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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 23 - 24 (417 - 418)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-31 ГРУДНЯ 2017 року

7 ГРУДНЯ ПОВСТАЛА ВСЯ СЕЛЯНСЬКА УКРАЇНА НА 
ЗАХИСТ РІДНОЇ ЗЕМЛІ!

Знаючи про загрозу запровадження ринку землі з 1 січня 2018 року фермери всієї України вийшли на акції 
протесту з вимогами продовжити земельний мораторій. 

Фотопідбірку та матеріал читайте на сторінці 2 видання.

ГОЛУБИ - СИМВОЛ
МИРУ І КРАСИ

В розбурханій революціями та війнами Україні  не-
багато знайдеться людей, для яких голубництво стало не 
простим уподобанням, а любов’ю на все життя. Проте 
є серед нас такі закохані в голубів аматори, які готові 
витрачати останні копійки на своїх пернатих улюблен-
ців, які в усьому світі вважаються птахами миру. Один 
із таких романтиків – Євген Юрійович Радкевич. Колись 
досить відомий на Тернопільщині футболіст, спортив-
ний діяч, а тепер аматор-голубівник. 

Про своє захоплення він розповідає нашим читачам 
на сторінці 9 видання.

ЩОБ МРІЇ СТАЛИ 
РЕАЛЬНІСТЮ

Українські фермери люблять мріяти, а ще більше – 
втілювати свої мрії в життя. Здавалося б: про що може 
мріяти хлібороб, очі якого не піднімаються від землі, а 
голова завжди зайнята численними проблемами? А ви 
прогляньте списки фермерських господарств та зверніть 
увагу на їх назви. Це ж справжня поезія, політ мрій і 
сподівань! Ось і  Леонід Каніболоцький, фермер з Дні-
пропетровщини, даючи своєму фермерському господар-
ству в далекому 2001-му році горду назву «Престиж», не 
сумнівався в двох речах: по-перше, хліборобська праця 
найпрестижніша в світі, а по-друге – його господарство 
буде успішним. Проте він завжди розумів: щоб госпо-
дарство стало справді престижним, доведеться багато і 
важко попрацювати. 

Про те, як мрії фермера стали реальністю наша 
розповідь на сторінці 10 видання.

ЯК СТВОРИТИ 
СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО
Нещодавне прийнятт „Концепції розвитку фермер-

ських господарств та сільськогосподарської кооперації 
на 2018 — 2020 роки” передбачає збільшення цієї кате-
горії господарств як мінімум на 10 %, тобто десь на 3,5 
тисячі. Асоціація фермерів та приватних землевласни-
ків України ставить більш амбітні завдання – збільшен-
ня їх лише в 2018 році на 60 тисяч.

На сторінці 13 в Правовику ми надаємо роз’яснення 
юридичного відділу АФЗУ щодо порядку створення сі-
мейного фермерського господарство без статусу юри-
дичної особи.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКОМУ 

ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 
КООПЕРАТИВУ 

«РАТАЙ» – 25!

Наступного року українські фермери й приватні зем-
левласники вітатимуть із 25-річним ювілеєм сільсько-
господарський обслуговуючий кооператив «Ратай» з 
міста Заліщики Тернопільської області. З часу заснуван-
ня він став надійним партнером для дрібних і середніх 
фермерів та одноосібних сільгоспвиробників  Галичи-
ни, допомагаючи їм виростити, зберегти й реалізувати 
свою продукцію. Про первістка кооперативного руху 
незалежної України нашому кореспонденту розповіли 
люди, які створили «Ратай» і чверть століття успішно 
ведуть його по бурхливому морю українського коопера-
тивного руху. 

Матеріал читайте на сторінках 8 - 9 видання.

МИ ВИГРАЛИ ЧЕРГОВУ 
БИТВУ ЗА ЗЕМЛЮ!

7 грудня 2017 року Верховна Рада, в черговий раз, 
продовжила дію мораторію на продаж земель сільсько-
господарського призначення. Сталося це завдяки спіль-
ним діям ВО «Батьківщина» та Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України, як в столиці, так і 
в більшості обласних центрів країни, де було проведено 
акції протесту селян.

Чого досягли селяни, що втратили, що чекати їм від 
Бюджету 2018, та внесених змін в Податковий кодекс 
України ми вели розмову з заступником голови Комітету 
Верховної Ради України з питань аграрної політики та 
земельних відносин Вадимом Івченко. 

Матеріал на сторінці 7 видання.

ЗЕМЛЯ НАШ ОСТАННІЙ РУБІЖ

ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
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ЗЕМЛЯ НАШ ОСТАННІЙ РУБІЖ
СПІЛЬНА ЗАЯВА «БАТЬКІВЩИНИ» ТА АФЗУ

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ МОРАТОРІЮ
4 грудня ВО «Батьківщина» разом з Асоціаці-

єю фермерів і приватних землевласників Укра-
їни та профспілками працівників АПК зробили 
заяву про необхідність продовження мораторію 
на продаж землі та поставили вимогу, щоб це 
питання було проголосоване у парламенті в 
найближчий час.

Про це у понеділок, 4 грудня, повідомила лідер 
фракції Юлія Тимошенко на спільному брифінгу з 
керівниками АФЗУ та аграрних профспілок.

Як зазначила Тимошенко, на Погоджувальній 

раді лідерів фракцій і комітетів Верховної Ради  
«Батьківщина» добилась того, що у вівторок 5 
грудня профільний Комітет ВР розгляне всі зареє-
стровані в парламенті законопроекти щодо продов-
ження мораторію, щоб не пізніше четверга винести 
їх на розгляд Верховної Ради та проголосувати.

«Якщо мораторій не буде пролонговано парла-
ментом, в Україні настане справжня біда, з якою 
боротися вже буде неможливо», – заявила лідер 
«Батьківщини».

Прес-служба АФЗУ

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ ЗА ПРОДОВЖЕННЯ МОРАТОРІЮ!

7 грудня 2017 року, відповідно до рішення Ради 
АФЗУ від 5.12.17 р. Асоціація фермерів та приватних 
землевласників України, спільно з ВО «БАТЬКІВЩИ-
НА» та іншими громадськими організаціями, провела 
акції протесту на обласних майданах з вимогою до Вер-
ховної Ради України продовжити дію мораторію на про-
даж земель сільськогосподарського призначення.

За повідомленням місцевих організацій найбільш 
масові акції протесту відбулися в Черкаській, Черні-
гівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтав-
ській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Харків-
ській областях.

На кожній акції протестуючі тримали плакати з ви-
могами не допустити «дерибану» землі, продовжити 
мораторій та закликали не вчиняти злочин перед май-
бутніми нащадками.

Прес-служба АФЗУ

МОРАТОРІЙ
ПРОДОВЖЕНО!

Мораторій на продаж земель сільськогосподарсько-
го призначення продовжено до 1 січня 2019 року. За 
прийняття законопроекту №7350 "Про внесення змін 
в розділ Х "перехідних положень" Земельного кодексу 
України відносно продовження заборони на відчуджен-
ня сільськогосподарських земель" за основу та в цілому 
проголосували 236 народних депутатів, при необхідній 
кількості 226 голосів.

Також документом передбачено протягом 2018 року 
врегулювати на законодавчому рівні процедуру обігу 
цих земель та розробка необхідних нормативно-право-
вих актів.

В цей же день депутати схвалили у другому читан-
ні та в цілому проект Державного бюджету на 2018 
рік, за який проголосували 273 народних депутатів.

Цим бюджетом передбачено на підтримку сімейних 
ферм та фермерських господарств кошти у сумі 1 млрд 
гривень.

Прес-служба АФЗУ

ДЕПУТАТ ОЛЕКСІЙ МУШАК ВПЕРТО
НАМАГАЄТЬСЯ ЗАПРОВАДИТИ РИНОК ЗЕМЛІ!

Нещодавно продовжений Верховною Радою мораторій 
на продаж земель сільськогосподарського призначення хо-
чуть скасувати ряд депутатів на чолі з Олексієм Мушаком. 
Вони зареєстрували Проект Постанови про скасування рі-
шення Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року про 
прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту 
Закону України про внесення змін до розділу Х "Перехідні 
положення" Земельного кодексу України щодо продовжен-
ня заборони відчуження сільськогосподарських земель.

Свої дії вони мотивують тим, що ухвалення цього 
рішення відбулося із грубими порушеннями вимог Зако-
ну України «Про Регламент Верховної Ради України», а 
тому воно не може вважатися прийнятим відповідно до 
закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламен-
том спосіб. Зокрема під час розгляду та прийняття зако-
нопроекту було порушено норми щодо строків подання 
альтернативних законопроектів. Зокрема, суб’єкти зако-
нодавчої ініціативи були позбавлені можливості внести 
у строки, передбачені Регламентом, альтернативні про-

екти з ключового для суспільства питання. 
Але за інформацією редакції на розгляді у аграрного 

комітету було аж 9 законопроектів, що свідчить про те, 
що всі бажаючі мали час та можливості долучитися до 
цього процесу.

Ми скористалися сторінкою пана Мушака в Facebook 
та дізналися його точку зору з цього питання. Наводимо 
в оригіналі:

«Продовження мораторію відкладається!
Разом з колегами зареєстрував постанову, яка уне-

можливлює підписання закону про мораторій на землю. 
При голосуванні були порушенні норми регламенту. І 
тепер цю постанову має розглянути регламентний ко-
мітет, далі голосування в залі і лише потім спікер може 
підписати закон. Виграний час – порядку двох тижнів.

Відповідно у всіх прихильників економічних прав та 
свобод з’явилося 14 днів на агітацію. А у депутатів, що 
голосували ЗА земельне кріпацтво є час покаятися».

Прес-служба АФЗУ

на Харьковщині...

на Чернігівщині...

на Сумщині

на Луганщині...

 на Черкащині...

Всеукраїнська акція за продовження мораторію 
на Дніпропетровщині
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СЕЛОЗБЕРІГАЮЧА КОНЦЕПЦІЯ РИНКУ ЗЕМЛІ

5 грудня, на черговому засіданні Ради, Асоціація 
фермерів та приватних землевласників України, разом з 
національною наукою, вперше представили Концепцію 
земельної реформи України.

З конструктивною доповіддю виступив доктор еко-

номічних наук, професор, академік Національної акаде-
мії аграрних наук України Валерій Жук.

В обговоренні документу прийняли участь члени 
Ради, фермери, в тому числі і заступник міністра аграр-
ної політики та продовольства України Віктор Шеремета.

З основними положеннями Концепції та рішен-
ням Ради пропонуємо ознайомитися на сторінках 
видання.

Михайло Данкевич

Українозберігаюча парадигма ринку землі:
- Цілком реальна за політичної волі і державницьких зусиль;

- Селяни отримують Віру, що їхнє майбутнє знаходиться в їхніх руках;
- Передає реальний ресурс (земля та інші активи) для розвитку селянина-господаря і села;

- Забезпечує державозбереження (подібно арабським країнам, Норвегії, США);
- Знімає політичне загострення щодо Мораторію.ВИ

СН
ОВ

КИ
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РІШЕННЯ
Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України

Порядок денний: 
1. Про Концепцію земельної реформи (доповідає: 

Жук В. М., академік НААНУ).
2. Звіт Віце-президентів, голів обласних Асоціацій 

щодо розбудови обласних, районних асоціацій, запрова-
дження фіксованого членства, сплата членських вне-
сків.

3. Підготовка до чергового 28-го звітно-виборчого 
з’їзду АФЗУ (доповідає Томич І. Ф., Президент АФЗУ).

4.  Різне.

Обговоривши питання порядку денного РАДА 
АФЗУ по першому питанню порядку денного «Про 
Концепцію земельної реформи», ухвалила:

1) Рада АФЗУ висловлює подяку Жуку В. М., ака-
деміку НААНУ, ННЦ „Інституту аграрної економіки” 
(директор академік Лупенко Ю. О.) та всім науковцям 
розробникам за розробку Концепції земельної рефор-
ми викладеної в науково - практичній доповіді (роботі) 
„Селозберігаюча парадигма ринку землі”.

2) Прийняти за основу Концепцію земельної реформи, 
до 31.12.2017 р. доопрацювати Концепцію, та з 02.01.2018 
р. направити її Президенту України, Прем’єр-міністру 
України, Голові Верховної Ради України.

По другому питанню порядку денного «Звіт Ві-
це-президентів, голів обласних асоціацій щодо розбу-
дови обласних, районних асоціацій, запровадження 
фіксованого членства, сплата членських внесків» 
ухвалила:

1) До 24 грудня 2017 року Віце-президентам АФЗУ 
внести відповідну посильну благодійну фінансову допо-
могу АФЗУ.

2) Продовжити термін сплати внесків обласними 
АФЗ до 24.12.2017 року.

3) За підсумками виконання плану сплати внесків 26 
грудня 2017 р. об 10.00 провести в телефонному режи-
мі засідання Ради АФЗУ, на якому остаточно визначити 
квоту представництва (делегатів, учасників) на з’їзд від 
обласної АФЗ.

По третьому питанню порядку денного «Про підго-
товку до чергового 28 з’їзду АФЗУ» ухвалила:

1) Головам обласних АФЗ з 6 грудня 2017 року до 
01 лютого 2018 року провести звітні, та звітно-виборні 
конференції в обласних АФЗ, на яких розпочати вису-
вання кандидатур на посаду Президента АФЗУ.

2) Черговий 28 – й звітно виборний з’їзд АФЗУ про-
вести з 15 до 28 лютого 2018 року в місті Києві. Доручи-
ти Президенту АФЗУ І. Томичу та виконавчій дирекції 
обрати приміщення та час для його проведення.

3) Встановити наступну квоту представництва на 
з’їзд від обласної АФЗ:

- за умови виконання 100 % плану членських внесків 
обласною АФЗ обирається 1 делегат від 5-ти фіксованих 
членів, але не більше 20 делегатів від області.

4) Для забезпечення фінансування проведення з’їзду 
встановити плату у розмірі 300 грн. за кожного делегата, 
учасника з’їзду, які сплатити до 01.01.2018 р.

5) Затвердити Положення про порядок виборів Пре-
зидента АФЗУ на 28 з’їзді АФЗУ.

По четвертому питанню порядку денного «Різне».
«Про засідання Ради АФЗУ» ухвалила:

Наступне засідання Ради АФЗУ провести 01.02.2018 
року в м. Києві.

«Щодо розблокування податкових накладних» 
ухвалила:

Звернутися до Прем’єр - Міністра України, Комітету 
ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин, 
Голови Державної фіскальної служби України щодо не-
відкладного усунення перешкод у прийманні податко-
вих накладних фермерськими господарствами та сіль-
ськогосподарськими товаровиробникам. 

«Про розгляд питання вступу АФЗУ до ГС «Всеу-
країнський аграрний форум»» ухвалила:

1) Вступ АФЗУ до складу ГС „Всеукраїнський аграр-
ний форум” вважати за недоцільним;

2) Доручити Генеральному директору АФЗУ Стри-
жаку М. І. та Віце –президенту АФЗУ Гончаренко В. 

Г провести переговори щодо врегулювання співпраці 
АФЗУ з ГС «Всеукраїнський аграрний форум».

«Про проведення акцій АФЗУ щодо продовжен-
ня мораторію на продаж сільськогосподарських зе-
мель» ухвалила:

Членам Ради АФЗУ, Головам обласних АФЗ разом з 
громадськими організаціями кожної області та політични-
ми партіями, які нас підтримують, провести 7 грудня 2017 
року акцію протесту на обласних майданах з вимогою до 
Верховної Ради України продовжити дію мораторію на 
продаж земель сільськогосподарського призначення.

Всі дії що до проведення та висвітлення координу-
вати з виконавчою дирекцією та прес-службою АФЗУ 
(Данкевич Михайло Григорович).

«Про створення та реєстрацію „дахової” всеукра-
їнської аграрної громадської організації» ухвалила:

ВГО „АФЗУ” разом з ВГО „Союз учасників сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів Украї-
ни”, Національною асоціацією дорадчих служб України 
створити всеукраїнську „дахову” аграрну організацію 
„Союз українського селянства” та доручити її реєстра-
цію у відповідному порядку (відповідальні: Апальков 
Ю.А., Горбачов В.В.).

«Про напрямки використання державної під-
тримки фермерам» ухвалила:

Затвердити напрямки використання державної під-
тримки фермерам закладеної в Державному бюджеті на 
2018 р. в розмірі 1 млрд. грн. (додаються).

«Щодо збереження фермерських земель постійно-
го користування» ухвалила: 

Звернутися до Президента України, голови ВРУ 
щодо законодавче врегулювання збереження фермер-
ських земель постійного користування шляхом безоп-
латної передачі цих земель в приватну власність фер-
мерам. 

Головуючий, Президент АФЗУ І. Томич
Секретар     В. Горбачов

05 грудня 2017 р.

КРАЙ ЖИТА І МИРУ ОБИРАЄ КРАЩИХ

Завше, коли заходить мова про стан і перспекти-
ви фермерського руху в Житомирській області, одно-
значних думок немає. З одного боку, в цьому краї ніби 
переважають успішні фермерські господарства, які 
навіть не потребують жодних державних дотацій, 
а з іншого – тамтешні фермери раніше за інших від-
чули на собі холодний подих так званого рейдерства, 
від якого держава, яку вони годують, не спромоглася 
їх належним чином захистити. Проте життя про-
довжується, і фермери Краю жита і миру готують-
ся до проведення своєї звітно-виборчої конференції, де 
своїми лідерами оберуть найкращих.

