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ОСНОВОЮ УКРАЇНСЬКОЇ АГРАРНОЇ ДЕРЖАВИ

ПОВИННА СТАТИ СІМЕЙНА ФЕРМА

Незважаючи на те, що XXV  з‘їзд АФЗУ був позачер-
говим, на нього прибула велика кількість делегатів,
причому серед них не було людей, байдужих до фер-
мерського руху та до роботи Асоціації. Цікаві думки
можна було почути не тільки у виступах з трибуни, але й
у кулуарах. Наш корреспондент у спілкуванні з ферме-
рами дізнався про те, якими способами вони долають
проблеми, пов‘язані з посяганнями на свої землі чи
вирощені на цих землях врожаї. Матеріал на сторінці 4.

БЕСІДИ В КУЛУАРАХ З’ЇЗДУ

Упішних господарств на нашій рідній
Україні, у всіх її далеких і близьких куточках,
дуже багато. Але фермерське господарство
„Агрофірма „Базис”, Уманьського району
Черкаської області особливе. І особливе в
першу чергу своїм господарем. Розповідь
про ювеляра – Осадчого Володимира
Олексійовича, та його господарство читайте
на сторінці – 6.

НАРОДЖЕНИЙ ПІД ЩАСЛИВОЮ ЗІРКОЮ

З НОВИМ РОКОМ ТА 
РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Шановні фермери, селяни та працівники
аграрного сектору!

Щиро вітаємо вас з Новим роком та
Різдвом Христовим! Нехай ваші серця

будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки
повняться добром, радістю та Божим бла-
гословінням! Хай радість прийдешніх свят

благословиться щедрою селянською
нивою, примножає нашу любов до рідної
Землі чеснотами гідності наших великих

пращурів.
Хай у ваших господах, майданах, містах і

селах, нарешті, настане Нова Радість, рідне
слово, щира любов до ближнього, до роди-
ни, до Матері-України. Нехай пишна паля-
ниця, духм’яні яблука та солодка лоза не

дають забути головного призначення фер-
мера, селянина – забезпечення продоволь-
чої безпеки нашої Держави! Нехай основою
нашої аграрної країни стане фермерський

уклад сільської місцевості!
З повагою,
Рада АФЗУ

ШАНОВНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ!

Минув ще один рік. Рік великих змін та несподіванок. Ми нарешті за 23 роки зрозумі-
ли хто брат, хто ворог, куди нам потрібно рухатися, що будувати, що захищати. Ми

зрозуміли чого вартий вираз «Мирне небо над головою, та рідна земля під ногами!».
За цей рік ми змушені були виживати за рахунок Вас, скорочуючи кількість

сторінок видання та періодичність виходу. Але ми не пішли на збільшення вартості
передплати на наступний рік, хоча вартість друку газети зросла в два рази.

Ми віримо, що негаразди залишаться в минулому році і ми впевнено попря-
муємо в Європейську родину, з її досягненнями, рівнем життя та високою ефективні-
стю виробництва. А Ваша підтримка допоможе нам бути цікавішими, оперативніши-

ми та більш «зубастими» до влади, корупціонерів та нечистих на руку людей.
З Новим Роком та Різдвом Христовим!

Головний редактор газети
Михайло Данкевич.

ПЕРЕДПЛАТА!

Газета «Вісник «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для фермерів, кооператорів

та особистих селянських господарств
www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591, 

сторінка 19 «Каталогу видань країни 2015 рік»

23 грудня 2014 року відбувся позачер-
говий звітно-виборчий з’їзд Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників
України. Головною думкою, всіх без винят-
ку делегатів, було переконання, що осно-

вою устрою на селі повинна бути сімейна
ферма.

Про що говорили фермери, та яку
Ухвалу прийняли  на своєму зібранні,
читайте в репортажі на сторінках 2 – 3.
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УХВАЛА ХХV ЗВІТНО – ВИБОРНОГО З’ЇЗДУ АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ 

ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
23 грудня 2014 року м. Київ, вул.. Патріса Лумумби, 21 

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного, 

делегати ХХІV з’їзду Асоціації фермерів та приватних землевласників України

КОНСТАТУЮТЬ:
Про настання погіршення умов для

фермерських господарств в Україні
внаслідок чого кількість господарств за
останні роки значно скоротилася, як і
скоротилося кількість робочих місць на
селі. Таке відбувається внаслідок низки
причин: ускладнення земельних відно-
син, корупція; посилення адміністратив-
ного тиску на фермерів; відсутність дер-
жавної підтримки; відсутність розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації; нерівноправність умов для
діяльності фермерів та  великих агрохол-
дингів; рейдерські захоплення фер-
мерських господарств, протиправний
тиск з боку контролюючих та фіскальних
органів держави. 

Подальший розвиток таких тенденцій
є загрозливим для країни. Без карди-
нальних змін у державній аграрній полі-
тиці, кризові явища набувають незворот-
ного характеру, що може призвести до
продовольчих криз та загрози розвитку
сільської місцевості.

Виходячи з цих позицій, ХХV - й з’їзд
Асоціації фермерів та приватних земле-
власників України

УХВАЛИВ:
1) Роботу Ради та президента АФЗУ у

звітному періоді визнати задовільною.
2) Звіт ревізійної комісії АФЗУ про

фінансову діяльність Ради АФЗУ за звіт-
ний період затвердити.

3) Затвердити результати виборів
президента АФЗУ на основі таємного
голосування з наступними результата-
ми: «ЗА» кандидатуру Томича І. Ф. - 85 %,
«ЗА» кандидатуру Довганя А. Г. – 14 %.
Таким чином, відповідно до голосування
президентом АФЗУ обрано Томича Івана
Федоровича.

4) Основний напрямок діяльності
президента, Ради АФЗУ спрямувати на
формування фермерського устрою, який
повинен стати основою Європейської
сільської місцевості України:

- з цією метою протягом 2015 року
провести регіональні (місцеві) загальні
збори фермерів у всіх областях України,
з участю президента, віце-президентів,
голів обласних організацій, на яких доне-
сти до фермерського загалу Ухвалу XXV
з’їзду АФЗУ та шляхи її реалізації;

- провести перереєстрацію членів

АФЗУ відповідно до Статуту, запровад-
жуючи фіксоване членство починаючи з
25 грудня 2014 року та при реєстрації
встановити сплату членських внесків 1
грн. з 1 га та вступний внесок 100 грн. до
АФЗУ;

- провести інвентаризацію діяльності
діючих районних організацій та створити
такі організації у випадку їх відсутності;

- залучити до складу АФЗУ особисті
селянські господарства шляхом ство-
рення законодавчих норм;

- виконавчій дирекції АФЗУ щомісяч-
но здійснювати моніторинг виконання
даного рішення;

- віце-президентам АФЗУ здійснити
наступний розподіл відповідальності за
обласні організації (додаток 5), та вважа-
ти основними критеріями в їх діяльності
наступні показники: 1. Реєстрація фіксо-
ваного членства в АФЗУ. 2. Створення та
діяльність районних організацій. 3.
Сплата членських внесків.

