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Асоціація фермерів України є однією з най�
більш організованих і впливових громадських
організацій в аграрній сфері країни і являється
представницьким органом фермерських гос�
подарств. Проте, в умовах затяжної соціально�
економічної кризи села, зумовленої невизначе�
ністю в боротьбі політичних сил в державі, в

своїй діяльності зіткнулась з рядом нових
проблем та обставин, без врахування яких по�
дальша її діяльність буде неефективною і суто
формальною. Шляхи розвитку організації обго�
ворювали делегати ХХІІІ з'їзду АФЗУ, що від�
бувся 15 лютого 2013 року. Про це на сторінках
2�3 видання.

КАБМІН ПРОПОНУЄ ВВЕСТИ

ОБОВ'ЯЗКОВУ РЕЄСТРАЦІЮ ТА
ІДЕНТИФІКАЦІЮ ТВАРИН

У Верховній Раді України зареєстрований проект
закону № 2404, ініційований Кабінетом міністрів,
яким пропонується ввести обов'язкову ідентифікацію
та реєстрацію тварин, що утримуються та розводять�
ся фізичними особами для власних потреб. Також
вводиться обов'язкова групова ідентифікація товар�
них свиней в господарствах юридичних осіб.  Крім
того, передбачена компенсація послуг з ідентифіка�
ції та реєстрації тварин, що утримуються та розво�
дяться у фізичних осіб, які не займаються підприєм�
ницькою діяльністю. Планується, що до забою на
м'ясо будуть допускатися тільки ідентифіковані та за�
реєстровані тварини.

Також Кабмін передбачив штрафні санкції до тих
осіб, які не будуть виконувати положення закону: ут�
римувати  не ідентифікованих тварин, неподавати
реєстраційні документи. забивати і перевозити не
ідентифікованих тварин, тощо. 

Інформація з веб�ресурсу КМУ

ОБ'ЄДНАННЯ У СІЛЬГОСПКООПЕРА�

ТИВИ ПІДТРИМУЄ ПОНАД  83% 

СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД

Відновлення соціальної інфраструктури сіль�
ських територій нерозривно пов'язане зі створен�
ням належного економічного підґрунтя. І саме роз�
виток дрібно � та середньотоварних виробників
шляхом об'єднання у сільгоспкооперативи вже під�
тримали понад 83% сільських та селищних рад. Та�
ким чином, громада на сьогодні погоджується, що
кооперація сприятиме збільшенню доходів селян
через зайнятість, створення комфортних умов пра�
ці та розвиток інфраструктури.

Розвиток соціальної інфраструктури сіл нероз�
ривно пов'язане зі створенням належного еконо�
мічного підґрунтя. Так, саме господарствами насе�
лення виробляється 76% яловичини, 56% свинини,
18% м'яса птиці та 78% молока. Проте, щоб селяни
отримували достойні доходи за свою працю, необ�
хідно створювати кооперативи. Саме ця форма
господарювання залишається однією з найефек�
тивніших механізмів організації праці на селі. На
сьогодні в Україні працює 885 обслуговуючих сіль�
госпкооперативів. І на думку голів сільських і се�
лищних рад, в Україні необхідно утворити ще май�
же 18 тисяч одиниць сільськогосподарських обслу�
говуючих кооперативів.

Тому в 2013 році держава активізує роботу по
стимулюванню розвитку обслуговуючої, виробни�
чої сільськогосподарської кооперації, а також ви�
робництва товарної продукції в господарствах на�
селення. Що, своєю чергою, сприятиме збільшен�
ню доходів селян через зайнятість і підприємниць�
ку активність, створення комфортних умов праці, а
також розвинутої соціальної інфраструктури.

Для обговорення проблемних питань створення
та діяльності цієї форми господарювання Союз
сільськогосподарських обслуговуючих кооперати�
вів України, за підтримки Мінагрополітики, 21�22
березня 2013 року проведе конференцію з питань
розвитку кооперації та показ техніки та обладнання
необхідної для діяльності кооперативів різноманіт�
ного напрямку. Про програму конференції на сто�
рінці 7 видання.

Любі наші!

Щиро вітаємо вас з міжнародним днем Жінок! 

Віки і тисячоліття світової історії осяяні вашою

мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою. І тільки

завдяки вашій життєвій силі, насназі та довготерпінню

з віку у вік продовжується рід людський на землі.

Матір, сестра, кохана � жіночий першопочаток

супроводжує нас до останнього подиху. І якщо краса

порятує світ, то це буде ваша краса. Адже ви

перетворюєте його на чарівну перлину, яку ми

кладемо і довічно кластимемо до ваших ніг.

У цей святковий день бажаємо всім жінкам злагоди в

родинах, довічного щастя, шаленого кохання та постійного

добробуту. І нехай виконуються найзавітніші мрії, адже бажання

кожної жінки � закон, якому ми, чоловіки, з радістю коримося.

З повагою, від імені всіх 

чоловіків на світі
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В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!
Головна задача нашої організації � роз�

будова структури, розпочинаючи з районних
та місцевих осередків. Перебудова принци�
пів роботи і в першу чергу голів обласних
Асоціацій. 

Кожен фермер повинен знати, що відбу�
вається в нашій організації, чим вона живе.
Повинна бути прозорість і повна інформова�
ність з верху до низу. Для ефективного до�
сягнення результатів та виконання наших
вимог владою повинна бути дієва, активна
організація. 

Більш повна програма моїх дій викладена
в січневому номері газети "Вісник Фермер Ук�
раїни"

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
НЕОБХІДНА В ПЕРШУ ЧЕРГУ 
ДРІБНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

Пройшовши шлях від голови фермер�
ського господарства що обробляло 7 га зем�
лі до сьогоднішніх 2500 га я чітко перекона�
ний, що державна підтримка необхідна в пер�
шу чергу дрібному господарю, а великі агро�
холдинги не повинні мати державних префе�
ренцій та дотацій.

Головне завдання на посаді президента
АФЗУ бачу у відстоюванні фіксованого подат�
ку для сільськогосподарського товаровироб�
ника та розбудові фермерської організації
починаючи з районного рівня.

ФЕРМЕРИ ПОВИННІ СТАТИ ОСНОВОЮ
СІЛЬГОСПВИРОБНИЦТВА

Моя кандидатура з'явилася не випадково.
Це є усвідомленням того, що настали ганебні
часи для українського села і для українських
фермерів. Це означає, що ви не маєте держав�
ної політики яка б забезпечила відродження се�
ла. Це означає що наша влада веде політику по
знищенню фермерів. Робить все щоб зігнати
українців  з їхньої землі. Це робиться через зап�
ровадження закону про сівозміни.

