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АГРАРНА ГАЛУЗЬ ЗУПИНИТЬСЯ 
У РАЗІ СКАСУВАННЯ 
ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

В національному плані дій на 2013 рік щодо
впровадження програми економічного розвитку
на 2012-2014 роки передбачається перефор-
матування фіксованого
сільськогосподарського
податку.

За інформацією дже-
рела в Кабінеті міністрів
України високопосадов-
ці налаштовані перегля-
нути і інші податкові піль-
ги для аграріів.

З метою недопущен-
ня знищення фермерст-
ва, через наміри скасу-
вання фіксованого сіль-
с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о
податку, Асоціація фер-
мерів та приватних зем-
левласників України,
разом з іншими аграр-
ними громадськими
організаціями, направи-
ли спільне звернення

Президенту України, Голові Верховної Ради та
Прем’єр - міністру України.

Матеріали на сторінці 2 видання.

ФІКСОВАНИЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ

ПОДАТОК – ХТО 
ТА НА ЯКИХ УМОВАХ ?

КИТАЙСЬКІ ТРАКТОРИ -
ВДАЛЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

ЦІНА-ЯКІСТЬ?

Останні часом про фіксований сільськогосподарсь-
кий податок говорять дуже багато, особливо після
того, як в новому
Міністерстві доходів та
зборів вирішили його
скасувати, чи то «пере-
глянути систему його
сплати». 

Але поки він діє, ми
вирішили нагадати
сільгоспвиробникам
що це таке, хто його
може застосовувати та в яких розмірах він сплачу-
ється. Про це на сторінці Правовика.

За повідомленням Мінагрополітики Україна та Китай
планують створити спільне підприємство з виробництва
тракторів. Певною мірою це правильне рішення, адже ця
ніша на ринку України фактично не заповнена. Подібних
тракторів, окрім одного марки ХТЗ, в Україні не вироб-
ляють. З коротким аналізом цієї техніки читачі можуть
ознайомитися на сторінці 4, а що думають про неї фер-
мери різних регіонів – в Новинах з областей на сторінці 3.

ВІСТІ З ОБЛАСТЕЙ

Найсвіжіша інформація про життя фермерів з різ-
них куточків України, їх проблеми та досягнення,
погляди на життя та взаємовідносини з владою – все
це в наших репортажах та інтерв’ю, які ми отримуємо
від наших співрозмовників в оперативних телефонних
спілкуваннях. Сторінка 3 видання.

В Україні поступово налагоджується вироб-
ництво біопалива. Зокрема, є всі умови та
ресурси для виробництва паливних пеллет. Це
вигідно як для держави, яка зменшує залеж-
ність від імпорту енергоресурсів, так і для сіль-
госпвиробників, котрі матимуть стабільні шляхи
збуту відходів виробництва. Про це під час від-
відання заводу з виробництва пеллет на
Вінниччині у складі делегації Президента

України, повідомив Міністр аграрної політики та
продовольства Микола Присяжнюк.

Міністр також повідомив, що за виробницт-
ва, в середньому, 50-55 мільйонів тонн зерна
щороку, в країні є достатня кількість соломи.
Для технологічного вирощування зерна на
полях залишається близько 30%, решту ж
можна переробляти. 

За інформацією МінАП

ПАЛИВНІ ПЕЛЕТИ З ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ

Уряд вивчає можливість викупу у людей
земельних паїв для суспільних потреб, які не
використовуються упродовж 5 - 7 років. Про це
заявив Прем’єр-міністр України Микола Азаров
під час спілкування з жителями села Личанка
Київської області.

«Якщо упродовж 5-7 років земля не вико-
ристовується, то ми її викупляємо за чітко

встановленою ціною, об’єднуємо такі землі та
створюємо, наприклад, пасовище», - зазна-
чив Микола Азаров. При цьому він зазначив,
що зараз у сільського населення зростає кіль-
кість великої рогатої худоби, тому необхідні
пасовища.

За інформацією урядового порталу

УРЯД БУДЕ ВИКУПАТИ ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ

Оператори мобільного зв'язку - "Київстар",
"МТС-Україна" і "Астеліт" (ТМ life) - змінили
тарифи з початку року. У всіх випадках користу-
вачі базових тарифів будуть змушені платити
більше за послуги зв'язку.

Нові тарифи "Київстар" почнуть діяти з 24
квітня. 

У березні в базовому тарифі “Астеліт”
(“Вільний life)” дзвінки на телефони інших
операторів зросли від 0,39 грн до 0,49 грн за
хвилину.

Компанія "МТС-Україна" також змінила тари-
фи (оператор називає це "корекцією тарифів"). 
За інформацією операторів мобільного зв’язку

ОПЕРАТОРИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПІДНІМАЮТЬ ЦІНИ



№ 8 (306)

16 � 30 КВІТНЯ  2013  ро ку2

ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044+501+78+23, 044+501+78+24

АГРАРНА ГАЛУЗЬ ЗУПИНИТЬСЯ У РАЗІ 
СКАСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

У разі можливого скасування спеці-
альних умов оподаткування сільгоспви-
робників, кількість збиткових підприємств
в агарному секторі зросте більш ніж удвічі,
їхня частка збільшиться з 17-30% до 50-
60% від загальної кількості. На цьому наго-
лосили керівники одинадцяти профільних
об’єднань АПК у листі до Президента
України, Прем’єр-міністра та Голови ВРУ з
проханням врахувати їхню думку щодо збе-
реження пільгових режимів оподаткування
сільгоспвиробників з метою недопущення
занепаду сільського господарства України.

Скасування податкових пільг для сіль-
госпвиробників призведе до зменшення
обсягів валової продукції в сільськогоспо-
дарському виробництві на 8-10% і падіння
валютних надходжень від експорту продук-
ції АПК – йдеться у зверненні до керівницт-
ва держави. Крім того, це зменшить при-
бутковість галузі на більш ніж 50%, а сума
втрат сільгоспвиробників, за розрахунками
економістів, становитиме близько 19 млрд.
грн..

У зв’язку з цим представники профіль-
них асоціацій агропромислового комплек-
су, а також організацій, які об'єднують
представників міжнародного бізнесу в
Україні, глибоко занепокоєні інформацією
щодо можливої відміни пільгових режимів
оподаткування аграріїв. Адже станом на
сьогодні спеціальні режими оподаткування
є чи не єдиним джерелом підтримки сіль-
госпвиробників, оскільки фінансування
АПК за рахунок прямої бюджетної підтрим-

ки обмежене, так як і доступ до банківських
кредитів.

В профільних об’єднаннях наголо-
шують, що скасування податкових пільг
для аграріїв у майбутньому обернеться
стагнацією і тінізацією економіки, згортан-
ням інвестиційних процесів та погіршен-
ням соціально-економічного становища в
сільській місцевості. Додатковим негатив-
ним чинником стане значне ускладнення
адміністрування системи податків сіль-
госппідприємствами. Фактично мова
йтиме про загрозу закриття значної кілько-
сті підприємств тваринницької спеціаліза-
ції та зупинку розвитку рослинницької
галузі. 

При цьому навіть за умови існування
пільг обсяги сплати податків і зборів
аграрним сектором економіки становлять
понад 42 млрд. грн., що суттєво переви-
щує бюджетну підтримку галузі. Тож у
нинішніх умовах галузь виконує не лише
важливу соціальну функцію, але і сприяє
наповненню державного і місцевих бюд-
жетів. 

Про винятково важливу роль сільського
господарства свідчить ряд важливих мак-
роекономічних параметрів.
Найголовнішим серед них є частка сіль-
ського господарства та харчової проми-
словості у валовому внутрішньому продук-
ті держави (ВВП), яка перевищує 20%. 