- звіти віце-президентів з даних
питань заслухати в вересні 2015 року;

- головам обласних АФЗ забезпечити
щомісячну сплату членських внесків, від-
повідно до затвердженого кошторису, та
вважати станом на 1 грудня 2015 року
фактичне виконання кошторису. У
випадку не виконання кошторису облас-
ними організаціями станом на 1 грудня
2015 року делегації обласних організацій
будуть позбавлені права голосу на чер-
говому з’їзді;

- провести перереєстрацію Статуту
АФЗУ відповідно до Закону «Про гро-
мадські організації» та привести у відпо-
відність обласних та районних АФЗ;

- провести XXVI з’їзд АФЗУ 15 лютого
2016 року.

5) Сформувати нову редакційну полі-
тику газети «Вісник Фермер України»,
яка б підтримувалася широкими суспіль-
ними верствами.

6) Затвердити кошторис АФЗУ на
2015 рік.

З’ЇЗД ОБРАВ:
- віце-президентів АФЗУ;
- членів Ради АФЗУ;
- комітети при АФЗУ та затвердив їх

керівників;
- ревізійну комісію;
- почесним президентом АФЗУ

Миркевича Миколу Степановича;

ЗВЕРНУТИСЯ ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ:
До Кабінету Міністрів України,

Міністерства аграрної політики та про-
довольства України:

- відповідно до Закону «Про фер-
мерське господарство» та коаліційної
угоди передбачити в бюджеті 2015 року
державну підтримку фермерських гос-
подарств;

- повернути реєстрацію договорів
оренди земельних паїв між фермерами
та землевласниками в сільські та селищ-
ні ради та встановити ціну за реєстрацію
одного договору не більше 2 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян;

- на законодавчому рівні передбачи-
ти диференційований принцип оподат-
кування шляхом запровадження єдиного
земельного податку та надання держав-
ної підтримки фермерським та особи-
стим селянським господарствам; 

- розробити та запровадити держав-
ну підтримку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та перед-
бачити в державному бюджеті кошти на
виконання цих програм;

- дозволити безмитне ввезення на
територію України техніки для фер-
мерських господарств;

- створити механізм компенсації сіль-
ськогосподарським виробникам витрат
пов’язаних зі сплатою транспортного
збору, який пов'язаний із придбанням
паливно-мастильних матеріалів для сіль-
госптехніки, яка не використовує авто-
шляхи;

- відмінити довідки «Відповідності»
при купівлі та продажу сільськогоспо-
дарської техніки;

- відмінити зміни до Податкового
Кодексу від 27 березня 2014 року N
1166-VII, «Що до збільшення орендної
плати за землю під сільськогосподарсь-
кими дворами» для фермерських госпо-
дарств

- посилити контроль та відповідаль-
ність за ввезенням контрабандної сіль-
ськогосподарської продукції;

- Міністерству аграрної політики та
продовольства України включити пред-
ставників АФЗУ до складу комісій при
розробці аграрних програм, проектів
постанов Уряду, та законів в сфері АПК;

До Верховної Ради України:
- при внесенні змін до Конституції

України визначити фермерський устрій,
як основний напрямок розвитку аграр-
ного сектора економіки;

- внести зміни до Закону України
«Про фермерське господарство», якими
надати можливості для особистих
селянських господарств створювати
«Сімейні фермерські господарства»;

- на законодавчому рівні передбачи-
ти диференційований принцип оподат-
кування шляхом запровадження єдиного
земельного податку;

- законодавчо врегулювати вико-
ристання земель, що знаходяться в
користуванні у фермерських госпо-
дарствах;

- при розгляді Законопроектів у
Верховній Раді України, що стосуються
діяльності фермерських та особистих
селянських господарств,  розглядати
виключно лише при наявності висновків
АФЗУ.

- в сьогоднішніх умовах глибокої соці-
ально – економічної кризи, бойових дій
на території України, є неприпустимим
розгляд питання про запровадження
ринку земель сільськогосподарського
призначення.

До Президента України:
- при внесенні змін до Конституції

України визначити фермерський устрій,
як основний напрямок розвитку аграр-
ного сектора економіки;

- своїм Указом встановити професій-
не свято – День фермера, який відзнача-
ти щорічно 19 червня;

- надати відповідні доручення Уряду
та силовим структурам що до викорінен-
ня корупції в сфері АПК та зменшення
контрольних та дозвільних функцій орга-
нів влади.

Дану Ухвалу направити Президенту
України, Голові Верховної Ради України,
керівникам фракцій у Верховній Раді
України, Прем’єр-міністру України,
Міністру аграрної політики та продо-
вольства України, голові комітету
Верховної Ради України з питань аграр-
ної політики та земельних відносин.

Президент АФЗУ Іван Томич

СПИСОК

Членів Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України обраних XXV з’їздом АФЗУ
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ОСНОВОЮ УКРАЇНСЬКОЇ АГРАРНОЇ ДЕРЖАВИ 
ПОВИННА СТАТИ СІМЕЙНА ФЕРМА

У звітній доповіді Президент АФЗУ Микола
Миркевич, зокрема, нагадав, що фермерська Асоціація
– це одна з перших значних громадських організацій,
яка була утворена на пострадянському просторі для
захисту інтересів селян та їх адаптації до ринкової еко-
номіки та суспільних змін. За словами доповідача, в
даний час АФЗУ реально захищає інтереси понад 40
тис. фермерських та 4 млн. особистих селянських гос-
подарств, у її складі 25 обласних та понад 300 районних
осередків, які об’єднують на добровільних засадах
власників фермерських та особистих селянських гос-
подарств, а також працівників сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, інших недержавних під-
приємств та організацій, які формують інфраструктуру і
обслуговують фермерські господарства.

Разом з тим, з трибуни з’їзду виразно прозвучала
тривога з приводу тих проблем, які заважають подаль-
шому розвитку фермерства і над вирішенням яких
АФЗУ повинна постійно працювати. Це, насамперед:
земельне питання; державна податкова політика; дер-
жавна фінансова підтримка; довгострокова стратегія
розвитку аграрного сектору економіки України; форму-
вання та регулювання цінової політики держави на сіль-
ськогосподарську продукцію. Зазначалося, що цей
перелік далеко не повний, насправді їх набагато біль-
ше. Але АФЗУ не слід чекати, що вони зникнуть самі по
собі, потрібно наполегливо й самовіддано працювати,
приділяючи особливу увагу законотворчій діяльності та
взаємодії з усіма гілками законодавчої й виконавчої

влади, спрямовуючи діяльність на захист інтересів
фермерства й кооперації, розвиток сільських територій
та соціальної інфраструктури села тощо.