Підвищення орендної плати за землю це та�
кож технологія по знищенню фермерства. Бо
агрохолдинги заплатять і 5% і 7% � а фермери
не зможуть.

Все це політика знищення сільського під�
приємництва середнього класу, людей не за�
лежних від влади, людей які зберігають україн�
ські традиції.

Активізацію роботи Асоціації я бачу шляхом
реалізації таких кроків:

� необхідно визнати що фермерство гине;
� провести роботу з обласними Асоціація�

ми, допомогти їм підняти роботу в районних ор�
ганізаціях, а їм безпосередньо з фермерами;

� необхідно чітко сформулювати наші вимо�
ги до влади � це фінансова та законодавча під�
тримка фермерських та особистих госпо�
дарств.

Я готовий був працювати на цій основі, але
не внесення змін до статуту Асоціації

змушує мене зняти свою кандидатуру з го�
лосування. Цей крок я роблю задля збереження
легітимності нашої організації.

Я ЗНІМАЮ СВОЮ КАНДИДАТУРУ І ДАЮ 
МОЖЛИВІСТЬ ОНОВИТИ КОМАНДУ ….
З виступу Томича І.Ф., висунутого канди�

датом на посаду президента АФЗУ делегата�
ми Тернопільської обласної конференції фер�
мерів. 

Шановні делегати, гості. В 23�й раз я ви�
ходжу на з'їздівську трибуну і в цей раз мені
найбільше тривожно за завтрашній день АФ�
ЗУ, за долю фермерського руху в Україні. Оці�
нюючи ситуацію, яка склалась довкола села, я
докладаю всіх зусиль для його збереження і
вважаю ключовим фактором подальшого роз�
витку мобілізацію селянства в економічному
захисті своїх інтересів шляхом  розвитку сіль�
ськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Союзу сільськогосподарських обслугову�
ючих кооперативів, який я очолюю, вдалось
змінити на всіх рівнях влади відношення до
сільськогосподарської обслуговуючої коопе�
рації. Сьогодні ні влада, ні опозиція, ні ліві ні
праві не виступають проти кооперації, а нав�
паки, практично всі основні учасники минулої
виборчої компанії йшли під гаслами підтрим�
ки її розвитку. Навіть Верховна Рада прийняла
нову редакцію Закону України про сільсько�
господарську кооперацію, не зважаючи на
шалений тиск з боку його противників.

На Третіх Всеукраїнських громадських слу�
ханнях в грудні 2012 року ми прийняли "Прог�
раму розвитку сільськогосподарської обслуго�
вуючої кооперації на 2013 � 2020 роки". Тож по�
переду велика і відповідальна робота.

Тому я вдячний обласним організаціям
АФЗ і сходу і заходу, півдня і півночі за бажан�
ня висунути мене кандидатом в президенти
асоціації фермерів � це оцінка Вами зробле�
ного мною.

Український фермер повинен усвідомити,
що крім нього за його долю, долю села
ніхто не подбає і тільки зробивши термінові
висновки, взявши відповідальність, можна от�
римати шанс змін на краще. Невже 40 000 за�
гін фермерів і мільйони селян не здатні себе
захистити ? Я це запитання адресую Вам.

Я віддав боротьбі за українського ферме�
ра, село кращі роки життя,здоров'я. І цей фак�
тор для мене сьогодні лімітуючий при виборі.
Тому я знімаю свою кандидатуру і даю можли�
вість оновити команду, стратегію і тактику бо�
ротьби , зробити краще, як я це робив, коли
на наших з'їздах були Президенти, Прем'єри ,
Голови ВРУ, а Президент Л.Д.Кучма дав оцін�
ку роботи АФЗУ 6.11.2001 року в парку Пушкі�
на "В Україні є два Президенти це Президент
України і Президент АФЗУ".

Бажаю досягти ще кращих успіхів!

Неформальне спілкування перед

початком з'їзду
В. В. Шеремета � кандидат у

президенти АФЗУ

М. О. Дикун � власник приватного

господарства з Полтавщини

� Приїжджаючи на З'їзд ми завжди
маємо надію � почути щось нове, поділи�
тися своїми досягненнями, отримати
слушну пораду. Але головне � ми сильні,
коли ми разом!

Голова Асоціацї Українських банків �

гість фермерського з'їзду

М. С. Миркевич � кандидат у

президенти АФЗУ

І. О. Заєць � кандидат у президенти

АФЗУ

Таємне голосування ...

І. Ф. Томич � почесний президент

АФЗУ

О. В. Сень � заступник міністра АППУ

� Фіксований податок � це необхідні
преференції для сільгоспвиробників і в
цьому плані міністерство стоїть на боці
фермерів. Фінансова підтримка � надія
лише на перегляд бюджету 2013 року …

Ю. Андрійчук � голова

Кіровоградської АФЗ

� Висловлюючи загальну думку деле�
гації фермерів Кіровоградщини наголо�
шую, що першочерговим завданням на�
шої організації є запровадження єдино�
го податку для сільськогосподарських
товаро виробників.

С. О. Бабій � фермер з Волині

� Ми представляємо 14 міліонів
українських селян. А Українське село �
це є джерело Українського духу!

Президія з'їзду

ХХІІІ ЗВІТНО�ВИБОРНИЙ З'ЇЗД АФЗУ ВІДБУВСЯ. КОРОТКИЙ ЗВІТ …
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УХВАЛА ХХІІІ З'ЇЗДУ

АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
15 лютого 2013 року                                                                                                                                                                            м. Київ 

Заслухавши і обговоривши питання по�

рядку денного, делегати ХХІІІ з'їзду Асоці�

ації фермерів та приватних землевласни�

ків України 

КОНСТАТУЮТЬ:

� незважаючи на поодинокі кроки, що роб�
ляться владою в напрямку реформування аг�
рарного сектора, головними чинниками кри�
зових явищ у сільській місцевості і надалі за�
лишаються недостатність державної політики
щодо розвитку сільських територій, відсут�
ність з боку держави підтримки малого та се�
реднього аграрного підприємництва, коруп�
ція, соціальна незахищеність та безробіття
сільського населення. Низка останніх урядо�
вих ініціатив у сфері аграрної політики, вклю�
чаючи прискорення земельної реформи, не
завжди узгоджуються з реальними потребами
мешканців села і не відповідають належним
чином економічним інтересам сільгоспвироб�
ників. Більшість державних і регіональних
програм, пов'язаних з розвитком сільських
територій, мають переважно декларативний
характер, або не забезпечуються необхідни�
ми фінансовими ресурсами, що ускладнює, а
подекуди і цілком унеможливлює їхнє вико�
нання;

