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Пикою у підлогу
Минулого року восени, у листопаді, під 

час так званої години звіту уряду у Верхов-
ній Раді, не могло не виникнути питання 
з приводу численних спроб розперезалих 
в Україні рейдерів захоплювати аграрні 
підприємства, і перш за все фермерські 
господарства. Бо це ж бо уже ледве не 
«національна» традиція – приходить збір 
пізніх культур, себто вінець сільськогоспо-
дарського року, і роями знаходяться та на-
літають ласі відібрати у селян вирощене, 
привласнити й загарбати усе гамузом під-
ступними неправдами та силовими мето-
дами. То на тій годині Прем‘єр-міністр Во-
лодимир Гройсман дозволив собі гнівний 
спіч, який ніби мав вселити віру передусім 
фермерам, що миру рейдерам не повинно 
бути і не буде. Що ніби земля під їхніми 
ногами горітиме – хай і не сподіваються, 
що уникатимуть справедливої кари. Про-
цитуємо слово в слово те, що тоді виголо-
сив очільник Кабміну:

«Я думаю, що це наша спільна пози-
ція з міністрам внутрішніх справ, я хочу 
підкреслити, у нас в уряді і Нацполіції є 

тільки один рецепт для тих, хто займаєть-
ся рейдерством, силовими захопленнями 
чужого майна. Він має назву по-україн-
ськи «обличчям у підлогу», а по-російськи 
«мордой в пол». Тому хотів закликати всіх 
правоохоронців країни, що це позиція гла-
ви нашої Нацполіції і міністра МВС: якщо 
хтось десь у будь-якому куточку України 
здійснює фізичне захоплення чийогось 
майна – відразу рішуче реагувати, заареш-
товувати, доставляти в суд і вимагати пока-
рання. Це питання номер один. Я просив 
би, щоб ми повністю у таких випадках 
надавали підтримку законним діям Наці-
ональної поліції».

Не слова, а бальзам на душу, правда 
ж? Особливо Володимир Гройсман закли-
кав тоді ловити на гарячому і не прощати 
нотаріусам, держреєстраторам і суддям, 
за участю яких часто-густо і здійснюються 
у нас операції з викрадення фермерських 
господарств. То стосовно перелічених пер-
сон-«посередників» на тій же годині звіту 
уряду перед парламентарями знайшов за 
потрібне гнівно висловитися і міністр юс-
тиції України Павло Петренко. Якщо ще 
точніше, то він попередив нотаріусів, реє-
страторів і суддів, що і їм пощади не буде. 
Цитуємо:

«Завдяки тому, що парламент ухвалив 
антирейдерський закон, який передбачає 
відповідальність у вигляді десяти років 
в‘язниці за дії такого роду, то я хочу сказа-
ти, що у цих осіб також є усі шанси поспіл-
куватися зі слідчими-правоохоронцями і 
бути фактично в процесах як підозрювані 
в пособництві незаконним діям».

Знову слова, яким ціни немає, згодні? 
Але, на жаль, доводиться казати трохи 
інакше. Що не було б ціни, якби вони не 
залишалися кинутими на вітер. Знаєте 
прислів‘я про цигана, котрий кожуха обі-
цяв, та тільки теплими слова його і вияви-
лися? То це той випадок. Щоб далеко не 
ходити, пригадаймо події, які ще позато-
рік вирували навколо фермерського госпо-
дарства «Дар» у селі Попасному Новомос-
ковського району. Давно усе таємне у цій 
«сутичці» стало явним. Ясно, як на долоні, і 
чиїми руками намагалися загребти «Дар», 
і чиї вуха за цією спробою стриміли – але 
чи дісталося комусь досі по заслугах за те, 
що мало не цілий рік ФГ померлого фер-
мера залишалося в стані облоги і загрози 
не дітям померлого дістатися, а пройди-
світам «з великої дороги»? Ні, так до цих 
пір геть зухвалих рейдерів разом, до речі, 
з продажними реєстраторами та нотаріу-
сами і не притягнуто до відповідальності. 
Навпаки, все ті ж особи згодом у Новомо-
сковському районі розгорнули епопею з 
подвійної реєстрації оренди паїв, які уже 
перебувають в оренді інших сільгоспви-
робників. Втілюють зовсім свавільно-шах-
райський «винахід» відбирати у орендарів 
земельні паї, коли втягують у співучасники 
своїх злочинних дій і селян-власників тих 
паїв. І знову ті, кому належить подібних 
злодіїв хапати й нещадно карати, обира-
ють за краще лишатися в становищі спо-
стерігачів. Мов і не чули тих гнівних тирад, 
які лунали з вуст Прем‘єра Гройсмана і мі-
ністра юстиції Петренка.

То хіба не навпаки поки що виходить 
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– не рейдерів «пикою в підлогу», а очіль-
ників українського Кабміну ті ж правоохо-
ронці-прокурори та керманичі Нацполіції 
нахиляють і товчуть обличчями в багнюку? 
Отож треба думати, що доблесні стражі 
правопорядку підводять під монастир, як 
то кажуть, Прем‘єра разом з усією його ко-
мандою. Навіть ганблять і компрометують. 
Виставляють їх пустопорожніми базіка-
ми, слова яких нічого не варті - розходять-
ся з ділами. А то й «вождями», яких ніхто 
в Україні й за вухами не веде. Хоч існує й 
інша версія: що весь їхній гнів і ламаних ко-
пійок не вартий, Володимир Гройсман, як і 
міністр МВС Арсен Аваков, міністр юстиції 
Павло Петренко і Генеральний прокурор 
Юрій Луценко, прекрасно розуміють і зна-
ють. Виголошують же дуже необхідні слова 
лише тому, що інакше для народу грош 
ціна і їм самим буде. Останнє, якщо хочете, 
знати й відповідає насправді дійсності. Бо 
версія, про яку мова, зводиться до того, що 
на місцях, в областях і районах, правоохо-
ронні органи ще й прикривають рейдерів, 
збираючи з них за свої «послуги» данину. 
Причому, не тільки для себе, а й для того, 
щоб везти вагому долю зібраного в Київ. 
Себто рейдерство нині – це джерела одного 
окремо взятого грошового потоку, з якого 
знай годуються знизу й доверху теперішні 
наші пройдисвіти-лжедержавні мужі. Точ-
ніше, державні кровососи-щури, котрі ніяк 
наїстися не можуть. Народ чекає і дочекати-
ся не може, коли їх уже розірве.

Сьогоднішня поведінка Порошенка свідчить, що далі терпіти 
не можна, бо це небезпечно для України. Його недбальство                                         
і зловживання службовим становищем може закінчитись ще 
більшою трагедією та остаточним руйнуванням суверенітету. 
Ми не можемо допустити цього. Порошенко має піти у відставку 
добровільно під наполегливою вимогою мільйонів українців, які 
відчувають свій громадянський обов’язок. Якщо ми дозволимо 

досидіти Порошенку до виборів, то забудьте про вибори. Вони не будуть рахувати 
голоси, вони будуть писати протоколи. Якщо він зараз витирає ноги об Конституцію 
України, невже він буде дотримуватись законів України під час виборів? 

Степан ХМАРА:

4 лютого
Михайло Саакашвілі закликав українців 
не здаватись, адже ця влада боїться 
народ та запевнив, що мирні акції про-
тесту за зміну чинної влади продовжува-
тимуться, інформує прес-служба партії 
«РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі». 
Саакашвілі зазначив, що 12 листопада 
його незаконно викрали і депортували в 
Польщу.
«Мені скрутили руки, закрили очі, по-
садили у вертоліт, який довго літав над 
Києвом. Потім він приземлився в Бори-
сполі і там мене посадили в приватний 
літак. У Польщі мене зустріли депутати 
польського Сейму, поцікавилися чи до 
мене застосовувалася сила. Зараз я в 
Варшаві під захистом Польщі» - сказав 
політик. 
«Проти мене порушили надуману 
кримінальну справу. Якщо вони заявля-
ють, що я агент ФСБ, що я затіяв держав-
ний переворот, то треба було мене тут 
судити. Вони пришили мені справу, яка 
розвалилась. Три дні тому намагались 
викрасти з готелю «Феєрмонт», і всі 

Лідер «Руху нових сил»: 
акції протесту триватимуть 
навіть без моєї присутності

правоохоронні органи брехали, що вони 
це не робили. Вони постійно брешуть», - 
додав лідер РНС.
Саакашвілі повідомив, що він у Варшаві 
і розповість про подальші плани та 
запевнив, що акції протесту в Україні 
продовжуватимуться навіть без його 
присутності.
«Я оголошу про свої плани завтра офіцій-
но пресі. Але я вже зараз заявляю, що їм 
скоро прийде кінець. Вони намагаються 
зірвати наш Марш 18 лютого, бо боять-
ся. Ми не будемо змінювати свої плани, 
ми на правильному шляху, і не будемо з 
нього звертати. Вони слабкі, і ми з ними 
розберемось. Я в цьому допоможу, бу-
дучи тут. Ми його відправимо в українсь-
ку тюрму», - запевнив Саакашвілі.
М. Саакашвілі звернувся до активістів, 
які зараз мітингують під АПУ та всіх 
українців: «Я дуже всіх люблю, поважаю, 
вдячний, що ви всі сильні і продовжуєте 
стояти на своєму. У нас все вийде і у нас 
буде успіх та перемога. В українського 
народу велике майбутнє».
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Брехня, за якою 
наскрізь видно
Що ця «версія» давно і не 

версія, а очевидна трагічна ре-
альність, ні для кого в наскрізь 
корумпованій Україні не се-
крет. Ось серед підсумків мину-
лого 2017 року є і такий: тільки 
зареєстровано було в державі 
майже півтори тисячі спроб і 
здійснених випадків рейдер-
ських захоплень підприємств 
різних форм власності і госпо-
дарювання. І переважно аграр-
них - селянських та фермер-
ських господарств. А як розпо-
відав в ефірі Ecpreco TV прези-
дент Асоціації фермерів і при-
ватних землевласників України 
Іван Томич, «проблема, через 
яку виникає рейдерство – це ко-
рупція, непрозорість і бездіяль-
ність органів правопорядку». 
І далі: «Щороку бачимо одне і 
те ж: аграрії стають жертвами 
спроб і захоплень урожаїв та 
землі нечистими на руки ділка-
ми, а зупинки їм немає». І це 
правда. Сумна і печальна. Адже 
оті майже півтори тисячі рей-
дерських атак, які сталися ми-
нулого року – це вдвічі більше, 
ніж їх було у 2016-му. З арифме-
тичною прогресією зростають 
- згодні? Та тільки куди далі і 
скільки можна?

Бо це незважаючи на те, що 
ще в середині торішнього літа 
«Прем’єр та уряд підтримали 
ідею створення в регіонах опе-
ративних штабів боротьби з 
рейдерством», як це навперебій 
та і наввипередки повідомляли 
тоді засоби масової інформації. 
Додаючи, що «це стало можли-
вим завдяки численним звер-
ненням народних депутатів та 
представників суто  аграрних і 
громадських організацій, а та-
кож зважаючи на резонансні 
події передусім у таких облас-
тях, як Кіровоградська, Дніпро-
петровська та Полтавська». А 
слідом все той міністр юстиції 
Павло Петренко гучно пові-
домив, що «під керівництвом 
першого віце-прем’єра Степа-
на Кубіва сформована робоча 
група з представників Мін’юс-
ту, МВС та Мінагрополітики, до 
якої за бажанням можуть долу-
читися і повпреди від прокура-
тури, органів боротьби з роз-
гулом корупції і громадських 
аграрних спілок». І що ж? 