Діяльність керівництва АФЗУ в цілому отримала
задовільну оцінку, але було немало й критичних заува-
жень. Ось лише кілька фрагментів з виступів делегатів
з’їзду:

Іван Якуб, голова Чернігівської АФЗ.  Вважає, що на

сьогодні ситуація щодо землі стала ще критичнішою,
ніж була в попередні роки. Викликано це позицією
керівництва держави, що виступає за продаж землі. Він
зауважив, що необхідно відновити співпрацю обласних
відділень Укрдержфонду з представниками районних
АФЗ та запропонував провести XXV з’їзд АФЗУ в два
етапи. Роботу АФЗУ вважає задовільною.

Владислав Сергієнко, Запорізька
область:

«За період, що минув після останнь-
ого з’їзду АФЗУ, ми з вами нелегкою
ціною, але все-таки досягли певних
позитивних зрушень у нашій державі.
Зокрема:

- спромоглися обрати Президента й
Верховну Раду, до складу якої увійшли
35 аграріїв;

- дочекалися підписання Угоди про
асоціацію з ЄС;

- отримали новий уряд з Програмою
його діяльності, в котрій є розділ
„Реформа сільського господарства”;

- дізналися про призначення нового
міністра АПК, про якого досі навіть не
чули.

Проте навряд чи можна говорити
про успіхи фермерського руху за умови,
коли в державі відсутня комплексна
стратегія розвитку аграрного сектора і
сільських територій та залишаються
невирішеними важливі селянські питан-
ня, зокрема:

- оподаткування господарств аграр-
ного сектору;

- норми Земельного кодексу сто-
совно безоплатної передачі земельних
ділянок фермерам;

- компенсації фермерським госпо-
дарствам витрат зі сплати транспорт-
ного збору, який пов'язаний із придбан-
ням паливно - мастильних матеріалів
для сільськогосподарської техніки, яка
не використовує автомобільні шляхи;

- введення єдиного сільськогоспо-
дарського податку для дрібних та
середніх  фермерських господарств;

- зміни до процедури реєстрації
договорів оренди, за якими реєстрацію

договорів оренди земельних ділянок між фермерами та
землевласниками мають здійснювати сільські та
селищні ради; 

- формування державної цінової політики на сіль-
ськогосподарську продукцію, а також 

на мінеральні добрива, засоби захисту, паливно-
мастильні матеріали, насіння тощо.

Сподіваюся, що всі ці питання знайдуть своє відоб-
раження в рішенні з’їзду, а також вношу пропозицію,
щоб АФЗУ виступила ініціатором прийняття закону
України „Про органи сільськогосподарського самовря-
дування в Україні”. Відповідний законопроект може
бути переданий Раді АФЗУ за першою вимогою».

Дмитро Лубінець, Депутат Верховної Ради України,
секретар регламентного комітету.  «Єдина галузь на
сьогодні, що показує ріст – це сільське господарство.
Але ті зміни, які пропонується внести в Податковий
Кодекс, можуть знищити цю галузь. І в то й же час ніде
не чути протести фермерів, з їх думкою ніхто не раху-
ється, до їх пропозицій ніхто не прислухається.
Представники фермерів повинні бути на всіх засіданнях
аграрного комітету».

Сергій Діміджиєв, Донецька область. «Головне
питання на сьогоднішній день – це існування Асоціації і

в незадовільній роботі вині ми всі – і прості фермери, і
голови районних та обласних організацій. Людей важко
«підняти» - але необхідно міняти їх свідомість і тоді
наша організація буде сильною і буде користуватися
повагою у влади.

Віктор Шеремета, Київська область. «Фермерська
Асоціація повинна брати на себе функції дорадництва
та допомоги фермерам в різних напрямках їх діяльно-
сті. Хоча б в тому ж технічному плані, надаючи заклю-

чення про якість сільськогосподарської техніки»

Ревізійна комісія

Асоціації фермерів та приватних землевласників

України затверджена XXV з’їздом АФЗУ

СПИСОК

Голів комітетів при Асоціації фермерів 

та приватних землевласників України створених

XXV з’їздом АФЗУ

Президент АФЗУ Іван Томич
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Іван Ярмолюк, Дніпропетровська область. «Сам
факт проведення цього позачергового з’їзду уже є підт-
вердженням того, що фермерство живе і команда вирі-
шує основні статутні задачі. Проблема в одному: для
високоефективної роботи організації необхідно напов-
нити її бюджет, щоб мати можливість залучати високо-
класних юристів, журналістів та інших необхідних фахів-
ців».

Руслан Хомич, Волинська область. «Необхідно роз-
робити пакет законодавчих рішень, який дозволить
перевірити законність приватизації головних підпри-
ємств країни.

Необхідно, згідно Закону «Про фермерське госпо-
дарство», не допускати до розгляду Верховною Радою
законопроектів, що стосуються українського села без
погодження з Асоціацією фермерів та приватних зем-
левласників України.

Дотації повинні отримувати сільгоспвиробники з
розрахунку на 1 гектар.

Необхідно спростити реєстрацію договорів оренди,
передавши ці функції селищним радам.

Відмінити довідки «відповідності технічного засобу»
при купівлі – продажу сільськогосподарської техніки.

Спростити облік до запровадження звітності до
одного разу в рік, в зимовий період.

Внести зміни до Конституції України, якими закріпи-
ти норму, що основою Української аграрної Держави є
сімейна господарка». 

Євген Дуфанець, Тернопільська область. «На зако-
нодавчому рівні необхідно відмінити прив’язку гривні
до іноземної валюти. Акциз на паливо, який заміняє
транспортний збір, і який вперто не хочуть компенсува-
ти сільгоспвиробникам, техніка яких не їздить по шля-
хам загального призначення, необхідно якщо і не відда-
ти фермерам, то хоча б перерозподілити його між армі-
єю та місцевими бюджетами.

Якщо ми йдемо у Європу – то й відсоткова ставка по
кредитам повинна бути європейською, не більшою від
5%. 

Фіскальна служба повинна дати чітку відповід – які
звіти повинен здавати фермер: коли він на загальній

системі оподаткування, коли на спрощеній і коли на
фіксованому податку».

