчання. Тож зміна трьох слідчих протягом 10 днів працює
не на користь об’єктивного розслідування і розв’язання
проблеми.
Інший дивний факт – аналізи крові, які були відібрані після ДТП та зберігалися в Заліщицькому медичному
закладі, лише 17 листопада, після звернення з депутатським запитом народного депутата Вадима Івченка на
ім’я міністра МВС та генерального прокурора, були направлені на дослідження.
І навіть на цей час, після втручання багатьох посадових осіб, у слідстві не має зрушень. Справа знаходиться
у закритому сейфі. Спроби фальсифікації підтверджують як свідки, так і адвокат.
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Ці факти говорять про одне: це спроби можливого замаху на мого сина, на мою онуку – відповідно і на мене.
А тепер постає питання – а кому це потрібно? Хто в
цьому зацікавлений?
У мене є дві версії таких дій.
1 – робота АФЗУ з 4 листопада цього року, згідно
зі своєю статутною діяльністю, по організації Антирейдерського майдану, з закликом до районних та обласних
осередків АФЗУ, до всіх хто постраждав від рейдерства
зібратися 16 – 17 листопада в місті Києві з вимогами
про захист фермерів від рейдерських нападів, зняття з
розгляду законопроекту про емфітевзис та продовження
мораторію на продаж сільськогосподарських земель на
5 років.
2 – це результат діяльності АФЗУ по боротьбі з рейдерством, захисту фермерів і як результат замовлення
таких дій з середовища рейдерів.
Тому я не виключаю, що це погроза мені за мою багаторічну боротьбу проти розпродажу Українських чорноземів.

Прес-служба АФЗУ
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РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ АФЗУ

6 грудня 2016 року відбулося розширене засідання
Ради АФЗУ, в якому взяли участь: члени Ради АФЗУ,
представники національної науки та всеукраїнських
громадських організацій села.
Україна повинна перейти до нової аграрної політики, в
основі якої будуть особисті фермерські господарства. Про
це заявив президент Асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Томич на засіданні Ради АФЗУ. За його
словами в Україні має запрацювати сільська поселенська
мережа, як одна з ключових ланок у створенні нової аграрної політики. «Нам потрібно забезпечити перехід аграрної
політики від олігархічного устрою до нової якості європейської сільської поселенської мережі, основою якої є
особисті фермерські господарства», — зачитав президент
АФЗУ зі звернення до Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади України.
На його думку, основним завданням Мінагропроду у
наступному році має стати підтримка та розвиток фермерства, в тому числі через забезпечення виконання відповідних законів та надання фінансової підтримки.
«У бюджеті 2017 р. має бути передбачено виконання
законів про фермерські господарства, про сімейні ферми,
про сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в напрямку розвитку сільської поселенської мережі», — зауважив Іван Томич.
Він також повідомив, що цього року фермери ще не
отримували жодної копійки матеріальної підтримки від
держави, навіть тих жалюгідних 16 млн. передбачених у
Державному бюджеті на 2016 рік.
На його переконання, у наступному році фермери також не зможуть скористатися бюджетною підтримкою,
хоча в бюджеті планувалося виділити на підтримку АПК
1% від вартості валової продукції сільського господарства.

У своїй доповіді доктор економічних наук, координатор ГО «Мережа сільського розвитку» Оксана Бородіна
звернула увагу присутніх на те, що в країні «бал правлять»
олігархи, а необхідно щоб державна політика була «селяноцентриською».
Щодо створення сімейних ферм, то за її підрахунками
для переходу з нинішнього ОСГ в статус Сімейної фермери необхідні значні кошти (витрати на реєстрацію, витрачений час, оплата послуг та сплата податків і зборів).
Таким чином, в теперішній ситуації, практично не має стимулів створювати Сімейну ферму. Навпаки, всі дії держави
спрямовані на знищення малого підприємництва на селі.
Михайло Махітка, очільник фермерів Сумщини, переконаний, що відродження Сімейних ферм почнеться
тільки з молочної та тваринницької галузей, з розвитку
переробки сільськогосподарської продукції, оскільки великих масивів землі у селян не має. От тут і потрібна державна підтримка.
Також потрібні економічні важелі, переконаний Олександр Щербина, голова Павлоградської районної Асоціації Дніпропетровської області, оскільки повернути вкладені кошти в тваринництві не можливо Краща ціна за здане
молоко 5 грн. літр, а в магазині його реалізують за ціною
від 12 грн./л. Він бачить вихід у встановленні 20 % - ї націнки на реалізоване молоко та розвиток системи кооперації.
Факторами стимулу для створення Сімейних ферм, на
думку виступаючих, може бути цілий комплекс преференцій: фінансова підтримка, податкові пільги, безкоштовне
виготовлення різноманітної документації, в тому числі і на
отримання землі.
А ще важливо, щоб право розпоряджатися землями
було у сільської громади, переконаний Іван Андрійчук,

голова Кіровоградської Асоціації, бо без цього важко взяти землю для створення нового господарства.
Під час розгляду наступного питання, по розбудові
АФЗУ та сплаті членських внесків, віце-президент Віктор
Шеремета запропонував цікаве нововведення в діяльність
організації – запровадити штрафні санкції для віце-президентів та голів обласних Асоціацій. Не доплатила область
внески згідно плану – встановити штраф для відповідального за область віце-президента у розмірі 20% від несплаченої суми та 30% від цієї ж суми штраф для голови Асоціації
цієї області. (Від редакції – Віктор Шеремета, визнаючи
своє не доопрацювання, та враховуючи свою пропозицію,
відразу вніс в касу АФЗУ відповідний штраф).
А Дмитро Українець ще й запропонував виключати
«нижню п’ятірку» неплатників внесків з членів Ради АФЗУ.
Поділився секретом розбудови Асоціації Іван Якуб,
голова Чернігівської АФЗ, який переконаний, що в області
фермерського лідера повинен знати кожен голова райдержадміністрації, кожен голова районної, а можливо і селищної ради, через відстоювання ним прав фермерів.
Недоліком в роботі Асоціації вважає Іван Ярмолюк,
віце-президент АФЗУ, є те, що організація не дійшла до
кожного фермера, не запропонувала йому співпрацю, не
надала інформацію про користування перевагами, не інформувала про здобутки Асоціації, та завдяки чому можливе його існування як фермера. (Від редакції: Пропозиція Івана Ярмолюка про пошук бази фермерів та звернення до них може бути легко реалізована через редакцію
газети «Вісник Фермер України». Таку базу редакція має і
неодноразово пропонувала головам обласних та районних
АФЗ здійснити передплату газети для їх фермерів).
Михайло Данкевич,
Головний редактор газети «Вісник Фермер України»

РІШЕННЯ РАДИ АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

6 грудня 2016 р. м. Київ, вул. П.Мирного, 26
Обговоривши питання порядку денного РАДА АФЗУ
по першому питанню порядку денного «Про спільну
взаємодію науки, громадських організацій та їх завдання
щодо розвитку сільської поселенської мережі України».

УХВАЛИЛА:

1. Звернутись до Верховної Ради України та Уряду
щодо необхідності переходу аграрної політики від олігархізації аграрного виробництва, наслідком якої є посилення тиску на сільські території, сільські громади,
обезлюднення сільської місцевості тощо.
Державна політика повинна формувати нову якість
сільської поселенської мережі в основі якої мають стати
інтереси простого селянина, фермера, власника паю.
Особливу роль у досягненні цілей сталого розвитку сільської мережі належить сімейним фермерським
господарствам об’єднаним на засадах кооперації. Сімейні фермерські господарства створюють реальні
можливості подолання безробіття, бідності, зміцнення
місцевої економіки шляхом її децентралізації (демонополізації), створення нових робочих місць з правом
успадкування власної родинної справи, вони є частиною
середовища сільської громади, середовищем навчання і
передачі хліборобського досвіду, забезпечують соціальний захист сільської спільноти, збереження культурної
спадщини, мови, традицій, є гарантом побудови Європейської моделі державного устрою на селі.
2. Звернутись до Верховної Ради України та Уряду
про забезпечення виконання Законів України „Про внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство" щодо стимулювання створення та діяльності
сімейних фермерських господарств”, „Про сільськогосподарську кооперацію” (ст. 15), „Про державну підтримку сільського господарства” шляхом передбачення
на ці цілі коштів в Державному бюджеті на 2017 рік та
послідуючі роки.
3. АФЗУ разом із ГО „Українська мережа сільського розвитку” та Інститутом економіки та прогнозування
НАНУ розробити план першочергових дій спрямованих
на порятунок та розвиток сільської поселенської мережі

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

Інститут економіки і прогнозування НАНУ

України. До складу робочої групи від АФЗУ включити
Собуцького М.Т., Шелеха П.В., Стрижака М.І., Куцака
Я.В., Шеремету В.В., Ніколаєнко В.М.
По другому питанню порядку денного.
«Звіт віце-президентів АФЗУ, щодо виконання рішень з’їздів в частині розбудови структур АФЗУ, фіксованого членства, сплати членських внесків, виконання
власних рішень»

УХВАЛИЛА:

1) Інформацію Віце – президентів АФЗУ взяти до відома.
2) Рекомендувати до виконання ініціативу Віце –
президента АФЗУ Шеремети В. В. щодо персональної
відповідальності Віце-президентів, голів обласних АФЗ
за невиконання вимог статуту та рішень АФЗУ що до
сплати членських внесків, а саме: із суми недоплати до
плану внесків Віце – президент АФЗУ особисто доплачує 20% за відповідальні обласні АФЗ, голова обласної
АФЗ доплачує 30% із суми недоплати до плану внесків
за область.
3) З метою вивчення і поширення передового досвіду розбудови первинних осередків АФЗУ звернутися до
з’їзду щодо включення до плану заходів АФЗУ на 2017
рік проведення виїзного засідання Ради АФЗУ в Дніпропетровській області.
4) Звернути увагу Віце-президентів, голів обласних
АФЗ на підтримку розбудови обласних АФЗ у Полтавській та Хмельницькій областях.
5) Голові Миколаївської АФЗ вжити належних заходів щодо виконання плану сплати внесків, залучення
фермерів до фіксованого членства та розбудови АФЗ до
21.12.2016 р.
6) У зв’язку з не набуттям особисто фіксованого членства відповідно п.3.1 Статуту АФЗУ, рішень з’їздів, Ради
АФЗУ до 01.12.2016 року та несплати особисто членських внесків на протязі останніх 2-х років, а також через
не сплату Вінницькою АФЗ плану членських внесків на
протязі останніх 7-ми років припинити членство у Раді
АФЗУ голови Вінницької АФЗ Кухарчук Інни Іванівни.

По третьому питанню порядку денного.
«Про підготовку до чергового 27 з’їзду АФЗУ»

УХВАЛИЛА:

1) Встановити наступну квоту представництва на
з’їзд від обласної АФЗ:
- за умови виконання плану членських внесків обласною АФЗ обирається 1 делегат від 5-ти фіксованих
членів, але не більше 20 делегатів від області (станом
на 01.12.2016 р. 7 обласних АФЗ виконали план сплати
внесків).
2) Продовжити термін сплати внесків до 21.12.2016
року наступного засідання Ради АФЗУ, яке має відбутися в залі Верховної Ради України на парламентських
слуханнях для остаточного визначення кількості делегатів на з’їзд від обласних АФЗ, які не виконали план
сплати членських внесків до 01.12.2016 р.
3) Для забезпечення проведення з’їзду встановити
плату у розмірі 200 грн. за кожного учасника з’їзду (делегата, запрошеного), які сплатити до 31.12.2016 р., як
благодійні внески.
4) Розпочати з 7 грудня 2016 року до 31 січня 2017
року звітні, та звітно-виборні конференції в обласних
АФЗ.
По четвертому питанню порядку денного «Різне»

УХВАЛИЛА:

1) Членам Ради, головам обласних АФЗ підготуватися до участі у парламентських слуханнях 21.12.2016
року.
2) На підставі обґрунтованого звернення Одеської
АФЗ Варбанця В.В. звернутись до відповідних органів
(ГПУ, Міністра АППУ) щодо виконання попередніх
звернень АФЗУ. Для підготовки необхідних матеріалів
створити робочу групу в складі: Стрижака М.І., Кириченко Л.П., Варбанця В.В.
3) Підтримали звернення Ради АФЗ Луганської області до влади.
Головуючий, Президент Асоціації фермерів та
приватних землевласників України
І. Томич
Секретар			
В. Горбачов
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ФОРВАРДНІ ЗАКУПІВЛІ ОЗИМИХ КУЛЬТУР

Державна продовольчо – зернова корпорація
України (ДПЗКУ) на початку листопада розпочала програму закупівлі озимих зернових майбутнього врожаю. Це перший етап масштабної форвардної програми, в рамках якої планується проавансувати українських сільгоспвиробників на суму
понад 1 млрд. грн. Про особливості програми та
її переваги для учасників ринку розповіла нашому
журналісту начальник відділу форвардних закупівель ПАТ «ДПЗКУ» Наталія Головань.