Тенденції останніх років свідчать про
поступове відновлення потенціалу галузі.
За час дії спеціальних режимів оподатку-

вання податком на додану вартість та фік-
сованого сільськогосподарського податку
відродилась галузь рослинництва, на шлях
збільшення обсягів виробництва стала
тваринницька галузь, аграрний сектор
стабільно нарощує обсяги виробництва.
Крім цього, підприємствами АПК збільше-
но податкові надходження до зведеного
бюджету більш ніж в 11 разів. А минулого
року досягнуто рекордного позитивного
сальдо зовнішньої торгівлі – понад 10
млрд. доларів США. 

Зважаючи на всі вище зазначені чинни-
ки, представники профільних організацій
вважають, що система податкових стиму-
лів для АПК має виключно важливе значен-
ня для розвитку галузі і має бути збереже-
на з метою недопущення занепаду сіль-
ського господарства України. Зокрема,
звернення до Президента України,
Прем’єр-міністра та Голови ВРУ підписали
керівники Аграрного союзу України,
Асоціації «Український клуб аграрного біз-
несу», Асоціації фермерів та приватних
землевласників України, Асоціації «Союз
птахівників України», Української аграрної
конфедерації, Асоціації виробників молока
України, Української корпорації по вироб-
ництву м'яса на промисловій основі
«Тваринпром», Європейської Бізнес
Асоціації, Асоціації «Союз комбікормників
України», Американської торгівельної
палати в Україні та Української Зернової
Асоціації. 

Прес-служба АФЗУ

Представники профільних асоціацій агропромислового
комплексу, а також організацій, які об'єднують представників
міжнародного бізнесу в Україні, глибоко занепокоєні інфор-
мацією щодо можливої відміни пільгових режимів оподатку-
вання сільгосптоваровиробників.

Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава» (далі - Програма економічних реформ на 2010 -
2014 роки) передбачено внесення на розгляд Верховної Ради
України проекту Закону України про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо реформування фіксова-
ного сільськогосподарського податку та перегляду пільг зі
сплати податку на додану вартість, податку на прибуток під-
приємств.

Натомість розділом «Розвиток сільського господарства й
земельна реформа» Програми економічних реформ на 2010-
2014 роки визначено завдання щодо удосконалення механіз-
мів державної підтримки сільгоспвиробників. На наше глибо-
ке переконання, таке удосконалення не може стосуватись
скасування податкових пільг.

Адже галузь сільського господарства, враховуючи її мас-
штаби, відіграє винятково важливу роль. Про це свідчить ряд
важливих макроекономічних параметрів. Найголовнішим
серед них є частка сільського господарства та харчової про-
мисловості у валовому внутрішньому продукті держави
(ВВП), яка перевищує 20 %. 

Про місце галузі в економіці країни засвідчує і кількість
сільського населення України, яка становить понад 14 міль-
йонів осіб. В сільському господарстві зайнято понад 3,1 млн.
осіб, із яких найманими працівниками є близько 650 тисяч.

Тенденції останніх років свідчать про поступове віднов-
лення потенціалу галузі.

За час дії спеціальних режимів оподаткування податком
на додану вартість та фіксованого сільськогосподарського
податку відродилась галузь рослинництва, на шлях збільшен-
ня обсягів виробництва стала тваринницька галузь, аграрний
сектор стабільно нарощує обсяги виробництва, підприєм-
ствами АПК збільшено податкові надходження до зведеного
бюджету більш ніж у 11 разів, досягнуто рекордне позитивне
сальдо зовнішньої торгівлі – понад 10 млрд. доларів США в
2012 році. Галузь без перебільшення є стабілізуючим чинни-
ком для національної економіки під час фінансово - економіч-
ної кризи, як щодо обсягів валової продукції, так і з точки зору
стабілізації ситуації на валютному ринку України. 

У перспективі Україна може не лише повністю забезпечи-
ти власні потреби в сільськогосподарській продукції, а й
істотно збільшити свій експортний потенціал.

Обсяги сплати податків і зборів аграрним сектором еко-
номіки становлять понад 42 млрд. грн., що суттєво переви-
щує бюджетну підтримку галузі. Отже, в нинішніх умовах
галузь виконує не лише важливу соціальну функцію, але і
сприяє наповненню державного і місцевих бюджетів. 

Наведене не є вичерпним переліком позитивних зрушень,
які спричинені дією спеціальних режимів оподаткування. Ми
переконані, що сільське господарство може і повинно стати
галуззю, що відіграватиме ключову роль у процесі подальшої
інтеграції України в світовий економічний простір. 

Однак, скасування податкових стимулів для сільгосптова-
ровиробників зведе нанівець усі досягнення, підірвавши
основи розвитку сільського господарства у майбутньому.

Для того щоб дати відповідь на питання «чи на часі скасу-
вання пільгових режимів оподаткування для сільського госпо-
дарства?», необхідно відповісти на питання - «чи зникли чин-
ники, які зумовили їх прийняття у дев’яності роки?». 

З цього приводу необхідно зазначити, що станом на сьо-
годні, спеціальні режими оподаткування є чи не єдиним дже-
релом підтримки сільгосптоваровиробників, адже фінансу-
вання АПК за рахунок прямої бюджетної підтримки обмеже-
не, так як і доступ до банківських кредитів. Негативним фак-
тором залишається нестабільність умов господарювання, що
зумовлюється впливом погодних умов, а також зростанням
цін на матеріально - технічні ресурси.

За умови скасування податкових пільг сільгосптоварови-
робників, сума втрат, за розрахунками економістів, станови-
тиме, близько 19 млрд. грн., що зменшить прибутковість
галузі на понад 50 %, зумовить збільшення частки збиткових
підприємств із 17 - 30 % до 50 - 60 % від їх загальної кількості,
призведе до зменшення обсягів валової продукції в сільсько-
господарському виробництві на 8 - 10 % і падіння валютних
надходжень від експорту продукції АПК. Зазначені процеси
супроводжуватимуться зменшенням обсягів земель в обро-
бітку (особливо в регіонах із несприятливими природно - клі-
матичними умовами), а також закриттям значної кількості
тваринницьких ферм, що навіть за наявності податкових сти-
мулів працюють на межі збитковості. 

Крім цього, скасування податкових пільг безперечно
негативно позначиться на показниках інших галузей вітчизня-
ної економіки (машинобудування, харчова промисловість,
хімія, металургія тощо), погіршить інвестиційну привабли-
вість галузі і держави в цілому.

Як наслідок, втрата підтримки сільгоспвиробниками не
призведе до очікуваного адекватного зростання обсягів бюд-
жетних надходжень. Можливий тимчасовий незначний
результат - наповнення бюджету у перший рік, у разі скасу-
вання податкових пільг сільгосптоваровиробників, у май-

бутньому обернеться стагнацією і тінізацією економіки, згор-
танням інвестиційних процесів та погіршенням соціально -
економічного становища в сільській місцевості.

Але, на наше переконання, зважаючи на масштаб пробле-
ми, яка в тому числі має важливе суспільне значення, рефор-
муванню умов оподаткування в аграрному секторі економіки
має передувати глибока і предметна дискусія із представни-
ками галузі щодо оптимальних варіантів змін в оподаткуванні,
а також їх можливих наслідків. 

Враховуючи вищевикладене, просимо врахувати думку
профільних об’єднань агропромислового комплексу щодо
збереження пільгових режимів оподаткування сільгосптова-
ровиробників з метою недопущення занепаду сільського гос-
подарства України.

Заздалегідь вдячні і сподіваємося на подальшу плідну
співпрацю. 