Віталій Пожидаєв, Донецька область. «В Донецьку,
як і по всій Україні є багато патріотів, яким не байдуже
майбутнє України. Ми нашу землю поливали потом, а
тепер поливаємо кров’ю.

Наша Марїнська Асоціація завжди відстоювала інте-
реси своїх фермерів, особливо з 2011 року, коли роз-
почалися утиски та відбирання землі.

З перших днів Майдану ми зібрали продукти та від-
правили їх автомобілем мітингуючим в Київ. Про це
говорила вся Україна. В кінці минулого року ми зібрали
членські внески, більше 16 тис. гривень і відправили їх
на Майдан – після цього розпочався справжній терор.

І тому АФЗУ повинна бути ініціатором збору допо-
моги постраждалим та сім’ям загиблих, які втратили
життя лише за те, що допомагали українській армії».

На порядку денному  з’їзду постало питання виборів
нового Президента АФЗУ. Згідно з рішенням Ради
АФЗУ, на розгляд делегатів були внесені три кандида-
тури, зокрема:

- Василь Бурлака, віце-президент АФЗУ;
- Анатолій Довгань, голова Запорізької обласної

АФЗ;
- Іван Томич, почесний президент АФЗУ.
Василь Бурлака подякував за виказану йому честь і

зняв свою кандидатуру, мотивуючи це особистими при-
чинами.

Два інших кандидати виступили перед присутніми зі
своїми програмними заявами.

Анатолій Довгань намагався зосередити увагу деле-
гатів на необхідності посилення ролі й повноважень
регіональних фермерських Асоціацій та їх самостійної й
тісної співпраці з Мінагрополітики, Аграрним Союзом
та іншими організаціями. Його емоційний виступ міг би
мати позитивний відгук, але надмірне використання
сумнівної сленгової лексики й небажання конструктив-
но сприймати окремі критичні зауваження налаштували
зібрання проти нього.

Іван Томич говорив, як завжди,  аргументовано й
виважено. Зокрема, кандидат пояснив, що спонукало
його знову через 5 років балотуватися на посаду
Президента АФЗУ. На його думку, головним прорахун-
ком керівництва АФЗУ в останні роки була певна пасив-
ність, як у побудові власної структури, так і в спілкуван-
ні з владою. „Неможливо побудувати міцну вертикаль,
не базуючись на надійному фундаменті. Таким фунда-
ментом є фермери, і цей ресурс потрібно використа-
ти”. Іван Федорович також зазначив, що фермери
повинні відчувати плече своїх побратимів, тобто при-
ватних землевласників. АФЗУ повинна й може віднови-
ти й підняти свій імідж, але найпершою передумовою
для цього мусять стати безумовна дисципліна, корпо-
ративна солідарність і почуття відповідальності кожного
члена Асоціації за її життєдіяльність. А починати слід з
персоніфікації членів АФЗУ. Кожен повинен отримати
спеціальну пластикову картку з чипом, яка ідентифіку-
ватиме його особу та підтверджуватиме належність до
членів Асоціації. Цей шматочок пластику даватиме
право без обмежень користуватися всіма організацій-
ними й правовими ресурсами АФЗУ, а коштувати він
має недорого: своєчасної сплати членських внесків і
щорічної передплати на газету „Вісник „Фермер
України”. Черговим і невідкладним завданням Асоціації
бачить Іван Томич відновлення діяльності районних і
обласних фермерських організацій. Для цього, вважає
він, президенту і віце-президентам АФЗУ необхідно
частіше відвідувати регіони й особисто спілкуватися з
фермерами, реально знати про їхні проблеми й допо-
магати вирішувати їх. Від того, якою стане Асоціація
найближчим часом, залежить доля не тільки фермерів,
а всієї України. Адже суверенна держава без власного
хліба просто неможлива.

Переважна більшість делегатів з‘їзду віддали свої

голоси за кандидатуру Івана Федоровича Томича, який
став Президентом АФЗУ.  

Матеріал Володимира Ярошенка 
та Михайла Данкевича

«Мінагрополітики разом із міжнародними та
українськими експертами готує пропозиції, які б
могли бути підтримані у парламенті, щодо скасуван-
ня норми про заборону з 1 січня 2015 року реаліза-
ції та обігу необробленого молока та сиру домашнь-
ого виробництва, а також туш парнокопитних та
інших копитних подвірного забою», - сказала
заступник Міністра з питань європейської інтеграції
Владислава Рутицька, коментуючи норму вже
діючого закону.

Вона наголосила, що у Міністерстві усвідомлю-
ють важливість питання для сільського населення,
для якого продаж домашніх молока та сиру, а також
м’яса є основним джерелом прибутку. «Маємо
надаnи змогу людям поступово перейти до нових
європейських правил, враховуючи соціально-еконо-
мічні особливості України. Разом з фаховими екс-
пертами, бізнесом, асоціаціями, працюємо над тим,
щоб до кінця року ця проблема була вирішена.
Українцям потрібні адекватні умови та правила реа-
лізації продукції. Водночас жоден виробник не звіль-
няється від відповідальності за недотримання вимог
гігієни при виробництві та продажу харчових про-
дуктів», - додала Владислава Рутицька.

За інформаціє Мінагрополітики

ЗАБОРОНУ РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯСА,

МОЛОКА ТА СИРУ З 1 СІЧНЯ 2015

РОКУ ПЛАНУЮТЬ ВІДМІНИТИ
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БЕСІДИ В КУЛУАРАХ З’ЇЗДУ
Юрій Цапун, фермер з Житомирської області, у

бесіді з кореспондентом не приховував свого відчаю.
Та й було від чого фермеру непокоїтися, адже на його
рідній Житомирщині вже кілька років поспіль кояться
такі справи, котрим поступаються навіть найжахливіші
історії з американського Дикого Заходу. Посудіть самі.
Юрій Анатолійович має в користуванні близько 150 гек-

тарів землі сільськогосподарського призначення, нада-
ної йому на законних підставах, про що свідчить, зокре-
ма, довідка відділу  Держземагентства України в
Чуднівському районі Житомирської області.

Протягом тривалого часу фермер обробляв свої
лани, справно сплачував належні податки, не мав жод-
них проблем із законом чи представниками влади. І
раптом – кримінальне провадження, відкрите за фак-
том незаконного вилучення у  громадянина Цапуна
Ю.А. врожаю кукурудзи, вчиненого працівникам
Чуднівського райвідділу міліції  27 жовтня 2013 року. З
того часу минуло більше року, справа обросла стосами
паперів, написаних як самим Юрієм Анатолійовичем,
так і різними посадовцями з міліції, прокуратури, суду,
земельного агентства, а також народними депутатами,
свідками події тощо.