На фото начальник відділу форвардних закупівель
ПАТ «ДПЗКУ» Наталія Головань

ВФУ: Пані Наталіє, розкажіть будь ласка більш детально про цю програму. Чому для ДПЗКУ важливий її
запуск?
Н. Г.: Дійсно, Державна продовольчо-зернова корпорація України вперше розпочинає програму форвардних
закупівель озимини майбутнього врожаю – пшениці та

ячменю. Це – перший етап масштабної форвардної програми в рамках якої планується проавансувати вітчизняних сільгоспвиробників на суму понад 1 млрд гривень.
Тобто, ми даємо можливість сільгоспвиробникам
вже на початку нового календарного року отримати
авансові кошти для вчасного проведення весняно-польових робіт.
ВФУ: А в чому переваги цієї програми саме для сільгоспвиробників?
Н. Г.: По-перше, нашою перевагою перед іншими
зернотрейдерами є розгалужена мережа закупівельників по всій Україні та 53 зернові склади, розташовані у
20 областях, які прийматимуть зерно, що буде поставлятися за даною програмою, першочергово.
Окрім того, умови фінансування є найвигіднішими.
Всі розрахунки абсолютно прозорі та не містять прихованих додаткових комісій чи платежів, як у інших учасників ринку, які практикують форвардні програми.
І нарешті, ми не застосовуємо будь-яких санкцій у
разі поставки зерна нижчого класу, оскільки розуміємо,
що сільгоспвиробнику важко заздалегідь спрогнозувати, якою точно буде якість зерна майбутнього врожаю.
ВФУ: А яка послідовність виплат? На що конкретно можуть розраховувати сільгоспвиробники?
Н. Г.: Програма передбачає огляд посівів озимини
в листопаді-грудні (в залежності від погодних умов),
укладання договорів поставки, страхування та застави.
Перший транш попередньої оплати буде здійснено у новому календарному році в січні - лютому згідно попередньо узгодженим із товаровиробником графіком.
Виробнику планується сплатити 2010 гривень за 1
тонну товару. Другий транш попередньої оплати буде
здійснено в період початку вегетації озимини в березні
- квітні 2017 року після повторного огляду стану посівів страховою компанією і становитиме 780 гривень за
1 тонну.

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24
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Остаточний розрахунок буде здійснено після поставки зерна на філію ПАТ «ДПЗКУ» та переоформлення його на корпорацію. Сума доплати буде розраховуватися виходячи із ринкової закупівельної ціни
на відповідній філії ДПЗКУ на момент здійснення
платежу.
ВФУ: Ну і насамкінець, скажіть, ви як державний зернотрейдер з ким плануєте укладати договори
в рамках цієї програми?
Н. Г.: Сьогодні наші регіональні відділи та філії
готові приймати заявки та документи від усіх потенційних та зацікавлених учасників програми закупівель зерна майбутнього врожаю. Але хочу зазначити,
що ДПЗКУ працюватиме тільки з надійними партнерами. Ми гарантуємо виконання своїх зобов’язань і
для нас важливо, щоб і ми мали гарантовані поставки
зерна на наші склади з боку сільгоспвиробників та
100% виконання форвардних договорів.
Крім того, хочу наголосити, що для нас надзвичайно важливо, аби кошти, направлені на підтримку
сільгоспвиробників в рамках форвардної програми,
мали виключно цільове призначення. Для контролю за ситуацією ДПЗКУ вже запустила спеціальну
програму щодо вжиття заходів для запобігання будьяким зловживанням та протидії нецільовому використанню коштів.
У разі, якщо хтось із фермерів стане свідком будьяких неправомірних дій з боку працівників філій
корпорації або представників центрального офісу,
просимо обов’язково повідомляти нас за номером гарячої лінії – 0 – 800 – 308 - 001, або за електронною
адресою: helpline@pzcu.gov.ua.
Ми прагнемо забезпечити якісне та прозоре виконання всіх етапів форвардної програми та запрошуємо всіх до плідної співпраці.
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№ 23-24 (393-394)
1-31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ
СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

На початку листопада поточного року в Верховній Раді
відбулися комітетські слухання під головуванням заступника голови аграрного комітету Вадима Івченка на тему:
«Трансформація агропромислового комплексу України.
Стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств та їх оподаткування» . В них брали участь заступники міністра аграрної політики та продовольства України, міністра фінансів України, народні депутати, науковці,
фермери та власники ОСГ. Учасники комітетських слухань детально розглянули всі аспекти проблеми і визначили основні напрямки її подолання, виклавши їх у відповідних Рекомендаціях, які ми подаємо для ознайомлення та
використання в діяльності громадських організацій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
комітетських слухань на тему: «Трансформація
агропромислового комплексу України. Стимулювання розвитку сімейних фермерських
господарств та їх оподаткування»
Верховній Раді України:

1.1. Забезпечити контроль за виконанням даних рекомендацій комітетських слухань.

Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин:

2.1. У разі надходження до Верховної Ради України в
установленому порядку законопроектів, направлених на стимулювання створення, діяльності та розвитку сімейних фермерських господарств, а також законопроектів з питань сільськогосподарської кооперації і дорадчої діяльності, забезпечити їх першочерговий розгляд та супровід під час розгляду на
пленарних засіданнях Верховної Ради України;
2.2. У термін до 01.12.2016 року створити робочу групу при
Комітеті за участі народних депутатів України, представників
Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби
України, провідних фахівців та науковців Національної академії аграрних наук України, представників фермерських та
інших професійних громадських організацій по підготовці та
напрацюванню необхідних змін до нормативно-правових актів з метою створення комплексних умов для розвитку сімейних фермерських господарств в Україні;
2.3. Для забезпечення продовольчої безпеки та гарантування зайнятості сільського населення як економічної основи
розвитку сільських територій відповідній робочій групі при
Комітеті у термін її після створення, але не пізніше 01.04.2017
року доручається:
– розробити Стратегічні засади та План заходів із відповідним фінансуванням щодо стимулювання створення та розвитку сімейних фермерських господарств на період до 2025 року;
– розробити та подати в установленому порядку на розгляд Верховній Раді України проект Закону направлений на
унормування критеріїв віднесення виробників сільськогосподарської продукції за розмірами господарювання до малих,
середніх та великих з метою формування та здійснення диференційованої державної аграрної політики;
– розробити та подати в установленому порядку на розгляд
Верховній Раді України пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази у сфері аграрної та податкової політики з метою
приведення її у відповідність до європейських норм і стандартів
згідно з вимогами актів законодавства Європейського Союзу,
зокрема, Директив 112/2006 та 1307/2013 Ради Європи, якими
встановлюються єдині підходи у наданні найменшим фермерським господарствам права сплачувати ПДВ за паушальним
методом, правила прямих виплат фермерським господарствам
в контексті реалізації Спільної Аграрної Політики на 2014-2020
роки, згідно якої встановлюються виплати починаючим фермерам протягом перших п’яти років їх діяльності. При формуванні пропозицій щодо удосконалення податкової політики передбачити: можливість вибору системи оподаткування як фізичних
осіб чи як підприємців; встановлення мінімальних розмірів неоподатковуваних доходів фізичних осіб; секторальний підхід до
оподаткування аграрної діяльності сільських домогосподарств;
різні підходи у розрахунку бази оподаткування (розрахункового
(норми прибутку для певних видів діяльності на певній території) або на основі фактичних доходів фермерів (як правило,
розрахованих за спрощеною системою);
– розробити та подати в установленому порядку на розгляд Верховній Раді України проект Закону спрямований на
забезпечення можливості добровільної реєстрації платником
податку сімейного фермерського господарства у статусі фізичної особи-підприємця; запровадження для сімейних фермерських господарств, платників податку у статусі фізичної особи-підприємця п’ятирічних податкових канікул та звільнення
від перевірок контролюючими органами, в тому числі податкових; встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів в
розрахунку на одного члена після завершення п’ятирічного
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періоду податкових канікул; надання сімейному фермерському
господарству, платнику податку
у статусі фізичної особи-підприємця статусу сільськогосподарського товаровиробника; надання сімейному фермерському
господарству опційного права
обрахування податкової бази
нормативним методом;
– розглянути доцільність надання
сільськогосподарським
обслуговуючим
кооперативам
статусу виробника сільсько-

господарської продукції;
– розробити та подати в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо удосконалення правових та економічних засад діяльності сільськогосподарських
кооперативів;
2.4. У термін після розробки, але не пізніше 01.05.2017
року затвердити розроблені Робочою групою Стратегічні засади та План заходів із відповідним фінансуванням щодо стимулювання створення та розвитку сімейних фермерських господарств на період до 2025 року.

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики:

3.1. Прискорити розгляд проекту Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських
господарств)» (реєстр. №4438 від 14.04.2016р.) та рекомендувати Верховній Раді України прийняти даний законопроект у
першому читанні.

Кабінету Міністрів України:

4.1. Починаючи з 2017 року забезпечити виконання статті
6 Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» якою передбачено, що соціально спрямовані дорадчі
послуги, що надаються за рахунок коштів Державного бюджету України, щорічно визначаються державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності в межах
видатків Міністерства аграрної політики та продовольства
України та місцевими програмами соціально-економічного
розвитку;
4.2. Забезпечити налагодження та підтримку ефективної
взаємодії між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством юстиції України, а також державними органами
виконавчої влади, іншими сторонами, що мають бути задіяні
у процесі стимулювання створення та розвитку сімейних фермерських господарств;
4.3. У термін до 01.03.2017 року з метою вдосконалення та надання державної підтримки сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам, яка передбачена бюджетною
програмою КПКВК 2801180 «Фінансова підтримка заходів
у агропромисловому комплексі», механізм використання коштів якої визначено постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2012 року №104 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі», підготувати пропозиції щодо внесення змін до діючого
Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 року №272, а саме за напрямом
«Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів»;
4.4. У термін до 01.04.2017 року розробити пропозиції
щодо запровадження комплексного підходу по створенню
механізмів стимулювання розвитку бізнесу на сільських територіях, в перчу чергу аграрного, шляхом реорганізації Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, розширення його функцій з урахуванням досвіду та
кращих практик ЄС (Платіжне агентство);
4.5. У термін до 01.06.2017 року розробити та подати в
установленому порядку на розгляд Верховній Раді України
проект Закону спрямований на унормування правових засад
щодо особливих умов соціального страхування самозайнятих
осіб у сільському господарстві;
4.6. Для забезпечення продовольчої безпеки та гарантування зайнятості сільського населення як економічної основи
розвитку сільських територій:
– у термін до 01.07.2017 року внести зміни до Стратегії
розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2013 р. №806-р, з урахуванням відповідних Стратегічних засад та Плану заходів із відповідним фінансуванням
щодо стимулювання створення та розвитку сімейних фермерських господарств на період до 2025 року;
– у термін до 01.08.2017 року доопрацювати та затвердити Проект Державної цільової програми розвитку аграрного
сектору економіки на період до 2020 року з урахуванням відповідних Стратегічних засад та Плану заходів із відповідним
фінансуванням щодо стимулювання створення та розвитку сімейних фермерських господарств на період до 2025 року;
4.7. У термін до 01.09.2017 року розробити та затвердити
нову бюджетну програму підтримки розвитку сімейних фермерських господарств за наступними напрямками:
– запровадження системи прямих платежів;
– модернізація малих і середніх господарств у тому числі
технічна;

– допомога на започаткування позааграрної діяльності (диверсифікація виробництва);
– виробництво екологічної (органічної) продукції;
– розбудова ринкової інфраструктури в сільській місцевості;
– допомога молодим фермерам на господарське облаштування;
4.8. У термін до 01.10.2017 року на виконання нової бюджетної програми підтримки розвитку сімейних фермерських
господарств розробити та затвердити Порядок використання
коштів, передбачених у державному бюджеті передбачивши
фінансове стимулювання трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства в тому
числі на безповоротній основі, фінансові компенсації членам
сімейних фермерських господарств за сплачені єдині соціальні внески, навчання та підвищення кваліфікації голів сімейних
фермерських господарств, стимулювання створення на основі сімейних фермерських господарств сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів;
4.9. У термін до 01.12.2017 року розробити обґрунтовані пропозиції щодо створення в Україні агентства з питань
створення сільськогосподарських кооперативів, в тому числі
з функціями здійснення моніторингу їх діяльності та фінансової підтримки (Державне агентство з питань сільськогосподарської кооперації);
4.10. При формуванні видатків Державного бюджету України починаючи з 2017 року забезпечити щорічне фінансування
бюджетної програми КПКВК 2801180 «Фінансова підтримка
заходів в агропромисловому комплексі» за напрямом «Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»;
4.11. При формуванні видатків Державного бюджету України починаючи з 2018 року забезпечити включення нової бюджетної програми підтримки розвитку сімейних фермерських
господарств до складу розподілу видатків державного бюджету з обсягом бюджетного фінансування не менше 10% щорічно від загальної суми видатків, що спрямовується на загальну
підтримку агропромислового комплексу (за рахунок загального фонду Держбюджету).