З повагою,
Генеральний директор Української 
корпорації по виробництву м'яса на 
промисловій основі «Тваринпром»  С.А. Гнатюк

Президент Української
аграрної конфедерації Л.П. Козаченко

Голова Аграрного союзу України .В. Новіков 

Президент Асоціації фермерів та приватних
землевласників України М.С. Миркевич 

Президент Асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса

Президент Асоціації  «Союз птахівників України»,
Голова ради директорів Асоціації
«Союз комбікормників України» О.Б. Бакуменко

Виконавчий директор 
Європейської Бізнес Асоціації  Ганна Дерев'янко

Президент Американської
торгівельної палати в Україні Хорхе Зукоскі

Президент Асоціації
виробників молока України А.Є. Дикун

Президент Української
Зернової Асоціації В.Г. Клименко

Президенту України 
Януковичу В.Ф. 

Голові Верховної Ради України 
Рибаку В.В.

Прем’єр-міністру України
Азарову М.Я.

Шановний Вікторе Федоровичу!
Шановний Володимире Васильовичу!

Шановний Миколо Яновичу!

Для ефективного відстоювання
наших прав недостатньо лише
звернень до керівників Держави -
необхідно докласти більше зусиль
всієї організації.

Тому просимо Вас підтримати
діяльність АФЗУ по захисту прав
фермерів та організувати разом із
місцевими осередками  аграрних
громадських організацій направ-
лення листів до обласних Рад
щодо недопущення скасування
фіксованого сільськогосподарсь-
кого оподаткування та вимогою
подальшого їх звернення до
Верховної Ради, Уряду,
Президента України. 

Президент АФЗУ
М.Миркевич

ГОЛОВАМ 

ОБЛАСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

АФЗУ
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Міністр аграрної політики та продовольства України
Микола Присяжнюк висловився категорично проти ска-
сування податкових пільг для сільгоспвиробників. Так,
на переконання очільника відомства до 2018 року
необхідно зберегти існуючий спецрежим оподаткуван-
ня аграріїв. А переглядати питання фіксованого сіль-
госпподатку варто лише після завершення земельної
реформи.

Протягом останніх декількох років непряма дер-
жавна підтримка аграріїв сприяла збільшенню вало-
вого виробництва сільгосппродукції. Це, своєю чер-
гою, забезпечило стабільні податкові надходження
до держбюджету та сприяло зростанню інвестицій, а
продукція низки галузей АПК зайняла провідні пози-
ції на світовому ринку.

«За час дії спецрежимів оподаткування подвоєно
виробництво валової продукції сільського господарст-
ва. Галузі рослинництва та птахівництва зайняли про-
відні світові позиції. Окрім того, почала відроджуватися
галузь тваринництва. Така сприятлива політика створи-
ла необхідні умови для надходження інвестицій та роз-
витку аграрного бізнесу. В результаті, значно зросли
надходження до бюджету від підприємств АПК», −
зазначив Микола Присяжнюк.

«Відповідно до Податкового кодексу України, спец-
режим оподаткування податком на додану вартість діє
до 1 січня 2018 року. За цей час аграрний бізнес України
зможе підготуватися до переходу на загальну систему
оподаткування ПДВ. Тому необхідно запровадити
мораторій на внесення змін до Податкового кодексу
України щодо скасування цього спецрежиму.
Розглядати ж питання реформування фіксованого сіль-
госпподатку варто вже після завершення земельної
реформи. Адже ці два фактори є взаємопов’язаними»,
− підсумував Микола Присяжнюк.

Нагадаємо, що через недостатність обігових коштів
у сільгоспвиробників ще у 1998 році в Україні були
запроваджені спеціальні режими оподаткування. Окрім
того, під час переговорного процесу в межах вступу
України до Світової організації торгівлі Мінагрополітики
вдалося відстояти право на застосування спецрежиму
оподаткування, який передбачає акумуляцію сільгосп-
підприємствами коштів податку на додану вартість та
фіксованого сільськогосподарського податку.

За інформацією AgroNews

ДО 2018 РОКУ 
НЕОБХІДНО ЗБЕРЕГТИ

ІСНУЮЧИЙ СПЕЦРЕЖИМ 
ОПОДАТКУВАННЯ 

АГРАРІЇВ

ВІСТІ З ОБЛАСТЕЙ

Міністерство доходів і зборів підготувало зміни до
Податкового кодексу, що передбачають перегляд
системи сплати фіксованого сільськогосподарського
податку (ФСП) і деяких ресурсних платежів. Чиновники
пропонують ввести з 1 січня 2014 року новий механізм
сплати екологічного податку та збору за спеціальне
використання води

Сільгоспвиробники зараз платять фіксований пода-
ток, виходячи з нормативної грошової оцінки землі ще
1995 року. Тепер же норматив запропоновано індексу-
вати, як це відбувається в разі сплати податку на землю.
Тобто, замість нинішніх платежів - в середньому 5,5
грн/га ріллі (грошова оцінка сільськогосподарських
угідь - 3674 грн./га) - доведеться платити 31 грн/га (на
1 січня 2013 року – 20640 грн/га). Це сумарно збільшить
доходи держави на 1 - 1,3 млрд грн.

Раніше в структуру фіксованого податку, крім подат-
ку на прибуток і землю, зборів за користування надрами
і водою, входив збір у Пенсійний фонд. Зараз же аграрії
платять його окремо.

Підвищення платежів позначиться на собівартості
продукції і прибутковості сільгосппідприємств. Це стане
серйозним ударом для малих і середніх фермерських
господарств, особливо в регіонах, які постійно страж-
дають від складних кліматичних умов, - південь і схід
України. Це знизить рентабельність з урахуванням про-
гнозів падіння закупівельних цін на зернові та олійні
культури, які вже зменшилися на 20-30%.

За інформацією glavcom.ua

В ТЕМУ ВІД МІНІСТЕРСТВА 
ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ

Кіровоградська область.
За інформацією голови обласної Асоціації фер-

мерів Івана Андрійчука посівна кампанія цього року
дещо затягнулася у часі, але умови сприятливі,
вологи достатньо. Нажаль, як завжди, в період
посівної ціни на паливо-мастильні матеріали та
агрохімію значно збільшуються. Нітроамофоска,
наприклад, перед новим роком була в ціні по 4600,0
грн. за тону, а зараз 5000,0 грн., селітра з 2800,0
вросла до 3650,0 на початок посівної. На посівний
матеріал ціни також зростають з кожним роком.
Дизпаливо коштує 9,43 – 9,65 грн. за 1 літр.

На питання про забезпечення фермерів сіль-
ськогосподарською технікою, Іван Юхимович пові-
домив, що великі господарства, у яких в обробітку
1000 і більше гектарів землі,мають достатню кіль-
кість сучасної, високоефективної техніки, в пере-
важній більшості іноземного виробництва. Середні
господарства, розміром 600 – 700 га землі, в біль-
шості забезпечені технікою вітчизняного вироб-
ництва та країн СНД, Білорусі та Росії.

А от малі господарства, та одноосібники, з
середньою кількістю землі 200 га мають застарілу,
морально та фізично зношену сільськогосподарсь-
ку техніку виробництва радянських часів. Частина
цих господарств (за оцінкою Івана Юхимовича біля
8%) використовує і нову техніку, в переважній біль-
шості китайського виробництва. Але на запитання,
якої він думки про спільне виробництво на Україні
китайських тракторів, пан Андрійчук сказав, що у
світі достатньо виробників більш сучасної, високо-
технологічної техніки і спільні підприємства доціль-
но було б засновувати з ними. Рівнятися потрібно
на краще. Чому той же Китай створює у себе спіль-
ні підприємства з Білорусією по виробництву трак-
торів МТЗ, а ми навпаки?