Незважаючи на тривалу процесуальну тяганину, віз,
як кажуть, і нині там, тільки вже без врожаю. Іншими
словами, вивезені з Цапунового поля три КамАЗ из
причепами, вщерть наповнені золотими кукурудзяними
зернами, зникли безслідно. Принаймні, чуднівські
сищики, служба яких «небезпечна й важка», не спро-
моглися знайти їх. Та, власне, й не шукали, бо добре
знали правду про той вантаж, адже вся історія з його
«зникненням» відбувалася з їхньою безпосередньою
участю. Міліціонери знали, що кожен з них повинен
робити, аби вкрадена кукурудза НІКОЛИ не була повер-
нута власнику, тобто Юрію Цапуну.

Отже, кукурудза зникла, гроші за неї теж, так що
коли настав час виконувати ухвалу Апеляційного суду
Житомирської області від 2 квітня 2014 року про повер-
нення гр. Цапуну Ю.А. вилученого у нього зерна куку-
рудзи вагою 100 т, старший слідчий Рижук О.В. заявив,
що не може виконати це рішення, бо зерна, котрим цей
посадовець так безцеремонно розпоряджався півроку
тому, у нього немає, як немає й жодних відомостей про
його місцезнаходження. Як не дивно, такі твердження
працівника міліції були без жодних зауважень прийняті
на віру Прокуратурою Житомирської області, яка відтак
не побачила в діях старшого слідчого Рижука О.В. та
його помічників слідчих Булія Б.П. та Косяка С.П. складу

кримінального правопорушення., тому закрила кримі-
нальне провадження.

Юрій Цапун справедливо вважає себе ошуканим і
розореним, але все ще вірить у людську порядність.
Адже паростки цього криміналу виросли з зерна, яке за
обопільною згодою посіяли два землероби – Цапун і
Бородій. Витрати мали ділити порівну, як і врожай.

Компаньйони вдарили по руках і взялися до роботи.
Звісно, жодних паперів щодо цієї домовленості не
писали і до нотаріуса не ходили. Коли ж настав час зби-
рати кукурудзу, несподвано посварилися, і на полі
з’явилася міліція. А наша міліція, як відомо, діє рішуче і
прямолінійно, не застосовуючи ні гальм, ні заднього
ходу. 

Можливо, Юрію Анатолійовичу пощастить, і під
акомпанемент люстраційної балаканини правоохоронці
йому таки допоможуть. В усякому разі, АФЗУ наполяга-
тиме на винесенні справедливого рішення щодо його
скарги. Але хотілося б на цьому прикладі ще раз засте-
регти легковірних фермерів, нагадавши слова
Рокфеллера: «Бізнес, що грунтується на дружбі – пога-
ний бізнес; а дружба, яка грунтується на бізнесі – добра
дружба». Іншими словами, довіра довірою, а папери
повинні бути справними і однозначними. Інакше ніколи
не буде миру й злагоди.

Володимир Панченко, голова фермерського
господарства з Харківщини, до початку так званої
реорганізації українського сільського господарства
працював головою колгоспу у Вилківському районі
Харківської області. Але, як сам із посмішкою каже,
щедрої спадщини від колективного господарства не
отримав. Та й що можна було успадкувати, коли ферми
рознесли буквально по цеглині, а від старенької техніки
навіть металобрухту не залишилося. Все, що надбав
протягом двох десятиліть, здобуте нелегкою повсяк-
денною працею.

– Очолюване мною фермерське господарство, –
розповів Володимир Григорович, – за масштабами
Харківщини невелике, але воно теж вносить вагому
частку в український народний коровай. Вирощуємо
традиційні для нашого краю культури: пшеницю,
соняшник, кукурудзу. Вирощуємо врожаї не гірші за
середні по області, а часом і кращі.

Тваринництво у нас не культивується, бо, по-перше,
немає пасовищ, а для організації грамотного стійлово-
го утримання тварин потрібно будувати, оснащувати,
обслуговувати й охороняти сучасні комплекси, а віль-
них грошей завжди бракує.

Маємо ми й сусідів, малих і великих сільгоспвироб-
ників. Живемо з ними в добросусідстві, будь-які супер-
ечки гасимо ще на  стадії їх зародження. Формула та
сама, що у Конфуція: кривий стіл і пряма мова. Іншими
словами, майже завжди домовляємося за круглим сто-
лом, без участі влади і правоохоронних структур. Жити
в мирі допомагають і селяни: коли сільських пайовиків,
які віддали нам в оренду свої землі, намагалися «пере-
купити» агрохолдинги, люди відмовилися, посилаю-
чись на те, що родину Панченків знають давно і дові-
ряють нам.

Панченки – така собі фермерська династія. Батько,
Володимир Григорович, засновник і голова фермерсь-
кого господарства свого імені. Дружина, Галина
Василівна, його вірна помічниця в управлінському сек-
торі, встигає й за паперами слідкувати, і в домі поряд-
кувати, і за внучкою подивитися. Ще й у районній
Асоціації фермерів та приватних землевласників відіг-
рає провідну роль.  Допомагає батькам і молодший син,
Олександр, набираючись від них дорогоцінного досвіду
фермерської справи. А старший, Володимир, у свої 36
років має вже власне господарство, проте завжди гото-
вий підставити родині міцне плече.

У Володимира Панченка працює сучасна імпортна
техніка, останній радянський раритет, старенький ком-
байн «НИВА», він нещодавно продав знайомому фер-
меру, причому в робочому стані. «Люблю техніку, то й
вона мене не підводить. Згадую ті часи, коли власноруч
ремонтував старенькі трактори МТЗ-18, бігаючи за
потрібними запчастинами мало не по всій області. А
тепер віддаю перевагу імпортним машинам. Вони
надійні, їх люблять мої механізатори, а обслуговування
й ремонт – справа авторизованих дилерів. Один дзві-
нок – і їхні спеціалісти вже біля машини. Нашому рідно-
му ХТЗ та іншим вітчизняним виробникам такий сервіс і
не снився».

Володимир Григорович переконаний, що хліб краще
родить на мирній землі. Тому нині, коли наша країна
переживає дуже неспокійні часи, потрібно особливо
уважно спілкуватися з людьми, вміти вислухати й почу-
ти кожного. Сам він так чинить завжди, така ж традиція
панує в районі, де на керівних посадах немало одно-
кашників Панченка. Перевіряючи фермерське госпо-
дарство, вони не роблять йому жодних преференцій,
проте справедливо зазначають, що тут працюють най-
кращі механізатори, і зарплату вони чомусь отримують
чи не найвищу в районі. «Просто вірна кадрова політи-
ка, – посміхається господар.– Хто добре робив, добре й
заробив». 