За словами голови Асоціації фермерів та приват-
них землевласників Житомирської області Олександра 

Шегеди, обласна звітна конференція запланована на 
22 грудня. Є домовленість про її проведення в актовій 
залі Житомирського національного агроекологічно-
го університету, а поки що проводяться конференції 
в районах: Черняхівськомиу, Попільнянському, Радо-
мишльському та Житомирському. Слід зауважити, що 
кілька районів виявили бажання долучитися до участі 
в роботі обласної конференції без проведення в своїх 
районах зібрань через дуже малу кількість діючих фер-
мерських господарсв, а саме Олевський, Овруцький, 
Народицький, Коростенський, Лугинський райони 
області. Очільник фермерів Житомирщини зауважив: 
«враховуючи значну потребу в підвищенні громадської 
свідомості та відповідальності, обласна АФЗ намага-
ється, хоча й не дуже швидкими кроками, але активізу-

вати рух щодо перереєстрації членів АФЗ на виконання 
рішення АФЗУ про запровадження фіксованого член-
ства. Зокрема, на Житомирщині лише за першу дека-
ду грудня фіксоване членство підтвердили понад 20 
фермерських господарств. Наприклад, у Любарському 
районі де зареєстровано 51 фермерське господарство, 
підтвердили свій статус члена АФЗ, оформивши фік-
соване членство, одразу 12 фермерів, серед 35 активно 
діючих господарств.

Що сьогодні найбільш потрібно фермерам? Відпо-
відь проста: гарантії безпеки від держави. 

Українці пам’ятають, що об’єктами найперших рей-
дерських атак стали свого часу саме фермери з Житоми-
рщини Петро Головієнко, Юрій Цапун, Микола Бойчен-
ко та деякі інші. Асоціація намагалася якось допомогти 
їм відвойовувати справедливість, але навіть втручання 
кількох генеральних прокурорів (чи імітація такого 
втручання?) справі не зарадили.

Разом з тим, житомирські фермери живуть не хлібом 
єдиним та своїми наріканнями на правоохоронців. Вони 
залюбки вивчають досвід сусідів і натомість діляться 
власним. Так, 

29 листопада делегація АФЗ Житомирської області 
здійснила організовану поїздку до Львова для участі у 
виставці EuroAgro. В складі делегації були представ-
ники Андрушівського, Попільнянського, Хорошів-
ського, Пулинського, Брусилівського, Чуднівського, 
Житомирського та Черняхівського районів Житоми-
рщини в кількості 25 чоловік. Вони взяли участь в 
Українсько-Польській конференції з питань розвитку 
дрібного фермерства (до 50 га), ділилися досвідом, 
технологіями тощо. Також зустрічалися з генеральним 
директором Укрдержфонду підтримки фермерських 
господарств О. В. Покришкою. Впродовж дня бурх-
ливо обговорювалися питання фінансування дрібного 
фермерства, ролі і участі держави в цьому процесі, вра-
ховуючи обіцяну Кабміном фінансову підтримку в сумі 
1 млрд грн на 2018 рік. Багато дискусій було з приводу 
спрощення правил та процедури виділення та розпо-
ділу коштів. Сподіваємося, що такими ж активними 
будуть фермери і на черговій обласній конференції, на 
яку запрошено і представника від газети та АФЗУ. То ж 
чекайте наступних публікацій.

Підготував Володимир Ярошенко.

Фермери Житомирської делегації на виставці у Львові
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ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗЕМЛІ ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ
На цій сесії парламенту може вирішитись доля фер-

мерських земель постійного користування. За умови 
підтримки зусиль Президента АФЗУ Івана Томича в 
парламенті фермерами країни.

Результату досягти не легко, але можливо. Все зале-
жить від докладених зусиль. У разі звернень фермерів 
з кожного району України до Голови Верховної Ради, 
заступників, керівників фракцій таку кількість листів 
ігнорувати буде неможливо.

Відповідальна і свідома частина фермерів вже на-

діслала звернення до народних депутатів ( АФЗ Яготин-
ського району Київщини надіслала 60 звернень). 

Зусилля потрібно посилювати з кожного району, 
можливо повторно, можливо від кожного фермерсько-
го господарства у яких вже почали забирати землю. 
Потрібно нагадати і допомогти знайомим фермерам 
надіслати звернення. Двадцять типових листів забере 
не багато часу, а може зберегти землю. Далі може бути 
важче!

Крім того на захист фермерських земель можуть ви-

ступити районні та обласні ради. Це посилить фермер-
ські вимоги і наблизить результат.

До того ж потрібно звернутися в приймальну свого 
народного депутата, а також в телефонному режимі роз-
казати про вимоги фермерів з його округу.

Зразки звернень та адреси нададуть у виконавчій 
дирекції АФЗУ (044-228-4819, Ел. пошта: farmexpo@
ukr.net)

Юридичний відділ АФЗУ

ПРОБЛЕМА З БЛОКУВАННЯМ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ 
НАКЛАДНИХ ТИМЧАСОВО ВИРІШЕНА

Результатом наших звернень, як і інших профільних 
організацій, стало прийняття Верховною Радою  в дру-
гому читанні та в цілому змін до Податкового кодексу, 
відповідно до якого вводяться нові тимчасові правила 
реєстрації податкових накладних/розрахунків коригу-
вання. 

Всі податкові накладні, реєстрація яких зупинена 
відповідно до критеріїв оцінки ступеня ризиків, мають 
бути зареєстровані в Єдиному реєстрі з 02.01.2018. 

Ця норма не буде розповсюджуватися на такі подат-
кові накладні (розрахунки коригування): 

- станом на 1 грудня 2017 року не подані пояснення 
та документи; 

- станом на 1 грудня 2017 року прийнято рішення 
про відмову в реєстрації та по яких не розпочаті проце-
дури адміністративного або судового оскарження. 

Податкові накладні, реєстрація яких зупинена з 1 
грудня та по яких платником податку після 1 грудня 
подані пояснення і копії документів мають бути при-
йняті протягом 5 робочих днів. У разі, якщо у цей 
строк не прийнято та/або не надіслано платнику по-
датку рішення про реєстрацію або відмову у реєстра-

ції ПН/РК, реєстрація таких накладних здійснюється 
на наступний робочий день, за днем закінчення тер-
міну розгляду пояснень і документів платника подат-
ку. 

Нові норми вступають в силу з наступного дня після 
опублікування закону. 

СМКОР призупиняє дію на два місяці. За цей час від 
набрання законом чинності Кабінет міністрів має визна-
чити новий порядок дії системи блокування податкових 
накладних. 

За інформацією ДФС 

РЕГІОНИ РІЗНІ, А ТУРБОТИ ОДНАКОВІ
Початок зими. З полів усе вже прибрано, а самі вони 

жадібно поглинають зі снігу та дощу вологу, запасаю-
чи її на майбутній врожай. Відпочиває до весни й сіль-
ськогосподарська техніка. Але немає відпочинку для її 
господарів: фермери підбивають підсумки збігаючого 
року та верстають плани на майбутній. Принагідно 
проводять свої звітно-виборчі конференції. Перши-
ми, згідно з графіком, їх відбули фермерські асоціації в 
Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях. А 
15 грудня 2017 року відбулися обласні збори фіксованих 
членів (всього 31 чоловік) Запорізької області в місті 
Токмак В роботі зборів взяв участь Микола Стрижак 
Генеральний директор АФЗУ. Збори фіксованих членів 
АФЗУ прийняли рішення про створення відокремленого 
підрозділу АФЗУ в Запорізькій області (згідно статуту 
АФЗУ). Головою обласної АФЗ обрали - Валерію Валері-
ївну Матвієнко.

Ці області розташовані в різних регіонах України, 
але на своїх зібраннях фермери обговорювали практич-
но однакові питання:

1. Учасники фермерських форумів жваво обговорю-
вали радісну новину: Уряд схвалив Концепцію розвит-
ку фермерських господарств та сільськогосподарської 
кооперації на 2018 - 2020 роки, передбачив у проек-
ті  Державного бюджету на 2018 рік на ці цілі 1 млрд. 
гривень, та врешті прийняв постанову про відзначення 
професійного свята – „Дня фермера”. Фермери у своїх 
виступах висловлювали обережну надію на те, що Кон-
цепція,  розроблена за участі АФЗУ, сприятиме  створен-
ню необхідних організаційних, правових та фінансових 
передумов для започаткування нових та розвитку дію-
чих фермерських господарств та сільськогосподарських 
кооперативів, покращення матеріально-фінансового 

становища сільського населення. Зокрема, багатьом хо-
тілося б перевірити, як діятимуть такі новації, як безвід-
соткове кредитування фермерських господарств через 
Укрдержфонд, відшкодування кредитних ставок за ко-
ристування комерційними кредитами, часткова компен-
сація за придбання вітчизняної сільськогосподарської 
техніки, часткова компенсація за будівництво тварин-
ницьких приміщень, надання підтримки для розвитку 
сільськогосподарських кооперативів, тощо.

2. Парламент проголосував за подовження морато-
рію на продаж земель сільськогосподарського призна-
чення. Щоправда, ненадовго, лише на рік. Саме тому 
у виступах досвідчених фермерів було більше занепо-
коєння, ніж ейфорії. Адже вони свідки того, як після 
чергового подовження дії мораторію ніхто палець об 
палець не вдарив, щоб вдосконалити земельне законо-
давство та підготувати селян до можливого ринку землі.

3. Ще одним спільним для всіх регіонів гострим 
питанням було рейдерство, а саме захоплення фермер-
ських господарств чи методами відвертого бандитизму, 
чи за хитромудрими шахрайськими схемами. З трибун 
обласних конференцій ще і ще раз повторювалися слова 
Президента АФЗУ Івана Томича, якими він нещодавно 
в Києві відкривав прес-конференцію з питань протидії 
рейдерству: «Ми не маємо жодних ілюзій щодо того, чи 
буде наш голос почутий усіма українськими громадяна-
ми і тими, хто називає себе політиками. Їм здебільшого 
байдуже, що кров наших побратимів-фермерів  знову 
зрошує багатостраждальну українську землю. Ту саму 
землю, яка здатна дати життя мільярдам людей на пла-
неті. Але не дасть, бо на ній сьогодні сіють смерть,  а зі 
смерті народиться тільки смерть». З болем і гнівом го-

ворили фермери про загибель своїх побратимів від рук 
бандитів, найнятих ненажерними олігархами.

4. Ветерани і молоді фермери однаково схвильовано 
говорили про певний занепад фермерського руху та ана-
лізували причини цього явища. Зокрема, відзначалося, 
що протягом останніх кількох років Асоціація щодня 
втрачає не тільки кількість фермерських господарств, а 
набагато більше – ініціативу. Вже настав час остаточно 
визначити стратегію фермерського руху на даному ета-
пі. Зокрема – з питань співпраці (чи навпаки - боротьби) 
з профільним міністерством та урядом. У тому числі з 
правоохоронними структурами, які нині мовчки спо-
стерігають за рейдерськими атаками на фермерів. Осо-
блива увага повинна бути приділена діяльності (чи без-
діяльності) районних АФЗ, які подекуди існують лише 
на папері. Їх так звані голови здебільшого ховаються в 
своїх куренях, не надаючи в АФЗУ навіть своїх електро-
нних адрес, щоб ніхто не тривожив їх ледачого спокою.

5. В той час, коли селян з усіх боків «інформують» 
про переваги ринку землі різного роду «експерти», про-
плачені багатіями, фермери шкодують 120 гривень на 
передплату СВОЄЇ газети «Вісник «Фермер України», 
на сторінках якої завжди можна знайти потрібну інфор-
мацію і використати її для захисту власних інтересів. Не 
там заощаджують і не так!

Ось такі загальні мотиви обласних конференцій. 
Детальніше про їх перебіг та прийняті рішення чи-
тайте в наступних публікаціях. Звичайно, якщо Ви 
не забули передплатити «Вісник «Фермер України» 
на 2018 рік.

Підготував Володимир Ярошенко

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ «ВІСНИК ФЕРМЕР УКРАЇНИ» НА 2018 РІК!
Кабінет міністрів України 13 вересня 2017 року прийняв «Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогоспо-

дарської кооперації на 2018 – 2020 роки», та передбачив в Бюджеті-2018 на ці цілі 1,0 млрд. гривень. Ці кошти будуть нада-
ватися на різноманітні програми (передбачені в Концепції) за активної участі Асоціації фермерів та приваних землевласників 
України (АФЗУ).

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

Є три варіанти здійснення передплати:
1. Комплексна редакційна передплата, коли передплатники отримують окрім екземплярів газети ще й оперативну розсилку 

актуальної інформації на електронну пошту.
Вартість такої передплати становить 400,00 грн. на рік. Замовлення передплати по Ел. пошті: farmexpo@ukr.net 
2. Передплата видання через редакцію, з оплатою по безготівковому рахунку чи на карту Приват-банку. Вартість при цьому 

буде становити 120,00 грн. Термін не встановлюється і здійснити передплату можливо коли завгодно. Замовлення передплати 
за тел.. 044 – 501 – 78 - 24, 067 – 348 – 10 - 35, 093 – 136 – 65 – 67, 050-391-94-72 або по Ел. пошті:farmexpo@ukr.net.

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

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

Відділ передплати : т/ф: (044) 501-78-23, 067-348-10-35, 093-136-65-67, 050-391-94-72
Е-mail: farmexpo@ukr.net

Електронна версія газети на сайті – www.farmer-ukr.com

А ПОЛТАВСЬКІ
ЧИНОВНИКИ – 

ПРОТИ …
Після прийняття Урядом Концепції роз-

витку фермерських господарств і сільської 
обслуговуючої кооперації на 2018 - 2020 
роки українські фермери відчули певну на-
дію на день прийдешній. Особливо, коли 
почули виступ в.о. Міністра Мінагрополіти-
ки України М. Мартинюка на розширеному 
засідання Ради АФЗУ, де він запевнив, що 
апарат міністерства робитиме все від нього 
залежне, аби забезпечити фермерам безпе-
решкодне господарювання, насамперед поз-
бавити їх від необґрунтованих перевірок та 
всіляких утисків з боку чиновництва, зокре-
ма працівників системи Держгеокадастру. 
На жаль, не так сталося, як гадалося: з Пол-
тавської області знову надходять сигнали 
про те, що фермери під час переоформлен-
ня договорів оренди на новий термін зазна-
ють бюрократичних причіпок та інших пе-
решкод. Детальну інформацію про подібні 
факти та коментарі до них ми надрукуємо в 
наступних номерах газети.

Редакція ВФУ
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ФЕРМЕРСТВО БУДЕ ЖИТИ

Нещодавно відзначив своє перше 60-річчя фермер 
із Запорізької області Микола Середа. Можна було б 
обмежитися простим привітанням знайомого фер-
мера з ювілеєм, але в даному разі наша газета реагує 
на цю подію значно активніше: адже йдеться про 
незвичайну людину, одного з визнаних лідерів фер-
мерського руху, патріота України. Надаємо чита-
чам можливість самим ознайомитися з його біогра-
фією та вклонитися разом з нами нащадку запорізь-
ких козаків і землеробів. Адже він саме з тих, завдя-
ки кому живе й буде жити українське фермерство.

Микола Миколайович про себе розповідає зазвичай 
стисло, проте змістовно: народився в сільській роди-
ні, мама понад 30 років працювала на тваринницькій 
фермі, а батько 44 роки був трактористом. Відтак хлоп-
чик ріс у нормальній родині, де вміли цінувати й ша-
нувати селянську працю, зароблений хліб насущний, 
та й історію роду свого не забували. Вона, та історія, 
переповідалася в домі пошепки, щоб діти не чули. Бо 
відомості про їх зниклих під час сталінських репресій 
дідів були замуровані в стальних сейфах НКВС. Від їх 
пошуку Миколку застерігала мама, добра, мила, обе-
режна. Справжня Берегиня! Шкода, що вона не поба-
чила, як батько, Микола Гнатович, 2 квітня 1991 року, 
об’явив себе фермером, створивши фермерське госпо-
дарство на 30 га землі родини і родичів. Разом із ним 
ще 8 перших хліборобів у Приазовському районі За-
порізької області рішилися на такий крок. Серед них 
були механізатори, агрономи, інженери. Долучилися 
до батька й Микола з братом Володимиром, теж ство-
ривши свої невеличкі фермерські господарства. Вий-
шов своєрідний сімейний кооператив, де всі допома-
гали один одному. Адже спочатку, не маючи потрібної 
техніки, заробляли на неї навіть на жнивах у колгоспі, 
щоб потім зібрати врожай на своєму полі. Заради ство-
рення початкової матеріальної бази на протязі десяти 
років відбиралась батьківська пенсія, заробітні плати 
дружин, тяжку роботу виконували малолітні діти, і за 
все це велика матеріальна скрута – чи варто воно було 
того? Варто! Бо був величний мотив – працювати на 
своїй землі, на себе, на свою родину. Справжніх «кур-
кулів», тобто успішних господарів, які мають свою 
матеріальну базу, орендують паї, наймають робітни-
ків, передають свій досвід і свої господарства дітям та 
внукам, за ці 26 років залишилося менше, ніж було на 
початку шляху. Не всім пощастило дійти, але ветерани 
завжди поруч.