На думку Івана Юхимовича головна причина
низької укомплектованості малих господарств тех-
нікою - це відсутність достатніх фінансових ресур-
сів. Фонд підтримки фермерів вже декілька років
поспіль не отримує коштів з держбюджету, має
лише ті, що повертають фермери за раніше отри-
ману допомогу. А цього не достатньо. Банківські
кредити – дорогі та вимагають високоліквідної
застави. З багатьох банків, які працюють в області,
кредити аграріям дають лише «Ощадбанк» - під
19,0%, «Укрексімбанк» - під 21-22%, «Аваль» - під
21% та «Приватбанк» - під 22%. А прибавте сюди 1-
2 % разової комісії, страхування кредиту – то й
вийде 26 – 27 %. Спробуй за таких умов придбати
трактор за 300 тисяч! Та ще й деякі нотаріуси за
посвідчення договору беруть до 1%.

До того ж в області немає програм підтримки
фермерів та одноосібників і змушені сільгоспвироб-
ники розраховувати лише на себе. Мабуть з цієї
причини обласному керівництву не з руки включати
голову фермерської організації області в так звану
«колегію» та запрошувати на її засідання – а раптом
запитає шановне панство, чим воно допомагає
аграріям – а сказати буде нічого …

На запитання про відносини фермерів з контро-
люючими органами, Іван Юхимович відповів, що
багато проблем виникає при відвіданні господарств
екологічними комісіями. Нормативної документації
мало, необхідно самостійно розробляти «дозволи»
на утилізацію відходів виробництва, в районах не
працюють заготівельні пункти по прийому вторин-
ної сировини, які могли б зняти цю проблему.

І на останнє запитання - що він думає про остан-
ні наміри Уряду стосовно податкових пільг для
селян – Іван Юхимович відповів, що в разі відміни
фіксованого сільськогосподарського податку та
спеціального режиму сплати ПДВ селянам стане
важко і економічно невигідно працювати, значна
частина з них збанкрутує. А це потягне за собою
зростання соціальної напруги на селі.

Луганська область.
Як повідомив нас голова обласної Асоціації Віктор

Миколайович Лебідь, цьогорічна посівна розпочалася
у звичні терміни, без запізнень, земля має достатню
кількість вологи і є всі шанси чекати непоганого вро-
жаю.

Вартість дизпалива в межах 10,0 грн./л, а от агро-
хімія дещо дешевша ніж в інших областях – результат
зосередження виробників азотних добрив в області.

Забезпечення фермерів сільськогосподарською

технікою нерівномірне, великі господарства працю-
ють на сучасній, а малі – на тому, що залишилося від
колгоспів. А середні господарства, розмір яких по
області становить 200 га, використовують техніку віт-
чизняного виробництва та бувшу у використанні іно-
земну. Китайських тракторів фермери практично не
використовують, а от в деяких особистих селянських
господарствах можливо побачити невеликі та міні
трактори.

На переконання Віктора Миколайовича єдиний
шлях для подолання таких перекосів у використанні
сільгосптехніки, та й в забезпеченні іншими необхід-
ними засобами – це створення обслуговуючих коопе-
ративів. Але без допомоги держави ця справа з місця
не зрушить, одних слів з вуст високо посадовців
замало, потрібні реальні кошти на розвиток коопера-
ції, і не малі. Самі селяни цю справу не потягнуть.
Адже фонд підтримки фермерів практично не пра-
цює. В цьому, та й минулому році, не отримано жод-
ної копійки, навіть з поворотних коштів. Банківські
кредити здирницькі, на круг виходить 25-27%, облас-
них програм допомоги сільгоспвиробникам немає.

В чому пощастило Луганським фермерам, так це у
взаємовідносинах з обласною владою. А це тому, що
заступник губернатора області по селу Маслійов
Сергій Володимирович сам бувший фермер, в сіль-
ському господарстві працював на посадах від тракто-
риста і до заступника голови держадміністрації по
селу. То ж фермерські проблеми знає, чим може
допомагає і підтримує, а членом «колегії» є не лише
голова обласної Асоціації, а й директор обласного
відділення Укрдержфонду.

Чернівецька область.
Івасюк Василь Дмитрович лише нещодавно очо-

лив Асоціацію фермерів та приватних землевласни-
ків Чернівецької області. Має господарство розмі-
ром трохи більше 100 га, та дуже багато хлопоту з
новою посадою – попередній керівник не дуже
переймався громадською роботою.

За інформацією пана Василя посівна цього року
розпочалася з затримкою на два тижні, фермери
навіть яру пшеницю не стали сіяти. Солярки
достатньо, лише б гроші були, та й ціна у порівнян-
ні з іншими областями нижча – 9,3 грн./л, а от ніт-
роамофоска коштує 5400,0 грн, селітра 3500,0
грн., посівний матеріал залишився в минулорічній
ціні.

Забезпеченість технікою фермерських госпо-
дарств також має певну межу. Хто має 50 і більше
гектарів землі в обробітку використовує техніку віт-
чизняного, білоруського та значна частина китай-
ського виробництва. Хто 2-5 гектарів – або нічого не
має, або ж старі колгоспні трактори чи якусь конячи-
ну. Любов до китайців обумовлена тим, що багато
господарів займаються садівництвом і найбільш
оптимальний для них трактор потужністю 40 – 45
к.с.. А в цій категорії за співвідношенням ціна-якість
альтернативи техніці китайського виробництва на
ринку України поки що немає.

Фінансової підтримки фермери Чернівецької
області взагалі не бачили останні три роки, а з бан-
ківських установ з аграріями працює лише ПАО
«Креді Агіколь Банк», але для отримання кредиту він
вимагає заставу, яка на 120 % перекриває суму кре-
диту. Обласних програм підтримки фермерів не існує
взагал, та й взаєморозуміння з обласною владою
поки що не має. Але це швидше наслідок минулого
керівництва. У планах нового очільника чернівецьких
фермерів відновленя роботи районних організацій,
перереєстрація обласної Асоціації, наведення ладу в
середині організації, а потім і конструктивна співпра-
ця з місцевою владою.

І не лише з владою, а й з фіскально-контрлюючи-
ми органами, бо останнім часом їх дії явно виходять
за межі не лише діючого законодавства, а інколи і
здорового глузду. До Василя Дмитровича надходять
скарги від фермерів, що деякі «контролери» накла-
дають штрафи заставши на полі родича, який допо-
магав під час посівної, мотивуючи свої дії що це не
оформлений працівник, і як слідство – «зарплата в
конверті». 

А на запитання про його думку стосовно відміни
податкових пільг для селян він відповів, що в його
області збанкрутує до 40 % фермерів, а остальні
підуть у «тінь», бо працювати в тих умовах не зможе
ніхто.

Вів розмову Михайло Данкевич
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ТРАКТОРИ КИТАЙСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
Пропонуємо вашій увазі кілька

моделей міні-тракторів китайського
виробництва, які оснащені дизельни-
ми двигунами і гідравлічними меха-
нізмами, ВВП (валом відбору потуж-
ності) й водяним охолодженням, що
обумовлює їхню економічність,
надійність та моторесурс.

XINGTAI - трактори, які є найвідоміши-
ми та найширше розповсюдженими в
Україні серед тракторної техніки вироб-
ництва Китаю. Ці моделі настільки ж
надійні, простоті в експлуатації та обслу-
говуванні, наскільки лаконічною є їхня
конструкція. До того ж серед «не ремін-
них» тракторів Xingtai є найдоступнішими
за ціною. Модельний ряд представлений
тракторами: 120D, 160D, 180 та ХТ220.
Остання модель обладнана двигуном в
22 к.с. (16,5 кВт), має 2 циліндри, елек-
тростартер, щеплення сухе, одно диско-
ве. Коробка передач має шість швидко-
стей для руху в перед та дві назад (з ура-
хуванням пониженої передачі), закритий
двосателітний диференціал та задній вал
відбору потужності (540 об/хв). Він має
можливість регулювання колії від 960 до
1060 мм, та кліренс в 300 мм, обладна-
ний комфортним сидінням та витрачає
259 грам пального на кВт/год. Вартість
Xingtai ХТ220 становить від 33 500,0 грн.
і більше, в залежності від комплектації та
цінової політики продавця.