Міністерству аграрної політики та продовольства України:

5.1. Забезпечити, за участю дорадчих служб, наукових та
громадських професійних громадських організацій постійне
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань
створення та діяльності сімейних фермерських господарств, у
тому числі мети, змісту, очікуваних результатів та відповідних
заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
5.2. У термін до 01.03.2017 року розробити та подати в
установленому порядку на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо спрощення доступу до земельних ресурсів
малих і середніх господарств;
5.3. У термін до 01.04.2017 року для забезпечення аграрної
галузі висококваліфікованими кадрами внести узгоджені пропозиції щодо впровадження в навчальному процесі державних
навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління Мінагрополітики, підготовки спеціалістів за дуальною системою
навчання;
5.4. У термін до 01.11.2017 року з метою забезпечення
доступу малих та середніх виробників сільськогосподарської
продукції, в тому числі сімейних фермерських господарств,
та сільського населення до сільськогосподарських дорадчих
послуг вжити заходів щодо удосконалення системи сільськогосподарського дорадництва шляхом створення на базі одного з інститутів НААН Національного навчально-практичного
центру сільськогосподарського дорадництва (відповідно до
статті 404 Угоди Про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами).

Міністерству юстиції України:

6.1. У термін до 01.06.2017 року унормування процедури
створення та реєстрації сімейних фермерських господарств, в
тому числі фізичних осіб-підприємців – голів сімейних фермерських господарств.

Міністерству фінансів України:

7.1. На виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС,
посилити та зміцнити співробітництво, спрямоване на покращення й удосконалення податкової системи та адміністрування в Україні відповідно до міжнародних та європейських
стандартів, включаючи підготовку до поступового наближення до структури оподаткування, як закріплено в acquis ЄС та
передбачено у відповідному додатку до Угоди про асоціацію,
зокрема шляхом вдосконалення та спрощення податкового
законодавства для стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств в Україні.

Обласним, Київській та Севастопольській міським, державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування:

8.1. Під час розроблення та затвердження регіональних та
місцевих програм (заходів) передбачати необхідні кошти для
стимулювання створення та розвитку сімейних фермерських
господарств, сільськогосподарської кооперації на їх основі, а
також дорадництво;
8.2. Забезпечити постійне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, в тому числі із залученням сільськогосподарських дорадчих служб з питань створення, діяльності та розвитку сімейних фермерських господарств, їх
доступу до ринків збуту, сільськогосподарської кооперації.
Заступник Голови Комітету
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ВІД РЕКОМЕНДАЦІЙ НЕОБХІДНО
ПЕРЕХОДИТИ ДО РЕАЛЬНИХ
ДІЙ!
- провести таку реєстрацію без зайвої бюрократич-

Вадим Івченко, депутат Верховної Ради, заступник голови Аграрного комітету, цікаві інтерв’ю якого на «селянську» тематику вже зайняли постійне
місце на шпальтах нашого видання, згодився відповісти на запитання нашого кореспондента про
можливу трансформацію АПК України та коротко
прокоментував Рекомендації комітетських слухань
щодо державного стимулювання розвитку сімейних
фермерських господарств.
Кор.: Вадиме Євгеновичу, як Ви оцінюєте можливість масштабного створення сімейних фермерських
господарств та їх повної інтеграції в існуючу чи реформовану систему АПК?
В. І. : Сімейне фермерство, навіть невеличке, може
бути важливим фактором у вирішенні проблем бідності
в сільських районах. Проте сьогодні юридично оформлених сімейних ферм одиниці, до того ж вони в нинішніх умовах змушені працювати з урахуванням різних
економічних, агроекологічних та соціальних проблем.
Ми прийняли закон, але профільне міністерство не доопрацювало багатьох важливих питань. На думку фахівців, необхідно вже зараз форсувати процес утворення сімейних ферм, для чого:
- спонукати одноосібників створювати сімейні ферми, надати їм податкові канікули, роз’яснити, з якого
періоду в них почнеться пенсійний стаж;
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ної тяганини і корупційних явищ, швидко і за явочним
принципом;
- навчити ДФС та інші державні структури працювати з новоутвореними платниками податків делікатно,
щоб не злякати їх від самого початку і не відвернути
бажання створювати сімейні фермерські господарства.
Крім того, дуже важливо вчити людей, детально і
зрозуміло пояснюючи їм переваги сімейного фермерства, кооперації, організації продовольчого ринку, збуту сільськогосподарської продукції, ціноутворення. Не
слід забувати й таку відому в розвинених країнах практику, як відшкодування виробникам втрат від нереалізованої сільськогосподарської продукції.
Іншими словами, нам необхідно в найкоротші терміни, але зважено й без непотрібного популістського галасу, створити працюючу систему, яка допоможе
збалансувати взаємини між різними учасниками АПК
і наблизити наше сільське господарство до стандартів
розвинутих країн.
Кор.: Чи можете Ви прокоментувати нещодавно
прийняті Аграрним комітетом «Рекомендації комітетських слухань на тему: «Трансформація агропромислового комплексу України. Стимулювання розвитку
сімейних фермерських господарств та їх оподаткування»?
В. І. : Чи не вперше питання про сімейні ферми стало предметом обговорення на такому високому рівні.
Адже в слуханнях взяли участь урядовці, від діяльності
яких значною мірою буде залежати успіх справи перетворення сільських форм натурального виробництва в
більш прогресивні та інтегровані сімейні фермерські
господарства.
Рекомендації можуть стати дієвим програмним
документом, на базі якого можна створити нову ефективно працюючу систему. Проте слід мати на увазі,
що структурні трансформації в аграрному секторі
економіки залишаться перманентним явищем. Вони
будуть супроводжуватися поділом одних та укрупненням інших господарських структур, адже сучасні
ринкові умови гарантують вільний вибір форм господарювання власниками підприємницьких структур.
Головне – щоб учасники цього процесу не намагалися
вижити за рахунок інших. Але це вже цілковита прерогатива Держави.
Спілкувався Володимир Майський

ДЕРЖАВА ЗНИЩУЄ
УКРАЇНСЬКИЙ АПК

9 грудня в інформаційній агенції «Голос UA» відбулася
прес-конференція для засобів масової інформації, головною
темою якої була проблематика в агропромисловому комплексі,
її причини та наслідки. Участь у ній прийняли економіст Володимир Степанюк, аналітик АСУ Лариса Старикова та президент АФЗУ Іван Томич.
У своєму виступі Іван Томич наголосив, що мова йде не
лише про агро виробництво, а й про добробут громадян взагалі, які вже на сьогоднішній день витрачають на харчування
понад 60 відсотків свого доходу. Для порівняння, в США на
харчування витрачають 10%, а в Європі – 15%.
На його думку 2017 рік для агровиробників буде надзвичайно складним. Для цього є три основні причини:
- систему оподаткування, яка існувала 20 років – зруйновано. Нового, стратегічного підходу до реформації сільського
господарства немає. Єдиний земельний податок, якого вимагають аграрії, не знаходить підтримки у Коаліціянтів.
- сподівання на зміни в підтримці аграрної галузі, про які
так багато говорив прем’єр-міністр Гройсман і віце-прем’єр
Кубів, так і залишилися сподіваннями. Ті жалюгідні 65 млн.,
що передбачені для фермерів в бюджеті 2017 року погоди в
галузі не зроблять, проте «курятники» отримають 2 млрд. гривень! Складається враження що Уряд і Верховна рада втратили
відчуття реальності і забули свої Майданівські обіцянки.
- тотальне рейдерство, яке досягло свого піку. Понад 7000
фактів захоплення та спроб захоплення сільгосппідприємств
по всій Україні.
Ці фактори є загрозливими для розвитку села і сільської
мережі і це викличе зменшення експортного потенціалу, надходження в країну валюти, ріст інфляції, здорожчання продукції.
Особливо критична ситуація у фермерів Луганської та Донецької областей, в зв’язку з чим Рада АФЗУ підтримала звернення фермерів про перерозподіл коштів Укрдержфонду в 2017
році на користь цих областей.
А на думку економіста Всеволода Степанюка головна проблема аграрної галузі в тому, що реформи Уряд робить не в інтересах громадян та вітчизняних товаровиробників, а в інтересах транс-національних компаній.
Михайло Данкевич, «Вісник Фермер України»

ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ – ЛЮДИ?

У центрі уваги Конституції України є людина, її добробут, матеріальна та соціальна забезпеченість і захищеність. Указом Президента України «Про основні засади
розвитку соціальної сфери села» також передбачено створення комфортного життєвого середовища, належних
умов праці і відпочинку сільського населення, що забезпечуватиметься шляхом розвитку галузей соціальної інфраструктури села. Читаючи такий оптимістичний документ, ми вже уявляємо впорядковані квітучі села, в яких
живуть і працюють щасливі люди. Так повинно бути. А як
насправді?
Насправді теж ніби щось виходить. Принаймні, якщо вірити переможним реляціям, які щороку поширюють ЗМІ з
подачі Міністерства аграрної політики та продовольства України. Ось, наприклад, одна з них: «За підсумками 9 місяців 2016
року українськими експортерами було поставлено на зовнішні
ринки аграрної продукції на суму 10,4 млрд $, що склало 40,2%
від всього експорту держави. За той самий період 2015 року
було експортовано продукції сільського господарства на суму
10,2 млрд $».
Невже, нарешті, Україна стала заможною власним коштом,
невже можна сподіватися, що від цих експортних мільярдів
щось перепаде й селам, де вирощувалася ота сама аграрна
продукція для експорту, і це щось буде використане на їх збереження й розвиток?
Буваючи в селах, я завжди цікавлюся думкою місцевих
мешканців щодо причин занепаду села. Їх багато, і про них
багато сказано й написано. Але найголовнішими причинами
називають дві – багато дурнів при владі та занедбані дороги.
Перших, як відомо, спеціально не вирощують, вони розмножуються самі. А ось про руйнування сільських доріг та об’єктів інфраструктури народ різне говорить. Одні звинувачують
у всьому нових сільгоспвиробників, яким нібито байдуже, що
буде на місці даного села через кілька років: термін оренди
землі у них до цього часу закінчиться, і вони поїдуть розоряти
інші села. Молодь здебільшого нарікає на місцеву владу: мовляв, якби голова сільради, помітивши ямку на дорозі, знайшов
відро цементу, двоє відер піску та одного робітника, про цю
дорожню перешкоду вже забули б. Зауважу: а два-три автомобілісти не могли б цього організувати? На жаль, часто забуваємо, що держава – це ми, і не тільки в день виборів.
Хліборобам сільські дороги конче потрібні, адже без них
вони не зможуть маневрувати технікою, забезпечити проведення польових робіт і, зрештою, вивезти врожай. До речі,
незадовільний стан доріг нерідко пов’язують із пересуванням важкої сільгосптехніки, на яку будівники доріг 20 - 30

років тому не розраховували. Це, вибачте, і так, і не так. Сучасні зернозбиральні комбайни, наприклад CHALLENGER,
мають власну масу в межах 10 - 12 тонн, а максимальна повна
маса трактора-гіганта Fendt 900 Vario не перевищує 18 тонн.