� для сталого розвитку  фермерства  необ�
хідно змінити концепцію аграрної реформи та
терміново розробити довгострокову страте�
гію. Відповідно до неї слід прийняти низку за�
конопроектів та нормативно�правових актів
якими передбачити на державному рівні при�
орітетність розвитку фермерства, середнього
та малого підприємництва на селі та визначи�
ти фермерський тип господарювання в сіль�
ському господарстві як базовий (у законах Ук�
раїни "Про основні засади державної аграрної
політики на період до 2020 року", "Про вне�
сення змін до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України",
"Про Загальнодержавну програму викорис�
тання та охорони земель"; у постанові Кабіне�
ту Міністрів: "Про Державну цільову програму
розвитку агропромислового комплексу та від�
родження сільських територій на період до
2020 року" і "Про Державну цільову програму
розвитку м'ясного та молочного скотарства в
Україні на період до 2020 року"), які на довгот�
ривалий строк визначать пріоритети розвитку
і порядок державної підтримки;

� необхідно створити систему кредитуван�
ня фермерських господарств, а також перед�
бачити державну підтримку розвитку сіль�
ськогосподарської обслуговуючої кооперації,
а також експортну стратегію сільськогоспо�
дарської продукції.

Виходячи з цих позицій, ХХІІІ � й з'їзд Асо�
ціації фермерів та приватних землевласників
України

УХВАЛИВ:

1) Роботу Ради та президента АФЗУ у звіт�
ному періоді визнати задовільною.

2) Акт ревізійної комісії АФЗУ про фінансо�
ву діяльність Ради АФЗУ за звітний період зат�
вердити.

3) Президентом АФЗУ обрати Миркевича
Миколу Степановича.

Першим заступником президента обрати:
Стрижака Миколу Івановича.

Заступниками президентами АФЗУ обра�
ти: Бурлаку Василя Михайловича, Якуба Івана
Миколайовича, Андрійчука Івана Юхимовича
(голову Страйкового комітету АФЗУ), Шере�
мету Віктора Васильовича. 

Обрати Раду АФЗУ в складі: Президента,
заступників президента, голів обласних АФЗ
та Почесних президентів АФЗУ Шкарбана Ми�
коли Івановича та Томича Івана Федоровича,
головного редактора газети "Вісник Фермер
України" Данкевича Михайла Григоровича.

Обрати Ревізійну комісію АФЗУ в складі:
Лугова Галина Василівна, Середа Микола Ми�
колайович, Ткачук Василь Степанович.

4) Президентові і Раді АФЗУ, керуючись
рішеннями ХХІІІ�го з'їзду:

� спрямувати діяльність Ради АФЗУ на
покращання роботи обласних та районних ор�
ганізацій;

� посилити організаційну роботу для здій�
снення практичних заходів щодо підвищення
ролі і авторитету АФЗУ та її регіональних
структур, надавши їм методичну і практичну
допомогу в забезпеченні виконання ними ста�
тутних вимог через створену Радою робочою

групою з контролю за дотриманням статуту
всіма структурами АФЗУ та внесення змін та
доповнень до діючого Статуту АФЗУ та дору�
чити їй внести на засідання наступної Ради
пропозиції заходів щодо приведення у відпо�

відність до статуту діяльність обласних АФЗ
Запорізької, Чернівецької, Миколаївської,
Херсонської областей.

5) Членам Ради, головам АФЗ АР Крим,
обласних та районних АФЗ, постійно здійсню�
вати громадський контроль за діяльністю міс�
цевих органів влади.

6) Президенту АФЗ АР Крим, головам об�
ласних АФЗ під персональну відповідальність
організувати сплату членських внесків пок�
вартально, та виписку газети "Вісник Фермер
України". 

7) Провести черговий звітний з'їзд АФЗУ
15 лютого 2014 року.

8) Президенту АФЗ АР Крим, головам об�
ласних АФЗ ширше застосовувати
комп'ютерні технології, розробити сайти об�
ласних та районних організацій, налагодити
обмін інформацією з виконавчою дирекцією
АФЗУ.

9) Затвердити кошторис АФЗУ та план за�
ходів.

10) Затвердити основні напрями діяль�
ності АФЗУ на поточний період (план заходів
АФЗУ на 2013 рік).

10) Редакційній комісії з'їзду узагальнити
подані місцевими АФЗ пропозиції та з метою
їх реалізації підготувати та направити звер�
нення з наступними вимогами.

До Президента України:

� забезпечити виконання всіма гілками
влади Законів України "Про пріоритетність со�
ціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві", "Про
фермерське господарство", "Про особисте
селянське господарство" та ряду інших жит�
тєво важливих законів для селян;

� доручити Уряду України: підготувати за�
конопроект, який передбачав би спрощену
систему оподаткування шляхом запровад�
ження єдиного податку для фермерських гос�
подарств;

� не допустити суттєвого збільшення
орендної плати за користування земельними
паями через багатократне підвищення норма�
тивної грошової  оцінки землі та розміру орен�
дної плати за оренду земель державної та ко�
мунальної власності;

� законодавчо врегулювати захист внут�
рішнього ринку від неякісних імпортних про�
дуктів харчування та забезпечити належний
митний контроль за контрабандним ввезен�
ням сільськогосподарської продукції на тери�
торію України;

� розробити і запровадити комплексну
програму розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації; 

� кандидатуру Міністра аграрної політики
та продовольства погоджувати з громадськи�
ми організаціями АПК;

� при підготовці до відзначення державни�

ми нагородами працівників сільського госпо�
дарства обов'язково враховувати заслуги та
досягнення фермерів у галузі виробництва чи
переробки сільськогосподарської продукції.