Микола Миколайович охоче розповідає про своїх 
побратимів. За його словами, ФГ “Корсак”, яке очолює 
Леонід Самійленко зі своєю великою родиною, займа-
ється не лише вирощуванням зернових і технічних 
культур, але й овочівництвом, останні декілька років 
тримають біля ста корів. Інше ФГ, “Гранозан”, яке очо-
лює Олексій Костенко, також твердо стоїть «на ногах». 
Ще три господарства мають більш скромні досягнен-
ня, але це сімейні самодостатні господарства. Решта 
три – не відбулися: один «здався», в іншому випадку 

людина померла, в третьому випадку – діти не змогли 
поділити батьківське майно.

Микола Миколайович свідчить: «У фермерського 
руху на теренах Запорізької області було менше при-
хильників, ніж ворогів. Численні комісії при управлін-
нях сільського господарства, при сільських, селищних, 
районних радах, інші чиновники не дозволяли людям 
ставати господарями. Заради захисту фермерських ін-
тересів, у нашому районі в листопаді 1991 року була 
створена громадська організація Асоціація фермерів 
Приазовського району, був розроблений та затвердже-
ний Статут (автором якого довелося бути й Середі). 
Активність фермерів була тоді неймовірною. Люди хо-
дили відстоювати інтереси колег на комісіях, на сесіях, 
в судах, на фермерських зборах. Ми багато навчалися, 
запрошуючи до себе спеціалістів податкової  інспекції, 
статистики, пенсійного відділу, міліції, прокуратури, 
агрономів, вчених, банківських працівників. У 1992 
році звернення фермерів району зачитувалося в залі 
засідань Верховної Ради України. В окремі роки чи-
сельність фермерських господарств досягала 450, вони 
обробляли понад 30% земель району. По Запорізькій 
області було понад 2500 господарств.

До речі, ми в особистих господарствах банківськи-
ми кредитами та кредитними лініями користуємося на 
протязі всіх цих років. Помилкою багатьох фермерів 
було те, що придбавши техніку, вони її не реєстрували 
на господарство, в результаті чого не мали заставного 
майна на отримання кредитів».

Микола Миколайович протягом усього свідомого 
життя залишається допитливим учнем. Він досі при-
гадує повчальні уроки за програмою німецького уряду, 
які йому довелося освоїти 1994 року в Німеччині. Тоді 
йшлося про допомогу в розвитку сільського господар-
ства в країнах колишнього СРСР. «Вчили, – каже Ми-
кола Середа, – ґрунтовно, як це вміють німці. Вони нам 
показали, що після падіння Берлінської стіни колгоспи 
й заводи східної Німеччини не розікрали, не зруйнува-
ли. Була проведена інвентаризація, зафіксовані основні 
засоби, худоба тощо. Цілий рік людей навчали законам 
Західної Німеччини, веденню господарювання, бізнесу. 
Після цього кожен мав добровільно прийняти рішення: 
господарювати на землі, продавати землю банку, брати 
в оренду, з допомогою банку купувати землю, вирощу-
вати худобу, займатися переробкою. Таким чином, нім-
ці не руйнували нічого з того, що створювалося попе-
редніми поколіннями; надбане лише примножувалося. 
На жаль, жодних порівнянь з Україною.

Микола Середа понад 20 років очолював Приазов-
ську асоціацію фермерів, а ще майже 10 років був голо-
вою Запорізької обласної асоціації. Йому доводилося 
бачити й переживати як сплеск фермерської активнос-
ті, так і падіння інтересу і до господарювання на зем-
лі, і до громадського життя. А причини цього явища 
очевидні: недолуга державна політика, точніше повна 
її відсутність по відношенню до сільського виробника, 
до розуміння продовольчої безпеки держави, і взагалі 

до існування українського села за останні десятиліття 
зробили свою чорну справу. Олігархи поглядають на 
землю, сільське виробництво як на великий доларовий 
індустріальний мішок, з якого можна тільки вигрібати, 
повністю руйнуючи історичні традиції українського  
хлібороба -трударя, поважливого господаря на своїй 
землі, хранителя культурних і духовних цінностей сво-
го народу. 

Створення великих корпорацій та холдингів призво-
дить до того, що села не мають майбутнього. В райо-
ни заїздить великогабаритна техніка, руйнує благенькі 
сільські дороги, а обробивши землю й зібравши вро-
жай – прямує далі. Селяни ж залишаються без роботи, 
без грошей, села без фінансування – зникають. Навіть 
недавно збудована церква – порожніє. Заклики до того, 
що Україна виростить 50 чи 100 млн. тон зерна, не мо-
жуть втішати, адже така перспектива збагатить кількох 
багатіїв, а залишить жебраками мільйони.

– Давайте поглянемо, – закликає Микола Середа, 
– на стареньку Європу, де рівень життя людей в рази 
кращий, ніж у нас, де керманичі держави нікуди не вті-
кають, а дбають про своїх громадян. Невеликі охайні 
поля, невеликі стада корів, кіз, овець, невеликі фермер-
ські господарства. Кожне з них насичене технічними 
засобами, отримує великі державні дотації, фінансові 
підтримки – бери і працюй. Розуміють, що ця праця 
важка, і що селянин не пахне французькими парфу-
мами, і не так багато бажаючих, хто хотів би та вмів 
би цим займатися. Звісно, є там і великі тваринниць-
кі комплекси,  але вони не мають від держави жодних 
привілеїв. 

Якщо настануть часи, коли в країні залишиться де-
кілька олігархів, то про ціну хліба та молока ніхто не 
буде запитувати. Яку “хазяїн” назве, стільки державні 
блюдолизи й поставлять (погляньте на ціну за газ та 
електроенергію).

За ці роки ми не бачили жодних розрахунків, а 
що мала би держава, наскільки були би здоровішими 
люди, чистішим було би навколишнє середовище, якби 
фермери вирощували на своїх полях екологічно чисту 
продукцію? Світ “кричить” дайте екологічні, корис-
ні продукти харчування. Все більше людей всередині 
України бажають з’їсти домашню курочку, засмажити 
шашлик із домашньої свининки. А це мільйони робо-
чих місць, відсутність безробіття на селі, перспектива 
збереження та розвитку сільських територій.

Коли сьогодні йде мова про мільярд гривень у бю-
джеті 2018 року на підтримку малого та середнього 
фермерства, раджу «не розкочувати губу» – гроші мо-
жуть перехопити кілька «мегакурників» чи стратегічно 
важливих «спецгоспів».

Звертаючись до своїх колег, Микола Середа під-
креслив: «Я закликаю тих, хто займається нелегкою 
землеробською справою, для кого це не лише бізнес, 
для кого це спосіб життя, внутрішня потреба: – вий-
діть на своє засіяне восени поле пшениці, погляньте як 
воно гарно зеленіє, як таємниче над ним пролітає па-
вутиння. Прислухайтесь як весною чарівно над вашою 
головою в полі співає жайворонок. І нарешті, підійдіть 
до поля тоді, коли тільки починає стигнуть пшениця, і 
уловіть природний, ні з чим не зрівняний, запах стиг-
лого хліба. Це той Божий скарб, який дарований хлі-
боробу».

Спілкувався Володимир Ярошенко

Микола Середа – голова Асоціації фермерів Приазовського району запорізької області

ОБЕРЕЖНО ШАХРАЇ!
За інформацією Черкаської АФЗ, одне з фермер-

ських господарств області, без заключення письмової 
угоди (по рахунку), 29 листопада 2017 року сплатило 
підприємству ТОВ "ВЕЛНЕС СИСТЕМ УКРАЇНА" 75 
000,00 грн. за мінеральні добрива. По сьогоднішній 
день продукція господарству не поставлена. На дзвін-
ки підприємство перестало відповідати. 

Застерігаємо від роботи 
з даним підприємством.

Коротка інформація про це підприємство:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ВЕЛНЕС СИСТЕМ УКРАЇНА"
(ТОВ "ВЕЛНЕС СИСТЕМ УКРАЇНА")

Код ЗКПО -37059369
Зареєстровано за адресою - 61000, Харківська обл., 

місто Харків, вулиця Героїв праці, будинок 7
Засновник - Рева Артем Володимирович, він же і 

керівник.
Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський 

район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 146
Редакція газети "ВФУ"
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МИ ВИГРАЛИ ЧЕРГОВУ БИТВУ ЗА ЗЕМЛЮ!
Здавалося б, чого потрібно – мораторій продовже-

но, бюджет з 1 млрд для фермерів прийнято, Концепція 
розвитку фермерства є. Працюй та радій!

Але ми не впевнені що все так чудово для фермерів, 
тож і вирішили розставити всі точки над «і» разом з 
народним депутатом Вадимом Івченком. До уваги чи-
тачів наші запитання та ґрунтовні відповіді.

ВФУ.: Чому так вперто влада ігнорувала необхід-
ність продовження мораторію на продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення?

В. І.: Багато років влада працює не над вдосконален-
ням земельних відносин, а над черговими схемами: як 
же обійти мораторій, чи хоча б завчасно підготуватись 
до початку продажу. Однією з таких схем (окрім вже 
відомих нам), є підписання попередніх договорів ку-
півлі-продажу. Це робиться для того, щоб застовбити за 
собою переважну купівлю сільськогосподарської землі 
тоді, коли мораторій буде знято. І такі договори стали 
сьогодні масовим явищем. Я розцінюю ці дії як підго-
товку до запровадження ринку землі. Нажаль, наша 
влада турбується не за селян, а за олігархічні клани та 
міжнародні корпорації.

ВФУ.: Як вам вдалося здолати цей спротив?
В. І.: У понеділок, 4 грудня, групою депутатів на 

чолі з Юлією Тимошенко було  зареєстровано законо-
проект, яким передбачалося продовження заборони на 
відчуження земель сільськогосподарського призначення 
та запобігання їх прихованому продажу під час морато-
рію (законопроект №7350-3).

В цей же день, на погоджувальній раді, було постав-
лено вимогу перед керівництвом парламенту про вне-
сення питання продовження мораторію в сесійну залу. 
Також було зроблено спільну заяву з громадськими ор-
ганізаціями, АФЗУ, Союзом кооперативів та Комітетом 
захисту рідної землі про початок проведення Всеукраїн-
ської акції з вимогою про продовження мораторію. 

ВФУ.: Як відомо, напередодні голосування в Верхов-
ній Раді з’явилося біля 10 різноманітних законопроек-
тів по земельному питанню - від зняття мораторію та 
продажу землі, до взагалі повної її націоналізації. А що 
пропонувала Ваша фракція?

В. І.: Останнім часом через процедуру безоплатної 
приватизації Держгеокадастром було роздано сотні ти-
сяч гектарів державних земель з розрахунку до 2 гектар 
на 1 особу. А вже через рік більша частина таких наділів 
була просто продана. І купили ці землі всього декілька 
сотень громадян. Тобто, звичайних людей просто вико-
ристали для того, щоб оформити на них землю, а потім 
перепродали ці землі одним і тим самим аграрним ба-
ронам.

Запропонований нами законопроект забороняє про-
давати та змінювати цільове призначення земельних 
ділянок, наданих для особистого селянського господар-
ства! Це ґрунтовний документ, яким захищалися наці-
ональні інтереси України, продовольча безпека і прав 
власників земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення та земельних паїв в сучасних умовах. А та-
кож створювалися передумови для розв’язання ключо-
вих організаційних, економічних та фінансових питань, 
необхідних для запровадження в Україні повноцінного 
ринку земель сільськогосподарського призначення, та 
запобігання прихованому продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення в період дії мора-
торію. Ми пропонували продовжити мораторій на 5 ро-
ків і за цей час вдосконалити законодавчу базу. Адже до 

сьогодні в країні не прове-
дена навіть інвентаризація 
всіх земель сільськогоспо-
дарського призначення і 
наповнення державного 
земельного кадастру. Це 
робиться тому, що після 
інвентаризації стане зро-
зуміло, кому ж таки розда-
вали сільськогосподарську 
землю, а також люди змо-
жуть побачити вільні землі 
в Інтернеті на публічній 
карті. Це може різко при-
пинити їхнє тіньове роз-
крадання. Цим законопро-
ектом ми зобов’язували в 
обов’язковому порядку до 
1 січня 2023 року провести 
інвентаризацію всіх сіль-
ськогосподарських земель 
та внести їх в державний земельний кадастр!

Я скажу більше. Сьогодні «Батьківщина» подає зако-
нопроекти, які дають одноосібним господарствам мож-

ливість стати сільгосптоваровиробниками, через ко-
операцію об’єднатись і отримати гідну ціну на виро-
блені продукти, отримати гідну пенсію. Але всі наші 
проекти не ставляться на розгляд Верховної Ради!

ВФУ.: То чому ж продовжили мораторій лише на 
1 рік?

В. І. Дійсно, як ви і згадали у попередньому пи-
танні, на розгляд розширеного засідання аграрного 
комітету, яке відбулося 5 грудня, було винесено 9 за-
конопроектів. Кожен з них був розглянутий та обго-
ворений. Нажаль, навіть в нашому комітеті є багато 
прихильників запровадження ринку землі. Тому за 
результатами обговорення Комітет прийняв рішення 
рекомендувати Верховній Раді України проект Зако-
ну про внесення змін до розділу Х «Перехідні поло-
ження» Земельного кодексу України щодо продов-
ження заборони відчуження сільськогосподарських 
земель ( № 7350 від 30.11.2017) прийняти за основу 
та в цілому як Закон. Цей законопроект передбачав 
продовження мораторію лише на 1 рік. За нього і про-
голосували 236 депутатів в сесійній залі.

ВФУ.: В цей же день було прийнято і Бюджет - 
2018. Ваша думка про головний фінансовий документ 

країни наступного року.
В. І.: На мій погляд, гарний бюджет — це бюджет 

зростання платоспроможності населення. Що ж ми ба-
чимо в бюджеті 2018? Недофінансована культура, з фі-
нансуванням медицини та освіти взагалі вийшла мані-
пуляція. На медицину на перше півріччя дали чомусь 
тільки 5 мільярдів. А ось на друге вже 8. Соціалка: у 
бюджеті зменшено норматив із 1,35 до 1. Тобто пенсі-
онери з однаковим стажем які виходитимуть до нового 
року і після нового року на пенсію, отримуватимуть різ-
ні суми. Фактично 
прибрано автома-
тичну індексацію 
пенсій.

Уряд вихваля-
ється збільшенням 
коштів на оборону. 
Знову маніпуляція. 
У 2014 році бю-
джет Міноборони 
був майже 30 мі-
льярдів, але в армії 
тоді було 140 тисяч 
людей. За 3 роки 
- інфляція 100%, 
зросли тарифи, 
ціни на послуги, 
долар. Сьогод-
ні забезпеченість 
Міноборони 70 
мільярдів, тобто у 
2,5 рази (більше). 
Але ж чисельність 
зросла у 2 рази! 
Тобто забезпече-
ність військовос-
лужбовця України в 2018 році на солдата буде обходи-
тись у 2 рази дешевше, ніж у 2014-у.

А на що ж зросли витрати? Збільшене фінансування 
на ГПУ, СБУ, на всі правоохоронні органи, які практич-
но працюють в тилу. Все це відноситься до військового 
бюджету, але це не є бюджетом Міноборони.

Збільшене фінансування на Адміністрацію прези-
дента, на Верховну Раду, на держоргани... 

Ось в чому плюс цього бюджету — виділення коштів 

на підтримку фермерів, сільськогосподарських коопера-
тивів та ремонт доріг. Але порядок надання цих коштів 
фермерам лише розробляється і яким він буде ще не ві-
домо.

“Батьківщина” пропонувала збільшити дохідну ча-
стину бюджету за рахунок закону про деофшоризацію. 
Ми могли б отримати майже 83 мільярди. В Європі, на-
приклад, у Німеччині, податок на доходи від дивідендів 
– 16%, у нас минулого року ввели тільки 9%, так і зали-
шилося. А в позаминулому році було 5%. Щоб вивести 
капітал, треба заплатити 9%, а щоб сплатити податки, 
зарплати – 18%! І додаткові надходження податку на 
доходи фізосіб, наприклад, ЄСВ при підвищені фонду 
оплати праці внаслідок збільшення розміру, наприклад, 
зарплати. Запропонували свою схему, як це може бути 
впродовж року... Показали альтернативу. Вже два роки 
б'ємося щоб законопроект хоча б було поставлено на го-
лосування. Поки ніяк...

ВФУ.: Окрім прийняття бюджету та продовження 
мораторію парламентом прийняті зміни в Податковий 
кодекс України. Що вони несуть для фермера?