Але вага машин рівномірно розподілена не тільки по осях,
а й по колесах. Те ж саме можна сказати про інші імпортні
сільгоспмашини. Шкоди сільським дорогам вони, звичайно,
завдають, але не так ваговими показниками, як частими переміщеннями.
Значно гірше впливають на стан доріг вантажівки зернотрейдерів. Під час жнив, прагнучи скоротити кількість
рейсів, їх водії нарощують борти і вантажать «скільки влізе», збільшуючи навантаження на вісь понад норматив. І така
практика, уявіть собі, влаштовує і хазяїна транспорту, і замовника. Адже вона дає їм певні переваги. Серед них мінімізація
транспортних витрат, збільшення прибутку, суттєва економія
на зберіганні продукції тощо.
А що ж дістається селянам? Розбиті дороги, занедбана
інфраструктура, тобто втрачені надії на будь-яку перспективу
свого населеного пункту.

Заступник голови Аграрного комітету Верховної
Ради, народний депутат Вадим Івченко, так прокомен-

тував ситуацію:
– З року в рік чиновники з Міністерства агрополітики й
продовольства вихваляються збільшенням врожаїв зернових
та обсягами експорту цих культур. Україна постійно хоче
когось нагодувати – африканців, азіатів... Але потрібно задати питання цим відомствам – чи задіяні наші власні селяни
в розподілі прибутків від експорту? Як на їх життя вплинуло
те, що країна експортує аграрної продукції на десятки мільярдів доларів? В селах побудували нові дороги чи хоча б відремонтували старі? Налагодили освітлення й водопостачання,
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відремонтували фельдшерсько-акушерські пункти, школи та
садочки? Навряд...
За цифрами росту експорту ми розуміємо, що виробляють
і експортують цю продукцію не маленькі фермерські господарства, а 200 великих аграрних компаній. Вони ж отримують
експортний ПДВ, мають маленький відсоток по кредитах у
західних банках. Вони створюють переробні підприємства.
Тобто збагачуються виключно 200 власників агрохолдингів.
Щоправда, варто зазначити, що ці компанії сплачують до українського бюджету податок на прибуток та ПДВ. І тому ніби
мають підстави претендувати на певні преференції від влади.
Аграрний комплекс генерує приблизно 32 % ВВП. 40% валютної виручки, яка надходить до країни, виробляється саме
в аграрному секторі. Але, на жаль, структура експорту на сьогодні є переважно сировинною. За два останні роки експорт
продукції рослинництва (а це переважно зерно) зріс з 40 до
51%, а експорт продукції тваринництва, навпаки, зменшився
з 7,5% до 6,9%. Після первинної переробки Україна експортує
лише 5% борошна. Якщо порівняти, то, наприклад, Казахстан
експортує продукцію первинної обробки зернових (борошно)
– у розмірі 56%. А це – додана вартість і робочі місця!
На цьому тлі інші статистичні дані щодо зменшення на 7
тисяч кількості платників єдиного податку з 27,4 до 20,7 тисяч
виглядають досить сумно і означає, що люди просто ховаються в тінь від непомірного податкового навантаження, а кошти
в тіньових оборудках збільшуються.
Прикро, але доводиться констатувати: село вимирає, фермери ховаються в тінь, а країна перетворюється в сировинний
придаток. Чи варто цим пишатися?

Від редакції:

Для розбудови або хоча б збереження українських сіл потрібні гроші. Чим далі, тим більші. А їх немає, попри всі балачки про децентралізацію з її перевагами. На місцях розподіл
отриманих бюджетних крихт відбувається в ручному режимі.
Голови сільських рад практично не мають коштів і змушені
звертатися за допомогою до комерційних структур. В такому
випадку вони вже не влада, а прохачі, а отриманої допомоги
вистачає, як правило, на щось одне, маленьке. Наприклад,
на каністру пального для чищення центральної вулиці після
хуртовини. А в цілому дороги, школи, дитячі садочки, ФАПи,
бібліотеки та інші об’єкти сільської інфраструктури в списку
пріоритетів на останньому місці. Влада найвищого рівня сьогодні теж не в змозі відразу вирішити всі названі проблеми. То
нехай спробує вирішити хоча б одну: проконтролює, як і куди
діваються гроші, отримані за експорт української пшениці.

Підготував Володимир Майський
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Головною метою заходу, підтриманого головою Луганської обласної державної адміністрації - керівником
обласної військово-цивільної адміністрації Гарбузом
Юрієм Григорійовичем, була розбудова місцевих осередків сільгоспвиробників, як Асоціації фермерів, так
і Аграрного союзу. Тому участь у цих зібраннях, окрім
керівника обласної Асоціації Сергія Ковальова та керівників місцевих органів влади, брали і заступник генерального директора АФЗУ Михайло Данкевич та голова
Аграрного союзу Генадій Новіков.
Мова на зборах йшла про те, що розбудова осередків не самоціль, а інструмент вирішення проблем селян,
фермерів та сільськогосподарських товаровиробників.
А їх у аграріїв області достатньо, але специфічні – це
зруйнована війною логістика, і як результат – ціна на
зернові на 200 – 700 гривень нижча від інших областей.
Відсутність банківського кредитування – бо страхові
компанії не страхують заставу – знову ж наслідки війни
в регіоні. Зруйновані ринки збуту які існували раніше.
Почути думку аграріїв, поспілкуватися з учасниками зібрань, мав можливість наш кореспондент. Пропонуємо до уваги читачів інтерв’ю з деякими з них. А в
наступних номерах видання ми продовжимо публікацію
цих розмов.
Простими, але вірними словами охарактеризував нинішнє становище Троїцького району фермер Володимир
Кучеренко. «Наш район тепер опинився ніби на острові, – продовжив він. – Близька війна дається взнаки. У
нас і раніше пристойних доріг не було, а тепер навіть
грунтівки перерізані. Тому вирощений нами добрий
врожай не можемо вивезти вчасно, втрачаємо на транспортних операціях і на часі. Адже недарма наші предки
вчили не ловити гав, коли в розпалі ярмарок.

Якби влада не розводила безпорадно руками, а реально зайнялася тими 20-ма кілометрами, які відділяють
нас від благополучної Харківщини, то вже до наступної
весни стареньку грунтівку можна було б підсипати, вирівняти й покрити асфальтом. А гроші для цього будівництва могли б дати місцеві хлібороби, малі й великі.
Ми ж на армію та інші загальнонаціональні потреби ніколи коштів не шкодуємо, а вже на таку «дорогу життя»
знайшли б. По ній і в свої господарства завозили б усе
необхідне вчасно і за нормальними цінами, і вирощене
вивозили б. Одному господарству такий проект не під
силу, а гуртом, толокою, можна зробити.
Проблема логістики зачіпає не тільки дрібних сільгоспвиробників чи «середняків». Жоден з наших фермерів не може нормально реалізувати вирощене. Зернотрейдери теж неохоче їздять по нашому бездоріжжю.
Навіть такі гіганти, як НІБУЛОН, цю проблему відчувають, хоча й не так гостро, як ми. І вживають адекватних заходів. Наприклад, будують власні міні-елеватори
ближче до залізниці.
І ще про одну місцеву ситуацію хочу розповісти. Так
званий Єврорів, який прикордонники справно риють і
облаштовують контрольно - слідовими смугами та колючим дротом, проходить по землі, яку ми орендуємо
у пайщиків. З ними, як і раніше, розраховуємося як за
цілий пай, податки теж сплачуємо у повному обсязі, а
фактично землі під хліборобські плуги йде все менше.
Не подумайте, що я маю щось проти укріплення кордону, але потрібно налагодити чіткий облік землі, господарі якої мають на неї відповідні державні акти, і пояснити
насамперед їм, що й до чого.
Не хотілося б, щоб у наступному році знову довело-
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ся терпіти безглузді намагання депутатського агрохолдингового лобі будь-що скасувати мораторій на продаж
української землі. Не надихає оптимізмом і податкова
нерівність сільгоспвиробників. Пора вже нашим народним обранцям повернутися обличчями не туди, звідки
їм обіцяють (і не дають) гроші, а до своїх хліборобів, які
гуртом витягнуть державного воза з багна чужої колії».
Сергій Любка з Біловодського району, розповідаючи про те, які проблеми найбільше заважають нормально працювати його СФГ «Лан» та іншим сільгоспвиробникам, теж у числі перших назвав відсутність у районі
нормальних доріг та елеваторів.

«Адже мало виростити й зібрати добрий врожай, –
підкреслив хлібороб, – потрібно зерно вчасно вивезти
й реалізувати за пристойну ціну. А ціни на зерновому
ринку встановлюють не фермери і взагалі не хлібороби.
Тож і доводиться щодня вести непрості і невтішні підрахунки з думками про завтрашній день і наступний рік.
До чого готуватися, зараз ніхто достеменно не знає. В
таких непевних обставинах купити нового трактора чи
комбайна або вкласти солідну суму в мінеральні добрива чи створення резерву паливно-мастильних матеріалів
досить ризиковано. Водночас доводиться відкладати на
потім, до кращих часів, і розвиток переробного виробництва. А на реалізації самого лише зерна, та ще й за
низькими цінами, прибутку не отримаєш».
Неважко здогадатися, що в таких самих непевних
умовах перебуває, мабуть, і місцева влада, представники якої не можуть або не хочуть реально впливати на
ті негативні процеси, які заважають хліборобам працювати на високий результат. Місцеві посадовці навіть у
дрібницях безпорадні, бояться зайвий раз потурбувати
столичних колег, хоча потреба така назріла. Сергій Петрович навів приклад, характерний для більшості територій, близьких до кордону з Російською Федерацією:
«Нещодавно від адміністрації надійшло розпорядження: не обробляти землю ближче ніж за 50 метрів від
лінії кордону. Нам, фермерам, «спустили» цей папір,
а пайщикам не пояснили, як подібне нововведення зачепить їх інтереси. Ніхто перед ними не вибачився за
неочікувані втрати, без яких не обійдеться. Ось і доводиться нам працювати і за районних чиновників, і за
сільську Раду. Проте скільки б фермери не розтлумачували людям, що у них землю не відбирають, а просто
вирівнюють лінію кордону, такі розмови нікого не переконують. Це виключне питання районного чиновництва.
Якщо потрібно отримати відповідні повноваження від
Уряду, нехай звертаються, беруть ініціативу на себе, як
і передбачається правилами децентралізації. А якщо
підміняти щоденну копітку роботу з населенням лише
жвавими балачками про необхідність утворення об’єднаних чи розділених територіальних громад, то можна
дочекатися такого моменту, що ті громади не буде з кого
створювати. Адже невпинне й бездумне «реформування» села рано чи пізно призведе до скорочення числа
селян, отих самих пайщиків, яких від самого розформування колгоспів дурять обіцянками, що вони, мовляв,
ось-ось стануть єдиними й повноправними власниками
українських чорноземів. Проте селянина й досі не визнано справжнім господарем землі, своєї долі, сільської
сфери в цілому».
Юрій Наумчук, голова АФЗ Кременецького району,
в бесіді з нашим кореспондентом наголосив, що головна
проблема малих і середніх сільгоспвиробників полягає
в тому, що вони державі практично не цікаві. Особливо
ця тенденція помітна на Луганщині, де близька війна загнала фермерів у глухий кут. З яким би питанням вони
не зверталися до місцевої влади, їм кивають на Київ:

там, мовляв, шукайте правди. Їздили, шукали, та й поверталися назад ні з чим.
«Однак останнім часом, – зауважив Юрій Миколайович, – стали помітними певні позитивні зрушення.

Заворушилися посадовці, а за ними й фермери активізувалися. Але нашу активність можна було б подвоїти
і навіть потроїти, якби нам вдалося ще до нового року
отримати кредити під нормальні відсотки. Розумію, що
таке бажання за короткий термін навряд чи буде реалізоване, але це не примха, а вимога життя. Взагалі, хотілося б знати, куди діваються державні гроші. Недавно
дізнався, що наші шановні шляхобудівники не освоїли і
були змушені повернути закордонним доброзичливцям
дуже велику суму. То що, хіба вже всі дороги побудовані
й відремонтовані? Нехай приїдуть до нас на Луганщину
та самі подивляться на наші шляхи.
Хочу сказати також пару слів про нашу корпоративну газету «Вісник Фермер України». Цікаве видання, потрібне. Але чи то наші фермери погано передплачують,
чи з інших причин, але до нас газета надходить не завжди вчасно, а іноді й зовсім не бачимо її. Хочу побажати
редакції фінансової стабільності й розуміння читачів, а
журналістам – ініціативи й гостроти публікацій. Частіше пишіть про пересічних фермерів, серед яких знайдуться й ті, хто розпочинав 25 років тому. До речі, є такі
й у нашому районі, тому запрошуємо до бесіди».
Сергій Лєсніченко з Марковського району – депутат
районної Ради, активний поборник справедливості не на
словах, а на ділі. Зокрема, він переконаний, що українці
будуть жити краще лише за однієї умови: кожен бізнес
повинен здійснюватися прозоро, і всі повинні сплачувати податки. Так, як це роблять, наприклад, німці, у яких
добровільно оподатковуються навіть чайові водія таксі.