А далі, як повідомив незаба-
ром, а саме 11 серпня 2017 року, 
народний депутат, член комі-
тету Верховної Ради з питань 
аграрної політики і земельних 
відносин  Іван Мірошніченко, 
«однак ця робоча група жод-
ного разу так ще і не збирала-
ся, а призначила свою першу 
зустріч  аж на вересень – на той 
час тобто, коли фермерські уро-
жаї уже зберуть і розпродадуть 
рейдери та їх покровителі. Та й 
голови ОДА за вказівкою пана 
Петренка повинні підготувати 
звіти про свої зусилля в бороть-
бі з рейдерством за період жнив 
до 15 листопада – напевне з тих 
же міркувань, щоби дати не-
гідникам змогу накоїти чорних 
справ і умити руки. Адже це 
при тому, що фермерські асо-
ціації з місць почали бити на 
сполох ще місяць тому, отож з 
середини ще червня».

Трохи згодом в електронній 
версії газети «Дзеркало тижня» 
з’явилася публікація Юлії Сама-
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євої, з якої ми тоді зробили кіль-
ка характерних, як на нас, випи-
сок. Ось перша з них: «Сьогодні 
в агросекторі склалася ситуація, 
за якої втратити підприємство, 
а разом з ним урожай та техні-
ку, можна буквально за кілька 
хвилин, а на  повернення того 
й іншого доведеться витратити 
навіть не кілька місяців, а кілька 
років, хоч повернути не завжди і 
вдасться». Ще одна цитата: «Тим 
часом рейдери стають все більш 
нахабними і винахідливими, 
якщо так можна називати їхню 
підступність, у них з’являється і 
зброя, в тому числі і вогнепаль-
на». Нарешті третій витяг зі стат-
ті Самаєвої: «Прокуратура і по-
ліція підозріло мляво реагують 
на випадки рейдерського бан-

дитизму, а безкарність розв’язує 
злодіям руки».

То хіба не ясно тепер, що мі-
німум бездіяльність органів по-
рядку і влади, а максимум і при-
криття ними рейдерства зло-
чинцям в масть, як-то кажуть? 
Бо слідом все та ж електронна 
версія «Дзеркала тижня» оп-
рилюднило ще більш відвер-
тішу інформацію. Цитувати? 
Будь ласка: «Кричущих повідо-
млень про захоплені рейдера-
ми аграрні і фермерські фірми 
більшає завдяки стараннями і 
спеціальної комісії Мін’юсту з 
розгляду скарг у сфері держав-
ної реєстрації. Орган, який де-
юре мав би рейдерству запобі-
гати, де-факто йому сприяє.  Бо 
комісія з дев’яти членів (далі в 
дужках перераховуються всі по-
іменно – Авт.) отримала змогу 
і права у досудовому порядку 
скасовувати рішення держав-
них реєстраторів, вилучати дані 
з Держреєстру та здійснювати 
перереєстрацію прав власно-
сті. Тобто дев’ять осіб фактично 
наділені повноваженнями без 
суду і слідства вирішувати, хто 
буде власником того чи іншого 
господарства. То тепер рейде-
рам і не обов’язково за значні 
суми підкупляти окремо нота-
ріусів та реєстраторів, а окремо 
суддів, аби узаконювати фіктив-
ні документи і тому подібне. За-
раз такі схеми використовують 
лише ті, хто не знаходить «під-
ходів» до Мін’юстівської комісії, 
решта ж користується послу-

гою Мін’юсту. «Новий» же по-
рядок реєстрації юросіб перед-
бачає, що для зміни власника 
того ж ФГ після «послуги» ко-
місії Міністерства юстиції уже 
не потрібно нічого ні завіряти, 
ні підтверджувати справжність 
підписів чи оригінальність до-
кументів».

І останні слова, якими закін-
чувалася дана публікація: «Піс-
ля того, як там і тут обдурені 
фермери звернулися до Генпро-
курора, голова комісії Мін’юсту 
П. Мороз мерщій звільнився, 
але сама комісія діє і далі, а 
її  повноваження не звузилися 
ні на дюйм». Звідси і ясність, 
чому торік у багатьох областях 
України підтримали почин чи 
приклад, які подала Дніпро-

петровська обласна Асоціація 
фермерів та приватних землев-
ласників, коли першою створи-
ла фермерську Самооборону. 
Логіка і позиція голови обласо-
ціації Анатолія Гайворонського 
– за таких умов нахабним сило-
вим методам, до яких вдаються 
рейдери, гідну відсіч можна 
дати лише аналогічно силою, 
непоступливістю і рішучістю. 
Хіба хочеться – доводиться клин 
клином вибивати, якщо для не-
гідників неписані ніякі закони, а 
органи і влада не тільки роблять 
вигляд, наче нічого не бачать, а 
ще й стають на бік злочинців. 

Згадаймо минулорічні події 
у селі Бережинка Кіровоград-
ської області. Там власник фер-
мерського господарства раптом 
дізнався, що він уже не є його 
власником. Оскільки наче по-
дарував якійсь невідомій йому 
особі, котра за сфальсифіко-
ваними документами миттю 
перереєструвала ФГ на себе, а 
потім, не марнуючи часу, й пе-
репродала чужий бізнес якійсь 
третій стороні. З надією, що 
замела сліди раз і назавжди. 
Потерпілий фермер забив три-
вогу на всю область та покликав 
підмогу – кілька десятків вете-
ранів АТО. Повстали також і 
місцеві селяни. Але поліція не 
квапилася на виклики. Прибула 
лише після того, як атошники 
взяли під свій захист господар-
ство фермера. І як думаєте, що 
вона вчинила? Один з учасників 
бережинської оборони, котрий 

пройшов війну на Донбасі, а 
тепер створив власне охорон-
не бюро, Євген Шевченко роз-
повідав «Українській правді»: 
«На момент приїзду поліції ми 
з селянами захопили уже три 
десятки «тітушок», які намага-
лися взяти приступом головні 
споруди і техніку ФГ. Але озбро-
єним поліцейським це і не спо-
добалося. Вони затримали усіх 
нас, причому насильницьки і з 
порушеннями норм КПК. У нас 
поліція, не складаючи прото-
колів, відібрала гроші і всі речі, 
які були при нас. Після цього 
ветеранів АТО і місцевих жите-
лів-селян поліція зробила спро-
бу вивезти з села подалі автобу-
сами, які взяли курс на Умань 
Черкаської області. На кордоні з 

сусідньою областю жителі села 
наздогнали караван, випереди-
ли і перекрили йому дорогу. 
Поліція була змушена відпусти-
ти незаконно затриманих. Адже 
на місце прибули і губернатор 
Кіровоградщини та керівники 
обласної поліції. Та пояснити, 
з якої причини учасників АТО 
і селян вони спочатку побили, 
далі й затримали та пограбува-
ли, вони не змогли».

Так от, після цих подій 
тодішній гендиректор Укра-
їнського державного фонду 
підтримки фермерських госпо-
дарств Іван Слободяник на своїй  
сторінці у Facebook писав, що 
«рейдерські атаки та рейдер-
ські захоплення ФГ тривають і 
не припиняються,  часто-густо 
зі смертельними випадками, 
коли жертвами є фермери, а не 
рейдери, на жаль. Як правило 
це відбувається при бездіяльно-
сті влади, і фермерам нічого не 
залишається, як організовувати 
самооборону. Правоохоронні 
органи, Мінагрополітики і Ка-
бмін загалом самоусунулись 
від реальних проблем з рейдер-
ством, а Бережанка й поготів 
перевернула все з ніг на хвору 
голову: тут поліція стала на бік 
бандитів, які засвічені були уже 
не в одній подібній афері на Кі-
ровоградщині».

То які ще треба аргументи, 
факти і свідчення, аби уяснити, 
що рятуватися і захищатися 
фермерам від рейдерів треба са-
мотужки, власними силами, які 

нічим не повинні поступатися 
силам рейдерів? Це, як ото ка-
жуть, що порятунок потопаю-
чих – справа рук самих потопа-
ючих. Обіцяного і посадовцями 
такого рангу, як Прем‘єр Воло-
димир Гройсман та міністр юс-
тиції Павло Петренко, не буоо 
і не має. І не видно. Тільки цю 
брехню й, даруйте за тавтоло-
гію, видно.

                                                                                                
Зісвистати 
усіх нагору
Більше того, якщо до недав-

ніх пір свої розбої на селі рейде-
ри чинили навесні, коли ферме-
ри виходили трудитися у поля 
для добра і своїх статків, або з 
літа і ближче до осені, коли роз-

починалися жнива і збір пізніх 
культур, то щойно і серед зими 
у сусідній з нами Запорізькій 
області сталося захоплення двох 
фермерських господарств «за 
знайомою схемою». Щоб вся 
наша Україна в черговий раз діз-
налася та загомоніла, на своєму 
сайті в Інтернеті виставив екс-
трене повідомлення голова За-
порізького обласного осередку 
Аграрного союзу України – він 
же і засновник власної агрофір-
ми «Ольвія» - Анатолій Тихо-
вод. Читаємо: «Погана новина! 
Здійснюється спроба нахабно 
загарбати фермерські господар-
ства «Агротіс» і «Агротіс плюс» 
у Приазовському районі – село 
Степанівка. Ось і до напівпу-
стельного півдня докотилася ця 
зараза. То так і будемо сидіти у 
своїх засадах, поки по одному 
усіх нас не понищать? По селах 
України процвітає «правовий» 
чи й «державний» бандитизм. 
Максимальний репост!!!»

Мусимо пояснити, що оз-
начає слово репост, оскільки це 
цілком новий для нас термін. 
Його знають хіба що постійні 
користувачі соціальних мереж. 
Якщо бажаєш, аби якесь по-
відомлення на твоїй сторінці 
в Інтернеті було хутко запози-
чене і поширене іншими його 
користувачами, треба мишкою 
натиснути позначку-іконку «По-
ділись» - цей акт і називають ре-
постом. Тобто акт, який закли-
кає і робить ту чи іншу інформа-
цію доступною сотням і сотням 
«читачів» соціальних мереж. Все 
одно, що привертають до неї 
увагу якомога більшої кількості 
людей, згукують їх на свою но-
вину.  Що й намагався у даному 
випадку здійснити запорізький 
лідер Аграрного союзу України. 
У військових моряків є свій тер-
мін – свистать всех наверх, якщо 
російською мовою. Ним підні-
мають або по тривозі шикувати-
ся до бою, або й коли на кораблі 
оголошується просто аврал, всю 
команду виводять на верхню па-
лубу. Отож Анатолій Тиховод 
і переслідував мету, щоб його 
«SOS» почули усі фермери-коле-
ги в області і відгукнулися на біду 
побратима та негайно прибули 
захищати останнього.

! Грудка рідної землі дорожча за золото Народна
мудрість

У двадцять першому столітті лихі дев‘яності перемістились на сільські поля.
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А ЩО сталося у Приазовсько-
му районі у двох господар-

ствах Олександра Чубенка бу-
квально в останні дні січня, коли 
і в переносному значенні, як сніг 
на голову, йому звалилася допо-
відна бухгалтера ФГ «Агротіс» і 
«Агротіс плюс»? Маємо запис 
розповіді фермера Чубенка: 
«Мій бухгалтер квапився зане-
сти електронний варіант фі-
нансового звіту за минулий рік 
і сплатити податки, поки не 
пізно, але ключі до банківських 
рахунків виявилися раптом за-
блокованими. Почав з’ясовува-
ти, в чому ж річ? І побачив, що 
в реєстрі  прав власності в обох 
«Агротісах» вже зовсім інші, 
нові власники: один з Києва, 
а другий з Луганської області. 

ків та звільнили й з посади ди-
ректора вказаних підприємств, 
про що в Єдиному державному 
реєстрі  юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та гро-
мадських формувань внесено 
відповідні зміни-записи. Зро-
зуміло, все було здійснено за 
сфабрикованими рішеннями, 
документами та протоколами, 
де з боку обох фермерських гос-
подарств значилися ще й підро-
блені підписи».

