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Отримати гроші із цьогорічних
дотацій фермерам буде складно
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бінеті Міністрів не затвердили
механізм видачі грошей. Тому
поки що задекларовані суми
залишаються лише наміром.
Станом на 1 січня в Україні
працює 79 тисяч агропідприємств. Із них 29 – це великі холдинги, 8 тисяч – малі та середні
підприємств. Фермерських господарств – 33 тисячі. До 2017
року всі перелічені категорії
аграріїв користувалися пільгами зі сплати ПДВ. Торік запрацювала нова система. ПДВ
відшкодовується лише експор-
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Щоб отримати подарунок, необхідно надіслати копію
передплатної квитанції (абонемента з відбитком
календарного штемпеля) на адресу редакції:
ТОВ «Рідне село Україна», а/с 166, м.Київ, 01001.
На передплатній квитанції мають бути вказані прізвище, ім’я, по
батькові передплатника, адреса та контактний телефон.
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Оздоровлення
організму після свят
та лікування енурезу

на садівництво
У державний бюджет на 2018
рік заклали 6,3 мільярда гривень на дотації агропромислового комплексу. Це більш
ніж втричі більше порівняно
з минулим роком. Найбільше
із заявленої суми – 4 мільярди
гривень – мають надати на розвиток тваринництва. На розвиток фермерства та компенсацію за купівлю української
сільськогосподарської техніки
– по 1 мільярду гривень. На
садівництво передбачено 300
мільйонів гривень. Проте в Ка-
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терам, а держава дотує сільгоспвиробників. Торік сума дотацій становила два мільярди
гривень. Але розподілена вона
була нерівномірно – 809 мільйонів гривень, або 42 відсотки всієї суми, отримала одна
компанія – Миронівський хлібопродукт олігарха Юрія Косюка. Ще 142 мільйони гривень,
отримала компанія «Авангард», яка займається експортом зерна. Решту розділили
між агрохолдингами. До малих
фермерів не дійшло ні копійки.

– Грубо кажучи, виробники
м’яса та птиці експортували
свою продукцію щомісяця й
звітували про податки. А фермери звітують наприкінці року,
коли зберуть урожай. До того
часу, як його зібрали й продали, почали блокувати податкові
накладні. Поки в уряді розібралися із цим, фактично заморозили систему, – каже Валерій
Коктюх, фермер із Полтавщини.
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Молоко в селян прийматимуть
Із 1 січня цього року молокозаводи мали припинити купувати молоко в селян. Потім
цю дату перенесли на 1 липня,
щоб селяни мали час створити молочні кооперативи і вже
в них молокозаводи забирали
б молоко. Це нововведення
мало прийти в українські села
у зв’язку з укладеною Угодою
про Асоціацію з Євросоюзом.
За Угодою, молокозаводи можуть переробляти молоко
тільки трьох ґатунків: екстра,
вищого та першого, а молоко,
куплене в людей, які тримають
одну чи кілька корів, вважається другосортним. Оскільки
немає належних умов утримання та доїння, за якими молоко можна прирівнювати до
вищого, ніж другий ґатунок.
Це неабияк наполохало як самих селян, адже для більшості
продаж молока молокозаво-

дам – це чи не єдиний і основний прибуток, так і самих
переробників. Адже 25 відсотків молочного ринку України
– це молоко саме від селянодноосібників. Молокозаводи
ризикували залишитися без
сировини. Проте обмеження
щодо закупівлі молока другого сорту в населення в Україні
скасовано. Про це повідомив
прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у ході засідання Уряду.
– Був сигнал щодо заборони
продажу молока другого сорту
населенням. Я хочу попередити – люди нехай вирощують худобу, спокійно продають молоко, і нехай ніхто їм не заважає.
Жодних заборон не може бути
в країні, – сказав Володимир
Гройсман.
Молоко в селян купуватимуть і після 1 липня, коли но-

вий стандарт набуде чинності.
Однак це молоко перероблятимуть не на молочні продукти, а
на корми для тварин або казеїн
тощо.
– Держава підтримуватиме підвищення якості молока. У межах держпрограм із
розвитку тваринництва та
фермерства селяни зможуть
об’єднуватися в кооперативи
та отримувати кошти на відповідне обладнання, – уточнив
Максим Мартинюк, перший
заступник міністра аграрної
політики та продовольства.
Впровадження кожного наступного кроку зі зміни вимог
до молока супроводжуватиметься аналізом розвитку ринку й ефективності державної
підтримки. Принаймні так запевняють чиновники.
Оксана ТУПАЛЬСЬКА