До Верховної Ради України:

� внести зміни до Конституції України, де
визначити фермерський устрій як основний
напрямок розвитку аграрного сектора еконо�
міки та передбачити надання щорічної дер�
жавної підтримки розвитку сільських терито�
рій;

� внести зміни до Земельного кодексу Ук�
раїни (до ст. 121), якими надати фермерам та
членам фермерських господарств право на
передачу у приватну власність земель, що бу�
ли надані їм у постійне користування, чи до�
вічне успадковане землеволодіння;

� внести зміни до Закону України  "Про
надра", зокрема до ст. 23 щодо використання
фермерським господарствами води за спро�
щеною процедурою;

� внести зміни до Закону України "Про від�
ходи" шляхом  вилучення положень про гній як
відходи виробництва, закріпивши у законі
норму гній � як продукт виробництва;

� відмінити злочинний податок 15% з до�
ходу фізичних осіб на вирощену сільськогос�
подарську продукцію, яка реалізується;

� розробити і прийняти закон про держав�
ний гарантійний фонд для фермерських гос�
подарств (використовуючи, для прикладу,
досвід Литви).

До Кабінету Міністрів України:

� негайно відмінити технічний огляд сіль�
ськогосподарської техніки, так як відмінили
технічний огляд легкового транспорту;

� внести зміни до Постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 02 листопада 2011 року №
1134 "Про затвердження Порядку розроблен�
ня проектів землеустрою, що забезпечують
еколого економічне обгрунтування сівозміни
та впорядкування угідь" за якими проект опти�
мального співвідношення культур у сівозмінах
розробляється спеціалістом господарства та
затверджується у районному управлінні аг�
ропромислового розвитку РДА, з можливістю
внесення змін в залежності від виробничої
потреби;

� забезпечити через місцеві державні ад�
міністрації неухильне виконання положень За�
кону України "Про пріоритетність соціального
розвитку села та агропромислового комплек�
су в народному господарстві", "Про фермер�
ське господарство", "Про особисте селянське
господарство" та інших законодавчих актів;

� при внесенні змін до Державного бюдже�
ту на 2013 рік передбачити кошти для розвит�
ку середніх та невеликих сільськогосподар�
ських виробників та інфраструктури, соціаль�
ної сфери українського села в розмірі 1,2
млрд грн. включаючи фінансування держав�
них програм підтримки фермерських госпо�
дарств у розмірі 700 млн. грн та 500 млн. грн
для сільськогосподарських обслуговуючих ко�
оперативів через Український державний

фонд підтримки фермерських господарств; 
� забезпечити в Держбюджеті кошти для

компенсації сільськогосподарським товаро�
виробникам витрат, понесених ними на будів�
ництво об'єктів соціально�культурного та по�
бутового призначення, в тому числі за  попе�
редні роки;

� забезпечити в Держбюджеті кошти для
компенсації втрат сільгоспвиробників від по�
сухи 2012 року;

� повернути реєстрацію договорів оренди
земельних паїв між фермерами та землевлас�
никами в сільські та селищні ради та встано�
вити ціну за реєстрацію одного договору не
більше 2 неоподатковуваних мінімумів дохо�
дів громадян;

� визначити квоту імпорту сільськогоспо�
дарської продукції, яка може вироблятися в
Україні та забезпечити належний митний кон�
троль за контрабандним ввезенням сільсько�
господарської продукції на територію Украї�
ни;

� на законодавчому рівні передбачити ди�
ференційований принцип надання державної
підтримки сільськогосподарським товарови�
робникам, поклавши в його основу принцип:
чим більше господарство � тим менша дер�
жавна допомога;

� розробити та запровадити програми
державної допомоги фермерським госпо�
дарствам з розрахунку на 1га землі, яка об�
робляється, 1 кг/л виробленої і реалізованої
продукції;

� розробити та законодавчо закріпити
спрощену процедуру відведення, проектуван�
ня та будівництва фермерами житлових бу�
динків, господарських будівель та споруд для
створення фермерських господарств з відок�
ремленими фермерськими садибами на зем�
лях цих господарств; 

� законодавчо врегулювати пересування
сільськогосподарської техніки та агрегатів ав�
томагістралями в період сезонних польових
робіт, де передбачити безкоштовне сприяння
в організації безпеки руху цієї техніки з боку
Державтоінспекції;    

� рекомендувати головам місцевих дер�
жавних адміністрацій включити представників
АФЗ до складу громадських рад ОДА, а також
колегій обласних, районних управлінь агроп�
ромислового розвитку. 

Здійснити заходи щодо:
� створення механізму компенсації сіль�

ськогосподарським виробникам витрат
пов'язаних зі сплатою транспортного збору,
який пов'язаний із придбанням паливно�мас�
тильних матеріалів для сільгосптехніки, яка не
використовую автошляхи;

� встановлення ціни на оплату електрое�
нергії, газу та інших комунальних платежів для
фермерських господарств на рівні тарифів
для жителів села.

Доручити Міністерству аграрної політики
та продовольства України:

� запровадити практику погодження з АФ�
ЗУ запровадження мита на імпорт сільсько�
господарської продукції, що виробляється в
Україні;

� разом з Держспоживстандартом вивчи�
ти пропозиції виноробів та подати на затвер�
дження Уряду проект постанови КМУ про по�
рядок атестації вина в домашніх умовах (до�
цільно використати досвід Угорщини щодо
надання приватним виноробам "спецпатен�
ту"), що дозволить збільшити надходження до
бюджету та врегулює проблему стихійного
ринку вина.

У випадку ігнорування даної Ухвали, Все�
українська громадська організація "Асоціація
фермерів та приватних землевласників Украї�
ни" буде відстоювати свої права, гарантовані
законами України, всіма діями (відповідно до
статті 44 Конституції України), включно із все�
українськими страйками селян.

Дану Ухвалу направити Президенту Украї�
ни, Голові Верховної Ради України, Прем'єр�
міністру України, Міністру аграрної політики
та продовольства України та Міністру еконо�
міки України.

Президент

Асоціації фермерів та 

приватних землевласників України

М. Миркевич



№ 4 (302)

16�28  ЛЮТОГО  2013  року4

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044�501�78�23, 044�501�78�24

1, 8, 9, 27, 28 Поливання рослин не рекомендується.

2, 3, 29, 30 Збирання й сушіння лікарських трав. Не можна рубати дерева.

4 Краще не працювати на городі. Цей час не сприятливий для усього живого.

5 Боротьба зі шкідниками, що живуть на землі.

6, 7 Прополювання бур'янів. Прокладання садових доріжок та зведення паркану. Боротьба зі шкідниками, що живуть у землі.