В. І.: Дійсно, парламент прийняті зміни в Податковий 
кодекс, які завдадуть щорічних збитків товаровиробни-
кам олійних і технічних культур на суму більше 10 млрд 
гривень. За такі поправки проголосували депутати двох 
бізнес-груп — птахівники та олійники, які останнім ча-
сом вели підкилимні «війни» за прямі бюджетні дотації. 
Ці зміни до Податкового Кодексу отримали перед самим 
голосуванням. Без погодження й попередження, у таєм-
ному режимі було внесено правки 180 і 182. Їхня суть 
— при експорті олійних та технічних культур (соняш-
ник, ріпак та соя) не буде повертатися ПДВ. Це потягне 
за собою зниження закупівельної ціни у фермерів пере-
робниками, а також — експортерами. Причина проста 
— держава не повертатиме їм ПДВ. Тож селяни будуть 
втрачати не менше 10 млрд гривень щорічно.

І на закінчення, я хочу привітати всіх селян, фер-
мерів, з наступаючими святами, Новим Роком, Різдвом 
Христовим! Бажаю не втрачати віри в світле майбутнє 
нашої Держави, бажаю процвітання Вашим господар-
ствам, злагоди Вашим родинам та мирного неба на рід-
ній землі!

Матеріал підготував Михайло Данкевич,
газета «Вісник Фермер України».

Спільна заява громадських організацій та 
ВО «Батьківщина»

Розширене засідання Аграрного комітету

Блокування трибуни Верховної Ради з вимогою недопущення ринку землі
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ «РАТАЙ» – 25!

Створення кооперативу «Ратай» стало фактичним 
початком кооперативного руху в Незалежній Україні. 
Тоді (як і тепер), українські дрібні та середні сільські 
товаровиробники, за відсутності сучасних технологіч-
них можливостей для первинної оброб¬ки, переробки 
та зберігання вирощеної чи отриманої від худоби про-
дукції, були неспроможні самотужки створити ланцюги 
до¬даної вартості своєї продукції, забезпечити ефектив-
не її просування та збут на ринку, де панують великі й 
добре організовані посередницькі комерційні структу-
ри. Але знадобися час, щоб переконати їх у перевагах 
кооперативного способу господарювання. 

У пригоді стали спогади літніх селян, які ще пам’я-
тали кооперативний рух початку 20 століття, котрий був 
успішним аж до 1939 року, коли  на Галичині з’явилися 
Швондєри й почали всіх заганяти в колгоспи. До речі, 
ці дідусі й бабусі одними з перших заявили про своє 
бажання стати членами кооперативу. Але перші кроки 
його фундаторів  були непростими: 1993 року українські 
селяни, навіть у західних областях, ще перебували в те-
нетах колгоспної системи. Всі розуміли, що ті колгоспи 
вже на ладан дихають, але ментальність селян змінюва-
лася повільно. 

Зрештою, в жовтні-листопаді 1993 року кооперато-
рам таки вдалося досягти домовленості з фермерами 
навколишніх областей про скликання Установчих збо-
рів. Вони, як і наші попередні зустрічі, відбувалися в 
стінах Заліщицького сільськогосподарського технікуму, 
директором якого був Михайло Іванович Олійник. Чу-
довий чоловік, прогресивний педагог, відданий патріот 
України. Саме в цьому навчальному закладі 1989 року 
була створена Школа фермера, одна з перших в Україні. 
Фермери до неї линули, бо там давали знання і прак-
тичні рекомендації. Одним із перших випускників шко-
ли став фермер з Херсонщини  Леонід Кириченко, який 
залишається першим херсонським фермером і активним 
борцем за інтереси фермерського руху. В установчих 
зборах взяли участь фермери трьох суміжних областей 
– Тернопільської, Івано-Франківської й Чернівецької. 
Вже тоді було розуміння, що до політичного захисту 
фермерів, який давала створена раніше Асоціація фер-
мерів України (АФУ), був потрібен захист економічний. 
Такий захист могла дати кооперація, але її спочатку 
потрібно було побудувати, і це мали зробити фермери. 
Створений при тому ж технікумі Західноукраїнський 
інформаційно-консультативний центр, як і Школа фер-
мера,  проводив навчання, семінари, консультації, але 
слово «кооперація» ще було для новоспечених ферме-
рів незвичним і навіть трохи їх лякало. Зрештою, після 
тривалих дискусій, які сприяли кращому порозумінню, 
8 грудня 1993 року були скликані Установчі збори, на 
яких фермери вже названих областей проголосували 
за створення сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу «Ратай». За це рішення віддали голоси 65 
фермерських господарств, що стали першими членами 
кооперативу. На цих же зборах визначилися також зі 
стратегічним напрямком розвитку кооперативу: це мало 
бути вирощування гібридного насіння кукурудзи. Для 
більшості ця культура тоді була вже традиційною, проте 
на вибір стратегії вплинули не тільки особисті уподо-
бання учасників фермерського зібрання, а й наявність у 
Заліщиках сушильно-калібрувального заводу, який був 
спроможний забезпечити потреби щодо обробки зерна.

Весна 1994 року продемонструвала членам коопера-
тиву і довколишнім селянам  його безперечні переваги: 
він допомагав фермерам придбати насіння для посіву, 
гербіциди, запроваджувати нові технології, навіть сіяти 
кукурудзу на полях, адже важливо було в кожному гос-
подарстві закласти гібридну ділянку. Восени, коли стало 
можливим порівняти врожай колгоспний і кооператив-
ний, стало зрозуміло, що різниця колосальна: фермери, 
маючи в обробітку 3 % землі, здали на завод третину 
всього насіння з трьох «кооперативних» областей.

Фермери справно вирощували кукурудзу, аж доки 
не почалася 1995-1996 роки не дали початок  ганебному 
процесу «великої різні», коли під ніж пішли мільйони 
голів худоби, а потім стала непотрібною й кукурудза як 
корм для тварин. Де вже тут було займатися гібридним 
насінництвом! Отже, «Ратай» був змушений бороти-
ся на кілька фронтів: по-перше, загасити панічні на-
строї членів кооперативу, утримати їх від дезертирства; 
по-друге, швиденько переорієнтуватися на багатопро-

фільну виробничу діяльність, вигідну для фермерів.  І 
це в умовах,коли членів кооперативу залишилася лише 
третина, нормального законодавства про кооперацію 
не було, а «друзі-суперники» з колишніх колгоспників 
зловтішалися кожною невдачею «Ратая».. Видно, вони 
ніколи не вчили історії, навіть слів Шевченка не читали: 
«Польща впала, та й нас роздавила».

Почухавши потилиці, кооператори  почали освою-
вати новий напрямок діяльності, а саме овочівництво. 
А точніше – переробку овочів на консерви. В райцентрі 
був непоганий консервний завод, а фермери вміли ви-
рощувати чудові овочі, тож оживити завод було цілком 
реально. Микола Романко, директор заводу, згодився на 
співпрацю, і справи пішли. А згодом «Ратай» став і спів-
власником  заводу, викупивши частку майнових серти-
фікатів у мешканців району. На жаль, настали такі часи, 
коли покупців на ринку стало менше, ніж продавців. 
Зарплату на підприємствах почали видавати продукці-
єю, але ж включатися в нескінченні бартерні оборудки 
кооператори не мали ні права, ні бажання, тому знову 
було потрібно шукати якусь розумну альтернативу. Ні-
чого не маючи на вибір, Іван Томич  очолив Раду коо-
перативу, а директор заводу – став одночасно головним 
менеджером  кооперативу  «Ратай». Це допомогло про-
триматися певний час, але ситуація погіршувалася тим, 
що завод стали рвати на шматки різні спритники, метою 
яких було його знищення і продаж за безцінь на мета-
лобрухт. Це була друге велике випробування міцності 
«Ратая».

Третє складне  випробування впало на кооператив 
тоді, коли Івана Томича  1997 року обрали  Президентом 
Асоціації фермерів та приватних землевласників Украї-
ни (АФЗУ). Постало питання про передачу кооперативу 
в надійні руки. І такі руки знайшлися: «Ратай» очолив 
кандидат сільськогосподарський наук, вчений агроном, 
досвідчений господарник Ігор Михайлович Марусяк. 
Він став і головою Ради, і менеджером одночасно. Зараз 
можна упевнено стверджувати: це було вдале рішення. 
Кооператив сьогодні зберігає і переробляє зерно на кру-
пи та комбікорми, причому Марусяк запровадив абсо-
лютно прозору систему зберігання: кожен господар має 
визначену площу під спільним дахом, сам туди висипає 
своє зважене попередньо зерно, і в будь-який момент 
може його звідти забрати. Кооператив за свої послуги 
бере зовсім мало, а з деяких бідних селян не бере зов-
сім. Натомість тепер є ще одна послуга: ми допомагаємо 
власникам збувати своє зерно гуртовим способом, так 
і на логістику менші витрати, і торгуватися з покупця-
ми легше. Але головним напрямком залишається пере-
робка. Почавши виробляти й фасувати за європейськи-
ми правилами високоякісні крупи та виставляти їх на 
прилавки магазинів, кооператори  відчули, що «Ратай» 
знову почав «набирати оберти». До нього стали повер-
татися селяни-втікачі, бо їм же потрібно десь зберігати 
чи змолоти своє зерно. А коли їм показали комбікорми з 
добавками, від яких свині ростуть як на дріжджах, вони 
загорілися, і тепер налічується вже  понад 100 членів ко-
оперативу.

Переваги невеликого кооперативного господарства 
повною мірою виявилися тоді, коли на «Ратай» насу-
нулася чергова чорна хмара, цього разу у вигляді моно-
полізації переробної галузі. Крупи стало важче реалі-
зувати, кооператори знову втратили частину людей. Як 
завжди, криза змушує думати й шукати виходу. Так було 
в 2008-2009 роках, коли саме криза покликала до ство-
рення Союзу селянських обслуговуючих кооперативів 
України (ССОКУ), як засобу до майбутнього прориву. 
Вже тоді було  розуміння, що вирвати з біди зубожіння 
дрібних фермерів можливо лише за умови  їх об’єднан-
ня в кооперативи. Тоді чіткого законодавства не було, 
його й зараз немає, а жити й виживати потрібно. І енту-
зіасти  стукали у всі двері. Відчинила одна лише Юлія 
Тимошенко, яка тоді була Прем’єр-міністром.  Ферме-
ри й досі згадують, як 2009 року була вперше прийнята 
Програма розвитку сільськогосподарської обслуговую-
чої кооперації. Ця програма була профінансована, і тоді 
«Ратай» теж отримав шанс. Ігор Марусяк, запрошений 
на засідання Кабміну, зумів виступити там переконливо, 
і заліщицькі новатори отримали почесне й відповідаль-
не доручення: на прикладі «Ратая» показати всій Україні 
переваги кооперації.

Ігор Михайлович, агроном до останнього нігтя, 
зціпивши зуби перелаштовував себе на тваринництво. 
Адже пріоритетом для «Ратая» вибрали молоко, навіть 
молоковоз новенький подарували. Допомогли й міні-ла-
бораторію придбати, і сучасний холодильник. Щоб мо-
локо на завод свіженьким потрапляло. То була  дуже не-
проста справа, адже молоко потрібно було збирати без-
посередньо в селах, у приватних тваринників, а якість 

голова сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу «РАТАЙ» Ігор Марусяк

Збір молока у членів кооперативу

Контроль та облік в кооперативі – на високому рівні

Складські приміщення кооперативу «РАТАЙ» завжди 
раді прийняти фермерську продукцію.

Слово «ратай» означає «плугатар, орач». Широко 
використовувалося в класичній українській літерату-
рі, наприклад у Юрія Смолича читаємо:  «Восени, ма-
буть, весело проходив по цих роздолах ратай із ралом, 
потім сіяч із козубом, а після Петра і Павла дзвеніли 
дружно серпи та коси й бриніла пісня до ясного неба»

Один з пунктів прийому молока
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ «РАТАЙ» – 25!

його ретельно й прискіпливо контролювала не тільки 
своя, а й грізна заводська лабораторія «Галичини». 

Селяни досить швидко зрозуміли, що здавати молоко 
в кооператив їм вигідніше, і його лави знову поповни-
лися. Зараз налічується близько 300 членів кооперати-
ву, і вони продовжують приходити. Наразі філії «Ратая» 
працюють в 11 селах, їх можна й надалі відкривати, аби 
тільки згода місцевих голів була. 

Що головне, чого «Ратай» досяг за 25 років? Пер-
ший, найголовніший результат: за чверть століття ко-
лектив  пройшов через складні випробування і вийшов 
із них загартованим і готовим до нових успіхів. Ство-
рена солідна виробнича база. Зокрема, машинний парк 
налічує десятки одиниць техніки, яка постійно працює 
на потреби фермерів та одноосібників, причому за неви-
соку плату. Фермерські крупи надійно зайняли місце на 
продовольчому ринку. Кооператори навчилися господа-
рювати сміливо, але без необдуманих ризиків.

Йосип Децовський, один з ініціаторів створення 
кооперативу, пригадує: 

– Переважна більшість фермерів району були мало-
земельними: мали в основному 5 - 10 га землі , і лише 
декілька по 40 - 50 га. Об'єднавшись, вони стали силь-
нішими, разом вирощували гібридну кукурудзу, насіння 
якої тоді дуже цінилося. Спільна техніка, спільний обро-
біток землі, спільний збут вирощеної продукції. Це була 
добра ідея, і 8 грудня 1989 року кооператив був створе-
ний. Дуже швидко переваги колективного вирощування 
кукурудзи на насіння оцінив кожний фермер. Порівню-
вати було з чим: самотужки кожен міг виростити і за-
пропонувати покупцеві від сили 4 - 5 тонн зерна, усі ж 
разом відвантажували майже 100 тонн насіння гібрид-
ної кукурудзи, причому сертифікованого, гарантованої 
якості. Це вже був відчутний спротив закордонним кон-
курентам. Прозорість та відкритість у прийнятті рішень 
– ще один плюс кооперативного господарювання. Нині 
багато хто зі старих членів кооперативу згадує, як на 
підсумкових зборах розподіляли отримані прибутки від 
продажу зерна між членами кооперативу, як бухгалтер 
детально пояснював, куди було протягом року витраче-
но кошти, та гуртом вирішували, що потрібно ще доку-
пити – техніку, засоби захисту росли тощо. До речі, на 
таких принципах робота кооперативу базується й досі.

Ще одне безперечне досягнення «Ратая» – це те, що 
цей кооператив став для всієї округи справжньою ба-
зою для навчання і консультацій тих фермерів і одно-
осібних сільгоспвиробників, які мали наміри створити 
свої кооперативи.  За чверть століття проведено десятки 
тематичних семінарів національного та регіонального 
значення. Значну частину витрат на їх організацію та 
проведення забезпечував «Ратай». Продовжуючи таку 
освітню роботу, кооператив залишається вірним послі-
довником ідей нашого  видатного земляка Євгена Хра-
пливого, який учив, що найшвидшого економічного й 
соціального розвитку українського села можна досяг-
ти через демократичний кооперативний рух та свідому 
участь селян у створенні й діяльності обслуговуючих і 
збутових кооперативах.

Ігор Марусяк, голова сільськогосподарського об-
слуговуючого кооперативу «Ратай», свідчить:

– Кілька років ми трималися на фіксованому податку, 
коли працювали тільки з рослинницькою продукцією, 
надавали допомогу фермерам і одноосібникам на полі. 
Далі всякого було, але витерпіли. Натомість кооператив 
розрісся майже до 300 членів. Нині до нього входять два 
фермерські господарства, два підприємці, 90 селян-од-
ноосібників, які здають молоко, а ще селяни-сільгосп-
виробники, які мають по 2 -3 га пайової землі та на ній 
господарюють.. З часом значно розширився і спектр 
послуг, які можуть отримати члени кооперативу: від 
допомоги у вирощуванні сільгоспкультур до зберігання 
зерна, переробки продукції, виробництва комбікормів, 
тюкування соломи, а також закупівлі молока – всього 15 
видів послуг. Кооператив має в своєму розпорядженні 
техніку, хоч і не дуже нову: трактори Т-150, ЮМЗ, МТЗ, 
сівалки, а також два складських приміщення, куплені на 
аукціоні. Важливо, що на 14 видів послуг тарифи в на-
шому кооперативі нижчі, ніж у приватних підприємців. 

Для порівняння: селянин,який вирощує, наприклад, зер-
нові культури, заплатить приватним механізаторам  до 
5 000 гривень за гектар, а заробить він на своїй пшени-
ці десь до 6 тисяч гривень.  Натомість кооперативу він 
заплатить максимум 3 тис. гривень за всі види послуг 
технологічного циклу. Збут продукції без проблем - ще 
одна перевага кооперативної діяльності. Якось в «Ратаї» 
порахували, що зерно набагато вигідніше продавати в 
уже переробленому вигляді. Тому спеціально для його 
переробки закупили необхідне обладнання – тепер на 
продаж іде перемелена крупа.

До речі, склад, де можна одночасно зберігати понад 
1 200 т зерна, також завжди у повному розпорядженні 
фермерів. Цією безкоштовною послугою зазвичай ко-
ристуються ті, кому вдома ніде тримати збіжжя. Тож 
одразу після обмолоту вони завозить зерно до коопера-
тивного складу. Звісно, при цьому ведеться точний об-
лік: хто скільки привіз, яка його чистота та вологість.