На запитання, як фермеру вдається досягати успіху
не тільки на полях , а й у соціальних програмах села,
Володимир Панченко коротко відповів: «Село – це
люди. Якщо в 20 % хат немає газу, то хтось має подба-
ти про їх опалення. Вугілля чекати годі, тож ми разом із
Сільською Радою цим займаємося. Все частіше погля-
даємо на біопаливні установки, які могли працювати на
пелетах, брикетах чи навіть соломі. Сьогодні такої тех-
ніки не бракує, будемо допомагати селянам освоювати
її».

Наостанок Володимир Григорович побажав укра-
їнським фермерам міцного здоров’я й витримки, АФЗУ
– успішного проведення з’їзду і обрання мудрого керів-
ника, а Україні – миру й процвітання.

Спілкувався 
Володимир ЯРОШЕНКО

НАРОДЖЕНИЙ ПІД ЩАСЛИВОЮ ЗІРКОЮ
– Я народився в рік коня за східним календарем,

тому вважаю цілком природнім, що всіма своїми успіха-
ми завдячую насамперед нелегкій повсякденній праці.
Власне, без неї неможливе успішне землеробство. Цю
істину вперше пізнав ще в дитинстві, а навчання в
Уманському сільськогосподарському інституті, який
закінчив 1981 року за спеціальністю „економіст - орга-
нізатор сільського господарства”, остаточно закріпило
її в свідомості. З вірою в цю віковічну істину та в свою
щасливу зірку я на рубежі століть заснував у селі
Кочубіївка Уманського району Черкаської області фер-
мерське господарство „Базис”. Різні періоди були у
моєму житті, але жодного разу не пожалкував про те,
що навіки пов’язав долю з рідною землею, з фермерсь-
ким рухом.

Характеризуючи своє господарство, Володимир
Олексійович зауважив, що до його створення долучи-

лися близько тисячі пайщиків, які мешкають в селах
Кочубіївка й Городецьке Уманського району та села
Вербувата Христинівського району. При цьому підкре-
слив, що всі ці люди регулярно отримують на свої паї
грошові кошти та натуральні продукти від фермерсько-
го господарства „Базис”. Навіть тоді, коли господарст-
во має певні проблеми, пайщики своє отримують.
Можливо, комусь це нагадування здасться зайвим, але
Осадчий переконаний: люди вірять тому господарю,
який їх не обдурює. За нього й сільська Рада постоїть, й
сільська громада допоможе, коли виникне потреба.

Втім, повернемося до характеристики підприєм-
ства.

Фермерське господарство „Агрофірма „Базис”
створене 2000 року на базі КСПП „Нива” Уманського
району, Черкаської області. Форма власності –
приватна. Власником виступає голова фер-

Володимир Олексійович в полі з механізаторами
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мерського господарства Осадчий Володимир
Олексійович. Головний офіс агрофірми розташований
у селі Кочубіївка Уманського району Черкаської обла-
сті. Відстань від найближчого адміністративного центру
району, міста Умані – 18 км, до обласного центру, тобто
до Черкасс – 220 км, рівно стільки ж, 220 км – до столи-
ці України міста Києва.

– За кліматичними й агротехнічними умовами, –
розповідає Володимир Осадчий, – наша місцевість від-
носиться до зони лісостепу з недостатнім зволожен-
ням, середньорічною температурою повітря +6.+7 гра-
дусів, піковими мінімальною температурою повітря
мінус 37 градусів, максимальною + 42 градуси за
Цельсієм. Тривалість вегетаційного періоду 180 - 185
днів, з 15.04 по15.10, тривалість без морозного періоду
160 - 170 днів, можливість настання перших осінніх

заморозків 15 - 17 вересня. 
Середня кількість опадів за рік 490 - 510 мм, в тому

числі за вегетаційний період 240 - 250 мм. Іншими сло-
вами, для того, щоб зібрати з наших чорноземів при-
стойний врожай, потрібно щедро зросити землю
потом. А землі тієї досить багато – понад 4 000 га, в
тому числі 31,4 га складають ставки та водоймища, які
теж потребують уваги й догляду.

Основні виробничі орієнтири ФГ „Агрофірма
„Базис” традиційно такі: у галузі рослинництва – зерно-
технічний напрямок, у галузі тваринництва – вироб-
ництво молока та вирощування молодняка ВРХ для
поповнення основного стада і реалізації.

За словами Володимира Олексійовича, на підпри-
ємстві існує лінійно - функціональна структура управ-
ління, коли керівництво підрозділами здійснюється не
тільки з центру, але й безпосередньо на місцях: у кож-
ному господарському підрозділі є ретельно підібраний

управлінський персонал, який координує роботу кон-
кретного суб’єкту керування відповідно до генеральної
стратегії господарства.

Організаційну структуру господарства складають:
три тракторно - рільничі бригади, гараж на 30 автома-
шин, ремонтна майстерня на 80 умовних ремонтів,
тракторний парк на 50 тракторів, садово - овочева бри-
гада. Кількість працюючих складає близько 200 осіб,
причому всі кадри переважно місцеві. Звичайно, не
обходиться й без залучення сезонних працівників, але
їх кількість не перевищує 55 осіб, при місячній заробіт-
ній платі з розрахунку 2158 гривень. Постійно здій-
снюється професійний добір співробітників, розроб-
ляються плани і програми підготовки кадрів. Розподіл
працівників близький до оптимального. Плинність кад-
рів майже непомітна, бо люди своєю роботою і зарпла-
тою задоволені.

Матеріальною базою господарства є 3 технічні
склади, 5 зерноскладів на 6 тис. т., пристосоване ово-
чесховище на 500 т., 6 силосних споруд на 10 тис. т., 5
корівників на 950 голів, 5 свинарників на 2,5 тис. голів,
хімічний склад на 1 тис. т.

Важливе місце в господарстві належить вироб-
ничим основним фондам. Наразі „Агрофірма „Базис”
має 15 тракторів, 20 автомобілів, 5 зернозбиральних
комбайнів, а також культиватори, плуги, сівалки та
інший реманент, потрібний для сільськогосподарсько-
го виробництва. Крім того, господарство, як правона-
ступник колишніх КСПП: «Нива» с. Кочубіївка,
«Городецьке» с. Городецьке та «Вербуватське» с.
Вербувата, використовує техніку, будівлі та обладнан-
ня, яке є власністю співвласників цих бувших КСПП.