10 � 12 Викошування газонів. Поливання рослин, не можна робити домашні заготівлі. Зібраний урожай треба використати негайно.

13, 14 Садіння рослин, призначених для швидкого споживання. Підживлення зернових, фруктових та овочевих культур.

15 � 17 Боротьба зі шкідниками, що живуть у землі.

18, 19 Боротьба зі шкідниками, що живуть на землі.

20 � 22 Викошування газонів. Забороняється робити домашні заготівлі.

23, 24 Пікірування плодових рослин. Збирання трав, що зміцнюють серце.

25, 26 Боротьба зі шкідниками, що живуть у землі. Не рекомендується робити домашні заготівлі.

1 � 3, 29, 30
Садіння дерев, кущів, а також декоративних та кімнатних рослин. Сіяння трави на газонах. Боротьба зі шкідниками, що живуть у землі. Не
рекомендується садити качанисту салату.

4, 5, 31 Сіяння трави та садіння лікарських рослин.

6, 7
Садіння листових овочів: салати, шпинату, цибулі�порею, петрушки тощо. Поливання кімнатних та балконних квітів. Не можна обрізувати
фруктові дерева та кущі, рубати дерева.

8, 9 Садіння фруктових та високих овочевих рослин, дерев. Пікірування плодових рослин.

10, 11
Прополювання бур'янів. Внесення добрив для розвитку листкової системи та плоду. Прокладання садових доріжок та зведення парканів.
Перекопування ґрунту. Корчування території. Боротьба зі шкідниками, що живуть у землі.

12, 13 Час, не придатний для садіння рослин. Перекопування ґрунту. Не рекомендується пікірування рослин.

14, 15 Садіння картоплі, не можна обрізувати фруктові дерева та кущі.

16 � 18 Сіяння та садіння рослин, призначених для швидкого споживання, підживлення зернових, фруктових та овочевих культур.

19 Садіння дерев, кущів, живоплоту, коренеплодів.

20 Сільськогосподарські роботи заборонені

21 � 23 Сіяння та садіння витких рослин.

24, 25 Викошування газонів. Садіння листових овочів. Забороняється висаджувати високі рослини, обрізувати фруктові дерева та кущі.

26 � 28 Сіяння трави на газонах. Садіння овочів, призначених для швидкого споживання.

1 Садіння смородини, малини та аґрусу. Прививання та обрізування плодових дерев та кущів.

2, 3 Сіяння трави на газонах. Садіння овочів призначених для швидкого споживання. 

4, 5 Садіння дерев, кущів та живоплоту, а також декоративних та кімнатних рослин. Пересаджування старих дерев.

6, 7 Поливання рослин не рекомендується.

8, 9
Пересаджування листових овочів. Боротьба зі шкідниками. Поливання кімнатних квітів. Не можна обрізувати фруктові дерева та кущі. Не можна
рубати дерева.

10, 11
Садіння фруктових та високих овочевих рослин, також дерев. Обрізування фруктових дерев та кущів. Підживлення зернових, овочевих та
фруктових рослин. Внесення добрив для розвитку плоду.

12, 13 Внесення добрив для листкової системи та плоду. Прокладання садових доріжок. Встановлення паркану. Перекопування ґрунту.

14 � 16 Перекопування ґрунту. Час не придатний для садіння рослин.

17, 18 Поливання рослин. Садіння картоплі. Не можна обрізувати фруктові дерева та кущі.

19, 20 Сіяння та садіння рослин, призначених для швидкого споживання, підживлення зернових, фруктових та овочевих культур. 

22, 23 Садіння древ, кущів, живоплоту, коренеплодів. Боротьба зі шкідниками, що живуть у землі.

24 � 26 Сіяння та садіння витких рослин.

27 � 28 Садіння листових овочів. Полив кімнатних квітів. Забороняється садити високі рослини, обрізувати фруктові дерева та кущі.

29, 30 Прополювання та обприскування від хвороб та шкідників.

1, 2, 28, 29 Сіяння та садіння витких рослин. Поливання не рекомендується.

3, 4, 30, 31 Садіння листових овочів. Полив кімнатних квітів. Забороняється сіяти та садити високі рослини, обрізувати фруктові дерева та кущі.

5 � 7
Сіяння трави на газонах. Садіння овочів, призначених для швидкого споживання. Прививання фруктових дерев. Обрізування фруктових дерев
та кущів. Час, не придатний для садіння томатів та картоплі.

8, 9
Садіння дерев та кущів, живоплоту, а також декоративних та кімнатних рослин. Пересаджування старих дерев, внесення добрив для розвитку
листкової системи та плоду.

10, 11 Поливання не рекомендується.

12, 13
Сіяння та садіння лікарських трав. Сіяння та садіння листкових овочів: салати, шпинату, цибулі�порей, хріну, петрушки тощо. Боротьба зі
слимаками. Поливання кімнатних квітів. Не можна рубати дерева.

14, 15
Обрізування фруктових дерев та кущів. Підживлення зернових, овочевих та фруктових рослин. Внесення добрив для розвитку плоду. Боротьба
зі шкідниками, що живуть у землі.

16, 17
Внесення добрив для листкової системи та плоду. Прокладання садових доріжок, встановлення паркану. Перекопування ґрунту. Поливання
рослин не рекомендується.

21, 22 Підживлення газонів, поливання рослин, садіння картоплі.

23, 24 Садити не можна. Прополювання, обприскування від хвороб та шкідників.

25 � 27 Садіння дерев, кущів, живоплоту, коренеплодів. Підживлення квітів.

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ

Березень

Квітень

Травень

Червень
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Компания ООО "Ориент вей", официальный дилер
крупнейшего мирового производителя фотосепараторов
компании "ANCOO", предлагает новое решение, которое
выведет чистоту вашего продукта на современный уровень.
Предлагаемое нашей компанией оборудование, использует
современный метод очистки � фотосепарация. С исполь�
зованием данного метода сорность конечного продукта со�
ответствует 0,01 % при производительности от 1�ой до 40

тонны в час.

Специалистами нашей компании разрабатываются все
необходимые решения для грамотной увязки фотосепарато�
ра под ваш производственный процесс с предоставлением
всех необходимых чертежей и учётом ваших требований.

Обучение вашего технического персонала с последующей
экзаменацией. 

Тех поддержку 24 часа в сутки.