Непогані перспективи має в кооперативі «Ратай » 
тваринницький напрямок. Зокрема,  тваринники можуть 
тут без проблем оперативно вирішувати питання кормів 
для худоби. Для цього «Ратай» має пристойний міні-цех 
з виготовлення комбікорму, обладнання закупили за ра-
хунок внесків членів кооперативу. Тепер є можливість 
робити комбікорм для молочного стада, свиноматок, ма-
леньких поросят та для відгодівлі свиней. До речі, ви-
робляється навіть комбікорм з білковими добавками: за 
рахунок додавання гороху , який кооператив закуповує  
у місцевого фермера . Система надання послуг досить 
гнучка: будь-хто з членів кооперативу може виробити 
комбікорм зі свого зерна, заплативши лише за електрое-
нергію і зарплату робітнику. Окрім того,  ще 20 % осіб, 
які не є членами кооперативу, можуть комбікорм купува-
ти. Для селян це велика підмога, адже нині вони тільки 
в цьому кооперативі можуть купити комбікорм. Більше 
ніхто в районі його не виготовляє. 

Президент Асоціації фермерів і приватних зем-
левласників України, Голова Спілки сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів України Іван 
Томич, коментуючи 25-річну історію «Ратая», заува-
жив: за чверть століття кооператив не став потужним 
економічним гравцем, та й не міг стати в умовах, коли 
податкова політика була заплутана в поняттях: прибут-
кова його діяльність чи неприбуткова. Держава ніколи 
не підтримувала кооперативного руху. Винятком став 
2009 рік, про це я вже згадував. Але навіть ті 100 бю-
джетних мільйонів не були використані, а Азаров з 
Януковичем взагалі цю програму закрили. В умовах 
хижацького монопольного розвитку ринку аграрної 
продукції, відсутності доступу до кредитних ресурсів, 
невпевненості й бідності дрібних виробників коопера-
ція не може повною мірою реалізувати свій потенціал.  
Але кооператив здійснив дуже важливу свою функцію: 
він немов відновив  кооперативний рух на землі Євгена 
Храпливого, продовжив, першим на Галичині, новітню 
сторінку сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів, яку не зрадив жодного разу за ці 25 років. Ніс її, 
наче свічку в темряві десятиліть, щоб освітити селянам 
шлях  до надії на досягнення кращого життя, подолання 
бідності гуртом.  Адже іншого шляху подолання бідно-
сті світова цивілізація досі не знайшла. «Ратай» став на-
очним прикладом успішного експерименту відродження 
кооперації, з усіма складнощами, недоліками, але і з по-
зитивними результатами.

Сьогодні, маючи прийняту Урядом Концепцію роз-
витку фермерства і сільської кооперації, знову бачимо 
на горизонті зірку надії. АФЗУ вже розробила План 
масового розвитку в Україні сімейних фермерських 
господарств, що створює також нові фундаменталь-
ні можливості для розвитку сільських обслуговуючих 
кооперативів.  Без них розкидані по селах дрібні фер-
мерські господарства практично неможливо об’єднати і 
сформувати системну політику розвитку села.

Наразі є домовленість, що перші 200 мільйонів 2018 
року підуть на підтримку СОКів, і ми розраховуємо, що 
ці гроші по дорозі не вкрадуть. На жаль, такі спроби вже 
помічені. Якщо дрібних виробників ще раз обдурять, 
жодному уряду вони вже не повірять. Тому ССОКУ й 
АФЗУ будуть і далі принципово, всіма засобами захища-
ти реалізацію цієї Концепції. Ми мріємо про 250 тисяч 
сімейних ферм за три роки. А вони матимуть перспекти-
ви тільки за умови об’єднання в кооперативи. Зростання 
критичної маси сімейних ферм  завдяки такому симбіозу 
може дати нам європейський варіант сільської місцево-
сті, відродити славу українського села. Досвід «Ратая» 
переконує: зараз ми можемо нарізати нову борозну, яку 
засіємо свіжим елітним зерном, а з нього виростимо 
майбутній добробут України».

Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО

Кооперативний цех по переробці гречки

Кооперативний склад для зберігання зернових

Кооператив ретельно перевіряє якість молока

Калібрування насіння зернових культур 
в кооперативі "РАТАЙ"

Видатний земляк заліщицьких селян професор , мі-
ністр сільського господарства УНР Євген Храпливий 
(1898 – 1949) належить до  неординарних постатей 
учених-аграрників. Досконалий виразник кооператив-
них ідей в українській аграрній науці довоєнного періо-
ду, поборник матеріального добробуту й освітньо-ду-
ховної культури українського селянства, Є. Храпливий  
залишив українським кооператорам теоретичну й 
практичну спадщину, яка є актуальною і в наші дні.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 

КООПЕРАТИВ 
"РАТАЙ"

Тернопільська область, 
м. Заліщики

СОК "РАТАЙ"
Ел. пошта: ratay2010@gmail.com
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ГОЛУБИ - СИМВОЛ МИРУ І КРАСИ
- Мені завжди подобалися голуби. Хіба можна не 

любити цих граціозних птахів, які ставляться до лю-
дини миролюбно, з великою довірою й пошаною і ніколи 
не бувають агресивними? А як вони літають! Годинами 
можна милуватися цим найвищим пілотажем, аж доки 
шия не заболить. Та не мав я замолоду вільного часу ні 
для себе, ні для голубів, поки був активним спортсме-
ном.  Аж 1977 року, коли з футболіста довелося стати 
спортивним чиновником, згадав про свою давню мрію 
та завів перших голубів. Клопоту з ними ніби й небага-
то, але ці чарівні створіння теж потребують правиль-
ного утримання. Ваше видання працює для фермерів, 
а вони могли б поповнити когорту птахівників і дати 
голубам надійний притулок, а собі – втіху. Просто досі 
не всі знають, як розводити голубів у домашніх умовах. 
Ось я й вирішив поділитися з ними своїми знаннями й 
досвідом.

Аматору-по-
чатківцю потріб-
но насамперед 
побудувати чи 
просто обладнати 
для своїх плекан-
ців зручне житло, 
без якого вони, 
звичайно, жити-
муть з вами, але 
про потомство не 
дбатимуть. Для 
пари голубів, яка 
вирішила вивести 
діток, зручним 
житлом можуть 
бути, наприклад, 
плетені кошики з 
натуральних мате-
ріалів або фанер-
ні ящики, в яких 
вони зможуть 
вити гнізда з тих 

гілочок, соломи та сухої трави, які знайдуть на подвір’ї 
ферми. Висиджувати пташенят голубки люблять у само-
тині, тому між гніздами повинна бути певна відстань.

Ваші успіхи в розведенні голубів значною мірою за-
лежатимуть від обраної породи чи порід. Для початку 
слід визначитися: свійських чи диких голубів розводити. 
Я починав з диких, думав, що вони менш вибагливі. Але 
виявилося, що догляд за голубами дикого виду зажадає 
від вас великих фізичних, матеріальних і моральних ви-
трат. Вони особливо чутливі до правильності облашту-
вання голубника, годівлі, вільного простору. Оскільки 
ці птахи не до кінця одомашнені, вони звикли жити на 
волі, відтак навіть перебування хоч і в просторій, але 
зачиненій голуб’ятні становить для них величезний 
стрес. Птахи можуть навіть утриматися від парування 
і продовження роду. На щастя, мені вчасно підказали ці 
та інші тонкощі голуб’ятництва досвідчені птахівники. 
Їх наука була простою: розводь домашніх голубів, вони 
здавна вважаються дуже простими для утримання та 
розведення. Більше клопоту доставить підготовчий про-
цес, але ніяк не розведення або догляд за птахами.

 Спочатку варто визначитися з породою домашніх 
голубів, яких існує велика кількість в залежності від 

розмірів, оперення та інших характеристик. Серед них 
можна виділити три основних види, в залежності від ці-
лей їх розведення:

 Льотні породи. Таких птахів розводять з метою 
демонстрації гарного польоту. Птахівники змагаються 
в тому, у кого ж з пернатих політ виявиться точнішим 
і красивішим. Слід зазначити, що відмінною рисою 
певної породи є візерунок польоту. Спостерігаючи за 
голубиним повітряним шоу, я кожного разу славлю все-
могутню Природу, котра створила таку витончену красу.

Спортивні породи. В домашніх умовах можливе  
розведення голубів і з метою участі в змаганнях. Такі 
голуби – нащадки давніх поштових голубів, які літали за 
сотні кілометрів, несучи важливі звістки своїм  адреса-
там. Сьогоднішні поштові, вони ж спортивні, голуби так 
далеко не літають, однак на змаганнях подібного типу 
перемагає той, хто летить далі або швидше. 

Декоративні голуби. Утримання голубів заради кра-
сивого оперення або незвичайного забарвлення – не рід-
кість. Для цього набувають спеціальні різновиди птахів, 
для яких розроблені міжнародні стандарти зовнішнього 
вигляду. Ви зможете брати участь у виставках, доводя-
чи, що саме у вас ростуть найкрасивіші і найдбайливі-
ше доглянуті птахи. Догляд за голубами декоративного 
призначення досить складний, потрібно особливо ре-
тельно стежити за їх умовами утримання. 

Особисто я віддаю перевагу голубам льотної та 
спортивної порід. Втім, ніколи не відмовляюся, коли 
мене разом з моїми плеканцями запрошують на ту чи 
іншу «декоративну» пташину виставку. Цікаво там – і 
подивитися, і своїх голубів показати. А при нагоді й 
призове місце отримати. Мабуть, я в душі й досі зали-
шаюся азартним спортсменом.

Найголовніше в житті птахів – розмноження. Воно 
в голубів зазвичай припадає на весну, і  до нього потріб-
но готуватися заздалегідь. Якщо ви розводите голубів у 
домашніх умовах виключно в цілях естетичного задово-
лення і душевного заспокоєння, то можете спеціально 
не підбирати пару. Голуби природним чином виберуть 
собі партнерів і будуть кублитися з ними. Інша справа, 
якщо вашою метою буде досягнення чистого оперення 
певного забарвлення, виставкових характеристик вивод-
ка, спортивних даних. Тоді варто підбирати партнерів і 
штучно проводити парування голубів. Для «чайників», 
тобто птахівників-початківців, кілька порад по визна-
ченню самця і самки. Самець більший, він перший поч-
не залицятися до своєї партнерки, надуваючи зоб, вур-
кочучи і кружляючи навколо неї в шлюбному танку. До 
речі: якщо вже ви дбаєте про якісну репродукцію птахів, 
допоможіть самцю вибрати самицю середньої комплек-
ції. Якщо у квочки буде зайва вага, їй буде важко сфор-
мувати кладку, а це негативно позначиться на яйцях і 
потомстві. Худа комплекція, навпаки, не дозволить ви-
сидіти яйця. Кращий вибір – птахи середньої комплек-
ції, зовні здорові самець і самиця, з відмінним апетитом 
і характеристиками породи (льотні – хороший політ, 
спортивні – витривалість і так далі).

Ще одна перевага самостійного розведення голу-
бів у домашніх умовах – можливості селекції. Ви мо-
жете вибирати різні оперення і забарвлення і стежити 
за тим, які будуть з’являтися пташенята – багато порід 
були виведені саме способом штучного парування. Щоб 
голуби не сплутали ваш вибір, помістіть кожну пару в 

так званий паровочний ящик, відділений від загальної 
голуб’ятні.  Вибравши ідеальних, з вашої точки зору, 
партнерів для розмноження, залиште їх у такому ящику 
на ніч. Звичайно, за цей час птахи встигають зрозуміти, 
чи підходить їм партнер чи ні. Ви побачите їх схильність 
один до одного на наступний день: утворена вдало пара 
буде весь час проводити разом.

Гніздо пара голубів будує спільними зусиллями, 
причому дуже ретельно. Так само ретельно самиця ви-
сиджує своїх двох пташенят. Вони зазвичай вилупля-
ються на 20-й день, причому зовсім негарними: сліпи-
ми, місцями без оперення. Спочатку їх годують батьки 
зі своїх дзьобів попередньо обробленою їжею, а після 
першого тижня господар повинен привчати їх до годів-
ниць. Двічі на день малюки повинні їсти, а коли поч-
нуть підростати – їсти багато. В цей період їм потрібен 
різноманітний раціон, до якого варто додавати вітаміни. 
А в загальному випадку голуби не надто вибагливі до 
їжі. Основу її повинні складати зернові, до них варто до-
давати мінерали, найчастіше вапняк. Якщо ваші голуби 
призначені для бізнесу, краще годувати їх купованим 
кормом, у якому вже є всі необхідні птахам мінерали й 
мікроелементи.

Чистота й гігієна птахів є неодмінною умовою їх 
здоров’я і вашого спокою. Для цього потрібно:

- раз на 2 - 3 дні начисто вимивати і висушувати го-
дівницю;

- оберігати  приміщення, де харчуються й відпочива-
ють птахи, від гризунів;

- захистити голубину спальню від протягів, особливо 
з півночі та сходу;

- регулярно дезінфікувати голуб’ятню спеціальними 
розчинами.

Змагання й нагороди. Маючи намір виставити сво-
їх голубів на будь-які змагання чи конкурси, пам’ятайте, 
що для здобуття призів (для вас) вони ризикують здо-
ров’ям (своїм), а іноді й життям (теж своїм), тому завжди 
зважуйте ціну такого ризику. Мої птахи не раз перемага-
ли і приносили мені свої трофеї, але я завжди говорив 
і говорю собі: краще відмовитися від сумнівного зма-
гання, ніж назавжди втратити свого улюбленця! Повірте 
досвідченому спортсмену і дбайливому птахівнику.

Телефон для контактів 097-260-31-27
Записав Володимир Ярошенко

ЩОБ МРІЇ СТАЛИ РЕАЛЬНІСТЮ

– Я народився й виріс у родині сільських трудівників. 
Батько працював обліковцем у колгоспній тракторній 
бригаді, тож я з малих літ крутився біля техніки. Згодом 

навчився керувати трактором і автомобі-
лем, а літні канікули поєднував з робо-
тою в колгоспі. Коли настав час обирати 
професію, довго не думав, бо вже давно 
її обрав: агрофак Дніпропетровського 
сільгоспінституту. Проте конкурс був 
великим, і хлопчину з села «відсіяли». 
Повернувся до колгоспу, став працюва-
ти трактористом. У мене були чудові на-
ставники, досвідчені механізатори, вони 
мене навчили всім премудростям меха-
нізаторського мистецтва. З часом мені 
стали доручати й самостійну роботу на 
полях. Бригадир зрозумів, що я дуже 
хочу працювати, і повірив у мене. 

Наступного літа я до вишу знову не 
потрапив, з власної недбалості, тому 
батько вирішив, що моєю школою має 
стати армія. Два роки армійської служби 
дійсно стали для мене справжньою чо-
ловічою школою, загартували характер, 
навчили самостійно приймати відпові-
дальні рішення. Навіть коли замполіт 
мене вмовляв поступити у Вищу шко-
лу при ЦК ВЛКСМ і обіцяв блискучу 
кар’єру, я знайшов у собі мужність від-
мовитися. Бо твердо вирішив – тільки 
сільськогосподарський інститут, тільки 

робота на землі. Зрештою, так і сталося: я став агроно-
мом, і то мій вибір на все життя.

Проте спокійного життя в сільському господарстві 

вже годі було чекати: настали лихі 90-ті. Колгосп зане-
падав, люди ремствували, а кидати їх у біді було не в 
моїх правилах. Тому, коли загальні збори колгоспу обра-
ли мене головою - я прийняв цю нелегку ношу з гідні-
стю, як і належить справжньому чоловікові. Хоча район-
не начальство ще намагалося «керувати» колгоспами, 
але кому було потрібне господарство з кредиторською 
заборгованістю 5,5 мільйона при вартості основних фо-
ндів лише 3,5 мільйона? Майно не розпайовувалося, а 
відбиралося на «погашення боргів», і це було найгірше 
випробування для мене і мого колективу. 

«Але ми вистояли, – згадує Леонід Васильович, 
– хоча іноді доводилося «виловлювати» свої основні 
фонди навіть у будках приймачів вторсировини. Але 
зберегли хоч те, що виконавчі служби не встигли збути 
за безцінь: базу, майстерні, склади, тік, залізо, бетонні 
плити. Нам вдалося відновити виробничу базу, і ми про-
довжували працювати на землі».

Селяни переконалися, що Леонід Каніболоцький 
вміє тримати слово, адже навіть банки не боялися кре-
дитувати йому солідні суми. Фірми, з котрими він зумів 
налагодити добрі партнерські стосунки, пропонували 
в борг і насіння, і хімдобрива, і запчастини до техніки. 
Знали, що він – людина слова, поверне все до копійки. 
Тож, коли Леонід Васильович 2001 року заснував селян-
ське фермерське господарство «Престиж», він був не 
один, а з вірними однодумцями. Не все зразу вдавалося 
зробити, але рухалися тільки вперед. І тому всі на Дні-
пропетровщині сьогодні знають: у «Престижі» працю-
вати престижно. А ті 36 працівників, яким пощастило 
мати тут постійні робочі місця, відчувають себе цілком 

На виставці голубів в м. Заліщики

Євген Радкевич зі своїми 
нагородами

Династія хліборобів Каніболоцьких
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НАДІЙНЕ СВІТЛО ОСОБИСТОСТІ
Люди - як ті зірки на нічному небі. Одні віками не-

певно мерехтять у темряві, нікому не допомагаючи 
й не заважаючи, інші раптово спалахують і скочу-
ються зі своїх орбіт, залишаючи по собі лише швидко 
гаснучі вогняні сліди. А є й такі, які просто світять 
- рівно, спокійно, надійно. Їх упевнене  світло нікого 
не засліплює, але воно таке потрібне всім. Про таких 
людей шанобливо кажуть: особистість. З повним 
правом на це звання заслуговує фермер із Донеччини 
Олександр Квітницький, розповідь про якого ми при-
свячуємо його 70-літньому ювілею.