Так от, повний, максималь-
ний репост стався – заклик Ана-
толія Тиховода виручати колегу 
з біди почули в області. Цим цей 
запорізький інцидент і цінний – 
показав, що фермери здатні по-
стояти за себе, якщо гуртом під-
німаються на виручку побрати-

Незабаром фермери 
Дніпропетровщини 
отримають можливість 
користуватися аграрними 
розписками. Це перспективний 
інструмент залучення 
коштів для потреб аграрного 
бізнесу. Взяти кредит в 
банку - дорого. Щоб зробити 
залучення позикових коштів 
простішим і дешевшим, уряд, 
представники аграрного 
бізнесу, банки і небанківські 
організації активно працюють 
над впровадженням аграрних 
розписок. Так, 5 лютого в 
Дніпропетровській ОДА 
відбулась дискусія з питань 
впровадження аграрних 
розписок на території нашого 
краю. 

ВОДНОЧАС з цим інструмент 
залучення коштів має низку 

переваг: безумовність, спрощене 
стягнення в судовому порядку, 
забезпеченість запорукою, ви-
конання в грошовій або нату-
ральній формі, першочерговість 
виконання порівняно з іншими 
зобов’язаннями, які забезпече-
ні заставою, частково відкритий 
реєстр, в якому кожен кредитор 
може подивитися обсяг зобов’я-
зань боржника, гнучкість у вико-

ристанні - розписки можуть бути 
доповнені іншими умовами згід-
но з домовленістю сторін. Жоден 
інший інструмент не володіє та-
ким великим набором переваг. 

Використання аграрних роз-
писок ні в якому разі не виклю-
чає можливості використання 
інших інструментів для залучен-
ня коштів. Вони є додатковим за-
собом залучення грошей. Адже 
чим більший вибір - тим біль-
ший шанс для виробника знайти 
найбільш вигідну пропозицію.

Ще однією безперечною 
перевагою можна назвати той 
факт, що інвестор має право мо-
ніторингу процесу вирощування 
продукції, має право контролю-
вати технологію вирощування 
і вимагати усунення недоліків 
технології, в тому числі усувати їх 
самостійно.

Так, розписки можуть вико-
ристовуватися для організації 
прозорих і безпечних форвард-
них закупівель, для коротко- та 
середньострокового інвестуван-
ня в аграрне виробництво, для 
забезпечення схоронності лік-
відності шляхом використання 
розписки як золотого стандарту, 
адже курси валют зростають і па-

дають, валютні ризики існують 
завжди, а продукти харчування 
завжди мають цінність.

Про практичний досвід 
використання розписок
У 2015 році був запущений 

пілотний проект з використання 
аграрних розписок в Полтавській 
області. Далі аграрні розписки 
запрацювали у Черкаській, Ві-
нницькій та Харківській облас-
тях. З початку 2017 року проект 
поширився на Хмельницьку, 
Тернопільську, Миколаївську та 
Сумську області. На даний мо-
мент в Україні було зареєстрова-
но 207 аграрних розписок, з яких 
вже більше 100 було повернуто.

Перший заступник голо-
ви облдержадміністрації Олег 
Кужман зазначив, що відколи 
на Дніпропетровщині почали 
впроваджуватися аграрні роз-
писки, у неї з’явився реальний 
шанс здобути першість за цим 
показником.

 Він прокоментував впрова-
дження в області нового інстру-
менту фінансування малих та се-
редніх сільгоспвиробників під час 
розширеної зустрічі, підкреслив-
ши, що 5 тис. агроформувань, які 

працюють на Дніпропетровщині, 
потребують оборотних активів. 
«За нашими підрахунками, їм по-
трібно близько 25 млрд. гривень 
таких активів», - підкреслив він. 
Йдеться про забезпечення всього 
циклу агроробіт, для якого по-
трібна відповідна сільськогоспо-
дарська техніка та запчастини до 
неї, паливно-мастильні матеріали, 
насіння та мінеральні добрива. 
Важливо, щоб усе це надходило 
вчасно та в необхідній кількості, і 
«працювало» до кінця збирання 
врожаю. Тому впровадження но-
вого інструменту кредитування 
– дуже доречна альтернатива для 
місцевих фермерів, щоб отрима-
ти необхідні кошти під заставу 
майбутнього врожаю.

За словами заступника ке-
рівника Програм з розвитку фі-
нансування агросектору IFC Гру-
пи Світового банку Лії Сороки, 
пілотний проект потрібен для 

того, щоб апробувати цей новий 
інструмент і підготувати відпо-
відні нормативні пропозиції для 
врегулювання відносин, які ви-
никнуть під час ходіння розпи-
сок.

Хто працює над                                                  
аграрними розписками
У Міністерстві аграрної по-

літики і продовольства створена 
робоча група, в якій приймають 
участь всі основні гравці ринку, 
постачальники, банки, фермер-
ські асоціації, зернотрейдери та 
інші зацікавлені особи.

За інформацією Проекту IFC, 
на 5 лютого вже виписано 207 
аграрних розписок, серед яких 
126 фінансових та 81 – товарна. 
За цим фінансовим механізмом 
загалом залучено 1,4 млрд. гри-
вень. 110 аграрних розписок вже 
виконані.

Підготувала Анна МЕЛЬНИК.

гророзписки в дії
Новітній інструмент кредитування 

демонструє свої перевагиА
Тема викликала жвавий 

інтерес в аграріїв.

Ви зрозуміли? Фермерська 
самооборона, створена Дні-
пропетровською Асоціацією 
фермерів та приватних землев-
ласників ще позаторік, послу-
жила взірцем  для колег двох 
сусідніх регіонів. Та й не лише 
для них, якщо на те вже пішло. 
Ось хроніка гарячих днів і подій 
минулорічного літа: 14 серпня 
Інтернет повідомляє, що «на 
Рівненщині почав діяти штаб 
аграрних антирейдерських сил 
оборони». Через два дні, 16 
серпня 2017-го, аналогічна но-
вина надходить зі Львівської об-
ласті: «Тут сформовано підроз-
діли сил протидії рейдерським 
захопленням землі та майна і 
збіжжя селян». Через місяць, 15 
вересня, почала діяти Фермер-

ська самооборона і у Тернопіль-
ській області. Ну і так далі, бо ж 
на цьому «ланцюгова реакція»  
аграрників-фермерів, перш за 
все, уточнювала навздогін АФП-
ЗУ, «малих і середніх фермер-
ських господарства, в оренді 
яких від 1-ї до 3-х тисяч гектарів 
землі», не припинялася. Набрав 
розгону принцип снігової кулі, 
котра котиться багатьма рука-
ми.

І те, що Дніпропетров-
ська Асоціація справді подала 
приклад, як рішуче тими ж 
силовими методами бороти-
ся з рейдерством у всіх його 
проявах, це, звичайно, приєм-
но і робить нам честь. Одначе 
існує й зворотний бік медалі. 
А чи не повчитися нам тепер 
і у наших сусідів-запоріжців? 
Ви ж дивіться, вони дійсно в 
негоду, яка там вирувала ще 
більш лютіше, ніж у нас, з’їха-
лися майже з усієї області у 
Приазовський район і виши-
кувалися стіною перед посі-
паками-«тітушками», котрі 
воліли взяти в полон фермер-
ські господарства «Агротіс» та 
«Агротіс плюс». Вишикували-
ся пліч-о-пліч - і не відступили 
назад ні на крок. Не здалися, не 
склали зброї. Бо якби хоч одна 
ланка у їхніх рядах спасувала 
та знітилася, злодії-шахраї за-
володіли б 9 тисячами гектарів 
ріллі, 60 об’єктами нерухомого 
майна і більше 60-ма рухомого 
і сотнями-тисячами центне-
рами та тоннами вирощеної 
сільськогосподарської продук-
ції. А чи у нас отак настільки 
дружно злетілися б обороняти 
від загарбників господарства і 
збіжжя, якби хтось серед зими 
і фактично у свята прокричав 
би біду на зразок запорізької?

Ні, «Фермер Придніпров’я» 
не збирається кидати тінь на 
численні лави фермерських 
багнетів нашого регіону. Тим 
паче, не станемо докоряти усім 
гамузом, оскільки активних й 
сумлінних бійців справді біль-
ше. Одначе коли минулої осені 
в котрий раз у Солонянському 

районі не обминула рейдерська 
підлота ФГ Руслана Бурденю-
ка, нам довелося туди негайно 
завітати. Обласна Фермерська 
самооборона прибула достат-
ньою кількістю бійців і при 
повному спорядженні. Обласна 
ж Асоціація відрядила туди і 
координатором «операції» го-
лову Новомосковської районної 
асоціації Олександра Сулиму. 
Тільки от не було нікого з місце-
вих колег Бурденюка. Районний 
фермерський керманич ні сам 
не знайшов за потрібне мчати 
на поміч побратиму-сусіду, ні-
кого також і не прислав…

Навіть якщо були якісь «по-
важні» причини проігнорувати 
і залишити товариша у біді на-
одинці з нею, цього зрозуміти 
не можна. Як і того, що таки 
забагато досі серед фермерів 
нашої області охочих ховатися 
у свої схованки від рейдерських 
буреломів, як оті сліпі кроти 
ховаються у свої гори і бояться 
з них вилазити та показуватися. 
Віддають перевагу обачно «не 
світитися». І не лише в хвили-
ни небезпеки - в багатьох інших 
випадках стараються трима-
тися подалі від «клопоту». За 
принципом, що як моя хата 
скраю, так і фермерське моє 
господарство там же. А дарма. 
Навіть фатально і небезпечно. 
Пересидіти у власній пшениці, 
кукурудзі чи соняшнику раз чи 
двічі загрозу захоплення сусід-
ських посівів підступними рей-
дерами напевне і можна. Але не 
більше. Бо рано чи пізно злодій, 
не стрічаючи дружного й колек-
тивного, згуртованого відкоша, 
прийде і вашу пшеницю чи ку-
курудзу або соняшник збирати. 
Гуртом і рейдерів легше бити. А 
поодинці ніхто з вас – чи з нас – і 
у своєму полі не воїн. І прирече-
ний, що вважливо затямити-за-
рубати на носі, на неминучу 
поразку. Так і хочеться переі-
накшити і прокричати колись 
популярний в Радянському Со-
юзі лозунг, що фермери усієї 
області – єднайтеся!

Микола ЯСЕНЬ.

ПОЛІ НЕ  ВОЇН
Зрозуміло, що я підприємства 
не продавав і не збирався про-
давати, тим паче нікому не да-
рував». Однак далі – ви й не по-
вірите! – Чубенко заявив, що він 
«і не сказав би, що це стало для 
нього несподіванкою». Та тому, 
пояснив фермер, що «ми живе-
мо зараз в такій державі і в та-
кий час, коли живи  і будь пиль-
ний та напоготові кожної хви-
лини дня і ночі зазнати рейдер-
ського захоплення». Все одно, 
що «хазяйнуєш не на хлібному 
полі, а на мінному, і снаряди 
рвуться все ближче і ближче». 
Себто живеш, працюєш – і сте-
режись найгіршого. Бійся, що 
відберуть усе до останньої тор-
бини збіжжя, як відбирали геть 
все зерно і все майно під час Го-
лодомору 1933-34 років. Чи як 
пізніше під час розкуркулення 
і колективізації. Всеукраїнська 
газета «Сільські вісті» поясни-
ла ж, як здійснили загарбники 
чорну справу. Читаємо: «На 
Запоріжжі була втілена класич-
на «схема»: керівника фермер-
ських господарств приховано 
виключили зі складу засновни-

му. Якщо, як висловився згодом 
депутат Василівської райради 
і також співвласник ФГ «Таврі-
я-Скіф»  Сергій Каліман, «ми  
нарешті своїх в біді не залиша-
ємо». Дізнавшись, що близько 
сотні хвацьких «тітушок» взяли 
курс на Приазовський район, 
аби «поставити там на місце, 
приборкати Олександра Чубен-
ка, славне Запоріжжя, як напи-
сала згадана вище газета «Сіль-
ські вісті», «неписану предків-
ську заповідь «постояти за себе і 
сусіда» не розтоптало. Козацькі 
правнуки не дали сучасним не-
андертальцям взяти їх руками, 
у  яких і важкі бити були». 