Кунжут Овес Лен Арахис Фасоль Гречка 

Кукуруза Пшеница Ячмень Подсолнечник Пшено 

Семена тыквы Рис Соя Горчица Просо Вика 

Продукт равномерно распределяется по лоткам и в
свободном падении анализируется многопиксельными
камерами. Машина "видит", какое зернышко соответс�
твует хорошему цвету продукта, а какое плохому. Пос�
ле этого, плохое зерно выдувается специальными
эжекторами, которые способны из потока отстрели�
вать сжатым воздухом  отдельно любой сорный эле�
мент. 

Только фотосепараторы очищают множество куль�
тур от не желательных примесей, которые могут иметь

схожий размер и вес с хорошим продуктом, что в свою
очередь делает данное оборудование универсальным. 

Компания ООО "Ориент вей" приглашает всех
желающих испытать фотосепараторы на ваших про�
дуктах, что позволит вам легче рассчитать прибыль и
окупаемость.

При дальнейшем сотрудничестве мы обеспечим

Вас сертифицированным, качественным оборудо�

ванием от мирового производителя по приемле�

мой цене, оперативным и надёжным сервисом. 

Грецкий орех

"РАДЯНСЬКІ" ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ПОТРІБНО ЗАМІНИТИ
ДАІ України нагадує водіям про необхідність заміни старих "радянських"

посвідчень водія. Строк їх дії закінчується 1 січня 2014 року.
Для заміни водійських посвідчень старого зразку їх власникам потрібно подати

до реєстраційно � екзаменаційних підрозділів ДАІ пакет необхідних документів.
Зазначена вимога міститься у Законі України "Про Єдиний державний

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її соціальний статус". Цей закон набрав чинності 6 грудня
минулого року.

Тож у власників посвідчень водія старого зразка є майже рік, щоб без поспіху
обміняти зазначені документи на нові. Аби здійснити дану процедуру, водієві
необхідно надати до реєстраційно � екзаменаційного підрозділу ДАІ наступні
документи:

� паспорт або документ, що його замінює;
� дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
� екзаменаційну картку водія;
� медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування

транспортним засобом відповідної категорії;
� квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги

Державтоінспекції.
Джерело: КМУ

ПРОВЕДЕННЯ ПРОДУКТОВИХ ЯРМАРКІВ 

ІНІЦІЮЄ ЧЕРКАСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ

Проведення регулярних продуктових ярмарків ініціює Асоціація фер�
мерів та землевласників у Черкаській області, повідомляє портал "Діло�
вий регіон". Це буде вигідно як для товаровиробників, так і для спожива�
чів, упевнений голова Асоціації фермерів та землевласників у Черкаській
області Віктор Гончаренко. Фермери отримають можливість запропону�
вати свої товари безпосередньо споживачеві, а населення зможе купити
продукти харчування на 10�15% дешевше, ніж на ринку. 

"Не треба вигадувати велосипед, а взяти за приклад Київ. Там торгу�
ють безпосередньо товаровиробники, які пропонують свою продукцію по
фіксованих цінах", � розповів про досвід столиці Віктор Гончаренко. Ціни
на таких ярмарках встановлює місцева адміністрація. Вся продукція про�
ходить лабораторний контроль, тому покупець може бути впевненим у її
якості. За порядком стежать представники МВС. 

Подібні ярмарки вже проводили в області. Тепер фермери хочуть зро�
бити їх регулярними. 

За інформацією порталу "Діловий регіон" http://www.dr.ck.ua
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Замовлення №137804

228�48�15

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАДАСТРОВОГО НОМЕРА

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЩОДО УКЛАДЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРІВ

ОРЕНДИ 
Право власності на земельну ділянку, а та�

кож право постійного користування та право
оренди земельної ділянки виникають з мо�
менту державної реєстрації цих прав (стаття
125 Земельного кодексу України).

Право власності, користування земель�
ною ділянкою оформлюється відповідно до
Закону України "Про державну реєстрацію ре�
чових прав на нерухоме майно та їх обме�
жень".

З 01.01.2013 набув чинності Закон України
"Про Державний земельний кадастр" (далі �
Закон), який установлює правові, економічні
та організаційні основи діяльності у сфері
Державного земельного кадастру.

Ведення та адміністрування Державного
земельного кадастру забезпечуються цен�
тральним органом виконавчої влади, що реа�
лізує державну політику у сфері земельних
відносин ( стаття 6 Закону).

Порядок ведення Державного земельного
кадастру затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.

Згідно із пунктом 2 Розділу VIII "Прикінцеві
та перехідні положення" Закону України "Про
Державний земельний кадастр" земельні ді�
лянки, право власності (користування) на які
виникло до 2004 року, вважаються сформова�
ними незалежно від присвоєння їм кадастро�
вого номера.

У разі якщо відомості про зазначені зе�

мельні ділянки не внесені до Державного ре�
єстру земель, їх державна реєстрація здій�
снюється на підставі технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлен�
ня) меж земельної ділянки в натурі (на місце�
вості) за заявою їх власників (користувачів зе�
мельної ділянки державної чи комунальної
власності).

Внесення інших змін до відомостей про ці
земельні ділянки здійснюється після держав�
ної реєстрації земельних ділянок.

Враховуючи те, що розробниками доку�
ментації із землеустрою є юридичні особи,
що володіють необхідним технічним і техно�
логічним забезпеченням та у складі яких пра�
цює не менше двох сертифікованих інжене�
рів�землевпорядників та фізичні особи�під�
приємці, які володіють необхідним технічним
забезпеченням та є сертифікованими інже�
нерами�землевпорядниками і взаємовідно�
сини замовників і розробників документації
із землеустрою регулюються законодавс�
твом України і договором (стаття 26 Закону
України "Про землеустрій"), громадянам ре�
комендують звернутись до розробника доку�
ментації із землеустрою для замовлення тех�
нічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в нату�
рі (на місцевості).

За інформацією Державного 

агентства земельних ресурсів

Відповідно до статті 2 Закону України "Про
оренду землі" відносини, пов'язані з орендою
землі, регулюються Земельним кодексом Укра�
їни, Цивільним кодексом України, цим Законом,
законами України, іншими нормативно�право�
вими актами, прийнятими відповідно до них, а
також договором оренди землі.

Згідно із частиною четвертою статті 124 Зе�
мельного кодексу України передача в оренду
земельних ділянок, що перебувають у власності
громадян і юридичних осіб, здійснюється за до�
говором оренди між власником земельної ді�
лянки і орендарем.