У розмові з нашим кореспондентом Олександр Ми-
колайович, розповідаючи про себе та свою роботу, ви-
явився небагатослівним.  Він твердо переконаний, що  
його  доля нероздільно пов’язана з великим хлібороб-
ським родом у найширшому розумінні цього слова, а 
трудові успіхи – колективне надбання. 

– Моя біографія проста, – розповідає фермер. – На-
родився тут, у Лиманському районі Донецької області, 
причому за паспортом це сталося 3 січня 1948 року, а за 
свідченням мами – 27 листопада 1947 року. Як би там не 
було, гостям буду завжди радий. Так мене вчили батьки, 
так навчило життя.

Мені пощастило закінчити школу, в якій було добре 
поставлене  виробниче навчання. Разом з вивченням 
звичайних загальноосвітніх предметів ми освоювали 
теорію й практику роботи на тракторах.  Тоді ми вчалися 
на ХТЗ-7 та ДТ-14. Не бозна яка техніка, але в колгоспах 
була така сама. Зате вчителі у нас були найвищого ґа-
тунку. Досі з вдячністю згадую науку Мовчана Леоніда 
Захаровича, від якого я запозичив і знання, і любов до 
сільськогосподарських машин. Тому зі школи я вийшов 

не тільки з атестатом про середню освіту, а ще й з дипло-
мом тракториста. Ця обставина багато в чому визначила 
мій подальший життєвий вибір. До речі, про школу: не-
щодавно вона отримала в подарунок новенький трактор 
МТЗ-82, придбаний адміністрацією за підтримки фер-
мерів. Адже, попри всі негаразди сьогодення, наш край 
потроху змінюється на краще, тепер у нас ОТГ, наш Ли-
ман став містом районного підпорядкування. А раніше 
не було ні району, ні районної адміністрації, такий собі 
острівець посеред неозорих хлібних ланів. 

 Після школи я певний час працював у радгоспі, а 
згодом поступив до Мелітопольського інституту меха-
нізації сільського господарства, який успішно закінчив 
1971 року. Повернувшись до рідного радгоспу, керував 
майстернями, потім був призначений на посаду голов-
ного інженера. Починаючи з 1979 року, коли мене обра-
ли головою колгоспу «Жовтень», працював на цій поса-
ді аж до 1986 року. Про колгоспну сторінку мого життя 
і життя моєї країни можна розповідати багато, але тепер 
цю розповідь не всі зрозуміють. Скажу лише одне: істо-
рія з колгоспами в Україні скінчилася так само дико й 
безглуздо, як і починалася.

Потрібно було жити далі, адже зі мною була родина, 
вірною Берегинею якої стала дружина Віра Георгіївна. 
Вона завжди давала мені силу і впевненість, без яких 
важко було б пережити складні 90-ті роки, після яких 
настали не набагато кращі «тисячні». Разом із нею ми 
виростили й поставили на ноги наших дітей – доньку 
Ольгу й сина Віктора. Тепер я зовсім щасливий, особли-
во тоді, коли пізнаю себе, молодого, в своєму синові, 
який все впевненіше переймає від мене досвід управлін-
ня нашим фермерським господарством. Як у нас в Укра-
їні заведено, навідуються до мене і внуки: син Ольги, 
який в Дніпрі опановує професію залізничника, та діти 
Віктора. До речі, його старший син пішов батьківською 
стежкою і зараз навчається на 3-му курсі того самого 
Слов’янського технікуму, який закінчив Віктор. А най-
менша, Аня, поки що навчається у 8-му класі.

Мене іноді запитують: «Для чого ти за будь-якої по-
годи летиш до Києва, щоб пікетувати Верховну Раду, 
відстоюючи фермерські надії? Невже немає молодших 
і здоровіших?». На це завжди відповідаю: якщо не я, то 
хто? Потрібно розуміти, що держава – це ми, громадяни. 
Тобто члени Громади. Ми мусимо всією Громадою бо-
ротися за нашу землю, не дати її на ганебний дерибан. 
Подивіться, що вже робиться навколо землі і що готу-
ється: мораторій на її продаж ніби існує, але він біль-
ше схожий на фіговий листок: оборудки з землею здій-
снюються  досить інтенсивно за тіньовими схемами. Ці 
схеми побудовані так, що селяни продадуть свою землю 
за безцінь. А зламати свідомість селян досить просто, 
адже протягом десятиліть їх наполегливо й кваліфіко-
вано готували до „останньої” земельної реформи свої й 
чужі пропагандисти. В хід пускалися різноманітні ме-
тоди й засоби, аж до фізичного знищення тих землев-
ласників, які не бажали „розземелюватися”. Сьогодні 
влада мріє відібрати у селян землю. Як не купів¬лею, 
то рейдерством. Саме тому мусимо боротися не тільки 
за про¬довження мораторію на розпродаж української 
землі, але й за повну заборону торгівлі нею. І головну 
роль у вирішенні земельних питань повинна відігравати 
та сама Громада, про яку я говорив трохи раніше. Саме 

Територіальна громада, включаючи самоорганізаційні 
структури, по¬винна стати повноправним господарем 
даної території в межах повно¬важень, визначених 
Конституцією України. І знову питання упирається в 
Основний Закон (Конституцію). Всі ми бачили, в яких 
муках «народжувався» наш Основний Закон і як його 
нахабно перекроюють під кожного нового Гаранта. Те-
пер утворити новий, нормальний варіант Конституції 
вже не¬спроможні ні Верховна Рада, ні Президент, ні 
будь-який інший орган. Ось до чого доводить лібераль-
но-демократична вакханалія в Україні. Соромно перед 
усім світом за цю трагедію, якої б не могло бути за нор¬-
мальної системи влади.

Непокоїть мене також певний розлад, у якому ос-
таннім часом опинилися фермери і взагалі всі аграрії. Я 
маю досить тривалий досвід роботи і депутатом, і голо-
вою районної АФЗ, тому знаю, про що кажу. Багато на-
плодилося у нас «рятівників села», а ковдру селянську 
кожен тягне до себе. Зараз, як ніколи, потрібна єдність. 
Тільки тоді, коли поруч в єдиному селянському строю 
біля Верховної Ради стануть Томич, Скоцик, Воронін, 
Козаченко, і коли аграрії повірять їм, село житиме. Інак-
ше – занепад і загибель. Інакше – руками українських 
емігрантів будуть оброблятися польські чи португаль-
ські лани. Інакше – Україна ніколи не стане суверенною 
державою і буде на колінах вимолювати шматок чужо-
земного хліба чи жменю рису.

Державу міжнародних грошей треба перетворити 
на державу української нації. Національ¬на, народна 
держава вирішить не тільки сільську, а й інші проблеми 
України в найкоротший час. Цього я бажаю всім нашим 
селянам, цього я бажаю Україні.

Коротко, але влучно, охарактеризував ювіляра Ми-
кола Стрижак, генеральний директор АФЗУ: «Цей чо-
ловік усе своє життя присвятив служінню українській 
землі, яка постійно відчуває його дбайливі хліборобські 
руки. Він багато знає і багато вміє, за його по-молоде-
чому дужими  плечима не тільки чесно прожиті роки, 
а й колосальний досвід, яким ветеран щедро ділиться з 
колегами. Зараз навколо нього багато молодих помічни-
ків, і вони завжди уважно прислухаються до слів свого 
лідера.  А він ніколи на ставить свою думку над чиєюсь, 
він ніби не радить, а радиться, тактовно даючи молодо-
му колезі можливість самому визначитися з прийняттям 
рішення. Разом з тим, слід віддати належне цьому керів-
нику: він добре знає, чим живуть його підлеглі, вміє й на 
допомогу прийти у скрутну хвилину, і добре слово знай-
ти. Проте, коли треба, то й на місце поставити. На те 
він і керівник.  Взагалі, Олександру Миколайовичу при-
таманні скромність, повага до інших, поміркованість і 
виваженість. А ще мудрість – та сама, яку дарують про-
житі роки, але не всім, а лише тим, хто по-справжньо-
му любить життя, шанує свою роботу і людей. Добрий 
господар і вірний патріот України Квітницький – саме 
такий».

Вітаємо зі славним ювілеєм фермера з Донеччини 
Олександра Квітницького, його рід і однодумців, та від 
щирого серця бажаємо, щоб доля завжди була прихиль-
на до них.

Володимир ЯРОШЕНКО 

задоволеними. Такої ж думки про господарство і син 
Владислав, який очолює в «Престижі» інженерну служ-
бу і все частіше допомагає батькові в питаннях економі-
ки й менеджменту. 

За словами самого Каніболоцького, в його фермер-
ському господарстві люди працюють не за страх, а за 
совість. В колективі з самого початку панує правило: до 
роботи ставитися творчо, а не просто як до обов’язку. 
Людей небагато, а техніка сучасна, дорога, тому за од-
ним механізатором закріплено кілька машин. Так забез-
печується кращий догляд за ними, а люди отримують 
можливість більше заробити.

– Я прагну, – підкреслює Леонід Каніболоцький, 
щоб людям хотілося приходити на роботу і віддавати їй 
себе свідомо, з радістю. У нас один з найвищих у регіо-
ні рівень заробітної плати, і ми ніколи не відправляємо 
своїх працівників взимку на біржу. Ми дбаємо про те, 
щоб всі вони мали безперервний стаж при оформленні 
пенсій. Люди це розуміють, тому і ставляться до роботи 
відповідально.  

Зараз наше фермерське господарство обробляє по-
над 2000 га землі, причому  70 % посівних площ віддані 
під зернову групу: ячмінь, пшеницю, кукурудзу, решту 
займають посіви соняшника й кормових трав. Експери-
ментували і з іншими культурами, але зупинилися на пе-
ревірених. Вони виправдані економічно і не виснажують 
землю. Наші врожаї високі навіть у несприятливі роки, 
бо вміємо грамотно планувати і старанно працювати.

Каніболоцький – професіо¬нал сільського господар-
ства, але він завжди охоче знайо-миться з досвідом ін-
ших гос¬подарів, намагається брати участь у семінарах 
компаній, з якими підтримує давне спів¬робітництво. 

Знаходить час для уважного вивчення всіх рекоменда¬-
цій, аби детально розібратися з їх суттю і потім найдо-
цільніше скориста¬тися ними на власних ланах. Для 
того, щоб вистачало часу і на роботу, і на науку, він усе 
планує заздалегідь. Цьому фермера навчило життя.

Земельне питання нікого з фермерів не залишає 
байдужим. Постійно думає про нього й Леонід Канібо-
лоцький. Муд¬рий керівник переконаний, що далеко не 
завжди наші землі перебу¬вають у користуванні людей, 
яким для вмілого господарювання бракує лише креди-
тів. На його думку, не всі, хто зараз має землю, хороші 
спеціалісти, є серед них і такі, які взагалі не знають, що 
з тими гектарами робити. Постаріли й не можуть уже 
працювати на землі ветерани, які двадцять років тому 
під час розпаювання одержали наділи. Вони хочуть їх 
продати. Але де гарантія, що землю купить надійний та 
вмі¬лий господар? Тому, вважає він, не час нам зараз 
відкривати ринок землі, для запуску якого навіть прави-
ла досі не сформульовані. 

Про те, як «Престиж» реалізує свої соціальні про-
грами, селяни розповідають захоплюючі історії. Це й 
допомога школам в оснащенні комп’ютерами й теле-
візорами,  придбанні білизни та побутової техніки для 
дитячого садочка, допомога у ремонті районної лікарні, 
й подарунки сільським ветеранам, та ще багато іншого.

Каніболоцький знає про всі проблеми своїх орендо-
давців, а їх у СФГ «Престиж» налічується 600. Кожному 
виплачується орендна плата і надається необхідна допо-
мога у вирішенні побутових питань.

Дороги в межах території господарства теж постійно 
в полі зору фермера. Адже відповідні державні служби не 
дбають про них належним чином. Тому працівники СФГ 

«Престиж» двічі, а іноді й тричі за літо скошують траву 
вздовж траси та під високовольтними опорами. А взимку 
автошляхи ретельно очищаються від снігу та льоду. Сво-
їм механізаторам Каніболоцький завжди наказує: «Бере-
жіть дороги, без них у хліборобів немає життя». 

Активна життєва позиція, компетентність і поряд-
ність Леоніда Каніболоцького відомі не лише на Дні-
пропетровщині, а й у всій Україні. Його авторитет се-
ред фермерів незаперечний. Цього енергійного чоловіка 
можна зустріти і на фермерських зібраннях, і в селян-
ському пікеті під Верховною Радою, і на різноманітних 
форумах з питань розвитку АПК чи природоохоронних 
заходах. Він завжди прямує до нової мети, і не заспоко-
юється навіть тоді, коли вона вже досягнута. Як любить 
повторяти Леонід Васильович, у людини повинна бути 
мрія і наполегливість, щоб її досягти.

Час пливе нестримною рікою, за плечима Леоніда 
Васильовича роки вагомих здобутків і прикрих невдач, 
але він спов¬нений оптимізму, енергії та нових мрій. 
Ці мрії – не сподівання на манну небесну, а цілком ре-
альні речі: щоб скінчилася війна, щоб була щаслива 
його родина, щоб успішним було фермерське госпо-
дарство «Престиж», щоб тісніше згуртувалися навко-
ло АФЗУ українські фермери, щоб українська земля 
належала тим, хто на ній працює… Все це неодмінно 
стане реальністю, адже він не один у полі воїн. Поруч 
–  дружна родина й сильний колектив СФГ «Престиж»: 
це його надійна опора, вірні соратники, з якими не 
страшно зустріти будь-які нові випробування. Тож не-
хай щасливою буде доля «Престижу» та його завжди 
молодого  керівника!

Підготував Володимир Ярошенко

ЩОБ МРІЇ СТАЛИ РЕАЛЬНІСТЮ
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ЄСВ: ХТО І СКІЛЬКИ СПЛАЧУВАТИМЕ У 2018 РОЦІ
7 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон 

«Про Державний бюджет України на 2018 рік». Цим 
же законом установлено мінімальну заробітну плату у 
місячному розмірі з 01.01.2018 — 3 723 грн., у зв’язку 
з цим зміниться максимальна величина бази нараху-

вання єдиного внеску, яка визначатиметься як макси-
мальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що 
дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом, на яку нараховується єдиний 
внесок.

Тобто максимальна величина бази нарахування ЄСВ 
у 2018 році — 55 845 грн. Відповідно, максимальна сума 
ЄСВ у 2018 році — 12 285,9 грн.

Для наочності у табл. 1 наведено, скільки та коли 
ЄСВ сплачуватимуть ФОП та фермери у 2018 році.

Таблиця 1

Таблиця 3

Таблиця 2

ЄСВ У ФОП ТА ФЕРМЕРІВ У 2018 РОЦІ
Категорія платника Строк сплати Мінімальний страховий внесок Звітний період

за місяць, грн за квартал, грн
ФОП, які обрали спрощену 

систему оподаткування
До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 
сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 
19 січня)

819,06 2 457,18
Календарний рік (до 10 лютого року, 

наступного за звітним періодом). 
Звіт за формою № Д5

ФОП, які обрали загальну 
систему оподаткування

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 
сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 
19 січня) 
Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого 
наступного року

819,06 2 457,18
Календарний рік (до 10 лютого року, 

наступного за звітним періодом). 

Звіт за формою № Д5

Особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 
сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 
19 січня)
Остаточний розрахунок за календарний рік до 1 травня року 
наступного за звітним

819,06 2 457,18
Календарний рік (до 1 травня року, 
наступного за звітним періодом).

Звіт за формою № Д5

Члени фермерського 
господарства

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який 
сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 
19 січня)

819,06 2 457,18 Звіт за формою № Д5

ХТО НЕ ПЛАТИТИМЕ ЄСВ
Категорія платника Пільга зі сплати ЄСВ

ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування Звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або є 
особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне 
страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу

ФОП, які обрали загальну систему оподаткування
Члени фермерського господарства

СТАВКИ ЄСВ

Платники
База нарахування

Заробітна плата, допомога по тимчасовій 
непрацездатності та у зв’язку з вагітністю та 

пологами

Винагорода фізичним 
особам за договорами 

ЦПХ
Підприємства, ФОП, самозайняті особи на доходи найманих працівників 22% 22%
Підприємства на доходи найманих працівників — інвалідів 8,41% 22%
Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема 
товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної 
чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не 
менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,3% 5,3%

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів 
становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати 
праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,5% — на доходи працюючих інвалідів,

22% — на доходи інших працівників
22%

За інформацією «Вісник. Право знати все про податки і збори», http://1gl-vip.expertus.ua

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МІКОРИЗНОГО 
ПРЕПАРАТУ МікоФренд® В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ

Розробка ефективних біопрепаратів для обробки 
насіння бобових культур, що забезпечують підвищення 
фіксації біологічного азоту в їх посівах та підвищеною 
фунгіцидною дією є важливим елементом технології 
вирощування у збільшенні урожайності, зниженні со-
бівартості продукції, біологізації технології вирощу-
вання тощо.