Зрештою, маємо письмове 
свідчення все того ж  Сергія Ка-
лімана, а саме: «Знайшлося ба-
гато активних, свідомих і небай-
дужих серед нас, тому швидко, 
за кілька годин, попри  погодні 
катаклізми, снігові замети і оже-
ледицю, на місце «пригоди» 
прибув цілий батальйон аграр-
ників. Зібралися фермери, а ще 
власники земельних ділянок і 
одноосібники з Михайлівського, 
Бердянського, Мелітопольсько-

го, Токмацького, Чернігівського, 
Приморського,  Якимівсько-
го та Веселівського районів і з 
Приазовського, Приморського 
та Василівського звісна річ. Було 
приємно бачити таку кількість 
людей, які відгукнулися на про-
хання про допомогу. Цього не 
врахувала обмундирована екіпі-
рована для силових розбірок не-
чисть. А у цій ситуації не змогли 
не зреагувати і  поліція та влада». 
Підсумкову риску підвів той, 
хто й «зісвистав усіх наверх» – 
Анатолій Тиховод. І написав він 
так на своїй сторінці в соціаль-
них мережах: «Приїхало понад 
250 чоловік – дійсно передусім 
фермери, у яких в ід 50 до 200 га 
землі, але і керівники середніх 
агроформувань, які обробляють 
від 500 до 7000 га. Біда об’єднала 
і мобілізувала всіх. Після успіш-
ного завершення епопеї, коли 
вдалося обійтися без крові, ухва-
лили одноголосне рішення про 
створення Аграрної самообо-
рони у Запорізькій області – за 
прикладом наших колег спершу 
Дніпропетровської, а потім і Кі-
ровоградської областей». 

Акценти
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Леся Українка

«Марш  за  майбутнє»,  а  в  на-
роді  -  «Ми  проти  Порошенка», 
традиційно розпочався від пам’ят-
ника Тарасу Григоровичу, який не 
зводить  погляду  з  легендарного 
червоного корпусу величного Ки-
ївського  університету  його  імені. 
Сюди  під’їжджали  автобусами 
люди з багатьох куточків України, 
вулицями  і  провулками  йшли  і 
йшли кияни. Поодинокі, гуртами 
та сім’ями.

Розпочався  мітинг.  Учасни-
ки  протестного  руху  тепло  віта-
ли  і  підтримували  представників 
Дніпра,  Кривого  Рогу,  Новомос-
ковська,  Павлограду.  Проблеми, 
політичні  заяви,  першочергові 
завдання  і  наміри…  Про  все  це 
говорили  шахтарі  ПАТ    «Павло-
градвугілля», лідер Юрій Марчен-
ко, фермери Дніпропетовської об-
ласті,  голова  обласної  Асоціації 
фермерів та приватних землевлас-
ників Придніпров’я Анатолій Гай-
воронський.

Учасники  мітингу  аплодува-
ли,  коли  до  мікрофона  підійшов 
член  політради  партії  «Рух  но-
вих сил» Давид Сакварелідзе.

- Наш сьогоднішній марш - це 
ще один крок до перемоги, - ска-
зав один з очільників партії. - Ми 
починаємо демонтаж системи ко-
рупції та олігархів. Акції протесту 
ми переносимо  в  обласні центри 
України. Це буде масовий спротив 
за  відсторонення від  влади Петра 
Порошенка. Наша боротьба, наші 
акції  будуть  проходити  винятко-
во мирним шляхом. Ми  повинні 
об’єднуватись. Кожної неділі член 
партії  приходить  з  новим  одно-
думцем.  Поки  українці  воюють, 
президент  гуляє  на  Мальдівах. 
Поки наші солдати гинуть, голов-
нокомандувач жирує на островах 
в Індійському океані.

А  про що  говорив  Порошен-
ко  під  час  інаугурації,  тримаючи 
руку на Біблії? «Зрадника і дезер-
тира Порошенка - за ґрати!» - була 
багатоголосою відповідь.

Хто і чому прибув з протестом 
на  київські  пагорби?  Відповіді 
були відверті і щирі.

Володимир Петров, один з ак-
тивних учасників маршів у Києві.

-  Кілька  років,  як  я  порвав  з 
малою  батьківщиною.  Був  крим-
чанином у місті Керчі, а став меш-
канцем  січеславського  краю.  Для 
багатьох друзів, навіть своїх роди-
чів, я - клятий бандерівець. Чому? 

ЧУЄШ, СУРМИ ГРАЮТЬ?
Демонтаж нинішньої влади неминучий

З сусідом по дачі п’ємо каву. Палає пiч. Тиша. Повітря 
свіже, за дверима ледь ворушаться гілки черешень 
і яблунь. Небо в зорях, а місяць - ясний і повний. 
Романтика… Чого не вистачає для повного щастя? Пенсії 
підвищені, домашнє молоко поруч у селі Зелений Гай...

Раптом заговорив «брехунець» - портативний 
радіоприймач. Треба ж - голос Президента: «Слава Богу 
у нас в Україні сьогодні немає людей, які вмирають 
з голоду». (Його промова з нагоди річниці Голодомору). 
Тобто, все файно, все гаразд. Сусід висмикнув провід і 
тримаючи, як мишу за хвоста, кинув у куток: «Як же й 
набридла твоя високоповажна брехня!»

Брехня, як кажуть, вона і в Африці брехня. Спущена 
з кабінету адміністрації Президента службі прогнозу 
погоди, брехня безсоромно освячується Петром 
Олексійовичем. На день (неділя, 4 лютого) українське радіо 
з надривом серця щогодини повідомляло про жахливий 
сніг з дощем, налипання, ожеледицю. Здавалося, що ось-
ось пролунає з рупора влади про штормове попередження 
та каміння з неба, тобто: люди, бережіться, сидіть 
тихо дома, не їдьте, не ходіть на київські майдани. Але 
напрочуд була спокійною погода цілодобово, не впала 
жодна краплина, не пролетіла жодна сніжинка. Не кажучи 
про ожеледицю та налипання снігу.

Бо для мене, вибачте за високі сло-
ва,  Україна  -  понад  усе.  Сьогодні 
живу і працюю у Придніпровську. 
Духом і фізично не ламаюся. Мої 
переконання,  моє  моральне  пра-
во  надихають мене  протестувати, 
мирним шляхом до повної пере-
моги,  разом  з  однодумцями  бо-
ротися з так званим президентом 
та його оточенням. Те, що творять 
вони, яку шкоду завдають людям 
найбільшої країни в Європі, скіль-
ки загинуло наших синів, як вони 
ламають наші долі  - цього не ви-
словиш.  Відверто  кажучи,  хоча  я 
не слабкий, у мене все частіше на 
душі  тривожно,  зневіра  зашка-
лює. Але дорога єдина - до кінця 
боротися за себе, за свою родину, 
за долю держави.

Федір  Шолудько,  фермер 
сімейного  господарства  з  Київ-
щини. З тяжким пораненням ви-
ходив  з  Дебальцівського  котла  і 
продовжував стояти з побратима-
ми  на  передній  лінії  Донецького 
кряжу.

-  Одна  з  головних  ви-
мог  «Руху  нових  сил»  -  добитись 
закону про імпічмент Президента. 
Це  буде  реальний  шанс  змінити 
політичні  еліти,  втілити  повні-
стю  програму  нашої  партії,  яка, 
я  вірю,  змінить  життя  українців, 
відродить  село.  І  прагнення  його 
мешканців.

Тамара Волошина, пенсіонерка 
з міста Кобеляки на Полтавщині:

- Мені вже 82 роки, перезиму-
вати в рідній хати немає сил і мож-
ливості, тому син на зиму забирає 
до себе у Дніпро. Разом з дніпря-
нами буваю в Києві на акціях про-
тесту.

Болить  серце  за  долю  моїх 
дітей  і  онуків.  Наше  покоління 
пережило відродження після вій-
ни  і  обіцяне  «світле майбутнє»… 
Сьогодні  маємо  «нагороду»  від 
Порошенка,  від  Гройсмана  -  про 
нас кажуть: «У Маріїнському пар-
ку та на Хрещатику творять вакха-
налію». Знали б вони наші почуття 
і  наші  думки  про  можновладців. 
Ненавидіти   нам ніхто не заборо-
нить. А я особисто до останніх сво-
їх днів буду, чим зможу, допомага-
ти справжнім патріотам боротися 
з ворогами України.

Василь  Васильченко,  іхтіо-
лог-науковець, як у багатьох крим-
чан, його статус - внутрішньо пере-
міщена особа. Про втрачені жит-
тєві ресурси, про моральні збитки 

не ділиться. У заповідниках Криму 
виконував  дослідницьку  роботу, 
працював над виведенням кращих 
сортів риби у Чорному, Азовсько-
му морях. На акціях проти влади 
він завжди з плакатами і гаслами:

-  Головне  питання:  як  зміни-
ти  владу. Порошенко  не  виконав 
жодної обіцянки і його подальше 
перебування на посаді Президен-
та  загрожує  самому  існуванню 
держави. Мінські угоди фактично 
є завуальованим актом капітуляції 
України перед ДНР і ЛНР. Причо-
му «мирний план Порошенка» (а 
фактично план Медведчука), який 
був  покладений  в  основу  «Мін-
ських  домовленостей»,  з’явився 
тоді,  коли  російсько-терористич-
ні  війська перебували  за  крок  від 
поразки.  Мінські  домовленості 
врятували Росію на Донбасі і при-
звели  до  збільшення  площі  оку-
пованих територій і замороження 
конфлікту

Ми  йшли  багатотисячним 
маршем, урочисто і гордо трима-
ли  державні  прапори.  Погляда-
ми  з  усмішками підбадьорювали 
один одного. Дивні почуття напов-
нювали душу: піднесення, правед-
на впевненість у свою гідну справу. 
Хотілося піднімати очі до неба: чи 
Творець  Великий  бачить  нас,  чи 
підсилює нас Святий Дух неба? А 
коли  опускаєш  голову,  здається 

якась  мурашня  бігає,  нагадуючи 
наших  внутрішніх  пройдисвітів, 
яким  слугує  кремлівський  «пле-
шивый мухомор», як його дотеп-
но нарекли в Росії. Вулиці, якими 
ми  планували  пройти,  Київрада 
заставила  залізними  каркасами, 
бетонними  блоками.  Хрещатик 
заблоковано  автомобілями,  полі-
цейськими.  Довелося  йти  марш-
рутом  «миру  та  спокою». На  нас 
похмуро  дивились  вікна  адміні-
стративних  споруд.  Траплялись 
житлові багатоповерхівки, і люди 
вітали прихильників  «Руху  нових 
сил»,  людей,  твердих  у  своїх  пе-
реконаннях.  Хвилями  протестно-
го  духу,  потужнім  закликом  лу-
нає: «Вставай, Україно!», «Козаць-
кому роду нема переводу»,»Поро-
шенка - у відставку!». За колоною 
людей  від  парку Шевченка  виру-
шає  «автомарш»,  кожну  автівку 
прикрашають  державні  прапори 
України.

На  площах  Софіївській,  Ми-
хайлівській  людей  зустрічають 
групи киян, приєднуються до ко-
лони.  Привертає  увагу  величезне 
гасло-плакат:  «Порошенко  -  пе-
ревертень  Кремля,  зрадник,  , 
кат,  гарант  окупації  Украіни!».  
Лунає  «Банду  -  геть!»  та  «Герої  з 
нами!»