«Вважаю, – зазначив досвідчений хлібороб, – що
влада з нами поступила непорядно, запровадивши антифермерські зміни в податковому законодавстві. Потрібно повернути колишню систему оподаткування, тобто
фіксований податок та спецрежим ПДВ, і фермери віддадуть селу і державі набагато більше, ніж отримали від
них. Вже й так ми допомагаємо селу чим тільки можемо. Школи, медпункти, ремонт сільських вулиць, допомога пенсіонерам і багато іншого, де сільська община
відчуває фермерське плече. А поруч – Новострільцівка,
прославлений 60-й кінний завод, біля якого традиційно
«пасуться» столичні чиновники, куми, свати і просто
«любі друзі». Навзаєм це підприємство, що розташоване на території однієї з найбідніших сільських рад,
сплачує сміхотворний податок – 0,1 % від вартості, а ми
сплачуємо 4 %, тобто в 40 разів більше. І нікого така
диспропорція не дивує.
Болюче питання для хліборобів нашого району – логістика. Нормальних доріг немає, а найближчий елеватор – у Старобєльську, він належить НІБУЛОНУ, проте
возити зерно туди не завжди вигідно, бо транспортні
витрати надто великі.
Проблем багато, але жити й працювати потрібно. Так
і робимо, і всім українським хліборобам бажаємо здо-
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ров’я, терпіння, успіхів, родинного щастя. А найголовніше – миру на всій нашій землі».
Ярослав Приходько зі Старобєльського району в
бесіді з нашим кореспондентом розповів: «Все моє свідоме життя пов’язане з сільським господарством: майже
20 років викладав у сільськогосподарському технікумі,
маю також досвід адміністративної роботи, теж у напрямку сільського господарства. Тому добре розумію
роль людського фактора. Особливо в таких умовах, як
наші.
Старобєльський район відноситься до зони ризикованого землеробства. Передусім через різко континентальний клімат, коли взимку до 40 градусів морозу, а
влітку до 40 градусів посушливої спеки. Проте державні
мужі не враховують цих обставин, як і близької зони воєнних дій: наші фермери сплачують такі ж податки, як
їх колеги в інших регіонах. А було б справедливо, якби
для них передбачили в податковому законодавстві спеціальний коефіцієнт. Наприклад, 0,5.
Є у нас ще одна особливість. Колись на полях висадили лісосмуги – для снігозатримання та боротьби з
вітровою ерозією грунту. Дерева виросли великі, їх гілки вже на десятки метрів сягнули на поля навколо насаджень. При розпаювання землі посадки не були враховані, відтак рукотворні гаї ніби нічиї. В усякому разі, за
ними ніхто не доглядає і не вирізає відмерлих та зайвих
гілок. Проте, варто лише комусь із фермерського господарства наблизитися до такої гілки з пилкою, як господарі знаходяться, і на поле приїздять правоохоронці, та
ще й представників екологічної інспекції привозять.
Дуже нам заважає невпевненість у прийдешньому
дні. Скажімо, є в нашому господарстві інкубатор.
Як відомо, справно працює він тоді, коли є безперебійне постачання якісної електроенергії. В іншому
випадку, тобто при відключенні, без курчат, качат та
гусенят опиняться 3-4 сусідні райони, а закладка яєць
вартістю півмільйона гривень буде зіпсована так, що на
утилізацію цих яєць доведеться витратити ще три таких
суми. Такого марнотратства жоден господар собі не дозволить.
Була у нас думка завести свиней, так тисяч 6. Але
війна поламала наші плани, бо вивезти свинину з нашого «острова» без нормальної логістики практично неможливо або нерентабельно.
Ось так і працюємо, мріючи про мир на цій багатостраждальній землі».
Олексій Павлов з Ново-Айдарського району най-

більше невдоволений недолугими реформами в податковій справі.
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ся в просту істину: коли я в своєму фермерському господарстві створюю робоче місце, то в суміжних галузях
створюється до 12 робочих місць. Так було завжди, це
закон виробничих відносин, діалектика. Тож не грабуйте хліборобів, поважайте їх, вони всіх прогодують».
Після проведення районних зборів було проаналізовано пропозиції фермерів регіону та ініційовано звернення до Ради АФЗУ та органів влади з метою вирішення основних проблем аграріїв області. Це звернення
одноголосно було підтримано Радою АФЗУ.

Спілкувався Володимир Майський

«Мало того, – говорить він, – що стало важко підбирати кваліфікованих бухгалтерів (бо в навчальних
закладах їх готують надто поверхово, не вдаючись до
конкретики), так навіть самі податківці не завжди спроможні обгрунтовано пояснити, чому вони вимагають від
хлібороба тієї чи іншої звітності. Ми змушені навчати
бухгалтерів самотужки, без відриву від роботи. Було б
добре, якби більше молодих спеціалістів залучали до
сільськогосподарського виробництва, але це сьогодні
нездійсненна мрія, навіть у більш привабливих регіонах, де пристойний клімат і немає війни.
Страшенна плутанина панує в орендних відносинах фермера з державою. Щоб сьогодні переоформити
орендний договір, потрібно витратити немало часу і коштів, не враховуючи зіпсованих фермерських нервів.
Фермерам конче потрібен фіксований податок і
спецрежим ПДВ, тобто ті преференції, які нам обіцяли
до 2017 року, а забрали раніше. Щодо податку на прибуток, то його толком не розуміють навіть посадовці районної влади, вже не кажучи про пересічних сільських
бухгалтерів, які до нього зовсім не готові. Знову доведеться вчитися за старим правилом «на навчанні, як у
бою».
Наостанок хочу ще зауважити: людина така істота,
що до всього зрештою звикає. Потроху звикаємо й ми:
до інтелектуальної кризи, браку кваліфікованих кадрів,
поганих доріг, недосяжного ринку тощо. Навіть до війни. Не можемо звикнути лише до тривожної думки про
можливе скасування мораторію на продаж землі, бо
це означатиме приведення в дію спускового механізму
міни уповільненої дії, яка зруйнує не тільки вітчизняну
економіку, а навіть перетворить нашу країну на колонію.
Дуже мені хочеться, щоб кожен господарник вдумав-

ЗВЕРНЕННЯ ФЕРМЕРІВ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО
АФЗУ ТА ОРГАНІВ ВЛАДИ
Обговоривши проблемні питання діяльності фермерських господарств на районних зібраннях фермерів
Рада АФЗ Луганської області звертається за підтримкою до Ради АФЗУ та органів влади:
1. Внести в рішення Ради АФЗУ клопотання про
переросподіл коштів Укрдержфонду в 2017 році фермерам Луганської та Донецької областей.
2. АФЗУ та Міністерству аграрної політики та продовольства України організувати зустріч делегації фермерів Луганської області з Премєр-міністром України з
приводу висвітлення проблемних питань та напрацювання шляхів їх вирішення.
3. Враховуючи відсутність сприятливої логістики (розбиті дороги, відсутність залізничних шляхів
сполучення з портовими елеваторами, недостатність
приміщення для зберігання зернових), відмова банків в
кредитуванні фермерів регіону (по причині близькості
зони АТО та відмові страхових компаній у страхуванні застави), відміну спецрежиму ПДВ та відсутності
ефективної державної підтримки запровадити механізм
повернення 50% від суми перерахованого до бюджету
ПДВ аграріям Луганської та Донецької областей.
4. Раді АФЗУ, президенту, через Народних депутатів України, з якими співпрацює Асоціація, вимагати
зустрічі з головою Верховної Ради України для вирішення проблем фермерів Луганської та Донецької
областей.

Рада АФЗ Луганської області

ВАКАНСІЇ
КОМБАЙНЕР-ТРАКТОРИСТ
Контракт: від 7 міс до 2 років.
Заробітна плата: $ 2000 – 3000 САD/місяць*

*після сплати податків

Головний офіс в Канаді,
в провінції Саскачеван,
де провідною галуззю
є сільське господарство.

ЧОМУ САМЕ ILC GROUP?
Імміграційний консультант забезпечить
оформлення усіх необхідних документів
для отримати офіційного дозволу на роботу.

Ми безпосередньо спілкуємося
з фермерами, знаємо їх потреби
та вимоги. Саме тому, вони довіряють
нам підбір кваліфікованих робітників.
Ми пропонуємо працевлаштування виключно
до заявок фермерів та високий рівень
заробітної плати.

Ми сплануємо Ваш переїзд та надамо
підтримку на новому місці.
Допоможемо з оформленням дозволу на
постійне місце проживання та переїздом родини.

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

І

МЕХАНІК ЗЕРНОВОЇ ФЕРМИ
Контракт: від 2 років.
Заробітна плата: від 3000-3500 САD/місяць*

Д

РОБІТНИК ТВАРИННИЦЬКОЇ ФЕРМИ
Контракт: від 7 міс до 2 років.
Заробітна плата: $ 2000 - 2500 САD/місяць*

РО
Ф БО
К ЕРМ ТА
АН АХ НА
А В

КЕРІВНИК ЗЕРНОВОЇ ФЕРМИ (АГРОНОМ)
Контракт: від 2 років.
Заробітна плата: від $ 3500 САD/місяць*

ДЛЯ ВСІХ ВАКАНСІЙ
ВІДКРИТА МОЖЛИВІСТЬ
ІММІГРАЦІЇ З СІМ’ЄЮ!
+38 (044) 481-0031
+38 (066) 0000-773
+38 (093) 0000-773
+38 (096) 0000-773
Директор з розвитку
Гищак Микола Миронович
067 449 48 37

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591
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ФЕРМЕР УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКИЙ ПОРАДНИК
Вісник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

ПЕРША РАЙОННА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДОРАДНИЦТВА НА ЧЕРКАЩИНІ

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового
комплексу, земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища та лист районної
державної адміністрації, районна рада вирішила затвердити Програму розвитку дорадчої служби та дорадчої
діяльності в Драбівському районі Черкаської області на
2016 - 2018 роки.
Виконувати зазначену Програму депутати зобов’язали районну державну адміністрацію.
Проект Програми було розроблено Управлінням АПР
Драбівської райдержадміністрації разом з Черкаською до-

слідною станцією біоресурсів НААН, Драбівською районною асоціацією фермерів і приватних землевласників.
Відповідальним виконавцем програми визначено
Громадську організацію «Черкаська обласна сільськогосподарська дорадча служба».
На реалізацію Програми з районного бюджету буде
виділено 35488,48грн.
Національна асоціація дорадчих служб звертається
до донорських організацій підтримати таку ініціативу,
та переконана, що це добрий приклад для наслідування
іншими органами місцевої влади.
Інна Дерій,директор ГО «Черкаська обласна
сільськогосподарська дорадча служба»

ЯК ДОРАДНИКАМ НАДАВАТИ БЕЗОПЛАТНУ
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ

Можливість підвищити свій професійний рівень дорадники Львівської аграрної дорадчої служби (ЛАДС) отримали при
реалізації проекту «Підвищення спроможності сільськогосподарських дорадчих служб щодо надання правової допомоги
сільському населенню». Тісна співпраця ЛАДС з партнерами
проекту - Стрийською РДА, Стрийським місцевим центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги і Департаментом АПР Львівської ОДА дозволила провести в громадах
Стрийського районну семінари щодо надання правової допомоги сільському населенню.
До проекту були долучені жителі сільських громад сіл Підгірцівської, Гірнянської, Воле-Задеревацької сільських рад та
Дашавської селищної ради. Соціальними партнерами проекту
стали також Стрийський міськрайонний центр зайнятості та
Стрийський державний аграрний коледж.
Підсумкова конференція у рамках проекту дозволила під-

бити підсумки виконання проекту. Директор Стрийського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Марія Николаїшин ознайомила з роботою центру, а
також з правом на безоплатну первинну та вторинну правову
допомогу.
Досвідом роботи про співпрацю з центром поділилася директор Стрийського міськрайонного центру зайнятості Романа
Вишньовська, де були організовані семінари для безробітних
сільських мешканців та учасників АТО.
Присутні на конференції учасники мали ряд пропозицій
щодо співпраці з центром правової допомоги, зокрема проведення право - просвітницьких заходів у школах. Було також
піднято питання про доцільність активної співпраці з школою-інтернат в селі Підгірці.
Перші заходи проведенні в рамках Проекту дозволили
не тільки надати послугу сільським мешканцям, але й знай-

ти і можливо залучити волонтерів у правовій освіті сільських
мешканців. Для цього можна залучати вчителів закладів освіти району та викладачів коледжу, що проживають в сільських
громадах.
Дорадники ЛАДС, маючи велику довіру серед сільських
жителів області, можуть надавати первинні правові консультації щодо права отримати безоплатну вторинну правову допомогу в місцевих центрах правової допомоги.
Проект реалізовувався Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України за підтримкиПроекту
«Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади та Програмною ініціативою «Права людини
та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».
Михайло Вишньовський,дорадник Львівської аграрної дорадчої служби, місцевий координатор проекту

Частими гостями є латвійські дорадники й в Україні. Зокрема, на Чернігівщині, адже тут реалізується ґрантовий проект Міністерства закордонних справ Латвійської Республіки
«Підвищення потенціалу малих і середніх господарств молочного скотарства Чернігівської області за для досягнення стандартів якості ЄС». Латвійських дорадників можна було побачити не тільки в навчальних класах, а й на фермах.