Тому компанією «БТУ-Центр», спільно Вінницьким 
національним аграрним університетом і Хмельницькою 
ДСГДС ІКСГП НААН, проведено дослідження з ви-
вчення комплексного застосування при обробці насіння 
сої інокулянта Різолайн та протектора Різосейв з новим 
комплексним мікоризним препаратом МікоФренд.

Особливістю інокулянта Різолайн® є чотири штами 
Bradyrhizobium japoniсum, які пристосовані до різних 
ґрунтово-кліматичних умов, а також використання про-
тектору Різосейв®, що дає можливість проводити об-
робку насіння сої за 5 - 7 діб до сівби.

Особливістю нового комплексного мікоризного пре-
парату МікоФренд® є утворення ендо-ектомікоризи з по-
тужною адсорбційною здатністю, посиленою фунгіцид-
ною і бактерицидною дією, покращення забезпеченості 
елементами живлення. До йог складу входять мікроор-

ганізми: Glomus, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, 
Bacillus muciloginosus, Enterobacter, Pseudomonas  
fluorescens, Trichoderma harzianum, Streptomyces sp.

Хмельницькій ДСГДС ІКСГП НААН
Кліматичні умови весни 2017 р. сповільнювали по-

яву сходів та стримували ріст сої через прохолодні ночі 
та незначну кількість опадів. Температура повітря літ-

ніх місяців значно перевищувала середні багаторічні 
показники, але при цьому спостерігався досить сприят-
ливий режим зволоження ґрунту в червні (120,8 мм), У 
липні до третьої декади опади були незначними. У пе-
ріод з третьої декади липня до третьої декади вересня 
склались сприятливі гідротермічні умови для росту та 
дозрівання сої.

Продовження на 16 сторінці видання

Рисунок 1. Вплив обробки насіння біопрепаратами на ріст і розвиток рослин сої
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ЯК СТВОРИТИ СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Згідно статті 1 Закону України „ Про фермерське 

господарство” фермерське господарство має статус сі-
мейного фермерського господарства, за умови що в його 
підприємницькій діяльності використовується праця 
членів такого господарства, якими є виключно члени 
однієї родини (сім’ї).

То ж, коли у фермерському господарстві працюють 
наймані працівники, то таке фермерське господарство 
не є сімейним.

Статус сімейного фермерського господарства можна 
набувати і втрачати в залежності від залучення грома-
дян за трудовим договором (контрактом).

Статус сімейного господарства досі практичних пе-
реваг не має. Державна підтримка надається фермер-
ським господарствам та сімейним фермерським гос-
подарств однаково, вони мають рівні права. Основною 
умовою для отримання державної підтримки сільгосп-
виробниками за програмами для фермерів є наявність 
державної реєстрації „фермерське господарство”, як 
організаційно правової форми не залежно від наявності 
статусу сімейного.

З 31.03.2016 року законодавством було передбаче-
но створення сімейних фермерських господарств без 
статусу юридичної особи, а саме відповідно до статей 
1, 8-1 Закону України „Про фермерське господарство” 
фермерське господарство без статусу юридичної особи 
організовується на основі діяльності фізичної особи - 
підприємця і має статус сімейного фермерського госпо-
дарства, за умови використання праці членів такого 
господарства, якими є виключно фізична особа – під-
приємець та члени її сім’ї.

Сімейне фермерське господарство без статусу юри-
дичної особи організовується фізичною особою – під-

приємцем самостійно або спільно з членами її сім’ї на 
підставі договору про створення сімейного фермерсько-
го господарства. 

Договір про створення сімейного фермерського 
господарства укладається членами однієї сім’ї в пись-
мовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Згідно п. 5 ст.8-1 Закону України „Про фермерське 
господарство” умови договору про створення сімейного 
фермерського господарства визначають: 

а) найменування, місцезнаходження (адресу) госпо-
дарства, мету та види його діяльності;

б) порядок прийняття рішень та координації спільної 
діяльності членів господарства;

в) правовий режим спільного майна членів господар-
ства;

г) порядок покриття витрат та розподілу результа-
тів (прибутку або збитків) діяльності господарства між 
його членами;

ґ) порядок вступу до господарства та виходу з нього;
д) трудові відносини членів господарства, інші поло-

ження, що не суперечать чинному законодавству.
Примірний договір про створення сімейного фер-

мерського господарства розроблений АФЗУ.
Головою такого сімейного фермерського господар-

ства є член сім’ї, зареєстрований як фізособа – підпри-
ємець і визначений договором про створення сімейного 
фермерського господарства.

У випадку коли не має зареєстрованого ФОП, то для 
створення сімейного фермерського господарства без 
статусу юридичної особи належить члену родини спо-
чатку зареєструвати ФОП.

Для створення сімейного фермерського господар-
ства без статусу юридичної особи (на основі діяльності 

ФОП) однією особою необхідно видати розпорядження 
(декларацію) про створення на основі діяльності ФОП 
сімейного фермерського господарства. І це посвідчити 
нотаріально, якщо не має печатки ФОП.

Таким чином, отримання статусу сімейного фермер-
ського господарства підтверджується двома документа-
ми: свідоцтво про державну реєстрацію ФОП (з 2011 р. 
вже виписка із Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців - ЄДР), та договором 
про створення сімейного фермерського господарства.

Інших документів чинне законодавство не вимагає. 
До того ж проведення державної реєстрації сімейного 
фермерського господарства на основі ФОП також поки 
не передбачається.

Тепер зареєструвати сімейне фермерське господар-
ство стало набагато простіше, а після реєстрації селя-
нин може розраховувати на державну підтримку.

Одним із вагомих здобутків АФЗУ в 2017 році є при-
йняття Урядом „Концепції розвитку фермерських гос-
подарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 
- 2020 роки” від 13.09.2017 р. Це початок кардинальної 
зміни вектору державної аграрної політики в напрямку 
до малого фермера, землевласника.

В розвиток цього, в Державному Бюджеті на 2018 рік 
передбачається 1 млрд. грн. державної підтримки неве-
ликим фермерським господарствам та сільськогоспо-
дарським обслуговуючим кооперативам. Цим відкрива-
ються великі перспективи новому поштовху у розвитку 
для масового фермерства в Україні.

Від фермерської організованості залежить отриман-
ня цих коштів насамперед членам Асоціації, завдяки 
якій така допомога стала можливою.

Василь Горбачев, юрист АФЗУ

РЕЄСТРАЦІЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
6 грудня 2017 року Міністерство юстиції, Мініс-

терство аграрної політики та продовольства, Державне 
агентство з питань електронного урядування та Фонд 
Східна Європа презентували нову електронну послугу 
з реєстрації договорів оренди земель сільськогосподар-
ського призначення у режимі онлайн.

Перший заступник Міністра юстиції Наталія Бер-
нацька зазначила, що даний сервіс дасть можливість без 
черг, без контакту з чиновниками і зайвих витрат часу 
подати заяву на реєстрацію договору оренди усього за 
кілька хвилин. Це - дійсно європейська якість послуг.

«Для того, щоб зареєструвати підписаний контракт, 
достатньо завантажити сканкопію угоди про оренду 
землі сільськогосподарського призначення та підписати 
ці дані власним електронним цифровим підписом», - до-
дала заступниця Міністра.

Вона звернула окрему увагу на те, що під час реє-
страції договору відбуватиметься онлайн обмін ін-
формацією із базою даних Держгеокадастру, що дасть 
можливість перевіряти наявність відповідної земельної 
ділянки у базі ДЗК.

Щороку в Державному реєстрі речових прав на не-
рухоме майно реєструється понад 10 млн. заяв. До 20% 
з них, тобто орієнтовно 2 млн. заяв – це саме заяви на ре-
єстрацію інших речових прав, пов’язаних з землею. Але 
попит на цю послугу перевищує кількість реєстрацій, 
що пов’язано з імплементацією наприкінці 2016 року 
положень так званого «антирейдерського» закону.

«Запуск онлайн-реєстрації договору оренди земель-
ної ділянки – це вдалий приклад того, як багаторічну 
проблему можна вирішити впровадженням технічного 
рішення, завдяки політичній волі залучених держав-
них відомств, не вдаючись до складних та розтягнутих 

в часі процедур внесення змін у нормативно-правові 
акти, – відзначив перший заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства Максим Мартинюк. – Ця 
електронна послуга за своїм антикорупційним, анти-
рейдерським ефектом та соціальною спрямованістю є 
повноцінною складовою Осені реформ».

Голова Державного агентства з питань електронно-
го урядування Олександр Риженко зазначив, що нова 
електронна послуга – це перші результати ефективної 
роботи системи Е-взаємодії державних реєстрів, яка от-
римала назву Трембіта.

«Ще на стадії оформлення заявки код земельної ді-
лянки, що вноситься, одразу перевірятиметься у Дер-
жавному земельному кадастрі. То ж, якщо номер вка-
зано невірно або така ділянка не значиться у кадастрі, 
подати заявку стане неможливо. Відповідно суттєво 
зменшиться кількість відмов у реєстрації такого дого-
вору з причини невірно поданих даних. Крім того, реє-
стратор автоматично отримає інформацію про власника 
земельної ділянки, договір на яку реєструється. Відтак 
подача заявки в режимі онлайн стане суттєвою економі-
єю часу та нервів усіх учасників процесу», - додав Олек-
сандр Риженко. За його словами, найближчим часом до 
цієї системи буде підключено близько 20 пріоритетних 
державних реєстрів, що дозволить понад 98% адміні-
стративних послуг та сервісів для громадян перевести в 
електронний формат.

За словами заступниці Міністра юстиції, реєстра-
ція договорів на оренду землі захищає орендатора від 
ризику того, що ділянку в нього можуть відібрати або 
передати в оренду комусь іншому вже на стадії збору 
врожаю.

«Таким чином ми забезпечимо зменшення ризику 

шахрайства при поданні заяви, яке могло б призвести 
до рейдерського захоплення ділянки. Електронні по-
слуги роблять взаємодію громадянина і бізнесмена з 
державою прозорою та зручною», - зазначила Наталія 
Бернацька.

Ініціатива реалізується за підтримки Швейцар-
сько-української програми «Електроне урядування за-
для підзвітності влади та участі громади», що викону-
ється Фондом Східна Європа.

«Разом з профільними міністерствами за минулі два 
роки нам вдалося впровадити більше 10 нових Е-послуг. 
Визначаючи, над розробкою яких послуг ми будемо пра-
цювати, ми фокусуємося на таких, якими зможе скори-
статися якомога більше українців. Також важливим кри-
терієм є зменшення корупційної складової та підвищен-
ня прозорості та ефективності роботи влади. Це – наша 
перша послуга в аграрному секторі, яка має великий 
попит у населення і впровадження якої дозволить скоро-
тити час її отримання і зробити процедуру прозорою», - 
запевнив Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа.

Довідка:
Станом на 1 липня 2017 року в Україні діють 50553 

договори оренди земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення державної власності площею 1,4 
млн гектарів, що були укладені на безконкурентних за-
садах.

Крім того, станом на цю ж дату укладено 4,7 млн до-
говорів оренди земельних паїв загальною площею 16,6 
млн гектарів.

Електронна послуга Державної реєстрації догово-
рів оренди землі вже доступна через веб-портал «Он-
лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua.

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ
Відповідну постанову схвалено на засіданні уряду 6 

грудня 2017 року.
Документ, зокрема, передбачає, що державний ре-

єстратор у процесі формування заяви про реєстрацію 
ділянки в режимі реального часу має перевірити наяв-
ність і відповідність кадастрового номера земельної ді-
лянки в Державному земельному кадастрі. При цьому 
відсутність такої інформації в Держземкадастрі техніч-
но унеможливить подальші дії та призведе до відмови в 
держреєстрації.

Постанова також закріплює правові механізми пе-
ревірки наявності майнових прав на земельні ділянки, 
зареєстровані до 2013 року, що в перспективі має дозво-
лити уникнути існування "подвійної оренди".

Згідно з постановою, держреєстрація прав власності 
на земельну ділянку, зареєстровану до 1 січня 2013 року, 

здійснюється за наявності відомостей про цю ділянку в 
Держземкадастрі.

Крім того, визначаються способи виправлення тех-
нічних помилок у разі виявлення держреєстратором не-
точної або неповної інформації про власника земельної 
ділянки. В цьому випадку держреєстратор має направи-
ти до Держземкадастру онлайн-повідомлення з інфор-
мацією про відсутні дані, й на підставі цього кадастро-
вий реєстратор вносить необхідні виправлення.

Щоб уникнути зловживань у сфері держреєстрації не-
рухомості вдосконалюється процедура встановлення особи 
та перевірка її дієздатності під час реєстраційних дій.

Крім того, розширюються можливості ідентифіка-
ції особи з метою отримання інформації з Держреєстру 
речових прав на нерухоме майно шляхом застосування 
мобільного електронного цифрового підпису Mobile ID 

або іншого засобу, що дає можливість однозначно іден-
тифікувати особу.

При цьому продовжується розпорядження Кабмі-
ну про інформування власників і орендарів земель про 
будь-які реєстраційні дії з їхніми ділянками.

У зв'язку з необхідністю доопрацювання програмно-
го забезпечення Держреєстру речових прав на нерухоме 
майно та Держземкадастру набуття чинності окремих 
положень зазначеної постанови перенесено до 1 берез-
ня 2018 року.

Кабінет Міністрів очікує, що ухвалення постанови 
зменшить факти прояву рейдерства, сприятиме поси-
ленню захисту майнових прав власників і користувачів 
земельних ділянок і вдосконаленню законодавства у 
сфері земельних відносин та держреєстрації.

За інформацією КМУ

044-228-48-15
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КАЛЕНДАР БДЖОЛЯРА
Січень Січень - небезпечний місяць для бджіл, він може відріз-

нятися високими морозами. Але за нормальних умов бджо-
ли поводять себе спокійно, їхнього гудіння майже не чутно. 
Незважаючи на те, що бджоли самоорганізовані, завдання 
бджоляра – не залишати їх взимку без нагляду і двічі-тричі 
на місяць прослуховувати вулики. 

Стан кожного вулика перевіряють вислухуван¬ням, 
користуючись апіскопом або відрізком (близько 1 м дов-
жини) м’якої гумової трубки. Трубкою че¬рез льоток 
можна почути й визна¬чити за рівнем гудіння поведінку 
бджіл у клубі. Гул, що чути звідти, має бути рівним і 
постійним. Інколи, щоб прослухати  сім’ю, її необхідно 
спонукати до збудження легким ударом по стінці вули-
ка. Якщо на постукування по вулику бджоли спочатку 
відповідають підвищеним шумінням, а потім затихають, 
зимівля проходить нормально. При нестачі корму бджо-
ли видають шелесткий звук.

У тих районах, де зима тривала, малосніжна й дуже 

холодна, бджіл зазвичай утримують в зимівниках. Якщо 
бджоли утримуються на волі й ударили сильні морози, 
бджоляр повинен утеплити вулики, засипавши їх снігом. 
У цей період бджолиним сім’ям створюють умови, щоб 
вони сиділи найтихіше: температуру в зимівнику утри-
мують не вище ніж 0-20С, збільшують чи зменшують 
вентиляцію в ньому. Інколи в окремих сім’ях, з метою 
нормалізації гудіння, регулюють ширину льотків. Під 
час зимівлі не більше одного разу на місяць бджоляр 
прибирає сміття й підмор із дна вуликів. З настанням 
несподіваного потепління відвідують зимівник і див-
ляться, чи не турбуються бджоли.

До роботи навесні потрібно готуватися передчасно, 
ще в січні. Для цього ремонтують вулики, виготовляють 
рамки в потрібній кількості.

Горячий Василь Андрійович, 
викладач спеціальних дисциплін по бджільництву-

Чернятинського коледжу Вінницького НАУ

Оголошення від фермерів та для фермерів
Шановні фермери та приватні землевласники!

Доводимо до вашого відома, що передплатники газети «Вісник Фермер 
України» мають можливість розміщувати оголошення рекламного харак-
теру  (про купівлю-продаж нерухомості, сільгосптехніки, сільгосппродук-
ції, наявність вакансій в ФГ,  привітання з днем народження, святами та 

ін.) з 50% знижкою відповідно до Прайс-листа газети.

Розміри та вартість розміщення оголошень 
До 5 рядків  - 150,00 грн.
До 10 рядків  - 300,00 грн. 
Більше 10 рядків - 20,00 грн. за додатковий рядок. 

В одному рядку – 43 - 46 знаків.

Шукаю роботу:
Працелюбний та відповідальний чоловік, вік 39 років, шукає

місце стажиста для освоєння професії комбайнера  
комбайна  John Deere.

Тел.: 096-505-21-79, Юрій.

Продаю: 
Продаються  автомобілі-зерновози з причепом марки 
Камаз 1994 р.в., в доброму стані, колір кабіни – сірий. 