Неможливо  забути  хвилини, 
коли на Європейській площі бага-

тотисячне зібрання співає Славень 
України.

Після виступу Степана Хмари, 
нардепів  Єгора  Соболєва,  Юрія 
Дерев’янка,  Семена  Семенченка 
під  гучні  оплески  до  мікрофона 
підходить  ініціатор  «Руху  нових 
сил» Михайло Саакашвілі. Він по-
іменно назвиває Героїв, які віддали 
своє життя з початку цього року в 
битві за Україну. Пам’ять про них 
-хвилина мовчання.

Саакашвілі  говорить  про  те, 
що хвилює всіх українців:

-  Наша  перша  вимога  -  від-
ставка  Порошенка,  диктатура 
якого  лежить  колодою  на  шляху 
розвитку України.  Вибори нового 
Парламенту,  конституційну  біль-
шість якого складуть триста спар-
танців-депутатів,  незалежних  від 
жодної політичної сили, олігархів, 
з терміном повноважень лише на 
один рік, із зобов’язанням прийня-
ти  закони,  які  змінять  систему  та 
будуть незворотними. Новий уряд, 
що реалізує Програму дій «70 днів 
нової влади» - це шлях змін, спра-
ведливості,  законності,  свободи та 
добробуту.

Сімнадцятого жовтня минуло-
го  року  розпочалися  масові  акції 
протесту. П’ятий місяць ми боре-
мося проти олігархату, корупції та 
диктатури,  висунувши  дуже  про-
сті  вимоги:  закон  про  імпічмент, 
антикорупційний суд, новий закон 
про  вибори,  скасування  депутат-
ської недоторканності.

Натомість  отримали  політич-
ний терор, а звичайні активісти та 
бійці АТО  -  репресії,  арешти, пе-
реслідування  і  сфабриковані  кри-
мінальні справи.

Наш  шлях  до  перемоги  -  це 
означає  перезапустити  країну  за 
один рік. Це можуть зробити три-
ста представників - кращі з україн-
ців. Вони мають стати депутатами 
перехідного  тимчасового  парла-
менту.  За  рік  зможуть  змінити 
конституцію України та прийняти 
ключові реформи.

Про  наші  плани,  про  розбу-
дову партійної  сили я  говорив на 
зустрічі з активістами Дніпра, фер-
мерами,  власниками  приватних 
земель  Придніпров’я,  з  нашими 
однодумцями.  Дуже  радий  був 
спілкуватися з нащадками славних 
козаків Січеславщини. На мирно-
му шляху змін та перемог на часі 
демонтаж системи корупції та олі-
гархів.  Вісімнадцятого  лютого  ми 
зустрінемося на потужних маршах 
протесту,  передусім  в  обласних 
центрах. У тому числі і у Дніпрі.

Володимир ЖУК.
м.Київ                                                                                                    

! Сором – хилитися і долі коритися

На віку, як на довгій ниві, всього буває. 
А в людей, які пов’язали свою долю із 
хліборобством у зоні ризикованого 
землеробства, тим паче. Час показує, 
що особливий вплив на соціальне 
становище українських хліборобів 
мають несподівані законодавчі новації, 
що робляться для покращення їхнього 
життя. Вони ставлять невеликі 
фермерські господарства в геть скрутне 
становище.  
Одним зі своїх найбільших досягнень 
правляча парламентська більшість та 
її уряд вважають так звану «пенсійну 
реформу». Але переважна більшість 
публікацій в ЗМІ, в т. ч. і «Фермері 
Придніпров’я», висновки експертів 
стверджують: реформи насправді не 
було! Бо не було основного – зміни її 
філософії. Адже співвідношення між 
мінімальними і максимальними пенсіями 
залишилося… десятикратним (!), а 
не хоча б п’яти- чи трикратним, як в 
Європі, не скасовані «захмарні» пенсії 
в десятки тисяч гривень тощо. Та 
це вже, вочевидь, завдання для нового 
парламенту, цей нічого кращого вже не 
втне. І не намагається, погодьтеся… 
Так і живемо – ідемо вперед з головою, 
поверненою назад. І гучно волаючи при 
цьому «реформи!», «реформи!». 

«Зміни про ЄСВ 
є антиконституційними!»   
Між тим, суттєві пенсійні зміни торкну-

лися і фермерів. У пункті 5 статті 4 розділу ІІ 
«Платники єдиного внеску» закону України 
«Про збір та облік єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове  державне  соціальне  страху-
вання»  зазначено,  що  члени  фермерських 
господарств  є  платниками  єдиного  соці-
ального внеску (ЄСВ), якщо не належать до 
осіб,  які підлягають  страхуванню на  інших 
підставах.   Нещодавно до «Фермера Прид-
ніпров’я» надійшли два листи з Апостолів-
ського  району  схожого  змісту.  Але  в  обох 
–  справжній  крик  душі  про  те,  що  очікує 
невеликі фермерські господарства.

«Пенсійні нововведення парламентарів 
ще не повністю оцінені фермерською спіль-
нотою, бо почали діяти лише з 1 січня 2018 
р., про них ще не всі й знають, - пише го-
лова ФГ «Ім. Ф. Нансена» Олександр 
Петрик із села Михайлівка. – За зако-
ном оплата праці членів селянського (фер-
мерського) господарства здійснюється у 
порядку розподілу доходів і може бути як 
у натуральному, так і в грошовому ви-
гляді. Як бачимо, оплата праці членів СФГ 

ніяким чином не прив’язана до мінімальної 
заробітної плати. Для членів СФГ оплата 
здійснюється один раз на рік, а не щомісяця, 
як для найманих працівників, тому прив’яз-
ка оплати праці членів СФГ до мінімальної 
заробітної плати та щоквартальне нара-
хування єдиного соціального внеску є пору-
шенням закону про фермерське господар-
ство, за яким і працюють всі фермери. 

Хочу звернути увагу, що сільгоспвироб-
ництво має сезонний характер, а прибуток 
розподіляється на увесь рік. Витрати на 
виплату ЄСВ не були враховані нами на цей 
рік, тому ці кошти доведеться брати з ін-
ших витратних статей (з коштів на посів-
ний матеріал, добрива, паливно-мастильні 
матеріали, запчастини та інше), що нега-
тивно відіб’ється на проведенні весняно-по-
льових робіт та діяльності ФГ. Цей закон 
може привести до знищення малих фермер-
ських господарств, підвищення невдоволе-
ності діями влади і збільшення ризику соці-
ального вибуху вже після першого кварталу. 
Закон про ЄСВ відносно членів малих фер-
мерських господарств є неконституційним! 
Дивіться, мінімальний страховий внесок – 
це сума ЄСВ, яка визначається розрахунко-
вим шляхом як добуток мінімальної заро-
бітної плати та розміру ЄСВ (в основному 
22%) (ст. 1 закону про ЄСВ). Нарахований 
за звітний період (місяць) ЄСВ до сплати не 
може бути меншим за розмір мінімального 
страхового внеску. Таким чином, мінімаль-
ний страховий внесок з 1 січня 2018 року ста-
новить – 819, 06 грн (3 723 грн х 22%). До цього 
у 2017 році члени фермерського господарства 
мали право сплачувати ЄСВ добровільно. 
Тепер їх внесено до обов’язкових платників 
ЄСВ. При цьому база нарахування ЄСВ в них 
буде така ж, як і для підприємців на загаль-
ній системі оподаткування - сума доходу 
(прибутку), отриманого від їх діяльності, 
що підлягає обкладенню ПДФО. Вважаю, 
цій біді можуть зарадити лише наші парла-
ментарі, які її породили, тому прошу нада-
ти їхню відповідь на питання:

- Чи є обов’язкова сплата ЄСВ членами 
ФГ конституційною нормою? 

- Чи можлива відстрочка сплати ЄСВ 
членами невеликих ФГ до кінця 2018 року, які 
не мають чим щоквартально платити цей 
внесок, і чи можлива надалі сплата ЄСВ по-
стійно один раз в кінці року?»
Здавалося б, все зрозуміло – фермерам, які 

обробляють невеликі площі земельних діля-
нок і мають невеликі прибутки, важко «вкру-
титися» впродовж року з додатковим обов’яз-
ковим  тягарем  єдиного  соціального  внеску. 
Логічно  зауважити,  раз  Дніпропетровщина 
знаходиться  в  зоні  ризикованого  землероб-
ства, то таким є і можливий дохід – не завжди 
гарантованим.  Тому,  безперечно,  необхідно 
залишити дрібним ФГ право не обов’язкової, 
а добровільної сплати ЄСВ з можливістю його 
внеску після збору урожаю. 

До всіх – з однією міркою? 
На жаль,  з  1  січня добровільної  сплати 

вже немає. Але в фермерському середови-
щі зростає розуміння того, що відбуваєть-
ся  насправді.  І  росте  прагнення  запобігти 
можливому сценарію краху фермерського 
господарства. Ось рядки зі згаданого друго-
го листа:

«Шановна редакціє! Звертається до вас 
один із піонерів фермерського руху 
Апостолівського району Анатолій 
Петелько. А найпершим фермерам в 
1992-му у нас давали найгіршу землю… 
Така й мені випала – згідно з кадастровою 
оцінкою, вона має найменшу вартість в 
районі. Я закінчив технікум, інститут – 
все на денному відділенні. Працював трак-
тористом, бригадиром тракторної бри-
гади, агрономом-насіннєводом, головним 
агрономом, заступником і головою кол-
госпу в Петриківці тоді ще Царичанського 
району, трудився і на Правобережжі в Кі-
ровоградській області. Описую все доклад-
но, щоб ви знали, що я можу аналізувати 
сільське господарство в різних природно–
кліматичних умовах. 

Найголовніше правило, фундамент в 
сільському господарстві – природно-клі-
матичні умови, які впливають на уро-
жайність, отже, і на прибутки. Тут, на 
Апостолівщині, де ми живемо і працюємо, 
найгірші - через підземний кристалічний 
щит і неймовірну спеку - умови. За двісті 
кілометрів від нас на південь – Олешків-
ські піски, це пустеля. У нас особливо не-
безпечною для всього живого є гідрологічна 
засуха. Ґрунт на 2 – 3 метри вглиб сухий, 
а там, де води нема, немає і життя. Це 
свідчить про те, що ми порівняно з фер-
мерами інших природних зон отримуємо 
менші урожаї, і тому менші прибутки. А 
норми земельного і податкового кодексів 
для всіх однакові… Ситуація така, що ми 
тут «найкрутіші» в бідності, нам наба-
гато важче стояти на ногах. Тим паче, що 
працюємо лише сезонно. 

Наводжу власний приклад - на виділе-
ній нам земельній ділянці два фермерських 
господарства: одне має 5 гектарів, друге 
20. Всі четверо члени однієї родини, земля 
приватизована на членів ФГ. У зв’язку з не-
сприятливими кліматичними умовами ви-
рішили ми об’єднати наші господарства в 
одне, щоб економити час на звітності і т. 
п. Тобто щоб одне ФГ прийняло інше. У по-
передньому числі газети була надрукована 
відповідь на мій запит з цього приводу, дя-
кую. Але вона більше стосується великих 
ФГ, там суттєві платежі і складна про-
цедура. Думаю, повинне бути щось про-
стіше, шукатиму іще. Добрі плани в уряду 
Володимира Гройсмана – суттєво збіль-
шити число фермерських господарств, але 
дивні. Звідкіля вони візьмуться, ті госпо-
дарства, хто в таких умовах зважиться 

ЄСВ - узаконене пограбування!    
на це? Адже за несплату ЄСВ передбачений 
штраф! Та до кінця цього року число малих 
фермерських господарств не те що не збіль-
шиться, а може зменшитися! За несплату 
ЄСВ припруть фінансово до стінки, і все. Це 
неконституційна норма закону, однознач-
но. Наша біда в тому, що закони роблять 
для багатих, а за бідних ніхто не думає». 