мально відверто дати оцінку та поділитися враженнями наших
латвійських колег про реальний стан справ з точки зору європейських стандартів. В першій половині дня латвійські консультанти за допомогою сучасного обладнання досліджували та
вимірювали важливі показники утримування та доїння худоби.
На основі отриманих даних вони висловили конкретні зауваження та рекомендації які дозволять підвищити надої та уникнути хвороб. А після обіду під'їхали керівники та спеціалісти
місцевих підприємств для яких наші експерти-консультанти
дали майстер-клас щодо правильного доїння та утримання корів. Прозвучало багато конкретних питань від українських сільгоспвиробників, на які були надані професійні відповіді латвійських колег, а також висловлено побажання щодо продовження
подальшої співпраці.
І таких консультацій на фермах було багато.
Ще одним результатом проекту став посібник «Виробництво сирого молока, що відповідає стандартам якості ЄС».
Його авторами-укладачами є консультант-експерт з ветеринарної медицини та з питань належного догляду за тваринами
Дайніс Арбіданс, експерт з ветеринарної медицини та безпеки
продовольства Гінтс Брієжкалнс, експерт з питань якості молока Ілмарс Грудулс. В цьому посібнику тваринники можуть
знайти корисну інформацію по утриманню тварин.
Електронну версію посібника незабаром можна буде прочитати на Інтернет-сторінці НАСДСУ.

ДОРАДНИКИ ЛАТВІЇ ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІДОМ З УКРАЇНЦЯМИ

Вже декілька років розвивається співпраця між Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України та Латвійським центром сільського консультування та освіти. Завдяки такій співпраці десятки українських фермерів, кооператорів, державних службовців, дорадників, науковців мали
змогу переймати досвід латвійських побратимів у вирішенні
різних проблем розвитку сільського господарства та сільської
місцевості.

Наприклад, 9 листопада команда проекту працювала в Семенівському районі. Головним майданчиком для роботи стала
ферма господарства "Стєпанич". Керівник підприємства Юрій
Сенько розповів про своє господарства та попросив макси-

Римма Олексенко, голова громадської організації
«Центр сприяння розвитку громад»

СВЯТКУВАННЯ «СТАРОГО НОВОГО РОКУ»,
СВЯТА МАЛАНКИ І ВАСИЛЯ В УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ

АФЗУ спільно з СКК «Моршинкурорт» за3. Різдв’яні гуляння «У Василя та Маланки»
прошує всіх бажа- в Палаці культури курорту м. Моршин
ючих зустріти і від- 15.00 – 17.00
святкувати «Старий
4. Вечеря
- 18.00 – 19.00
Новий рік» в україн5. Святковий концерт за участю народних
ських традиціях!!!
артистів
- 20.00 – 21.45
Термін проведен14 січня 2017 року
ня: з 13 по 15 січня
1. Сніданок
- 08.00 – 09.00
2017 року.
2. Святкова зустріч з нагоди свята Василя
Місце проведення: – СКК «МОРШИНКУ- та Маланки за участю Зразкового дитячого анРОРТ» (Львівська область, м. Моршин, площа самблю «Джерельце»
- 10.00 – 12.30
Паркова, 3).
3. Обід
- 13.00 – 14.00
Програма заходу:
4. Українські вечорниці - зустріч гостей в
13 січня 2017 року
гуцульській Колибі Карпат
- 17.00 – 22.00
1. Заїзд учасників, розміщення в номерах
15 січня 2017 року
СКК- до 12.00
1. Сніданок
- 08.00 – 09.00
2. Обід (шведський стіл)
- 13.00 – 14.00
2. Від’їзд учасників
- до 12.00
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

З 15 січня – подальший відпочинок або санаторно-курортне лікування для бажаючих в
СКК «Моршинкурорт» на необмежений період (бронювання заздалегідь та оплата безпосередньо в СКК «Моршинкурорт»).
Вартість для одного учасника (економ варіант проживання - 2х місний номер) з харчуванням і участю в заходах згідно програми: 1450,00 грн.

За покращені та люкс номери –
додаткова оплата!
Подача заявок до 19 грудня 2016 року.
Виконавча дирекція АФЗУ:
тел: 044 - 511 - 78 – 72, 228 - 48 – 19.
Ел.адреса: farmasuk1@ukr.net
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КООПЕРАТИВНА СИСТЕМИ ЯПОНІЇ

У повоєнний час Японія відійшла від політики створення кооперативів у кожному селі, яка діяла у країні з
початку 19 століття.
За 25 наступних років, уряди Японії за допомогою
фінансової та законодавчої діяльності, іноземних консультантів та шляхом мобілізації національної науки та
ресурсів , створили кооперативну систему країни, яка
забезпечила фінансову стабільність фермерства, продовольчу безпеку країни, фінансування соціальної інфраструктури на селі тощо.

додаткової вартості продукції фермерів. Створення та
управління місцевими торговими марками (в т.ч. географічними);
• переробка сільськогосподарської продукції;
• забезпечення фермерів необхідними матеріалами
та засобами;
• забезпечення споживчими товарами;
• надання кредитів для сільськогосподарського виробництва, споживання, прийом грошових вкладів;
• здійснення всіх видів страхування, в т. ч. з сільськогосподарської діяльності та пенсійного;
• будівництво та утримання виробничих і житлових
об'єктів для спільного використання;
• будівництво та утримання сільських дитячих садків, шкіл, коледжів, лікарень та клінік;
• створення спеціальних установ та програм з догляду за літніми людьми;
• збільшення доходів своїх членів, в т.ч. за допомогою впровадження різних змішаних комерційних проектів та залучення асоційованих членів;
• інше.

Фермерам законодавчо була надана можливість на
рівні села об’єднуватися у кооперативні групи на основі
домовленостей без реєстрації юридичної особи. Об’єднання груп у кооперативи, як юридичні особи, здійснювалося на рівні муніципалітетів (районів) з подальшим
об’єднанням у префектурні (обласні) кооперативні союзи та одну - Національну федерацію. Сьогодні в країні
функціонує 716 багатоцільових (багатофункціональних)
кооперативів, які охоплюють членством усі фермерські
господарства, і які об’єднані у 103 префектурні феде-

рації і 18 національних федерацій за видом діяльності
фермерів - членів. Крім 4,8 млн членів кооперативів, система нараховує 4,7 млн асоційованих членів – осіб, які
проживають у селі, але працюють не у сільському господарстві, отримують дивіденди на вкладений капітал
та не мають права вирішального голосу.
Предмет діяльності кооперативів Японії щодо
своїх членів:
• розробка та впровадження освітніх програм з покращення та підвищення навичок своїх членів з запровадження сучасних технологій та здійснення необхідних для цього виробничих операцій;
• пошук, розробка та просування на всі ринки с/г
продукції, виробленої з місцевої сировини;

• зберігання і транспортування виробленої сільськогосподарської продукції . Розробка та виробництво
нових споживацьких продуктів з метою збільшення

Організація управління кооперативів і груп
Діяльність кожної спеціалізованої групи з виробництва певного виду продукції здійснює відповідний
менеджер кооперативу, який зокрема, оформлює контракт на надання послуг його членам відповідно до їх зобов’язань щодо участі у діяльності кооперативу. Також
його функціями є надання фермерам – членам коопе-

ративу рекомендацій щодо організації своєї діяльності
та управління фермерським господарством, збуту сільськогосподарської продукції, впровадження нових культур, передових технологій, маркетингу, в тому числі з
дослідження ринків і торгових точок, організація постачання необхідних витратних матеріалів, ветеринарних
ліків, ПММ або добрив чи засобів боротьби з шкідниками і хворобами.
У разі необхідності менеджер організовує надан-
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ня відповідних консультацій більш широким колом
фахівців. Завдяки такій організації забезпечується виробництво малими фермами великих оптових партій
однорідної продукції. Фермери мають чітке розуміння
орієнтації своєї діяльності та можливостей збільшувати
її ефективність.
Менеджер – представник кооперативу на селі обирається з фермерів - членів груп з виробництва певних видів продукції. Їхні завдання - здійснювати комунікацію
між своїми групами та відповідним менеджером кооперативу вищого рівня (муніціпальним), а також представляти відповідну групу виробників свого села на зборах
кооперативу. Ця посада переходить кожний рік до наступного члена групи і частково оплачується з бюджету
кооперативу вищого рівня.
Навчання фермерів та науково-дослідна діяльність
Всі аграрні навчальні, наукові, дослідницькі, маркетингові, дорадчі заклади є виключно регіональними,
засновані та керуються місцевими кооперативами, які
і формують запити на відповідні кадри, наукові роботи
та консультаційні послуги. В префектурі (обласному
центрі) організовані кооперативні лабораторії, які використовують сучасне обладнання вартістю в декілька
мільйонів доларів. Ці лабораторії на запит менеджерів
виконують всі необхідні аналізи, здійснюють сертифі-

кацію продукції тощо. Отримані дані опрацьовуються
спеціалістами з агрономії, які розробляють адаптовані
для конкретних умов та господарств технологічні карти.
Висновки
В Україні функціонує 4,1 млн особистих селянських
господарств – майже стільки ж, скільки фермерських
господарств в Японії. Ними обробляється 5,4 млн га
сільськогосподарських угідь. У середньому на 1 господарство припадає 1,3 га землі проти 1,0 га в Японії.
Отже, японська кооперативна система щодо сприяння
організації виробництва
продукції і виведення її на ринок за всіма складовими найкраще від інших може бути адаптована до особистих селянських господарств України.
Впровадження японської системи кооперування
дрібнотоварних виробників дозволить отримати оптові
партії однотипної продукції, значно спростити організаційну роботу, полегшить бухгалтерський облік і звітність, зменшить витрати на адміністрування, збільшить
товарність господарств ОСГ та доходи їх членів, сприятиме покращанню соціальної інфраструктури тощо.
Василь Кононенко,
генеральний директор Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України

Чергове 35 число електронного Вісника НАСДСУ «Поради від Доради» присвячено проблема надання селянам безоплатної правової допомоги.
Тут ви знайдете більшість матеріалів проекту «Підвищення спроможності сільськогосподарських дорадчих служб щодо надання правової допомоги сільському населенню», дізнаєтеся, як працює система безоплатної правової допомоги/
На теперішній час центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
їхні відділення працюють у чи не у кожному районі. Вам потрібна така допомога?
Якщо так, то контактна інформація центрів теж є у Віснику.
Заходьте на Інтернет-сторінку асоціації www.dorada.org.ua та читайте. А також
присилайте нам свої матеріали для публікації. Запрошуємо до співпраці.
Роман Корінець, президент НАСДСУ

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24
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ФЕРМЕРИ СВАТІВЩИНИ:НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ!
горе-політиків карамельками-траншами. Наші аграрії вже давно навчилися обходитися без фінансової милостині від своїх
і чужих багатіїв, так що їх посмішки означають: «Вистоїмо,
а землю нашу нікому не дозволимо продавати». Ось коротко
зміст виступів активістів:

Ксенія Кошова, агрофірма «Каштан»:

– Сьогодні аграрії вже платять збільшений фіксований
сільськогосподарський податок, але населення не відчуло
від цього полегшення. Кошти осідають по кишенях, бюджет
держави дефіцитний. Поки ситуація не зміниться – продавати
землю не можна.