В Китаї лідером з виробництва міні-
тракторів є підприємство Shandong
Weituo Group Co.,Ltd. Свою продукцію під
торгівельною маркою WEITUO це підпри-
ємство експортує у більш ніж сорок
країн. За високу якість виробників міні-
тракторів Weituo відзначено головними
державними китайськими нагородами й
званнями.

Модельний ряд представлено трак-
торами TY240, TY250, TY254, TY280N та
TY280B

Weituo TY240 обладнана двигуном в
24 к.с. (17,6 кВт), має 2 циліндри, елек-
тростартер, щеплення сухе, одно диско-

ве. Коробка передач має шість швидко-
стей для руху в перед та дві назад (з
урахуванням пониженої передачі),
закритий двосателітний з блокуванням
диференціал та задній вал відбору
потужності зі швидкістю обертання 540
об/хв. Він має ширину передніх коліс
950 мм та можливість регулювання
ширини задньої колії від 970 до 1300
мм, та кліренс в 330 мм. Витрати паль-
ного становлять 272 грам на кВт/год.
Мінімальна вартість Weituo TY240 від 35
000,0 грн..

Моделі Weituo вирізняються вели-
кою швидкістю при транспортуванні
вантажів, блокування диференціалу та
високим кліренсом. На тракторі
TY280N встановлено потужніший дви-
гун - 28 к.с. Цей трактор має ширші ніж
в інших моделей задні шини, дві швид-
кості обертів ВВП, обладнаний при-
строєм регулювання колії та коробкою
передач з великим діапазоном екс-
плуатаційних швидкостей (4+1)*2.
Можна сміливо стверджувати, що трак-
тори WEITUO - найкращій вибір за спів-
відношенням ціна-якість.

Щодо торговельної марки
DONGFENG - її недарма вважають
такою, що поставляє чи не найкращі
міні-трактори в усьому світі. Усі тракто-

ри цього виробника мають потужний
трьохциліндровий дизельний 24-силь-
ний двигун (17,6 кВт), з безпечним
електричним пуском. Працює він
надійно і практично без зайвого шуму,
маючи додатковий моторесурс завдя-
ки більшій кількості циліндрів.
Представлені лінійкою тракторів DF
240, DF 244, DF 244Е, DF 404.

Відповідно до модифікації кожен з
цих тракторів має повний привід, при-
стрій блокування диференціалу та
регулювання ширини задньої колії. Так
у Dongfeng DF 244 вона змінюється від
1030 до 1210 мм., а кліренс становить
290 мм. Крім того, трактори обладнані
дисковими гальмами, гідропідсилюва-
чем колонки керма, компресором,
дугою безпеки, дуже зручним сидінням
(з ременем безпеки). До переваг
можна віднести й 10-швидкісну короб-
ку передач (8 в перед та 2 назад), дві
швидкості обертів ВВП (540 та 1000
об/хв.), панель приладів, що має тахо-
метром й лічильник мотогодин.
Можливо встановлення кабіни з міцно-
го скловолокна. Деякі з моделей
можна «доповнити» навантажувачами -
екскаваторним чи фронтальним. 

Витрати пального становлять 275
грам на кВт/год. Мінімальна вартість
Dongfeng DF 244 від 52 700,0 грн..

Торговельна марка ще одного відо-
мого китайського виробника, підпри-
ємства FENGSHOU, представлена
модельним рядом FS 350, FS 354, TS
354. Для прикладу зупинемося на най-
більш типовому Fengshou FS 354, який
має колісну формулу 4 х 4, відрізняєть-
ся підвищеною потужністю та кращими
тяговими можливостями. Це також
достатньо надійний агрегат, з трици-
ліндровим, чотирьохтактним дизель-
ним двигуном з водяним охолоджен-
ням потужністю 35 к.с. (26,09 кВт), 10 –
швидкісною коробкою перемикання
передач (4 + 1) х 2, сферичною
черв’ячною передачею в рульовому
управлінні та гідро підсилювачем.

Колія передніх коліс статична (1215
мм), а задні можуть встановлюватися
на 1050, 1150, 1250 та 1350 мм., клі-
ренс становить 265 мм. Зчеплення
сухе одно дискове або може бути і дво-
дисковим, диференціал закритий,
сателітний з можливістю блокування,
ВВП з двома швидкостями обертання –
540 та 720 об/хв.. Витрати пального
становлять 257 грам на кВт/год.

Вартість Fengshou FS 354 від
68 300,0 грн..  в мінімальній комплек-
тації. Кабіна та додаткове обладнання
відповідно збільшує його ціну.

Наступний китайський виробник
можливо не надто відомий в Україні,
але має широку лінійку тракторної тех-
ніки різної потужності та оснащення.
Це торгова марка JINMA, яка представ-
лена на ринку України моделями JM 240,
JM 244, JM 244 В, JM 244 С, JM 404 та
JM 804 В.

Найбільш цікавим, на наш погляд, є
повнопривідний (4 х 4) JM 404, з 1,9
літровим, трьохциліндровим, чотири-
тактним дизелем водяного охолоджен-
ня, потужністю 40 к.с. (29,4 кВт).

Трактор має електростартер, щеп-
лення сухе, дводискове. Коробка пере-

дач має вісім швидкостей для руху в
перед та дві назад (з урахуванням пони-
женої передачі), закритий конічний
чотири сателітний диференціал задньо-
го моста з блокуванням, та передній
диференціал сателітний, конічного
типу, з самоблокуванням. Задній вал
відбору потужності має швидкість обер-
тання 540 та 1000 об/хв. Гальмівна
система дискова, сухого типу, конструк-
ція трактора має можливість регулюван-
ня задньої колії від 1150 до 1450 мм.
Кліренс становить 340 мм. Трактор
обладнаний комфортною кабіною та
витрачає 250 грам пального на кВт/год.
Вартість Jinma JM 404 стартує від
92700,0 грн. і більше, в залежності від
оснащення та навісного обладнання.

Підготував М.Данкевич

XINGTAI XT220

WEITUO TY 240

FENGSHOU FS 354dongfeng-df244

JINMA JM 404

Україна та Китайська Народна
Республіка співпрацюватимуть у
галузі сільгоспмашинобудування.
Про це йдеться у повідомленні
Мінагрополітики.

"10 квітня було укладено договір
про співпрацю між державним під-

приємством "Південний машинобу-
дівний завод ім. А.М. Макарова", ком-
паніями Citic Inernational Corporation
co.ltd. та CHAINA YTO Inernational

щодо виробництва та постачання до
України тракторів YTO - ПМЗ", - сказа-
но у повіломленні.

Як повідомлялося раніше у нашому

виданні, профільне міністерство покла-
дає велику надію на запровадження
фінансового лізингу при придбанні віт-
чизняної сільгосптехніки, сподіваючись,
що передбачені на це у держбюджеті на
2013 рік 166,8 мільйона гривень буде
спрямовано за призначенням.

СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТРАКТОРІВ

Прем’єр-міністр Микола Азаров під час засідання
Кабінету Міністрів України 10 квітня наголосив, що іно-
земним компаніям у співпраці з українськими машинобу-
дівниками необхідно довести рівень локалізації вироб-
ництва сільськогосподарської техніки до понад 70% .