Статтею 16 Закону України "Про оренду
землі" (далі � Закон) передбачено, що укладен�
ня договору оренди земельної ділянки із земель
приватної власності здійснюється за згодою
орендодавця та особи, яка згідно із законом
вправі набувати право оренди  на таку земельну
ділянку.

Відповідно до статті 6 Закону право оренди
земельної ділянки підлягає державній реєстра�
ції відповідно до закону.

Таким чином, обов'язок орендаря земельної
ділянки щодо виплати орендної плати за вико�
ристання земельної ділянки виникає з моменту
державної реєстрації договору оренди землі.

Також слід зазначити, згідно із статті 13 За�
кону України "Про порядок виділення  в  натурі
(на місцевості)  земельних  ділянок власникам
земельних

часток (паїв)" нерозподілені (невитребувані)
земельні ділянки за рішенням відповідної сіль�
ської, селищної, міської ради чи районної дер�
жавної адміністрації можуть передаватися в
оренду для використання за цільовим призна�
ченням на строк до моменту отримання їх влас�
никами державних актів на право власності на
земельну ділянку, про що зазначається у дого�
ворі оренди земельної ділянки, а власники зе�
мельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не
взяли участь у розподілі земельних ділянок, по�
відомляються про результати проведеного роз�
поділу земельних ділянок у письмовій формі, у
разі якщо відоме їх місцезнаходження.

Тобто, з урахуванням повноважень щодо
передачі в оренду нерозподілених (невитребу�
ваних) земельних часток (паїв), орендна плата
за їх використання на строк до моменту отри�
мання їх власниками державних актів на право
власності на земельну ділянку надходить тому
органу виконавчої влади чи місцевого самовря�
дування, який прийняв рішення про надання зе�
мельної частки (паю) в оренду.

Разом з тим, відповідно до статті 3 Цивільно
процесуального кодексу України кожна особа
має право в порядку, встановленому цим Ко�
дексом, звернутися до суду за захистом своїх
порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи інтересів.

За інформацією Державного 

агентства земельних ресурсів

Я, фермер. Довгий час виписуємо газету
на господарство, тож просимо надати юри�
дичну консультацію.

Господарство засноване в 1992 році, го�
ловою господарство був мій батько.

В жовтні 2012 року провели реєстрацію
змін до статуту ФГ, якими ввели до складу
членів господарства близьких родичів: дру�
жину голови, дітей голови. Після чого голова
ФГ подав заяву про звільнення. Збори членів
господарства обрали мене головою госпо�
дарства, відповідно оформили протоколом.

Тато хворів та помер. Колишня державний
реєстратор говорила, що в любий час без
проблем можеш внести зміни до статуту. Я за
клопотами не вніс до цього часу. Цього року
податкова виробляє електронний підпис.
Комп'ютер, оскільки тато помер, не пропус�
кав мій підпис.

Реєстратором стала інша особа і на про�
хання внести зміни до статуту вимагає, що б я
через суд прийняв фермерське господарс�
тво, як спадщину, а тоді вона внесе зміни.

Прошу пояснити, спираючись на закони:

1. Як правильно внести зміни, щоб офор�
мити мене головою ФГ?

2. Чи обов'язково здавати податкову звіт�
ність в електронній формі і як мені здавати
звіти поки я проведу зміни голови господарс�
тва?

Тернопільська область, Монастирський
район, Безнощук М.В.

По другому питанню. Платники податків
мають право вибору форми звітності. Якщо

Ваше господарство вже обрало і здає подат�
кову звітність в електронній формі то потрібно
продовжувати тими ж ключами здавати елек�
тронну звітність до часу поки не пройшли змі�
ни керівника господарства по всіх базах даних
(ДПІ, фондів). У випадку виникнення питань
або ускладнень доцільно звернутися до міс�
цевої ДПІ для улагодження. 

По першому питанню. Відмова держав�
ного реєстратора від проведення державної
реєстрації внесення змін щодо зміни керівни�
ка господарства з причини необхідності спо�
чатку отримати спадщину померлого в судо�
вому порядку є неправомірною. Такою, що не
містить законних підстав. 

По перше. 
Спадкування � це перехід прав та обов'яз�

ків (спадщини) від фізичної особи, яка помер�
ла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоєм�
ців). Процедура отримання спадщини визна�
чена чинним законодавством. І в судовому
порядку отримувати спадщину не має необ�
хідності коли не має спору щодо цього.

По друге.
Оскільки батько помер після того як вже

обрали нового голову господарства � Вас. То
цей факт ніяк не впливає на реєстрацію змін
голови фермерського господарства. Це Ваша
приватна справа отримання спадщини чи від�
мова від її отримання. Це ніякого відношення
не має до внутрішньої діяльності фермерсько�
го господарства і абсолютно не стосується
здійснення дій державним реєстратором.

А значить у Вашому випадку отримання
спадщини ніяк не пов'язано із внесенням змін
до статуту господарства із міною голови гос�

подарства. 
Просто зручно чиновникам посилати лю�

дей... і до суду з причини і без причини. Таким
чином окремі "столоначальники" сподівають�
ся на заляканість людей та на безкарність
своїх зловживань.  

Внутрішня, організаційна діяльність фер�
мерського господарства повинна здійснюва�
тись відповідно до чинного законодавства та
положень статуту господарства. 

Аби правильно провести зміну голови гос�
подарства потрібно дотримуватись положень
статуту господарства якими визначається по�
рядок зміни голови. Обов'язково враховуючи
п.1 ст.4 Закону України "Про фермерське гос�
подарство" в якому визначено, що "головою
фермерського господарства є його засновник
або інша визначена в статуті особа". Значить
потрібно вносити зміни до статуту господарс�
тва (або затвердити його в новій редакції).

Обрання голови відбувається на засіданні
вищого керівного органу господарства. Об�
рання має бути оформлено протоколом,  який
разом з відповідними документами подається
державному реєстратору.

Перелік документів необхідних для реєс�
трації зміни керівника господарства визначе�
ний ст. 29 Закону України "Про державну ре�
єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб �
підприємців" від 15.05.2003 № 755�IV:

1. Заповнена реєстраційна картка (Фор�
ма № 4);

2. Примірник оригіналу або нотаріально
посвідчену копію рішення про внесення змін
до установчих документів;

3. Документ, що підтверджує правомоч�

ність прийняття рішення про внесення змін до
установчих документів; 

4. Оригінали установчих документів юри�
дичної особи з відміткою про їх державну ре�
єстрацію з усіма змінами, чинними на дату по�
дачі документів, або копія опублікованого в
спеціалізованому друкованому засобі масо�
вої інформації повідомлення про втрату всіх
або частини зазначених оригіналів установчих
документів; 

5. Два примірники змін до установчих до�
кументів у формі окремих додатків або два
примірники установчих документів у новій ре�
дакції;

6. Документ, що підтверджує внесення ре�
єстраційного збору за проведення державної
реєстрації змін до установчих документів. 