Світлана Шевцова, ПП СВФ «Агро»:

— Дійна корова під назвою “сільське господарство” може
скоро здохнути, якщо її не будуть годувати. Бо після сплати
нових податків ні за що буде поповнювати оборотні кошти
та резерви. Селян можна обкласти податками до самої стелі,
а далі що? Ризикуємо повернутися у 1999 рік, коли один колишній сільський голова ходив селом та збирав у людей по 5
гривень, аби зорати гектар землі, бо тоді колгоспи також обідрали. Ми нічого не просимо, тільки не заважайте працювати. І
приберіть руки від народної землі!
У цій публікації ми продовжуємо розмову з Сергієм Ковальовим, розпочату в минулому номері нашого видання. Цього разу наш кореспондент запропонував відомому активісту і
модератору селянського руху на Луганщині, голові обласної
Асоціації фермерів, детальніше розповісти про себе, своє
фермерське господарство, про повсякденні турботи хліборобів області та їх патріотичну громадянську позицію.

Анатолій Серга, СФГ “Явір”:

— Кожного разу ми їдемо до Києва, аби донести думку
людей до влади. Сподіваємося, що нас почують. Сьогодні
аграрії як ніколи одностайні і згуртовані. Люди на місцях чекають на зважене, розумне рішення.

Сергій Авалян, СФГ “Зоряне”, голова районної
Асоціації фермерів:
— Є певні сумніви, що нас почують, та все ж бездіяль-

Йшлося на ньому передусім про позицію аграріїв району щодо
об’єднання територіальних громад в рамках децентралізації,
саме заради цього хлібороби на день облишили свої важливі
справи у господарствах. А злощасну статтю, яка несправедливо образила фермерів, обговорили принагідно. Головна наша
думка така: якщо об’єднаються двоє бідних – вони багатшими
не стануть, тому потрібно не роздрібнювати район, а об’єднуватися навколо Сватового, де є вся необхідна інфраструктура. У статті фермерів назвали феодалами і рабовласниками.
Звісно, у порівнянні з бюджетними заробітними платами наш
дохід дещо більший, і, можливо, когось дратує чиєсь престижне авто. Зрозуміло, що є певна різниця в доходах, але потрібно розуміти, що гасло Швондєра «Все відібрати і поділити»
сьогодні може виголошувати хіба що нерозумна людина, але
ніяк не патріот України. Адже саме фермери, всі аграрії району є справжніми патріотами рідного краю, і зробили для нього немало, і продовжують робити. Усі разом ми допомагали
коштами на пологове, хірургічне, дитяче відділення районної
лікарні, басейн, музей, армію тощо. За останні 15 років ми разом перебудували на конкурентоспроможну галузь, яка стояла
на колінах у забур’янених полях. Сьогодні село — це новітні
технології, нова техніка, чисті землі. Цього року наші хлібороби зайняли перше місце в області по валовому збору зерна. Ми
небайдужі до соціального розвитку району. Разом допомагаємо школам, лікарням, садочкам. За нашу допомогу дякували в
своїх виступах на Майдані Злагоди заступник головного лікаря ЦРЛ Таран В. І., директор школи Христос Т. О., інші місцеві
активісти. І в повсякденному житті ми не тільки створюємо
робочі місця, а й дбаємо про гідні умови праці. Ми – не влас-

На захист української землі від чиновничих посягань зібралися сватівські аграрії: А. А. та Н. В. Вербецькі з СФГ «Урожайне», І. І. Бурлуцька з
ППА «Гончарівська», С. М. Ковальов – голова Луганської АФЗ, А. І. Серга з СФГ «Явір», О. В. Коник з АФ «Злагода», Н. М. Надоля з ПП «Лан»,
В. М. Паюнов з СФГ «Злагода», С. З. Шевцова з ТОВ «Агро», К. В. Кошова з СФГ «Каштан», Є. О. Митрофанов з ФГ «Ковалівське»,
Ю. Є. Іванов з СФГ «Мирна долина», С. Е. Авалян з СФГ «Зоряне», А. Е. Геворгян з ППА "Шанс", О. О. Сліпець з СФГ "Віта" та інші.
СФГ «Пролісок»

Кор.: Сергію Миколайовичу, розкажіть будь ласка про
себе, своє господарство, як Ви оцінюєте стан фермерських
справ у регіоні; яке Ваше ставлення до корупції, намагань запровадження ринку селянської землі; децентралізації і влади і
Ваші побажання хліборобам України.
С. К.: Селянське фермерське господарство «Пролісок» я
створив 1994 року, маючи за плечима 35 років життя, вищу
освіту і певний практичний досвід роботи колгоспним агрономом. Починали хазяйнувати на кількох гектарах, але з великою
охотою. Сьогодні обробляємо 2,5 тисяч гектарів. Основний напрямок, як у всіх на Луганщині, зернові. Сіємо також соняшник та інші культури. До початку воєнних дій частину пшениці мололи на борошно і пекли запашний хліб, що був до смаку
і мешканцям району, і гостям нашого краю. Зараз пшениці
збираємо навіть більше, а продати її за пристойною ціною не
можемо, я вже про це раніше розповідав. Родина моя типово
хліборобська, дружна і вірна. Як би важко не доводилося, всі
тримаємося разом.
Стан фермерських справ у нашому та сусідніх районах такий, який має бути в хороших господарів, навіть у прифронтовій зоні. Якби тільки нам не заважали вороги зовнішні, а ще
більше – нерозумні політики, які спромоглися лише загнати
Україну в глибоку боргову яму, а тепер нічого кращого не знають, як плазувати перед закордонними банкірами, вимолюючи
чергову позичку. А що дітям нашим залишиться, крім боргів?
Хоч би землю залишили в спокої, а то вже й до неї загребущі
руки тягнуть. Ось і доводиться аграріям знову й знову залишати свої справи та виставляти пікети під Верховною Радою
та Кабміном, щоб нагадати народним обранцям та міністрам
прописну істину: Власність на Землю за самою суттю своєю
відрізняється від власності на предмети, створені працею.
Земля є власністю всіх поколінь людей. Продаж землі є прихованим продажем особи (в нашому випадку — цілого українського народу) в рабство. Втім, це я Толстого цитую, а що
скажуть мої земляки? Послухайте їх.

«Голос народу»

Вдивляючись в обличчя хліборобів, які посміхаються з
фото на залізничному пероні станції Сватове, відчуваю бажання показати цю світлину панам із МВФ, щоб не репетували
про запровадження в Україні ринку землі та не манили наших
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но спостерігати за руйнівними змінами не можна. Потрібно
висловлювати свою чітку позицію і відстоювати інтереси сільгоспвиробників. Наразі і фермери, і одноосібники, і мешканці
сіл одноголосно підтримують таку акцію і чекають на позитивний результат. Якщо цього не станеться, аграрії будуть змушені оголосити новий страйк.

Олександр Сліпець, СФГ «Прогрес-10», СФГ
«Віта»:

— Наша акція носить мирний характер, бо хлібороби —
працьовитий і миролюбний народ. Але ми хочемо, щоб наш
потужний голос був не лише почутий, а й узятий до уваги.
Україна — аграрна держава, і її майбутнє — за сільгоспвиробниками.

Ніна Надоля, агрофірма “Лан”:

— Якщо сьогодні відберуть ПДВ у тваринництві, то на
ньому можна ставити хрест через повну збитковість. Наприклад, у нашому господарстві в тваринництві працює 50 осіб,
і вже зараз важко зводити кінці з кінцями, а потім? Агрофірма залишиться без тваринництва, люди — без роботи, а село
— без людей. Наразі подекуди заходять великі агрохолдинги,
приїжджають, сіють, збирають врожай — і від’їжджають, а
село залишається з проблемами. Якщо ж керівники агроформувань місцеві, їх урбують проблеми села, і вони надають
всебічну допомогу соціальній сфері громади та опікуються її
розвитком.
Від автора: Ось такий він, голос народу – голос Божий.
Хочеться вірити, що його почують не тільки в Києві, а і в
Брюссе́лі, та не будуть спокушати наших можновладців нещирими і нездійсненними обіцянками. А наші пани і підпанки
повинні зрозуміти, що грабувати селян їм не дозволять, а на
валізах вони довго не всидять. Та й кому вони потрібні там, на
Заході, де своїх дурнів хоч греблю гати?

«Держава – це ми»

Кор.: Готуючись до бесіди з Вами, я прочитав у газеті
«Новини Сватівщини» розповідь про те, як знані хлібороби
району провчили місцевого журналіста за невдалі вислови
щодо фермерів. Натомість , Ви та Ваші соратники в ході
дискусії в залі Районної Ради підкреслили їх важливу, державну роль у майбутній аграрній реформі, до якої прямує Україна.
С. К.: Так, я був присутній і навіть головував на тому зібранні фермерського активу і представників районної влади.

ники землі, ми орендарі. Нам землю довірили люди, і якщо
ми не будемо виправдовувати їхні сподівання, вони завжди можуть забрати СВОЮ землю. Але наступного року, якщо буде
так, як планує Уряд, Україна втратить 150 млрд. грн., і це тоді,
коли влада бере кредити МВФ під незрозумілі умови, закриває
лікарні й школи, хоче продавати землі, основний і останній національний актив, невідомо кому.
Україна – аграрна країна, хоча має неабиякий потенціал в
інших секторах економіки. Але поки що маємо те, що маємо,
відтак нехтувати хліборобською працею і селянськими проблемами нікому не дозволимо. Від держави нічого не очікуємо, бо держава – це ми самі. Що заробимо, те й наше. Аби
лише не заважали.
Тому я вважаю, що сьогодні не про нерозумну статтю слід
згадувати, хоча, як кажуть, осад від неї залишився. Головною
перевагою децентралізації повинно стати зникнення багатогілковості влади (міська, районна рада та райдержадміністрація) і, нарешті, поява одного господаря, який дбатиме про розвиток, а не створюватиме під себе «князівство».
Також, користуючись нагодою, хотів би ще раз донести позицію аграріїв щодо об’єднання територіальних громад у нашому районі. Колись на його теренах були ще Нижньодуванський район та Містківський район. Потім їх об’єднали, і 50
років наші діди й батьки, ми всім загалом будували оновлений
райцентр – лікарні, школу мистецтв, стадіон, церкви, розгалужену систему торгівлі, сквери та парки. Не по господарськи
нам сьогодні роз’єднувати все те, що набудовано протягом
тривалого часу. Складнощі будуть, але разом, згуртувавшись,
їх легше вирішувати. Тому аграрії разом з усіма поміркованими представниками суспільства докладуть максимальних зусиль, щоб була одна територіальна громада з центром у місті
Сватове.
До того ж, не слід забувати, що такого широкого представництва хліборобів у всіх гілках влади району не має жоден
регіон України, тому до нашого голосу не можна не прислухатися. Я також вірю, що аграрії, в тому числі й сватівські,
обов’язково будуть депутатами Верховної Ради, і наше потужне лобі відстоюватиме інтереси кожного села та людей, які там
живуть. Ми впевнені, що згуртувавшись – переможемо!