Микола Азаров підкреслив, що Уряд буде вкладати
гроші у створення власних ефективних тракторів, комбай-

нів, сівалок тощо. «При цьому підкреслюю, що ми не обі-
цяємо українським машинобудівникам тепличних умов.
Обіцяємо і даємо стимули і підтримку для виграшу у конку-
рентному змаганні. Відкриваємо двері для провідних іно-
земних виробників для того, щоб виробництво вони орга-
нізували в Україні» - зазначив він.

Джерело: Урядовий портал

ГРОШІ НЕОБХІДНО ВКЛАДАТИ У ВИРОБНИЦТВО ВЛАСНОЇ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСІКИ
Виведення бджолиних маток
Технологія штучного виведення

бджолиних маток полягає в тому, що
пасічник втручається в життя сім'ї в пев-
ний момент, вміло використовуючи
інстинкт бджолиної сім'ї — поновлення
цілісності системи. Даний спосіб базу-
ється на відборі від кращих сімей племін-
ного матеріалу і його передаванні на
виховання іншій родині, в якій послабле-
но або розірвано зв'язок між бджолами і
маткою. Способи штучного виведення
бджолиних маток розрізняють за мето-
дами підготовки племінного матеріалу
для виховання й принципом формування
та використання сімей-виховательок.
Методи підготовки племінного матеріалу
такі: з перенесенням личинок; без пере-
несення личинок і комбіновані методи.
За принципом формування сімей-вихо-
вательок розрізняють виведення маток
при повному, неповному осиротінні сім'ї
та комбіноване (застосування стартерів і
фінішерів).

Порівняно з природним штучне виве-
дення має ряд переваг: планове одер-
жання маток і в необхідній кількості,
поліпшення спадкових ознак, збільшен-
ня виходу маток з розрахунку на одну
бджолину сім'ю, оптимізація умов вихо-
вання шляхом послаблення дії негатив-
них факторів на сім'ю-виховательку
тощо.

Для виведення маток використо-
вують три групи сімей: батьківські, мате-
ринські та сім'ї-виховательки. Крім того,
в разі потреби застосовують сім'ї-інкуба-
тори. При одержанні плідних маток
необхідно також мати певну кількість
сімей для заселення нуклеусного госпо-
дарства.

До батьківських, материнських і сімей-
виховательок ставляться такі вимоги:
бджолині сім’ї відбирають із найкращих
на пасіці за продуктивністю, розвитком,
зимостійкістю, стійкістю проти хвороб
тощо. Особливу увагу приділяють чисто-
порідності й племінній цінності таких
сімей, для чого використовують результа-
ти даних бонітування пасіки, весняної

ревізії і проводять додатково морфологіч-
ну оцінку. Крім того, за станом гнізда віді-
брані бджолині сім'ї повинні мати силу не
менше 12 вуличок, із яких 8-9 рамок різ-
новікового розплоду, 2-З медопергові і не
менше 8 кг корму. Всі стільники повинні
бути густо обсиджені бджолами різного
віку. Важливим фактором при організації
штучного виведення маток є складання
календарного плану. В його основі — дані
розвитку, статевої зрілості маток і трутнів,
а також початку відкладання маткою яєць.
Дотримання схеми календарного плану є
обов'язковим. Будь-яке порушення послі-
довності і строків виконання операцій
може призвести до негативних наслідків.

Крім календарного плану необхідно
вести записи невідкладних робіт в
робочому зошиті. В зв'язку з тим, що не
всі нуклеуси перебувають в однаковому
стані (неплідна матка, матка відібрана,
нуклеус злетів тощо), роблять позначки
крейдою чи олівцем на їх стінках, стели-
нах або дахові. Процес виведення бджо-
линих маток починають при зацвітанні
весняних медоносів і появі в гніздах сімей
трутневого розплоду. Сім'ї необхідно під-
годовувати цукровим сиропом з розра-
хунку 200-300 мл. на сім'ю та підсилювати
печатним розплодом. У літній період
батьківська сім'я виводить до 1000-3000
трутнів. Навесні і в кінці сезону їх кількість
досягає лише кількох сотень. Виходячи з
цього, визначають потребу в батьківських
сім'ях. Вона становить на літні місяці одну
батьківську сім'ю на 50-60 маткомісць, а
навесні і в серпні — дві-три.

Для одержання повноцінних маток
бажано, щоб вік личинок не перевищував
12-годин. Одночасно від материнської
сім’ї можна відбирати до 500 личинок, але
навіть у випадку меншої денної потреби
використовують кілька сімей з метою
попередження інбридингу.

Підготовка сім'ї-виховательки з
повним осиротінням. У практиці бджіль-
ництва застосовують кілька прийомів під-
готовки сімей зазначеним способом:
вилучення з гнізда лише матки; відбір
матки і відкритого розплоду; вилучення
матки і всього розплоду. Ці сім'ї при-
ймають на виховання личинок значно
більше, ніж при застосуванні прийомів
формування виховательок з неповним
осиротінням. Безматочна вихователька
без підсилення може виростити не менше
трьох серій личинок, які підставляють до
неї з перервою в п'ять днів або шість серій
при заміні прищеплювальних рамок через
кожні два дні.

Формування сімей-виховательок з
неповним осиротінням. При цьому спосо-
бі матку з сім'ї-виховательки з гнізда не
видаляють, а залишають у вулику за роз-

дільною решіткою. Таким чином, бджоли
мають доступ до матки і сім'я продовжує
вирощувати розплід. У таких сім'ях бджо-
ли-годувальниці краще доглядають за
маточними личинками, забезпечуючи їх
достатньою кількістю корму. Це дає мож-
ливість одержувати високоякісних, з
фізіологічного погляду, маток. Крім того,
сім'ї-виховательки можна використовува-
ти протягом усього матковивідного сезо-
ну.

Підготовка племінного матеріалу.
Важливою умовою в підготовці личинок
до маточного виховання є дотримання
оптимальних параметрів мікроклімату.
Личинок переносять у спеціально облад-
нані для цього кімнаті або боксі, де підт-
римують температуру 24-26 °С і відносну
вологість повітря 85-95 %. На виховання
племінний матеріал готують кількома спо-
собами: з перенесенням яєць або личи-
нок, без перенесення і комбінованими
прийомами. Крім того, за технологічною
характеристикою їх можна розділити на
більш прості та складні. До простих спо-
собів належать прийоми підготовки пле-
мінного матеріалу до виховання безпосе-
редньо на стільниках з молодими личин-
ками віком до 24 годин.

Підготовка племінного матеріалу до
виховання маток з перенесенням личинок
полягає в тому, що в спеціально виготов-
лену воскову чи пластмасову мисочку
переносять одноденну личинку з мате-
ринської сім'ї. Потім мисочки закріплю-
ють на прищеплювальній рамці і пере-
дають у сім'ю-виховательку. Для виготов-
лення мисочок краще застосовувати віск-
капанець, який розтоплюють на водяній
бані. Штучні мисочки виготовляють за
допомогою зробленого з аргіліту або
дерева (бук, груша, граб, акація) шаблону
завдовжки 10-12 см і діаметром 8-9 мм
(краще 9 мм) із заокругленим і старанно
відшліфованим кінцем. Перед початком
роботи шаблон замочують у воді, потім
його виймають, струшують і занурюють
на 6-7 мм у віск на 1-2 с, потім виймають і
ще кілька разів опускають у віск для
потовщення стінок мисочки. Після охо-
лодження воску мисочку знімають із шаб-
лону. Виготовлені мисочки воском при-
кріплюють до патронів, а потім до планок
прищеплювальної рамки. Крім воскових
на практиці широко застосовують пласт-
масові мисочки.