Якщо документи для проведення держав�
ної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи подаються особою, яка згід�
но з відомостями, внесеними до Єдиного дер�
жавного реєстру, має право вчиняти юридич�
ні дії від імені юридичної особи без довіренос�
ті, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт. 

Якщо такі документи подаються іншим
представником юридичної особи, державно�
му реєстратору додатково пред'являється
паспорт та надається документ або нотарі�
ально засвідчена копія документа, що засвід�
чує повноваження представника. 

Більш детальну інформацію та допомогу в
заповненні реєстраційної картки надають у
відділі державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб � підприємців районної дер�
жавної адміністрації.

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
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ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

СТАНОМ НА  27.02.2013

Державний реєстратор після проведення відповідних змін
видає свідоцтво про державну реєстрацію фермерського
господарства та повідомляє про зміну керівника в податкову
інспекцію, управління статистики, всі фонди. 

Для повного оформлення змін голови господарства на�
лежить самостійно отримати довідку ЄДРПОУ (управління
статистики) та довідку 4 ОПП у податковій інспекції. Далі
процедура зміни керівника юридичної особи передбачає: �
повідомлення загальнообов'язкових державних фондів, на
обліку яких підприємство перебуває; � зміна карток банків�
ських підписів, у зв'язку з призначенням на посаду директо�
ра підприємства нової особи; � повідомлення всі банківських
установ, в яких відкриті кредитні або депозитні лінії, а також
контрагентів, з якими підприємство перебуває в договірних
відносинах про зміну керівника. 

У випадку письмової відмови державного реєстратора
проведення змін голови господарства потрібно  захищати
Ваші права на безперешкодне ведення фермерського гос�
подарювання всіма можливими законними шляхами, вихо�
дячи із конституційної вимоги відповідальності держави пе�
ред людиною за свою діяльність, використовуючи положен�
ня статей Кримінального кодексу України про зловживання
владою та службовим становищем, перевищення влади та
службових обов'язків тощо.

Ваше право � займатися господарською діяльність, а
обов'язок органів влади і чиновників сприяти цьому, створю�
вати умови розвитку підприємництва, створенню робочих
місць, вироблення вітчизняної продукції, врешті самозайня�
тості громадян і з часом сплати податків до державного бюд�
жету.

Крім того засобами захисту є звернення до правоохо�
ронних органів прокуратури, міліції, до суду щодо неправо�
мірних дій посадової особи, до Асоціації фермерів та при�
ватних землевласників України як профільної організації
фермерського самоврядування, яка відповідно до статті 33
Закону України "Про фермерське господарство" представ�
ляє інтереси громадян, які ведуть фермерське господарс�
тво, перед Президентом України, Верховною Радою України,
центральними та місцевими органами виконавчої влади".

Василь Горбачов, юрист АФЗУ

Науково�практична конференція

"Розбудова обслуговуючих сільськогосподарських 

кооперативів як чинник ефективного розвитку сільської 

місцевості та відродження тваринництва"

Конференц�зал павільйону № 2 НК "Експоцентр України" (м.Київ, пр. Ак. Глушко�
ва, 1).

21 березня 2013 р., 11.00 � 16.00 � Науково�практичний блок для майбутніх ко�
операторів:  "Створення молочарських та інших тваринницьких кооперативів в Укра�
їні: необхідні умови та першочергові кроки для ефективного існування"

Організатори: Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України,
Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад , Журнал "Сучасна ветеринарна
медицина", ТОВ "Віталак", ТОВ "Господар ЕЦ"

Програма:
1.  "Розвиток сільськогосподарської кооперації � вирішення соціальних та еконо�

мічних проблем на селі"
2.  "Державна підтримка молочарських кооперативів в 2013 році"
3.  "Забезпечення добробуту громади шляхом розвитку кооперації на селі"
4.  "Практичні кроки при створенні молочарських кооперативів"
5. "Досвід створення молочарських кооперативів за підтримки молокоперероб�

них підприємств на прикладі компанії "Данон Україна" та ДП "Мілкіленд � Україна" 
6. "Ветеринарне забезпечення  молочарських кооперативів"
7. "Бізнес планування у молочному козівництві"
8.  "Бізнес�планування створення вівчарських ферм" 
9. "Особливості ветеринарного догляду за молочним стадом при утриманні в

приватних господарствах: профілактика загроз".
21 березня 2013 р., 11.00 � 17.00 � Науково�практичний блок для діючих коопера�

тивів: "Шляхи ефективного розвитку кооперативів"
Організатори: Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України,

журнал "Сучасна ветеринарна медицина", ТОВ "Віталак", ТОВ "Господар ЕЦ"
1. "Основи управління підприємством: від типових проблем до міжнародних стан�

дартів" 
2. "Годівля та догляд за тваринами при утриманні в приватних господарствах"
3. "Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Вінницькій облас�

ті: надбання та перспективи"
4. "Організація, з допомогою кооперативів, процесу штучного осіменіння приват�

них стад, як інструменту підтримки породи.."
5. "Сонографічна діагностика та гормональна регуляція циклу суягності овець"
6. "Генетичні матеріали для  ВРХ як інструмент підвищення продуктивності молоч�

ного стада".
7. "Обладнання молочарських кооперативів для забезпечення поставки високоя�

кісної сировини на молокопереробні підприємства"
8. "Нова система контролю якості та безпеки молочної продукції та вимоги СОТ

до якості молочної сировини"
9. Засіданн Ради Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ук�

раїни.
Для учасників конференції та відвідувачів виставки "Україна аграрна" буде орга�

нізовано експозицію техніки, обладнання та сучасних технологій на відкритих май�
данчиках біля 1 та 2 павільйонів та в середині павільйону № 2

З питань участі та отримання додаткової інформації звертатися:

Тел./ф.: 044�501�78�23, 501�78�24

Ел. пошта: farmexpo@ukr.net

Повна інформація на Інтернет�сайті ССОКУ: http://www.coop�union.org.ua
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