Де ж вихід?
Обидва  наведені  фермерські  звернення 

з  тотожним  проханням  із  найгарячішого 
в  багатьох  вимірах  Апостолівського  краю 
свідчать  про  те,  що  невеликі  фермер-
ські  господарства  після  запровадження 
обов’язкового  ЄСВ  потребують  м’якшої 
податкової  політики.  Тим паче  на  бідних, 
найменших за кадастровою вартістю ґрун-
тах півдня Січеславщини. Допомога може 
бути  у  вигляді  повернення  добровільності 
сплати ЄСВ, як пропонує Анатолій Петель-
ко, чи хоча б відтермінування його сплати 
до  кінця  року,  за  слушною  пропозицією 
Олександра  Петрика.  Редакція  «Фермера 
Придніпров’я»  вже  надіслала  це  пекуче 
фермерське  питання  до  народних  депута-
тів Дніпропетровщини Віталія Купрія, Ва-
лентина Дідича, Олега Кришина, депутата 
від Кобеляцького, Решетилівського, Машів-
ського  району  Полтавщини  Андрія  Реки. 
Першим відгукнувся А. Река:

- Питанням сплати ЄСВ переймають-
ся і малі фермерські господарства Пол-
тавщини. Передам звернення «Фермера 
Придніпров’я» секретарю Комітету ВР з 
питань податкової та митної політики 
Олегу Кришину, хай опрацьовують його в 
комітеті і вносять пропозиції до сесійної 
зали, розглянемо. Думаю, ніхто із ферме-
рів з торбою попідтинню не піде.

Сподіватимемося на це і ми. Додає впев-
неності на позитивне завершення справи з 
ЄСВ і та обставина, що непросту ситуа-
цію добре розуміє кандидат на посаду Пре-
зидента Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України Іван Слободяник. У 
його передвиборчій програмі до лютневого 
з’їзду АФЗУ є такий пункт:

«Терміново слід скасувати норму ЗУ 
«Про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування», яка передбачає обов’язко-
ву сплату ЄСВ членами фермерських госпо-
дарств. Єдиний соціальний внесок мають 
платити фермери за найманих працівників, 
а за членів ФГ – лише за власної ініціативи.
Вочевидь, тема сплати ЄСВ невеликими 

ФГ знайде своє продовження на найближ-
чому з’їзді АФЗУ, запланованому на 27 лю-
того. І до весни, сподіватимемося, в сесійній 
залі  Верховної  Ради  пройде  її  Ґрунтовне 
обговорення, будуть ухвалені необхідні по-
правки  до  закону.  Чекати  далі  нічого  -  за 
несплату  ЄСВ  в  першому  кварталі  дійсно 
передбачені чималі штрафні санкції… 

Підготував Григорій ДАВИДЕНКО. 

На черговій щорічній звітній конференції 
фермери Придніпров’я підбили підсумки                               
2017 року, визначили  завдання на рік поточний 
та обрали кандидата на пост Президента 
Асоціації фермерів та приватних землевласників 
України. Ним став Іван Слободяник, колишній 
генеральний директор Українського державного 
фонду підтримки фермерських господарств.
Пропонуємо основні тези доповіді 
на конференції очільника обласної Асоціації 
Анатолія Гайворонського:

МИНУЛИЙ рік був складним для фермерів: це і несприяли-
ві погодні умови, і скасування спецрежиму ПДВ, і пробле-

ми з Держгеокадастром, особливо при переукладанні догово-
рів оренди державної землі, а також протидія  зухвалому рей-
дерству, дуже багато охочих поласувати вирощеним урожаєм. 

Але на  фоні всіх цих негараздів простежуються і позитив-
ні  тенденції.  Так,  за  2017рік  всі фермери  зібрали  вирощений 
врожай за винятком нашого колеги Зозулі з Апостолівського 
району, де слідчий з прокурором буцімто побачили злочин в 
тому, що земля перейшла фермеру у спадщину  та вирішили, 
що врожай належить їм. За цим випадком прокурор Матвій-
чук обіцяв відкрити кримінальну справу, але ж ви знаєте, як 
у нас ведеться слідство, за принципом  «Ворон ворону око не 
виклює». Втім, ми  ситуацію тримаємо на контролі, нехай не 
думають-гадають, що все так і митнеться. 

Надважливо:  тільки  завдяки  тому,  що  ми  об’єдналися, 
заявили про себе, що ми - міцна громадська організація, а та-
кож завдяки голові Фермерської самооборони Василю Нагнію 
та його помічнику Володимиру Білякову нас почули  і в про-
куратурі, і в поліції. Начальник УВД області Віталій Глуховеря 
призначив  оперативну  групу  під  керівництвом  Володимира 
Приходька, яка на початку збирання врожаю чесно виконува-
ла свої обов’язки і контролювала, щоб кожний фермер зібрав 
вирощене. 

Кожний  робочий  день  в  мене  починався  з  телефонних 
дзвінків. Проблем було багато, так у Царичанському районі у 
фермера зібрали врожай соняшнику на площі сім гектарів, ми 
звернулися до начальника антирейдерської групи Володимира 
Приходька. Після чого зібраний врожай було  повернуто,  і це 
непоодинокий випадок. Сподіваюсь, що і в 2018 році у нас буде 
плідна співпраця з поліцією області щодо боротьби з рейдер-
ством, а слідство працюватиме на належному рівні, а не так, як 
нині.

Як уже зазначалося, є великі проблеми з Держгеокадастром, 
який сприяє знищенню фермерських господарств на території 
області.  Так,  у  фермера Шевченка  Новомосковського  районі, 
який займався тваринництвом,   закінчився договір оренди на 
сільгоспугіддя    за  межами  населеного  пункту,  всі  спроби  пе-
реукласти договір оренди  були безуспішними, внаслідок чого 
фермеру довелося вирізати всю худобу та закрити своє госпо-
дарство. Це ганьба для всіх чиновників обласної адміністрації та 
Держгеокадастру.

Тепер про позитивне.
У 2017 році було створено товариство фермерів та приват-

них землевласників з метою надання сервісних послуг нашим 
аграріям. Зокрема, це продаж вирощеної фермерами чи одно-
осібниками продукції,  до речі, в останніх дуже великі пробле-
ми саме  з реалізацією тому, що її купують за дуже низькими 
цінами спритні перекупники, а товариство бере за найвищими 
цінами. Також товариство реалізує добрива та засоби захисту 
рослин, для членів асоціації є суттєва знижка. 

За минулий рік були непоодинокі випадки, коли фермери 
платили  гроші,  але при цьому не  отримували ні  добрива,  ні 
ЗЗР, а кошти їм не повертали. Тому варто працювати зі створе-
ним  товариством, яке є надійним партнером.

Також наша Асоціація є членом громадської ради при об-
ласній  фіскальній  службі,  постійним  учасником  заходів,  які 
проводить комітет розвитку малого та середнього бізнесу  інвес-
тиційного агентства при обласній раді.

А  що невідкладно необхідно зробити?
  Ми недостатньо працюємо в плані об’єднання. Асоціація 

фермерів повинна бути однією із найбільш потужних, впливо-
вих і економічно незалежних організацій. Вважаю, що, надаючи 
послуги - юридичні, економічні, практичні із захисту малого та 
середнього бізнесу, - ми зможемо завоювати довіру у фермерів. 

 Ми  повинні  довести  до  кожного  переваги  співпраці  з 
Асоціацією фермерів  та  його  товариством,    а  значить  і  дати 
кожному можливість відчути себе більш захищеними.

 Розбудовувати Самооборону фермерів по всіх районах .
 Створити свій третейський суд, який би вирішував спори 

оперативно  та відповідно до законодавства. 

Фермери 
визначили 
пріоритети
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Наш «лікбез»

У грудніминулого року 
Верховна Рада і Кабмін 
активно зайнялися 
переписуванням 
земельного законодавства: 
від продовження 
мораторію на продаж 
землі та земельної 
децентралізації до зміни 
порядку реєстрації прав 
власності на землю та 
запуску системи онлайн-
реєстрації договорів оренди 
сільгоспземель.
Є також пропозиція від 
Президента країни про 
сплату податку з доходів 
фізосіб, що орендують 
землю с/г призначення за 
місцем реєстрації ділянки, 
а не так як зараз — за 
місцем реєстрації самого 
орендаря. Як очікується, 
це нововведення 
дозволить покінчити                 
з прихованою орендою 
землі без сплати податків. 
За попередніми оцінками, 
мова йде про 30% всіх 
земельних ресурсів 
України.

ЗА ЩО ПЛАТИМО
Земельні правовідносини регулює 

Земельний кодекс. Порядок внесення 
плати за землю, земельного податку і 
орендної плати — регламентується ст. 
269-289 Податкового кодексу.

З 2015 року плата за землю тракту-
ється Податковим кодексом (ст. 14) як 
обов’язковий платіж у складі місцево-
го податку на майно, який стягується у 
формі земельного податку або оренд-
ної плати (якщо мова йде про ділянки 
державної і комунальної форми влас-
ності).

«Базою оподаткування є норма-
тивна грошова оцінка землі (НГО), з 
урахуванням коефіцієнта індексації, а 
в разі відсутності такої оцінки, площа 
земельних ділянок», — уточнив керую-
чий партнер адвокатського об’єднання 
«Suprema Lex», адвокат Віктор Мороз.

Як пояснила фінансовий аналітик 
EternaLaw Зоя Кравченко, індекс ін-
фляції за 2016 рік, який використову-
ється для визначення коефіцієнту ін-
дексації, застосовується із значенням:

для сільгоспугідь (ріллі, багаторіч-
них насаджень, сіножатей, пасовищ та 
перелогів) — 100 %;

для земель несільськогосподар-
ського призначення — 106 %.

Тобто для розрахунку земельного 
податку на 2017 рік до НГО потрібно 
було застосовувати такі коефіцієнти:

для сільгоспугідь — 1,0;
для інших земель — 1,06.
Нормативна грошова оцінка про-

водиться за рішенням органу вико-
навчої влади або органу місцевого са-
моврядування. Вона проводиться не 
рідше ніж раз на 5-7 років для земель 
у межах населених пунктів незалежно 
від їх цільового призначення, а також 
сільськогосподарських земель за ме-
жами міст і сіл. Для інших земель за 
межами населених пунктів цей інтер-
вал — 7-10 років.

Зокрема, порядок оцінки сільгосп-
земель затверджено наказом Мінагро-
проду №262 від 23 травня 2017 року, 
а сама методика оцінки — постано-
вою КМУ №831 від 16 листопада 2016 
року. Довідку про оцінку землі видає 
місцеве відділення Держгеокадастра.

СКІЛЬКИ ПЛАТИТИ
Ставка податку на земельну ділян-

ку, нормативна грошова оцінка якої 
проведена, встановлюється місцевими 
радами у розмірі не більше 3% від та-
кої оцінки. Для земель загального ко-
ристування (дороги, проїзди, парки, 

ЗЕМЕЛЬНІ податки

пляжі тощо у зоні населених пунктів) 
— не більше 1% від оцінки.

Для сільгоспугідь застосовується 
вилка ставок: не нижче 0,3%, але не 
більше 1% від нормативної оцінки зем-
лі (до 1 січня 2017 року нижня межа не 
встановлювалася).

При цьому для підприємств, які 
мають держакти на постійне земле-
користування, застосовується макси-
мальна ставка 12% від НДО, за винят-
ком земель комунальної та держав-
ної форм власності. Враховуючи, що 
Земельний кодекс (ст. 92) дає право 
постійного користування тільки дер-
жпідприємствам і комунальним ком-
паніям, ця норма фактично змушує 
компанії або оформляти землю у влас-
ність, або укладати договір оренди.