Для перенесення личинок використо-
вують спеціальний гачок (шпатель), виго-
товлений із харчового алюмінію або нер-
жавіючої сталі. Розміри лопатки шпателя,
мм: ширина — 1, довжина — 1-1,5, тов-
щина — 0,2-0,3. Для прищеплення вико-
ристовують світло-коричневі стільники,
оскільки в них краще видно личинок. За
допомогою шпателя бджолині личинки
переносять до мисочок, а потім пере-
дають сім’ї-виховательці. Залежно від
способу формування вихователькам про-
понують для прийому від 20 до 200 личи-
нок. Сім'ю утеплюють, а при відсутності
медозбору підгодовують цукровим сиро-
пом чи пастою. Наступного дня сім'ю
оглядають і визначають кількість прийня-
тих личинок. Наступного разу прищеплю-
вальну рамку оглядають перед ізоляцією.

Перед ізоляцією маточники, які не від-

повідають вимогам, бракують. Ізольовані
маточники передають в сім’ї-інкубатори
або підставляють у безматочні сім'ї, від-
водки чи нуклеуси.

Виведення маток у сім'ях з неповним
осиротінням. Схема одержання маток
така ж, як і в попередньому способі.
Різниця полягає лише в тому, що кількість
личинок, яких підставляють на виховання
в кожній партії, становить не більше 12-15
шт. Це пов'язано із набагато гіршим при-
йманням племінного матеріалу.

На промислових матковивідних пасі-
ках застосовують технологічні прийоми
виведення бджолиних маток у різних
сім'ях (комбіновані способи). Перша
група сімей (стартери), які формують з
повним осиротінням, приймають і декіль-
ка днів годують маточний розплід. Надалі
племінний матеріал передають сім’ям-
фінішорам, які формують з неповним оси-
ротінням. Ці сім’ї довиховують маточний
розплід.

Отримання плідних маток. При проми-
словому виведенні плідних маток, особ-
ливо в племінних господарствах, важливо
вміло організувати роботу по їх отриман-
ню, яке вимагає використання спеці-
альних нуклеусних вуликів. Вони різнять-
ся між собою за розміром і конструкцією
рамок, об'ємом гнізда і кількістю матко-
місць. Нуклеуси порівняно з сім'ями і від-
водками значно економніші, оскільки
дають можливість на 1 кг бджіл одержати
в 5-10 разів більше маток і значно скоро-
тити затрати праці на їх виховання.

При формуванні нуклеусів у кожне
відділення ставлять стільник, який має
корм, розплід і щільно обсиджується
бджолами. Крім того, на кожне маткоміс-
це додатково струшують бджіл. Через 4-
6 год. після формування нуклеусів під-
ставляють маточники або підсаджують
неплідних маток. Нуклеусний точок
повинен знаходитися осторонь від
основних сімей, мати добрі орієнтири,
бути затіненим і захищеним від панівних
вітрів. Низини не придатні для нуклеус-
них точків через застоювання там холод-
ного повітря, підвищену вологість і часті
тумани. Прилегла до точка територія
повинна забезпечувати бджіл протягом
матковивідного сезону хоча б невели-
ким, але тривалим медозбором. Якщо
такого місця поблизу матковивідної пасі-
ки немає, точок організовують на іншій
території.

Багатомісні нуклеуси повинні знахо-
дитися на відстані 3-4 м один від одного.
Щодо одномісних нуклеусів, то при
наявності орієнтирів їх можна розміщу-
вати як невеликими групами, так і окре-
мо. Догляд за нуклеусними сім’ями
передбачає забезпечення бджіл кор-
мом, підсилення сімейок, своєчасний
відбір плідних маток і підсаджування
племінного матеріалу.

Контрольоване парування маток.
Ізоляційні пункти парування створюють у
зонах, де в радіусі 13-25 км немає бджо-
линих сімей. На підібраний парувальний
пункт відвозять нуклеуси з племінними
матками, батьківські сім'ї з розрахунку:
одна сім'я на 50-60 маткомісць. Таким
чином досягають парування маток з трут-
нями певного походження.

Календарний план штучного виведення маток

* включають до календарного плану при застосуванні технології виведення маток
з неповним осиротінням

** включають до календарного плану при застосуванні технології виведення
маток з 3- і 5-денним циклом

*** включають до календарного плану при застосуванні технології виведення
маток способом повного осиротіння або технологій з 3- і 5-денним циклом
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ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК

ПІДПРИЄМЦЯМ УЖЕ НЕ ПОТРІБНІ ВИПИСКИ З ЄДР
Кабінет міністрів 8 квітня прийняв

постанову, згідно з якою з ряду поста-
нов уряду виключена норма про
обов'язкове представлення суб'єкта-
ми господарювання органам держав-
ної влади паперових виписок з
Єдиного державного реєстру.

Зокрема, постанова Кабміну №233
від 8 квітня приводить ряд актів у від-
повідність із законом №5410 - VI "Про
внесення змін до деяких законів
України відносно необхідності
обов'язкового надання виписок з
Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб і фізичних осіб - підприємців".

Тепер органи державної влади

отримуватимуть відомості з реєстру
на офіційному сайті Укрдержреєстру
або через Єдиний державний реєстр
юридичних осіб і фізичних осіб - під-
приємців.

Крім того, скасована вимога нада-
вати суб'єктами підприємницької
діяльності виписок з ЄДР для отри-
мання документів дозвільного харак-
теру, ліцензій і перевірки цивільної
правоздатності і дієздатності юридич-
ної особи нотаріусами при здійсненні
нотаріальних дій.

інформацією прес-служби
Держпідприємництва.

Юридичні особи, які є сільськогос-
подарськими підприємствами різних
організаційно-правових форм, перед-
бачених законами України, селянські
та інші господарства, які займаються
виробництвом сільськогосподарської
продукції та/або розведенням, виро-
щуванням та виловом риби у внутрі-
шніх водоймах (озерах, ставках та
водосховищах) та її переробкою на
власних чи орендованих потужностях,
у тому числі власно виробленої сиро-
вини на давальницьких умовах, та здій-
снюють її постачання, та у яких частка
сільськогосподарського товаровироб-
ництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує
75 відсотків можуть вести податковий
облік у дещо спрощеному вигляді, а
саме: бути платниками фіксованого
сільського господарського податку
(далі – ФСП).

ФСП не є платниками таких
податків і зборів:

а) податку на прибуток підприємств;
б) земельного податку (крім земель-

ного податку за земельні ділянки, що не
використовуються для ведення сіль-
ськогосподарського товаровиробницт-
ва);

в) збору за спеціальне використання
води;

г) збору за провадження деяких
видів підприємницької діяльності (у
частині провадження торговельної
діяльності).

Інші податки та збори визначені
Податковим кодексом України спла-
чуються сільськогосподарськими това-
ровиробниками у визначеному кодек-
сом порядку і розмірах.

Не може бути зареєстрований як
платник ФСП:

• суб’єкт господарювання, у якого
понад 50 відсотків доходу, отриманого
від продажу сільськогосподарської
продукції власного виробництва та про-
дуктів її переробки, становить дохід від
реалізації декоративних рослин (за
винятком зрізаних квітів, вирощених на
угіддях, які належать сільськогоспо-
дарському товаровиробнику на праві
власності або надані йому в користу-
вання, та продуктів їх переробки), диких
тварин і птахів, хутряних виробів і хутра
(крім хутрової сировини);

• суб’єкт господарювання, що про-
вадить діяльність з виробництва підак-
цизних товарів, крім виноматеріалів
виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД
2204 29 – 2204 30), вироблених на під-
приємствах первинного виноробства
для підприємств вторинного винороб-
ства, які використовують такі виномате-
ріали для виробництва готової продук-
ції;

• суб’єкт господарювання, який ста-
ном на 1 січня базового (звітного) року
має податковий борг, за винятком без-
надійного податкового боргу, який
виник внаслідок дії обставин непере-
борної сили (форс-мажорних обста-
вин).