З метою досягнення високої врожайності зернових
та інших сільськогосподарських культур фермерське
господарство  «Базис» за рахунок власних коштів при-
дбало сучасну техніку, що дозволяє використовувати
сучасні технології вирощування рослин та агротехнічні
прийоми, своєчасно проводити обробіток посівів, та
здійснювати заходи по боротьбі з хворобами та шкід-
никами рослин. Для підвищення ефективності вироб-
ництва та продуктивності праці в господарстві викори-
стовуються нові сорти та гібриди сільськогосподарсь-
ких культур, поля обробляються з використанням
сучасних засобів захисту рослин. Так, наприклад, впро-
ваджено систему крапельного зрошування саду, без
якої нормальних фруктів при нашому непевному кліма-
ті годі сподіватися.

Коли вже зайшла мова за врожаї, Володимир
Олексійович з гордістю повідомив, що його “Базис” не
пасе задніх, а врожайність основних вирощуваних куль-
тур здебільшого не гірша за середні показники
Черкаської області, а іноді й вища. Так, наприклад, у
„середньовдалому” 2012 році озимої пшениці зібрали
по 53 центнери з гектара. Непогано родять також тех-
нічні культури – соняшник, кукурудза, цукровий буряк
тощо.

Важливе місце в роботі ФГ “Базис” займає ринкова

діяльність. Адже і молоко, і свинину, і городину, і фрук-
ти потрібно щодня, і то якомога раніше, доправити до
місць реалізації чи переробки. Тому доводиться постій-
но тримати логістику на контролі, та ще й дбати про
безпеку перевезень.

Фінансові справи Володимир Осадчий веде
ретельно і чесно. Господарство в повному обсязі спла-
чує орендну плату за землю, встановлені податки,
вчасно розраховується з бюджетом. Він також не забу-
ває про допомогу сільським ветеранам, які сьогодні
позбавлені належного соціального захисту. Щороку на
допомогу мешканцям сіл Кочубіївка й Городецьке
Уманського та Вербувата Христинівського районів, а
також місцевим освітнім закладам та лікарням госпо-
дарство витрачає понад 80 000 гривень. Крім того,
понад мільйон гривень щорічно виділяється на соці-
альні програми та розвиток інфраструктури, культури
та спорту в згаданих селах. Така практика створює
реальні можливості для збереження сіл та подальшого
розвитку фермерського господарства, якому все біль-
ше односельчан готові довірити шляхом надання в
оренду свої земельні паї.

Володимир Осадчий – голова Уманської районної
асоціації фермерів та приватних землевласників,
активний організатор та учасник усіх  районних, облас-
них виставок-ярмарків та щорічних виставок „Фермер
України”.

Наш ювіляр народився під щасливою зіркою, але
сьогодні цього замало, щоб бути щасливим. Тож від
усього фермерського загалу України побажаймо йому
міцного здоров’я і щастя, а його родині та колективу
фермерського господарства „Агрофірма „Базис” – тер-
піння, віри, надії й любові до свого очільника.

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО

НАРОДЖЕНИЙ ПІД ЩАСЛИВОЮ ЗІРКОЮ

Тваринницьке господарство 
фермера Осадчого

Сучасний сад на капельному зрошенні 
господарства „Агрофірма „Базис”

Про електронне адміністрування ПДВ розповіла під
час зустрічі з бізнес-спільнотою голова Комісії з реорга-
нізації ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.
Києві Ольга Мирончук.

«З 01 січня 2015 року, електронне адміністрування
ПДВ запроваджується для усіх платників шляхом від-
криття окремих спеціальних банківських рахунків. Це
цільові рахунки зі спеціальним режимом, на які кошти в
сумі ПДВ будуть зараховуватися платниками лише з
власного поточного рахунку за певних обставин»,- наго-
лосила Ольга Борисівна. ДФС буде оприлюднювати на
офіційному веб-порталі sfs.gov.ua алгоритми обрахунку
показників формули обчислення зазначеної суми та
джерела їх формування.

Також на рахунок у системі електронного адміністру-

вання ПДВ з власного поточного рахунку платника
будуть зараховуватись кошти в сумі податку, отримано-
го від покупців при проведенні операцій з продажу това-
рів/послуг за готівкові кошти або при проведенні бар-
терних (товарообмінних) операцій. Електронний рахунок
відкривається платнику податку Казначейством автома-
тично на безоплатній основі виключно на підставі
реєстру платників, який ДФС надішле Казначейству.
Відповідно до вимог ст. 69 Податкового кодексу України
Казначейство надсилає ДФС повідомлення про відкрит-
тя електронного рахунка платника податку не пізніше
наступного робочого дня з дня його відкриття. Після
надходження такого повідомлення ДФС інформує плат-
ника податку про реквізити його електронного рахунка. 

Ольга Борисівна акцентувала увагу на тому, що плат-

никам податку, які застосовують спеціальний режим опо-
даткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу
України, відкривається єдиний електронний рахунок для
обліку сум податку за результатами діяльності, перед-
баченої зазначеною статтею, та іншої діяльності. 

Датою початку здійснення платником податку опера-
цій з використанням електронного рахунка є дата
реєстрації його платником податку. Платники ПДВ,
зареєстровані до 1 січня 2015 р., будуть використовува-
ти електронні рахунки з 1 січня 2015 року.

На завершення зустрічі Ольга Борисівна відзначила,
що впровадження електронного адміністрування подат-
ку на додану вартість дозволить детінізувати нарахуван-
ня і сплату ПДВ.

За інформацією «Агроперспектива»

ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ
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Міняю автомобіль на 100 тон пшениці.
Позашляховик, марки «Jeep Cherokee», 

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

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

ПРОДАМ

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

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

ПОШУК ІНВЕСТОРІВ 

ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

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

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

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

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

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

ЯК ОТРИМАТИ ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ?
Встановлення сонячних панелей на

даху українських будинків щороку стає
все популярнішим. Власна сонячна
електростанція дозволяє економити на
оплаті електроенергії і бути незалежним
від місцевих ОблЕнерго. Та після вступу
в силу закону про "зелений" тариф для
домогосподарств, власна сонячна
електростанція дає можливість ще й
непогано підзаробити.

Про те, як почати заробляти на
власній сонячній електростанції
спеціально для EcoTown розповів один
із першопрохідців у цій справі - Богдан
Кузишин. Він один із перших в Україні
встановив 10-кіловатну електростанцію
на даху свого будинку і зараз його
компанія Геліотема займається
встановленням аналогічних станцій для
клієнтів по всій Україні.

За словами Богдана, для отримання
"зеленого" тарифу потрібно пройти 7
кроків:

1. Оцінка об’єкту на можливість
монтажу сонячних панелей, пошук
оптимальної конфігурації та місця
розташування: 

• панелі не повинні бути затінені в
найпродуктивнішу пору дня, з 11 до 16
годин;

• СЕС потужністю 10 кВт займає
щонайменше 60 кв.метрів

• сонячні панелі повинні бути
повернуті на Південь з кутом нахилу 30 -
35 градусів. Допускається відхилення до
40градусів на схід чи захід, з невеликим
падінням продуктивності.