1990 р.в. також в доброму стані, колір кабіни – зелений.
Можливий продаж або обмін на зерно.

Місце знаходження – Київська обл.. 
Довідки за тел..:  067-297-29-54, 066-309-99-40

Куплю:
Постійно закуповуємо:

зерновідходи, відходи ріпаку, льону, сої, соняшнику, 
некондиційний соняшник:

обрушений, битий, прілий, вологий, а також відходи олії, фуз.
Тел.: 050-323-32-74, Андрій

Пропоную роботу: 
ФГ «Шеврет», (підприємство сімейного типу)

 запрошує на роботу торгового технічного представника. 
Вимоги:

інтерес до біологічного сільського господарства та 
вирощування специфічних культур - часник, 

квасоля, ароматичні трави та інше;
вміння виконувати ручну працю на землі  та вести 

адміністративну роботу; 
вміння вести переговори та робити комерційні проспекти; 
Кандидатам зі знанням англійської або французької мови 

надається перевага.
Обов'язки

організація органічних культур;
аналіз ринку, проспекти, реалізація;

організація інноваційних культур та втілення нових продуктів;
керування облаштуванням території 
(декоративні дерева, квіти, газони) .

Довідки за тел.: 067-340-02-26
Е-mail:  fromagesdelise@ukr.net 

Адреса: с. Дмитровичі, Мостиський р-н,  Львівська обл.
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МІЖ НАМИ СЕЛЯНОЧКАМИ
 «Стоїть запашиста ялинка у 
хаті, за стіл вже сідають усі»

Звичай прикрашати різдвяні свята ялинками 
з'явився в Німеччині. За легендою в VIII ст. святий 
Боніфацій, обертаючи друїдів в християнство, зрубав 
дуб, якому вони поклонялися, як божеству. Святий 
стверджував, що дуб не має магічної сили, в яку віри-
ли друїди. Коли дуб впав на землю, то зламав усі де-
рева, що росли поруч. Вціліла лише маленька ялинка. 
«Хай буде вона древом Христа!» - урочисто проголо-
сив Боніфацій. З цього моменту ялинка стала симво-
лом Різдва. Хтозна, можливо дійсно сам Ісус Христос 
дав цьому дереву таку силу, оскільки вже багато сто-
літь різдвяно-новорічні свята прикрашають зелені 
лісові красуні. 

Згодом люди стали прикрашати і саму ялинку. Почи-
наючи з XIV ст. багаті ремісники встановлювали ялинки 
в майстернях, розвішуючи на них яблука, горіхи,  со-
лодощі. Після закінчення свят ці ласощі роздавали ді-
тям. Ще через два століття верхівки ялинок прикраша-
ли вифлеємською зіркою, яку потім  дарували дитині, 
яка проявила себе в чомусь доброму. Напевно, через ці 
яскраві і смачні подарунки Різдво  так полюбляють діти.

Пізніше в якості прикрас чого тільки не вішали на 
ялинки - гірлянди, кулі, фігурки птахів, тварин і людей, 
прикрашали свічками і мереживами. Робили іграшки з 
різних матеріалів. У хід йшли тканини, вата, пап'є-ма-
ше, папір і картон. Не обійшли стороною майстри і такі 
природні матеріали, як глина, дерево, солома. А коли 
з'явилися фабричні скляні іграшки, то переливаючись 
усіма барвами веселки, вони зробили пухнастих кра-
сунь ще прекраснішими.

І все ж прикраси, зроблені своїми руками або на-
роджені талантом майстра, зроблять будь-яку ялинку 
неповторною, що несе в собі позитивну енергетику і 
створює особливу атмосферу свята. 

Вироби, наче з золота.
Чому люди займаються творчістю, як вони до 

цього приходять? Хтось вже з дитинства прояв-
ляє талант в живописі, музиці. А до когось тяга до 
творчості приходить, коли людина стала дорослою. 
Так сталося і з майстринею Юлією Чичак. Вона за-
хопилася виготовленням виробів з соломки, будучи 
студенткою Криворізького педагогічного інституту, 
де навчалася за фахом «Вчитель початкових класів». 
А в учбовій програмі цій спеціальності передбачені і 
уроки методики трудового навчання, де на кількох 
заняттях студенти вчилися плести солом'яні капе-
люхи.

 Після закінчення вузу Юлія вийшла заміж за гарно-
го хлопця Йосипа і переїхала в мальовниче село Небелів 
Рожнятівського району, що  на Івано-Франківщині. Пра-
цюючи вчителькою у Небелівський школі, вона згадала 
уроки в інституті і повернулась до улюбленого заняття. 
Згодом в 1998 році пані Юлія вирішила вчити працюва-

ти з соломкою школярів і створила гурток соломопле-
тіння. 

Здавалося б, що таке солома? За великим рахунком 
це відходи зернового виробництва. Але так було не 
завжди. З тих самих пір, коли люди освоїли землероб-
ство і стали вирощувати злакові культури, солома була 
цінним природним матеріалом, який використовувався 
для самих різних цілей. Нею покривали дахи, утеплюва-
ли оселі, робили постіль. Із соломи виготовляли взуття, 
головні убори, предмети господарського призначення. 
«Наші предки твердо вірили, що солома несе в собі по-
зитивну енергію, що в неї перейшла сила навколишньої 
природи, що вона служить оберегом. Тому в обрядових 
традиціях хліборобів завжди присутні вироби з соломи, 
як, наприклад, спалювання на Масляну символічного 
солом'яного опудала зими, - каже майстриня, - Сам ма-
теріал – солома, це дуже тепла і гарна сировина, з якої 
виходять неповторні речи».

Чудові властивості соломи, такі як гнучкість, глад-
кість, довговічність, дивовижні кольори різних відтінків 
також не залишилися непоміченими. І солома активно 
використовувалася у виготовленні виробів для прикра-
си житла - аплікацій, картин, кумедних фігурок, шкату-
лок, іграшок, в тому числі і новорічно-різдвяних «Що 
стосується роботи гуртка, то діти спочатку опановують 
техніку соломо плетіння, а потім вже працюють над ви-
робами, які їх зацікавили, це ляльки, віночки, прикраси, 
- розповідає керівник гуртка, - А зараз робимо різдвяну 
атрибутику,  ангеликів,  обереги, ялинкові іграшки, сні-
жинки». 

А після занять в школі майстриня продовжує працю-
вати вдома. Ще з літа вона заготовила житню соломку, 
яку сама виростила, зібрала, просушила, нарізала по-
трібної довжини. Зараз у самої майстрині теж гаряча 
пора. «Соломоплетинням можна заробляти гроші. Пра-
цюю над замовленнями разом зі своїми колишніми уче-
ницями, це Надя Мельник та Оля Люблян і трьома донь-
ками Юлією, Оксаною та Марічкою» - каже майстриня. 

В наш час багато батьків скаржаться, що діти тіль-
ки й знають, що сидять біля комп’ютера, нічим їх не 
зацікавиш. Та це не про дітей з села Небелів. В них є 
багато захоплень, в тому числі і соломоплетиння. І хай 
Марічка, якій тільки 9 років, ще не робить складні речи, 
але плести ланцюжки або трояндочки вона вже вміє і за 
свою працю отримує реальні гроші. І ця дитина добре 
розуміє, що гроші заробляють наполегливою працею, 
знає їм ціну і витрачати дарма не буде. 

«У нас вдома творча майстерня. А враховуючи те, що 
зараз нема проблем з доставкою, то це взагалі така гарна 
можливість навіть в селі заробляти гроші не виходячи з 
дому, ще й отримувати  від цього задоволення, - ділить-
ся своїм досвідом Юлія Чичак, - Техніка соломоплетін-
ня не складна. Її може засвоїти і доросла людина, і ди-
тина. Тим не менш потрібні бажання, наполегливість і 
терпіння, як і у всякій справі, і тоді буде результат». 

А результат – це прекрасні, ніби золоті, вироби з со-
ломи. Ті, хто довго працює з цим матеріалом, стверджу-
ють, що вироби з соломи притягують увагу, налашто-
вують на ліричний лад, заспокоюють нервову систему і 
навіть розслаблюють очні м'язи. 

Соус з порту Майон для 
салату Люсьєна Олів'є

Добігає кінця 2017 рік і господині замислюються 
над тим, як будуть проходити новорічно-різдвяні свя-
та, як прикрасити оселю, що поставити на святко-
вий стіл. У кожної господині є свої фірмові страви, 
але без салату олів'є, заправленого соусом майонез, на-
певно, не обійдеться. А з'явилися вони завдяки фран-
цузьким кухарям, великим гурманам і винахідникам.

Соус для солдатів
Історія майонезу починається в 1757 році, коли під 

час облоги англійцями порту Майон, що на остр. Ме-
норка, французькі солдати залишилися практично без 
провіанту і харчувалися залишками хліба, олії та яєць. 
Щоб урізноманітнити їх харчування, армійський кухар 
розтер яєчні жовтки з олією, додав сіль, оцет і цукор і 
отримав оригінальний соус. Навіть скоринка хліба, на-
мазана ним, ставала дуже смачною. Соус назвали майо-
незом, а от прізвище кухаря не залишилось в історії. 

Назва ж майонез «Провансаль» з'явилася на почат-
ку XIX ст. Кухар відомої французької династії Олів'є з 
провінції Прованс додав до майонезу гірчицю і невели-
ку кількость приправ, назви яких тримались в секреті і 
не дійшли до наших днів. А ось природний емульгатор 
гірчиця не тільки спростила його приготування, а й на-
дала пікантний смак. Після цього майонез стали назива-
ти «Прованський соус з Майона», а ще пізніше майонез 
«Провансаль».

І звичайно майонез незмінна складова салату олів'є, 
який з'явився також завдяки династії кухарів Олів'є. 

Виходець з цієї родини Люсьєн Олів'є теж був великим 
кухарем, а салат, який він винайшов, носить його ім'я. 
Хоча рецепт сучасного салату зовсім не такий, яким 
його готував сам Олів'є. 

Все тече, все змінюється і майонез теж
Сучасний майонез не такий, який виготовляли за ра-

дянських часів і тим більше не такий, яким його приду-
мали французи. Люди старшого покоління пам'ятають, 
що в часи СРСР майонез мав строк зберігання у холо-
дильнику місяць. І тоді визначити придатність можна 
було за його зовнішнім виглядом. Як що він зберігався 
неправильно або мав вичерпаний термін, як правило, 
розшаровувалася емульсія і відділялися кульки олії.

Але зараз майонез з такими ознаками знайти не-
можливо. І не тому, 
що після закінчення 
терміну зберігання 
він вилучається з 
продажу, а тому, що в 
ньому є консерванти. 
І не випадково термін 
зберігання майоне-
зу став більше - 40-
60 днів, а бува і 120! 
Будь-якій розсудли-
вій людині зрозуміло, 
що це вже суцільні 
консерванти.

До складу сучасного майонезу входить рафінована 
олія, яєчний порошок, сіль, цукор, оцет, гірчиця, пря-
нощі і харчові добавки «Е». Іноді виробники в гонит-
ві за прибутком знижують вміст олії,  яєць та цукру. В 
результаті смак майонезу змінюється до невпізнання, 
хоча назва його традиційна – «Провансаль». Такий ма-
йонез нічого спільного не має з класичним продуктом. 
Як і майонез до назви якого додали епітети – столичний, 
легкий, столовий. Цим виробники звільняють себе від 
дотримання вимог державного стандарту. Наприклад, 
ви купили «Майонез Оливковий», сподіваючись, що 
там використано оливкову олію. Але не варто спокуша-
тися - в кращому випадку зміст оливкової олії в ньому 
становить 5-7%, а в гіршому - майонез просто аромати-
зований. Не купуйтеся і на назви «Шинка», «Сирний» 
тощо. Нічого, крім додавання ароматизатора, в такому 
майонезі не змінилося. Адже використання натуральних 
компонентів значно збільшує вартість продукту і різко 
скорочує термін його зберігання. 

А ось харчові добавки з індексом «Е» посилюють 
смак та аромат і збільшують термін зберігання. Це - 
емульгатор Е1414, екстракт каротину Е160-а, сорбінова 
кислота Е200, консервант - бензоат натрію Е211, стабі-
лізатори - гуарова камедь Е412, ксантанова камедь Е415 
і інші. Багато виробників майонезу не вказують позна-
чення добавки, а просто пишуть - стабілізатори, емуль-
гатори, ароматизатори та інше.

Сучасний майонез – їсти чи не їсти?
Але добавки можуть бути протипоказані при певних 

захворюваннях або стати причиною алергії. Та є такі ви-
робники, які стверджують, що їх майонез виготовлений 
взагалі без консервантів, що в ньому тільки натуральні 
компоненти і термін придатності обмежений від 7 до 
30 днів. Переконатися в цьому можна тільки спробував 
майонез після закінчення терміну придатності. Смак і 
зовнішній вигляд майонезу навряд чи зміняться. Чому? 
Тому що випускати майонез без консервантів з нетри-
валим терміном зберігання просто невигідно! Взагалі, 
майонез дуже легко приготувати в домашніх умовах, 
маючи під рукою міксер, яйця і рослинну олію. Це не 
займе багато часу, а ви будете впевнені, що ніяких доба-
вок з індексом «Е» в ньому не має.

Рецепт соусу майонез
Необхідні продукти на 1,5 склянки соусу:

сирий яєчний жовток - 2 шт.
масло рослинне - 1 стакан
гірчиця - 2 ч. ложки
оцет або сік лимонний - 2 ст. ложки
сіль - 1 ч. ложка
цукор  -  1 ст. ложка

Спосіб приготування:
Перед приготуванням соусу охолодіть всі компонен-

ти до плюс 12-16 ° С.
Яєчні жовтки з'єднайте з гірчицею, перцем і сіллю, 

добре перемішайте. Потім, безперервно збиваючи, вве-
діть 1-2 краплі лимонного соку і влийте тонкою цівкою 
1/4 склянки олії. Коли маса перетвориться на емуль-
сію, не припиняючи збивання, додавайте потроху ли-
монний сік, масло і збивайте до отримання однорідної 
пишної маси.

Леся Селяночка
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Початок на 12 сторінці видання
Грунт – чорнозем опідзолений, середньосуглинко-

вий. Вміст гумусу - 3,3 - 3,7%, рН (сольовий) – 5,7. По-
передник – овес. Норма висіву сої сорту Сіверка – 700 
тис. зерен на 1 га.

Досліджували варіанти обробки насіння:
1. Без інокуляції (контроль);
2. Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т); 
3. Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т) + МікоФренд 

(1,5 л/т).
Агротехніка вирощування сої - загальноприйнята. 

По вегетації у фазу 2 - 3 трійчастих листків та у фа-
зубутонізації проводилась обробка посівів біопрепа-
ратами Органік-баланс (0,5 л/га), Хелпрост соя (1,0 л/
га), Хелпрост бор (0,5 - 1,0 л/га) з прилипачем Липосам 
(0,25 л/га).

Як показали результати досліджень обробка насін-
ня біопрепаратами має позитивний вплив на показники 
елементів структури сої (рис. 1).

Застосування інокулянту Різолайн 2 л/т з протек-
тором Різосейв 2 л/т збільшували біометричні по-
казники до 15 % (табл. 1). Поєднання при обробці 
насіння інокулянту з мікоризоутворюючим біопре-
паратом МікоФренд у нормі 1,5 л/т дало змогу під-
вищити показники елементів структури порівняно 
з контролем на 5 - 19 %, порівняно з інокулянтом 
Різолайн до 5 %.

Результати обліку урожайності свідчать, що обробка 
насіння сої інокулянтом Різолайн 2 л/т з протектором 
Різосейв 2 л/т  збільшує врожайність культури порівня-
но з контролем на 0,45 т/га (рис. 2).

Поєднання при обробці насіння інокулянта (Різо-
лайн 2 л/т + Різосейв 2 л/т) з мікоризним біопрепаратом 
МікоФренд 1,5 л/т збільшує отриманий приріст уро-

жайності до 0,58 т/га (НІР05 – 0,041 т/га). Застосування 
комплексу досліджуваних препаратів, порівняно з варі-
антом інокулювання, сприяв збільшенню урожайності 
сої на 0,13 т/га.

Умовно-чистий прибуток від застосування іноку-
лянту Різолайн (при ціні на сою 10500 грн./т) становить 
4614 грн./га, а за поєднання інокулянту Різолайн з міко-
ризним препаратом МікоФренд – 5843 грн./га.

Консультації за тел.: 
(044) 594-38-83

www.btu-center.com

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МІКОРИЗНОГО 
ПРЕПАРАТУ МікоФренд® В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ

Таблиця 1. Показники елементів структури сої сорту Сіверка залежно від обробки насіння, 2017 р.

Рисунок 2. Урожайність насіння сої залежно від обробки насіння біопрепаратами

Обробка насіння Довжина стебел, см Кількість бобиків 
на рослину, шт.

Кількість зерен 
на рослину, шт.

Маса 
1000 зерен, г

Контроль 58,0 17,5 32,3 150,5
Різолайн 2 л/т + 
Різосейв 2 л/т

68,0 20,6 38,6 155,0

Різолайн 2 л/т+ 
Різосейв 2 л/т + 

МікоФренд 1,5 л/т
71,6 21,2 39,3 157,7