«Якщо землі знаходяться в по-
стійному користуванні приватно-
го бізнесу, ставка податку буде не 
більше 12%. Розмір орендної плати 
встановлюється договором оренди, 
але він не може бути нижчим за 
ставку земельного податку, встанов-
леного для такої категорії земель і не 
може бути вищим, ніж 12%», — по-
яснив UBR.ua юрист ЮФ ILF Арсен 
Бучковський.

Річна сума платежу (п. 288.5 ПК) 
не може бути меншою за розмір зе-
мельного податку, встановленого для 
відповідної категорії земельних діля-
нок на конкретній території. Гранич-
ний розмір орендної плати (12% НГО) 
може бути перевищений тільки в разі 
визначення орендаря на конкурентних 
засадах.

При розташуванні земельної ділян-
ки за межами населеного пункту і від-
сутності оцінки, ставка податку на зем-
лю встановлюється у розмірі не біль-
ше 5% від НГО одиниці площі ріллі по 
конкретній області. Для сільгоспугідь 
знову-таки не менше 0,3%, але не біль-
ше 5% від оцінки одиниці площі ріллі 
по області.

ХТО ПЛАТИТЬ
При визначенні податкових зо-

бов’язань власника земельного паю 
необхідно враховувати, чи є він фізич-
ною \або юридичною особою, крім 
того, існують особливості при сплаті 
земельного податку платниками єди-
ного податку.

Земельний податок сплачують 
власники ділянок та земельних часток 
(паїв), а також постійні землекористу-
вачі.

Як розповів Віктор Мороз, нараху-
вання земельного податку для фізосіб 
проводиться до 1 липня і надсилається 
у вигляді податкових повідомлень, а 
оплата повинна бути здійснена протя-
гом 60 днів з дня вручення податково-
го повідомлення. Земельний податок 
нараховується за місцем знаходження 
ділянки.

В аналогічному порядку здійсню-
ється нарахування фізичним особам 
орендної плати за земельні ділянки 
державної і комунальної власності та 
визначаються строки її сплати (п. 288.7 
ст. 288 ПКУ).

«При цьому фізичні особи-під-
приємці при сплаті податку за зем-
лю можуть скористатися механізмом 
спрощеного оподаткування з оплатою 
фіксованого єдиного податку», — роз-
повів Віктор Мороз.

Юридичні особи щорічно само-
стійно розраховують розмір плати за 
землю станом на 1 січня нового року 
(п. 286.2 ПК) для подання звітності. Як 
пояснив Арсен Бучковський, компанії 
самі зобов’язані подати декларацію 
щодо земельного податку не пізніше 

20 лютого з розбивкою річної суми рів-
ними частками за місяцями.

Якщо фізична особа здає пай в 
оренду, плата за землю здійснюється у 
формі орендної плати, зазначеної в до-
говорі, однак фактично вона не може 
бути меншою або більшою, ніж пода-
ток на землю.

«При цьому у власника землі ви-
никає дохід, з якого має бути сплаче-
ний податок з доходів фізичних осіб 
(ПДФО) в розмірі 18% і військовий збір 
1,5%», — наголосив Віктор Мороз.

За словами Арсена Бучковського, 
якщо юрособа орендує землю у фізо-
соби, то орендар зобов’язаний утри-
мати та сплатити податок з доходу 
орендодавця в ролі його податкового 
агента.

«Якщо фізична особа здає земель-
ну ділянку в оренду суб’єкту госпо-
дарювання, то подавати декларацію 
з податку на доходи їй не потрібно. 
Якщо здає в оренду іншій фізичній 
особі, то орендодавець зобов’язаний 
самостійно задекларувати свої дохо-
ди і самостійно заплатити ПДФО і 
військовий збір», — сказав він.

Орендна плата за землі держав-
ної і комунальної власності є однією 
з форм плати за землю і належить 
до місцевих податків у складі подат-
ку на майно, на відміну від орендної 
плати за землі приватної власності.

«Це обов’язковий платіж, який 
стягується з орендарів ділянки на 
підставі укладеного в установлено-
му порядку договору оренди», — 
підкреслила фінансовий аналітик 
EternaLaw Зоя Кравченко.

Слід пам’ятати, що фізособа-під-
приємець, будучи платником єдино-
го податку, не може здавати в оренду 
земельні ділянки площею більш ніж 
0,2 га. А підприємець на загальній 
системі оподаткування заплатить ті 
самі податки, що й фізичні особи.

ПІЛЬГИ І ШТРАФИ
При цьому щодо сплати земель-

ного податку встановлено низку 

пільг. Так, від його сплати звільня-
ються:

інваліди першої і другої групи;
громадяни, які виховують трьох і 

більше дітей віком до 18 років;
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких 

поширюється дія закону про статус 
ветеранів війни;

постраждалі від наслідків аварії 
на ЧАЕС.

Як пояснив юрист ТОВ «ЮКК Де-
Юре» Владислав Мартинчук, всі ці 
пільги діють не більше ніж на одну 
земельну ділянку за кожним з видів:

для ведення особистого селян-
ського господарства — у розмірі не 
більше 2 га;

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку (присадибна ді-
лянка): у селах — 0,25 га, в селищах 
— 0,15 га, в містах — 0,1 га (10 соток);

 для індивідуального дачного бу-
дівництва — 0,1 га;

для будівництва індивідуальних 
гаражів — 0,01 га;

для ведення садівництва — 0,12 га.
«Якщо у фізичної особи більше 

однієї земельної ділянки, вона по-
винна подати до податкової заяву 
і вказати, яку із земельних ділянок 
буде звільнено від податку», — пояс-
нив Арсен Бучковський.

Крім того, у разі передачі фізич-
ною особою земельного паю в орен-
ду платнику єдиного податку 4-ї 
групи (сільгосппідприємства), така 
особа звільняється від сплати подат-
ку за дану земельну ділянку. Але це 
не поширюється на сплату орендної 
плати — умови її сплати регулюють-
ся договором оренди.

«Платники 4 групи єдиного по-
датку не сплачують земельний по-
даток за земельні ділянки сільсько-
господарського призначення, що 
перебувають у їхній власності, однак 
варто відзначити, що такі земельні 
ділянки є базою для оподаткування 
єдиним податком», — зауважив Вла-
дислав Мартинчук.

Платники 1-3 групи єдиного по-
датку звільняються від сплати подат-
ку на земельні ділянки, які вони ви-
користовують у своїй господарській 
діяльності.

Також від сплати податку звільня-
ються санаторно-курортні та оздоро-
вчі комплекси, громадські організації 
інвалідів, підприємства та установи, 
організовані такими організаціями, 
бази олімпійської та параолімпій-
ської підготовки, навчальні заклади.

При цьому підприємства органі-
зацій інвалідів для отримання пільги 
повинні мати в штаті не менше 50% 
інвалідів і витрат на зарплату інвалі-
дам у розмірі не менше 25% від фон-
ду оплати праці.

За несплату податку у строк, 
за словами юристів, фізосіб чекає 
штраф у розмірі 10% суми боргу 
(при затримці до 30 днів) або 20% 
при більшому терміні плюс пеня в 
розмірі 120% річних облікової став-
ки НБУ за кожен день прострочення.

Юросіб можуть оштрафувати за 
неподання декларації про плату за 
землю, за порушення порядку за-
повнення податкової декларації, за 
несвоєчасну сплату податку за зем-
лю, за порушення строків внесення 
орендної плати.

Костянтин СИМОНЕНКО.
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На порі, на часі

Сторінку підготував Іван ЗЕМЛЯНИЙ.

Догляд за садовою ділянкою у лютому

ТРИВАЛІ лютневі відлиги можуть нашкодити і 
іншим плодово-ягідним культурам. Необхідно 
стежити, щоб на плантаціях суниці садової не 

застоювалася тала вода, інакше при її замерзанні 
виникне гостра нестача кисню в зоні коренів, і 
рослини загинуть. Оголені безсніжні ділянки 
суничника та інших багаторічних культур утеплюють 
сухим торфом, соломою, перепрілим гноєм. Самі 
рослини вкривають хвоєю або іншим відповідним 
матеріалом. 
У квітнику проводять аналогічні операції: при 
необхідності викопують канавки для стоку 
води (особливо в зоні посадки цибулинних 
культур - тюльпанів, нарцисів та інших рослин),                                         
а пагони зимуючих багаторічників, що оголилися  
прикривають. 
Нерідко плодові дерева потрапляють під час цвітіння 
під пізні заморозки. Щоб уникнути пошкоджень 
квітучих бруньок, деякі садівники практикують в 
січні-початку лютого (при нормальному промерзанні 
ґрунту) наступний прийом, що затримує їх цвітіння. 
Утрамбовують сніг під кроною плодового дерева, що 
знаходиться ще в стані повного спокою, і виливають 

ЛЮТИЙ МІНЛИВИЙ: 
то січнем потягне, 

то березнем прогляне

кілька відер води на утрамбований сніг. Новоутворена 
крижана кірка зберігається значно довше, ніж сніг, і 
дерево починає вегетацію дещо пізніше звичайного, 
а, значить, і цвітіння, тому воно як би «йде» від пізніх 
заморозків. 
У цей період треба обійти ділянку, намітивши 
план ремонту старих і влаштування нових доріжок, 
сходинок, альтанок, водойм, щоб завчасно придбати 
для цих цілей будівельний матеріал. Тим садівникам, 
які тримають на своїй ділянці хвойні культури, не 
завадить прикрити їх від сонячних променів, які з 
кожним днем стають більш пекучими. 
На садових ділянках продовжують роботу по 
снігозатриманню за допомогою щитів, зрізаних 
гілок, дощок. З дерев сніг струшують за допомогою 
довгих жердин з розвилкою на кінці, оберненою 
мішковиною. До кінця лютого відбувається 
виснаження продовольчих запасів в коморах мишей, 
в результаті цього можливий їх вихід на поверхню 
ґрунту (під снігом). Від нашестя гризунів можуть 
постраждати в першу чергу молоді дерева. Щоб 
виключити це, важливо сніг після струшування 
ретельно відтоптати: тоді в через щільний шар миша 
не зможе їх під‘їсти. 
Любителям гарних газонів треба за потреби зняти 
з них надлишки снігу, щоб запобігти випріванню 
рослин (або, навпаки, накидати сніг на занадто оголені 
місця). 
Ще є й pобoти, які почали в січні. Спостерігають за 
станом дepeв. Піcля cильниx мopoзів cтaвлять гілки 
на відрощування, щоб своєчасно виявити ступінь 
підмерзання та на основі цього внести корективи в 
план обрізки. 
З наближенням весни синички та інші корисні птахи 
починають на садово-городніх ділянках активний 
пошук комах, одночасно виглядаючи собі майбутнє 
місце для гніздування і виведення пташенят. З цієї 
причини треба поквапитися, якщо ще не встановлені 
годівниці для цих корисних птахів, щоб «закріпити» 
їх на ділянці. 

Р

НА СТРІТЕННЯ, за народними 
уявленнями, зима іде туди, де 

було літо, а літо - де була зима. До-
рогою вони зустрічаються і розмов-
ляють між собою: 

- Боже, поможи тобі, зимо! - 
каже літо. 
- Дай, Боже, здоров’я! - 
відповідає зима. 
- Бач, зимо, - дорікає літо, - що 
я наробило і напрацювало, ти 
поїла і попила! 
За народним віруванням, літо 

зустрічається з зимою двічі на рік: 
на Стрітення - 15 лютого - та в день 
святої Анни - 22 грудня. В народі уяв-
ляли, що навесні Зима - стара баба, а 
Літо - молода дівчина.