• установку можна ділити на дві або
три площини (кола) з різною
орієнтацією, залежить від параметрів
інвертора. 

2. Перевірка виділеної потужності
для приватного домогосподарства

• згідно договору з РЕМом для
кожного домогосподарства виділена
певна потужність електромережі.
Зазвичай це 5 кВт. Але якщо ви,
наприклад, бажаєте встановити СЕС на
10 кВт, вам потрібно цей ліміт
збільшити.

• щоб збільшити виділену потужність
для домогосподарства, потрібно
звернутися в місцевий РЕМ, з собою
потрібно взяти паспорт та свідоцтво
права власності на будинок

 ставки плати за стандартне
приєднання електроустановок до
електричних мереж для міст без ПДВ,
тис. грн/1 кВт - трифазне приєднання –
1,32; однофазне приєднання — 0,76;

 ставки плати за стандартне
приєднання електроустановок до
електричних мереж сільської місцевості
без ПДВ, тис. грн/1 кВт - трифазне
приєднання – 1,05; однофазне

приєднання — 0,61;
 цю послугу РЕМ повинен надати

протягом 15 робочих днів.
3. Вибір обладнання 

• для встановлення СЕС на 10 кВт
потрібно: 36 – 40 сонячних панелей

потужністю 250 – 280 Вт. Відповідно,
можна й іншу кількість, але їхня сумарна
потужність не повинна перевищувати
дозволену потужність по DC входу
інвертора. 

• вибір сонячних панелей:
 найпоширенішими є кремнієві

монокристалічні та полікристалічні
фотоелементи. Монокристали
продуктивніші, довговічніші але дорожчі.
Зважаючи на час експлуатації станції
варто мислити стратегічно.

 виробників є багато, починаючи від
невідомих китайських до якісних
брендів-виробників з Європи, Японії,
США. Найдешевші китайські купувати
ризиковано - можуть швидко
деградувати. Оптимальне
співвідношення ціна/якість – це «якісний
Китай»;

• вибір інвертора. Панелі
виробляють постійну напругу, а нам
потрібно змінну, ще й якісну,
стандартизовану. Для цього потрібен
інвертор певної потужності, він здійснює
потрібне перетворення:

 Інвертори поділяються на три типи:
мережеві, автономні та гібридні, які
поєднують властивості мережевих та
автономних.

- Мережеві працюють тільки на
генерацію в діючу мережу (чого
достатньо для побужови СЕС під
“зелений тариф”. 

- Автономні поєднують роботу від
різних джерел живлення (сонячні,

вітрові установки, акумуляторні
батареї). Дані інвертори не мають
можливості генерації в мережу, вони
нам не підходять. 

- Гібридні поєднують властивості
перших двох типів, дозволяють

побудувати автономну безперебійну
систему живлення з можливістю
генерації в мережу, але відчутно
дорожчі. Вибирати тип інвертора варто з
поставлених цілей.

 із виробниками інверторів ситуація
така ж, як і з панелями. Оскільки
інвертор - це високотехнологічна та
дорога річ, то варто купувати вироби
перевірених виробників.

• вибір автоматики: автоматика
встановлюється в коло змінного та
постійного струму. Вона є уніфікованою
та представлена багатьма
виробниками. Деякі виробники
інверторів пропонують свою власну
систему автоматики захисту.

• вибір системи кріплень: в
залежності від типу покриття даху чи
конструкції вибирається система
кріплень панелей. Найважливішим
місцем системи кріплень є контакт з
поверхнею даху, де неприпустимі
протікання. Маса панелей приблизно
20кг. Системне кріплення 100-200 кг.
Тобто в сумі до 1000кг. Ця маса є
рівномірно розподіленою, тому на
правильно розрахований та збудований
дах — це не є велике навантаження в
порівнянні, наприклад, зі сніговими
навантаженнями.

4. Монтаж та пробний запуск
• Монтаж - це найважчий та

найвідповідальніший момент, цим
повинен займатися тільки спеціаліст.
Здебільшого монтажні роботи

проводяться на висоті, що вже
становить небезпеку. На етапі
електричних підключень коло постійного
струму знаходиться під напругою до
900В. З ними потрібно вміти
поводитись. Цим має займатись
спеціаліст, для дилетанта це
небезпечно, якщо зробить щось не так. 

• Треба прораховувати схему
з'єднання панелей. Кількість кіл,
панелей в них та спосіб з’єднання
паралельний, послідовний, зважаючи на
параметри інвертора. Усі монтажні
роботи виконуються згідно
рекомендацій виробників обладнання. 

• Більшість сучасних інверторів
мають достатньо широке та гнучке меню
налаштувань. В усіх пунктах якого
потрібно розбиратись. 

• Інвертори також мають можливість
віддаленого доступу до сервісного
меню та моніторингу роботи пристрою,
звичайно при наявності мережі Інтернет. 

• Після усіх монтажних робіт можна
зробити нетривалий пробний пуск, тому
що типові лічильники генерацію рахують
як споживання.

5. Заява в РЕМ про підключення
СЕС.

Тепер можна сміливо подавати заяву
на підключення СЕС в місцевий РЕМ. У
РЕМі є зразок заяви, який слід
заповнити. Попередньо ознайомитись з
нею можна ось тут.

6. Отримання ОТЗ (організаційно
технічні заходи)

По факту заяви РЕМ має видати ОТЗ,
які виконують або вони самі, або їхні
підрядні організації, а заявник лише
оплачує обладнання (двонаправлений
лічильник, модем та послугу монтажу) -
приблизно 6-8 тис.грн. На даному етапі
проблем не повинно виникати, хіба що
неготовність деяких РЕМів чи
ОблЕнерго надавати невідому поки що
їм послугу.

7. Складання договору купівлі-
продажу між Обленерго та власником
приватного домогосподарства

Після виконання ОТЗ можна
підписувати договір купівлі-продажу
електроенергії. Він підписується між
Обленерго та власником приватного
домогосподарства. Як правило,
представник ОблЕнерго приїжджає на
об’єкт, оглядає СЕС та підписує договір.
В договорі потрібно вказати реквізити
для отримання коштів, тому про це
треба заздалегідь подбати. Банк, на
рахунок якого ви будете отримувати
гроші, можете вибирати самостійно.
ОблЕнерго не ставить вимог. В договорі
зазначаються терміни та спосіб оплати. 

Джерело: EcoTown.com.ua 
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