Спілкувався Володимир Майський
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ХЕЛПРОСТ – МІКРОДОБРИВО НОВОГО РІВНЯ
Роль м / е в рослинництві
описана неодноразово, і вона
очевидна. Про їх значення свідчать порушення в рості та розвитку рослин, їх імунітету до
хвороб і шкідників, інші відхилення від норми, які наступають
за відсутності того чи іншого
необхідного елементу. Питання тільки в тому, як простіше і
ефективніше доставити м / е в
рослину і найшвидше включити їх в метаболічні процеси.
Недостатнє надходження м /
е в рослини може бути пов'язано з їх низьким вмістом в грунті,
але частіше за все тому, що вони
знаходяться там в нерозчинній,
недоступній формі. І в цьому,
і в іншому випадку необхідна
допомога ззовні. Можна просто
взяти неорганічні солі м / е і використати в якості мікродобрива. При правильному підході
вони теж дадуть певний ефект,
але по-перше, вони мають погану розчинність, по-друге, коефіцієнт засвоєння неорганічних
солей рослинами нижчий, ніж у
хелатованих.
Як правило, в якості хелатора м / е використовують органічні речовини, що підвищує їх
розчинність і активність в рослинах. Так був зроблений перший крок в питанні підвищення ефективності мікродобрив.
У ґрунті м / е можуть хелатуватись природними хелаторами:
гуміновими кислотами і фуль-

вокислотами. І нарешті, останнім часом в якості хелатуючих агентів стали використовувати амінокислоти.
Чому амінокислоти? Порівняно з деякими дослідженнями ефективності хелатуючих властивостей ЕДТА
( найбільш поширений хелатуючий агент), гумінових
кислот і амінокислот показало перевагу амінокислотних хелатів. ЕДТА занадто сильно утримував м / е, гумінові кислоти дуже слабо. У той час, як стабільність
амінокислотних хелатів була набагато вищою.
Крім того, більшість поширених хелаторів (ЕДТА,
ЕДДА, ДТПА, ОЕДР) практично інертні, тобто не
включаються в обмінні процеси рослин. Головна ж
роль належить м / е, які поглинаються рослиною, а хелатор (комплексон), як транспорт, доставив метал і поїхав далі, не включаючись в метаболізм рослин. Тобто
ці хелатори є баластом для рослини, в кінцевому підсумку, опиняються в ґрунті, де в кращому разі з часом
розпадаються на нетоксичні речовини.
Амінокислоти ж є природними хелатоутворювачами. Вони мають розміри, які набагато менше молекул
звичайних відомих хелатуючих речовин, тому їм легше
проникнути в рослину. А так як рослина сама виробляє
амінокислоти, вона визнає такі хелати на основі амінокислот за «своїх». При цьому включаються додаткові
фізико-хімічні механізми дифузії, і це полегшує транспортування і засвоєння м/е.
Амінокислоти ж є будівельним матеріалом для рослинного білка-протеїна, тому вони відразу вбудовуються в скелет рослини або разом з м / е включаються
в синтез необхідних рослині БАР. Таким чином амінокислоти є не тільки стабілізуючим фактором і транспортним засобом, але й не менш важливими, ніж самі
м / е, поживними і фізіологічно активними речовинами, що впливають на розвиток і ріст рослин.
Відомо, що в природі корисні м / о живуть в тісному
співробітництві з рослинами. Утворені мікробами біологічні речовини, зокрема амінокислоти, поглинаються корінням і листям рослин.
Здатність м / о виробляти та постачати рослинам
біологічно активні продукти (БАР) своєї життєдіяль-

ності була використана нами у
створенні препарату ХелпРост.
Принциповою
відмінністю
було те, що м / е хелатувались
у виробничих умовах природним шляхом амінокислотами
та іншими органічними продуктами життєдіяльності спеціально підібраних м / о. Крім
хелатованих м / е, в складі препарату ХелпРост містяться вітаміни, фітогормони, органічні
кислоти та інші БАР.
Отже, препарат ХелпРост,
має в своєму складі необхідні
кожній с/г культурі мікроелементи, амінокислоти та інші
БАР, вкрай необхідні для її росту та розвитку. А це значить,
що рослині не треба витрачати
величезну кількість енергії на
їх вироблення. Особливо актуально це для рослин, які знаходяться у стресовому стані. В
такому випадку ХелпРост виконує роль швидкої допомоги,
підвищує стійкість рослин до
несприятливих умов і максимально зберігає врожай!

Провідний біохімік «БТУ
Центр» А.М. Благодір

Консультації за тел.:
(044) 594-38-83
www.btu-center.com

ПЕРЕДПЛАТА!
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН «PETKUS» ЗА ДОПОМОГОЮ СИТА ТА РЕШЕТА ФАДЄЄВА

Шановний читач, я наполегливо відхиляв прохання
встановлювати сита і решета нової геометрії на зерноочисні машини, що випускаються іншими виробниками,
хоча чудово розумів, що в разі заміни сит традиційної
геометрії на сита і решета мною запатентовані, можна
істотно підвищити як якість очищення, так і продуктивність будь-яких зерноочисних і калібруючих машин.
Таку впевненість мені давали результати багаторічної
роботи машин, які ми випускаємо і, природно, на які
встановлюємо сита з гексагональними отворами (патент Сито Фадєєва № 38580) замість традиційних сит
з круглими отворами і решета (патент Решето Фадєєва
№37527) замість щілинних сит, висічених з оцинкованого сталевого листа.
Восени 2016 року, як кажуть, я здався. Здався під
напором прохань, які були викликані необхідністю відібрати насіння амброзії від зерна, що відвантажується, перш за все, на експорт. В процесі виробництва сит
і решіт для машин типу Petkus, Schmidt-Seeger, БСХ і
інших я переконався, що доцільно не тільки встановлювати сита і решета нової геометрії замість традиційних,
а й є сенс удосконалити конструкцію самих рамок, на
які кріпляться сита. А саме - зробити їх легше, збільшити активну поверхню сита і зменшити трудомісткість
заміни сит і решіт.
Вперше модернізація зерноочисних машин була розпочата на фірмі ТОВ «Арніка», оскільки там був побудований насіннєвий завод з нашим обладнанням, і керівництвом фірми було висловлено прохання модернізувати наявні у них в експлуатації зерноочисні машини типу
Petkus (Petkus 531 - 4 шт., Petkus 547 - 2 шт., Petkus 527
- 2 шт.). Далі я послідовно покажу результати модернізації кожної з перерахованих машин, починаючи з широко
відомої зерноочисної машини Petkus 531.

сита і нижнього решета перед остаточною їх установкою і фіксацією.
Перевірка ефективності модернізації Petkus 531
була проведена на очищенні товарного зерна сої. На
верхні дві рамки нової конструкції для відбору великого сміття були встановлені сита Фадєєва, а на нижні
дві рамки для видалення дрібного сміття і половинок
решето Фадєєва.

Рис.2. Сито перед установкою на Petkus 531
кріплення сита його доводиться гнути, і гнуту поверхню
накривати дошкою, закриваючи при цьому площу просіювання. Нова рамка приведена на малюнку 1, а сито

Продуктивність,
(т/г)

Якість очистки
/Дрібне сміття (%)
Половинки (%)
Petkus 531 до модернізації
1,77
0,92
0,21
Petkus 531 після модернізації
2,85 (+61%)
1,0
0,17
Перед очищенням частина сміття складала: дрібне сміття 4,3%, половинки 3%.
на малюнку 2.
З малюнка 2 добре видно, що поверхня сита не закрита будь-якими елементами кріплення.

Рис.1. Рамка для Petkus 531.
Перше, що ми зробили, це викинули рамки кріплення сита. Саме викинули, бо як можна було десятиліттями випускати і продавати на Україну за валюту цей непотріб - сито кріпиться на широкі дошки, на 20% зменшуючи можливу робочу поверхню сита. Крім того, для

Рис.4. Комплект сит і решіт нової геометрії
для Petkus 531.
Результати порівняння наведені в таблиці №1.
Таблиця №1.

Перед очищенням частина сміття складала: дрібне
сміття 4,3%, половинки 3%.
Таким чином, модернізація зерноочисної машини
Petkus 531 шляхом заміни рамок кріплення сит на рамки
нової конструкції і заміни сит штатного виконання на
сита і решета нової геометрії дозволила збільшити продуктивність без погіршення якості, більш ніж на 50%.
Цим і обумовлено назву статті.
Шановні читачі, в наступній статті ми розкажемо про результати модернізації зерноочисної машини
Petkus 547.

С уважением,
директор ООО «Спецэлеватормельмаш»
Фадеев Леонид Васильевич
моб.: (050) 157-57- 40, (057) 780-91-13
E-mail: specmash@imperija.com
specmash14@mail.ru
http://agro.imperija.com
Skype: specelevatormelmash

Рис.3. Верхнеє сито для очистки сої
від великого сміття.
На малюнках 3 і 4 показано положення верхнього
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Редакція газети «Вісник Фермер України»
з 2016 року запровадила комплексну редакційну передплату, яка включає окрім друкованого видання, ще й щотижневу електронну
розсилку важливих матеріалів.
Ми надаємо кожному такому передплатнику можливість розміщення на сторінках газети щомісячно свого оголошення (до 600 друкованих знаків).
Передплативши наше видання Ви будете
отримувати інформацію про діяльність Асоціації фермерів та приватних землевласників
України, її заходи, юридичну консультацію,
зміни в законодавстві, податкові консультації, інформацію про нові технології, техніку
та обладнання для ведення агровиробництва,
то що.
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Є три варіанти здійснення передплати:
1. Передплата через відділення «Укрпошти»
(передплатний індекс 21591, сторінка 20 «Каталогу
видань України на 2017 рік»). Вартість передплати
на рік становить 113,88 грн. та здійснити її можливо в любому відділенні «Укрпошти».
2. Передплата видання через редакцію, з оплатою по безготівковому рахунку чи на карту Приват-банку. Вартість при цьому буде трохи більшою,
120,00 грн. Термін не встановлюється і здійснити
передплату можливо коли завгодно. Замовлення передплати за тел.. 044 – 501 – 78 - 24, 067 –
297 – 46 - 32, 093 – 608 – 03 - 14 або по Ел. пошті:farmexpo@ukr.net.
3. Комплексна редакційна передплата, коли передплатники отримують окрім екземплярів газети
ще й оперативну розсилку актуальної інформації
на електронну пошту.
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Вартість такої передплати становить 300,00 грн.
на рік. Замовлення передплати за тел.. 044 – 501 –
78 - 24, 067 – 297 – 46 - 32, 093 – 608 – 03 - 14 або
по Ел. пошті: farmexpo@ukr.net.
Також маємо пропозицію для голів районних
Асоціацій, чи великих фермерських господарств.
Голова районної Асоціації надає нам адреси фермерів району, оплачує передплату, а редакція
здійснює передплату по зазначеним адресам.
Подібним чином ми маємо можливість здійснити передплату видання в кожну селищну раду, в
кожну районну раду, адміністрацію, прокуратуру, то що. Чим більше посадовців в районі буде
знати про діяльність Асоціації фермерів, її захист прав та господарств фермерів, тим легше
вам буде працювати та захищати свої інтереси.
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Классика, проверенная временем
Уже более 18 лет Европейские приборы на рынке Украины
Серия анализаторов качества молока EKOMILK

Хит
продаж

Измеряемые параметры:
• содержание жира
• содержание СОМО
• плотность
• белок
• температура пробы
• добавленная вода
Экомилк СТАНДАРТ

• точка замерзания
• кислотность pH
• кислотность (° Тернера)
• проводимость
• лактоза
• соли
Экомилк БОНД

до 12-ти
параметров
молока
в одном
приборе

Приборы произведены Европейской компанией, сертифицированной по стандартам
ISO-9001 и ТUV. Занесены в Госреестр измерительной техники Украины под № У3122-1.
«ИКФ СЕРВИС+» единственный авторизированный сервисный центр в Украине,
по обслуживанию и ремонту анализаторов качества молока «Экомилк»
с выдачей Заводского гарантийного сертификата
Про надёжность приборов говорит тот факт, что при соблюдении правильной
эксплуатации приборы без ремонта работают по 10-15 лет
02002, Украина, г. Киев, ул. М.Расковой 52В, офис 7
тел/факс: (044) 537-21-16 (050) 410-13-12, (067) 408-27-08
www.ikf.com.ua

ДІЛОВА ПОЇЗДКА ДО ЧЕХІЇ!

Пропонуємо Вам поєднати відпочинок з отриманням корисного досвіду роботи фермерів Чехії в умовах
Євросоюзу, зустрітися з представниками місцевої фермерської Асоціації, побувати в типовому фермерському господарстві, прогулятися по
вуличках Праги та поглянути на неї
із Староместськой ратуші і спробу-

WWW.FARMER-UKR.COM, WWW.FARMER.CO.UA, WWW.COOP-UNION.ORG.UA

вати, нарешті, легендарне "вепрево
коліно" з місцевим пивом, відвідати
пивоварню Ходовар у скалі, та виноробне підприємство в м. Мельник,
сімейну ферму по виробництву сирів,
а під кінець – відвідати різноманітні
магазини, де в цей час будуть хороші
знижки на товари та продукти.
Тижневий тур заплановано на листопад і обійдеться в середньому в
940 євро на одну людину (переїзд автобусом, страховка, проживання в 4 *
готелі, харчування - сніданки, обіди
в національному стилі, екскурсії по
програмі).
За інформацією звертатися в виконавчу дирекцію АФЗУ:
Тел.: 044 – 501 – 78 - 24,
050 – 391 – 94 - 72
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