Слід враховувати, що в разі коли у
звітному податковому періоді частка
сільськогосподарського товаровироб-
ництва становить менш як 75 відсотків
загальної суми валового доходу, під-
приємство сплачує податки у наступно-
му звітному періоді на загальних підста-
вах.

Об’єктом оподаткування для плат-
ників ФСП є площа сільськогоспо-
дарських угідь (ріллі, сіножатей, пасо-

вищ і багаторічних насаджень) та/або
земель водного фонду (внутрішніх
водойм, озер, ставків, водосховищ),
що перебуває у власності сільськогос-
подарського товаровиробника або
надана йому у користування, у тому
числі на умовах оренди.

Базою оподаткування податком для
сільськогосподарських товаровиробни-
ків є нормативна грошова оцінка одного
гектара сільськогосподарських угідь
(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторіч-
них насаджень), проведена станом на 1
липня 1995 року, для земель водного
фонду (внутрішніх водойм, озер, став-
ків, водосховищ) – нормативна грошова
оцінка одного гектара ріллі в
Автономній Республіці Крим або в обла-
сті, проведена станом на 1 липня 1995
року.

Розмір ставок податку з одного гек-
тара сільськогосподарських угідь
та/або земель водного фонду для сіль-
ськогосподарських товаровиробників
залежить від категорії (типу) земель, їх
розташування та становить (у відсотках
бази оподаткування):

а) для ріллі, сіножатей і пасовищ –
0,15;

б) для ріллі, сіножатей і пасовищ,
розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях – 0,09;

в) для багаторічних насаджень (крім
багаторічних насаджень, розташованих
у гірських зонах та на поліських терито-
ріях) – 0,09;

г) для багаторічних насаджень, роз-
ташованих у гірських зонах та на полісь-
ких територіях – 0,03;

ґ) для земель водного фонду – 0,45;

д) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що
перебувають у власності сільськогос-
подарських товаровиробників, які спе-
ціалізуються на виробництві (вирощу-
ванні) та переробці продукції рослин-
ництва на закритому ґрунті, або надані
їм у користування, у тому числі на умо-
вах оренди – 1,0.

Під спеціалізацією на виробництві
(вирощуванні) та переробці продукції
рослинництва на закритому ґрунті слід
розуміти перевищення частки доходу,
отриманого від реалізації такої продук-
ції та її переробки двох третин доходу
(66 відсотків) від реалізації усієї власно-
виробленої сільськогосподарської про-
дукції та продуктів її переробки.

Перелік гірських зон та поліських
територій визначається Кабінетом
Міністрів України.

Базовим податковим (звітним) періо-
дом для податку є календарний рік.

Сільськогосподарські товаровироб-
ники самостійно обчислюють суму
податку щороку станом на 1 січня і не
пізніше 20 лютого поточного року
подають відповідному органу державної
податкової служби за місцезнаходжен-
ням платника податку та місцем розта-
шування земельної ділянки податкову
декларацію на поточний рік.

Сплата податку проводиться щомі-
сячно протягом 30 календарних днів,
наступних за останнім календарним
днем базового звітного (податкового)
місяця, у розмірі третини суми податку,
визначеної на кожний квартал від річної
суми податку, у таких розмірах: у I квар-
талі – 10 відсотків; у II кварталі – 10 від-
сотків; у III кварталі – 50 відсотків; у IV
кварталі – 30 відсотків.
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СПІВ ЧУТ ТЯ ДРУ ЗІВ ТА КО ЛЕГ

Висловлюємо глибоке співчуття
Президенту АФЗ України Миркевичу М.С. 

з приводу передчасної смерті 
матері Марії Миколаївни.

Усім серцем поділяємо гіркий біль
непоправної втрати і сумуємо разом з Вами.

Приносимо Вам наші співчуття.
Фермерські господарства Полтавської

області «Щаслива доля» 
та «Зоря Полтавщини».

Полтавська асоціація фермерів та
приватних землевласників

Відродження Полтавщини глибоко
сумує з приводу смерті матері

президента АФЗ України 
Миркевича М.С. - Марії Миколаївни, 

та висловлює співчуття 
його рідним і близьким.
Сумуємо разом з Вами. 

Світла пам'ять та вічна шана.
Прийміть наші щирі співчуття у зв'язку

з цією непоправною втратою.

УВАГА R ПЕРЕДПЛАТА!
Шановні передплатники!

Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань "Преса" сповіщає
Вас про те, що з 8 квітня розпочнеться передплата на українські та зарубіжні

періодичні видання на ІІ півріччя 2013 року.

Офор ми ти пе ред пла ту мож на за "Ка та ло гом ви дань Ук ра ї ни" та за "Ка та ло гом ви дань за ру біж -
них кра їн" у будь| я ко му пош то во му від ді лен ні Ук ра ї ни, а та кож ско рис тав шись пос лу гою "Пе ред -
пла та ON| LI NE" на кор по ра тив но му сай ті під при ємс тва www.pre sa.ua. Роз ра хо ву ва ти ся за пе ред -
пла че ні ви дан ня мож на за до по мо гою пла тіж них кар ток Vi sa та Mas ter Card. Роз ра ху нок мож на та -
кож здій сни ти че рез сис те му Web mo ney або оп ла тив ши в бан ку сфор мо ва ний на сай ті ра ху нок.

Інформація про передплату газети "Вісник Фермер України", індекс 21591, розміщена на
сторінці 20  "Каталогу видань України".

Вартість передплати газети становить: 1 міс. R 8,79 грн.; 3 міс. R 26,37 грн.; 
6 міс. R 52,74 грн.; 12 міс. R 105,48 грн.

В МІНАГРОПОЛІТИКИ НОВИЙ
КЕРІВНИК АПАРАТУ

Президент України Віктор Янукович
своїм Указом №226/2013 від 23 квітня 2013
року призначив СЕНЯ Олександра
Вікторовича заступником Міністра аграрної
політики та продовольства України -
керівником апарату.

Вітаємо з призначенням, бажаємо
плідної роботи на новій посаді та
сподіваємося на подальшу співпрацю та
порозуміння.

Президент АФЗУ Президент ССОКУ
М.Миркевич І.Томич

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ 
СТАНОМ НА 25.04.2013 РОКУ
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АГРАРНОГО РОЗВИТКУ
пропонує за цінами виробника:

| оп рис ку вач ВЕК ТОР +
3000.24, уком плек то ва ний сис те -
мою BRA VO | 180, пре мік се ром,
роз пи лю ва ча ми "Lec hler", на со -
сом "An no vi Re ver be ri". Про дук тив -
ність ро бо ти 12 | 15 га/год. 

Ці на: 230 000,00 грн.

| оп рис ку вач са до вий ВЕЗУ-
ВІЙ + 2000М, уком плек то ва ний
іта лій ським на со сом 150 л/хв. Про -
дук тив ність ро бо ти 4,5 | 8 га/год.

Ці на: 70000,00 грн.

| розкидач мінеральних добрив
навісний JUNIOR II. Ширина
захвату | 24м., продуктивність
роботи 20,88 га/год. 

Ціна: 18200,00 грн.

| сис те му па ра лель но го ке ру -
ван ня FARM GPS 7, для рів но мір -
но го ви сі ву зер но вих, вне сен ня за -
со бів за хис ту рос лин та доб рив, а
та кож для точ но ви мі рю ва ти пло щі
по лів. 

Ці на: 15000,00 грн.

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АГРАРНОГО РОЗВИТКУ"
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12

Тел./факс:  (044) 569+59+21; 592 + 20 + 08
Е+mail:office@ucad.com.ua