На Стрітення Зиму веде попід 
руки старий дід Мороз, вона зігну-
лася, трясеться і ледве йде. Кожух 
на бабі Зимі полатаний, чоботи 
подерті, а в хустці на голові миші 
діри погризли, і з тих дір сиве во-
лосся стирчить. У руках Зима несе 
надщерблений кошик з льодом, а 

Стрітення
З  діда-прадіда

П’ятнадцятого лютого 
- свято Стрітення, в народі 
«Стрічання», «Громиця», 
«Зимобор», яке 
відзначають через 
сорок днiв пiсля 
Рiздва Христового.

через плечі у неї - порожнісінька 
торба. 

У Літа вінок на голові, сорочка, 
квітами мережена, зелена плахта, - 
весела і вродлива дівчина. Літо несе 
в руках серп і сніп жита та пшениці. 

При зустрічі стара Зима і мо-
лоде Літо сперечаються між собою 
- кому йти, а кому вертатися? Якщо 
до вечора стане тепліше - Літо перес-
перечало Зиму, а якщо холодніше 
- Зима. «…Та як би вона (зима) вже 
там не хвицалась, а як літо посміх-
неться, то сонце засяє, вітер повіє і 
земля проснеться!» - зазначає Олек-
са Воропай у книзі «Звичаї нашого 
народу» про зустріч літа з зимою.

У цей день в церквах України свя-
тили воду та свічі. Посвячені на Стрі-
тення свічки звалися «громичними», 
бо їх запалювали і ставили перед об-
разами під час грози, щоб оберегти 
людей і худобу від грому.

Коли святили в церкві воду, селя-
ни набирали тієї води в нову - ще не 
вживану - посудину, приносили до-
дому і пильно берегли. Цій воді при-
писувалась магічна сила. За народ-
ним уявленням, це - цілюща вода. 
Нею натирали хворі місця і вірили, 
що «поможе». Найкраще ця вода 
ніби помагала від «пристріту» - від 
хвороби, що її спричиняло «погане» 
око. 

Колись, як чумак виходив у до-
рогу, господар давав йому хліб, сіль 
і кропив стрітенською водою волів, 
воза і самого чумака, примовляю-
чи: «Боже тебе збережи!». Так само і 
батько відряджав сина на війну, скро-
плюючи стрітенською водою на щас-
ливе повернення.

Господарі ворожили, виставля-
ючи на ніч тарілку з зерном на двір. 
Якщо ранком є роса - на врожай, нема 
-не буде врожаю. 

Стрітенська свічка оберігає впродовж року
Традиція освячувати 
свічки походить зі 
стародавнього звичаю 
влаштовувати у день Стрітення 
ходу із запаленими свічками 
(на зразок хресного ходу). 
Потім з’явилося повір’я, що ці 
свічки охороняють житло від 
удару блискавки.

СПРАВЖНЯ Стрітенська свічка 
має бути виготовлена з чистого 

бджолиного воску. Головна її сила — 
у щирій молитві. І тоді, як вважають 
віруючі люди, вона приносить мир і 
спокій у наші душі при життєвих не-
гараздах.

Стрітенську свічку запалю-
ють під час хвороби, також можна 
запалювати під час молитви та свят-
кової трапези в особливі для людини 
дні: день народження, День ангела 
(іменини), великі церковні свята.

Стрітенською свічкою обкурю-

вали хворих і немічних, породіль 
під час важких пологів, дітей від пе-
реляку, корову з телятком від пога-
ного ока. Якщо боліли зуби, радили 
її кусати й гризти. Громничкою об-
курювали всю господу під час епі-
демій та інфекційних захворювань, 
діжу, коли вперше розчиняли тісто 
з борошна нового врожаю, худобу 
перед вигоном на пашу. Брали її з 
собою «на щастя» на першу оранку 
й зажинки.

,

,
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РЕКЛАМА

Р ецепти на Масляну
Триває Масляний тиждень. Пропонуємо 
пару оригінальних рецептів млинців.

Манні млинці з бананами
Інгредієнти: 1/2 ст. борошна, 1/2 ст. манної 
крупи, 3 ст. молока, 2 жовтки, 30 г вершкового 
масла, олія, дрібка солі і цукру.
Начинка: 4 банани, 50 г вершкового масла, 2 ст. 
л. цукрової пудри, сік і цедра половини лимона 
Як готувати: Скип'ятіть молоко і зваріть в 
ньому манну кашу. У готову кашу додайте 
вершкове масло, зніміть з вогню і дайте пов-
ністю охолонути. Просійте борошно, додайте 
цукор, сіль, манну кашу, жовтки. Добре збийте 
тісто міксером.

Смажте млинчики на добре розігрітій сковоро-
ді на олії протягом 1,5-2 хвилин з кожного боку.
Приготуйте начинку. Для цього розімніть 
банани, додайте вершкове масло, цукрову 
пудру, цедру і сік лимона. Перемішайте. На 
кожен млинець викладіть по 1-2 ст. л. начинки і 
заверніть трубочкою.
Перекладіть млинці в змащену маслом форму 
і запікайте протягом 15 хвилин при 190 граду-
сах.

Млинці з маком
Для млинців: 200 г борошна, 0,5 л молока, 2 
яйця, 1 ст. ложка цукру, 3 ст. ложки олії, щіпка 
солі.

Для начинки: 200 г маку, 2 ст. ложки меду, 100 
мл молока, 1 ст. ложка вершкового масла, 7 г 
ванільного цукру.
Приготуйте макову начинку.  Запарте мак 
окропом, потім злийте воду. Дайте маку трохи 
охолонути і розітріть у блендері або в спеціаль-
ному посуді - макітрі - до білого кольору.
До отриманої макової маси додайте ваніль і 
мед.
Приготуйте млинці.  Збийте яйця з цукром, ва-
нільним цукром і сіллю. Потім додайте молоко, 
олію і перемішайте.
Додайте борошно і перемішайте. Тісто по кон-
систенції має бути, як рідка сметана.
Розігріту сковороду змастіть олією. Налийте 

на її середину тісто і, акуратно повертаючи 
сковороду, рівномірно розподіліть його по всій 
площині.
Смажте млинець 1-2 хв. до утворення скорин-
ки. Потім перегорніть млинець на інший бік, 
смажте ще кілька секунд і знімайте млинець зі 
сковороди.
З одного боку на млинець рівномірно розподі-
літь макову начинку і загорніть кожен млинець 
у вигляді рулету.
Казанок змастіть олією і викладіть у нього 
млинці з маком, перекладаючи кожен шар 
шматочками вершкового масла.
Відправте млинці в попередньо розігріту до 
120-150°С духовку приблизно на півгодини.

ПЕРЕВАГИ
 ІСПАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
Ситуація з вовчком в Іспа-

нії є класичним прикладом, як 
часте повернення соняшнику 
на колишнє місце ще в 1995-
1996 рр. привело до утворен-
ня нових, більш вірулентних 
біотипів паразита, що вразив 
усі стійкі гібриди. На сьогодні 
в Європі існують 8 рас вовчка 
(A, B, C, D, E, F, G, H), які відріз-
няються по вірулентності та 
агресивності до сортів і гібри-
дів соняшнику. Три останніх з 
них є найбільш вірулентними, 
вони були виявлені спочатку 
в Іспанії (1995-1996 рр.), потім 
в Румунії (1997 р.) і Туреччині 
(2006 р.).

У той же час Іспанія - одна з 
найтепліших країн Західної Єв-
ропи. Середньорічна кількість 
сонячних днів складає від 260-
ти до 285-ти. А у випаданні опа-
дів тут чітко виділяються два 
сезони: 

- у період з жовтня по бере-
зень випадає до 100 мм опадів 
в місяць;

 - з квітня по вересень мен-
ше 30 мм, причому в липні і 
серпні дощі бувають украй рід-
ко. 

Для сухої Іспанії найбільш 
типові червоноземні ґрунти. 
Через сухість клімату вони за-
звичай малопотужні. У цих не-
простих кліматичних умовах, 
ускладнених проблемою вовч-
ка, селекціонери виконують 

При купівлі 100 п. ед. одиниць 
соняшнику Mirasol за цінами, 
що діють на момент купівлі 

Насіння соняшнику 
іспанської селекції
Mirasol Seed - провідна селекційна компанія Іспанії з 

більш ніж 30-ти літнім досвідом виробництва насіння 
соняшнику. Усі етапи виробництва, починаючи з роботи 

над генетикою і закінчуючи обробкою та фасуванням 
свого продукту, компанія працює на території ЄС.

копітку роботу, щоб отримати 
надійний результат.

Досвід, отриманий в Іспанії, 
цінують у всьому світі. Іспан-
ські селекціонери створюють 
кращі гібриди для найбільших 
світових насіннєвих компаній, 
у руках яких зосереджені 90 
відсотків ринку продажу гібри-
дів соняшнику.

 Іспанська селекція соняш-
нику - це еталон стійкості до 
посухи і вовчка. 

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?
Mirasol Seed пропонує 

«know-how» для своїх клієнтів, 
які хотіли б мати високовро-

 Офіційний дилер ТМ  Mirasol Seed 
на території України - ПП «Родомир-Агро»:

 м. Дніпро, вул. Леоніда Стромцова (колишня Вакуленчука), 1.
Тел.: 068-68-41-741, 050-32-02-624, Любов.

Акції від виробника насіння 
соняшнику Mirasol Seed

та з 100% передоплатою 
ви отримуєте сертифікат 
від турагенства «Ірма 
Тур» номіналом 1000 у. о. 
За кожну куплену партію 
понад 100 посівних одиниць 
до вартості путівки 
нараховується ще 10 у.о. 
Учасник акції вибирає тур 
на власний розсуд у межах 
нарахованої суми. 

Дві п. од. НАСІННЯ  
У ПОДАРУНОК 

При купівлі від 20 посівних 
одиниць соняшнику Mirasol 
клієнтові надається                           
в подарунок 2 посівні 
одиниці соняшнику з лінійки 
гібридів Mirasol. Для участі 
в акції необхідно придбати 
посівний матеріал соняшнику 
виробника Mirasol Seed в 
кількості від 20 посівних 
одиниць за цінами, що діють 
на момент купівлі, і з 100% 
передоплатою.

ТУР У ПОДАРУНОК

При купівлі соняшнику Mirasol 
за цінами, що діють, та  з 100% 
передоплатою ви отримуєте 
в подарунок: 
від 50 п. ед. - Apple iPhone 7 
від 75 п. ед. - Apple iPhone 8 
від 100 п.ед - Apple iPhone X 

Аpple iPhone 7/8/X 
У ПОДАРУНОК

жайні гібриди соняшнику стій-
кі до ґрунтової і повітряної по-
сухи, новим агресивним расам 
вовчка, що мають комплексну 
толерантність до хвороб, воло-
діють стійкістю до гербіцидів 
імідазолінової групи, так само 
до гербіцидів, що містять трібе-
нурон-метил. 

Mirasol Seed - це автор-
ський продукт, розроблений 
кращими селекціонерами Іс-
панії. Компанія контролює усі 
ключові етапи виробництва 
- від роботи над генетикою до 
обробки і фасування насіння. 
Вникає в усі процеси і приді-
ляє увагу дрібницям, що, як 
правило, і визначають еталон 
продукту та його виняткову 
якість.

Компанія Mirasol Seed упро-
довж 3-х років досліджувала 
свій посівний матеріал в Укра-
їні на сільськогосподарських 
дослідних станціях, а також на 
товарних посівах. Досліджен-
ня показали виняткову якість 
продукції Mirasol Seed, вироще-
ної в умовах кліматичних зон 
України.

Відповідність «ціна-якість» 
дозволяють Mirasol Seed успіш-
но конкурувати на світовому 
ринку виробництва і продажу 
насіння соняшнику.

 Mirasol Seed - це високо-
якісне насіння соняшнику за 
розумною ціною, вироблене на 
території ЄС.
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