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АГРАРНОМУ СЕКТОРУ ПОТРІБЕН КЕРІВНИК
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ!

На сьогоднішній день надзвичайно
гостро стоїть питання призначення
керівника аграрного відомства, керівни-
ка, який буде здатним реалізовувати
нову аграрну політику України, політики,
невід’ємною частиною якої стане реалі-
зація положень Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом.

Таким керівником міг би стати Іван
Томич, Президент Союзу сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів
України, багаторічний очільник Асоціації
фермерів та приватних землевласників
України (АФЗУ), свого часу Голова
Комітету ВРУ з питань аграрної політики
та земельних відносин.

Виходячи з цих позицій, ХХІV - й з’їзд
Асоціації фермерів та приватних земле-
власників України, який відбувся 14

лютого 2014 року в м. Києві с в о ї м
рішенням ухвалив запропонувати кан-
дидатуру Томича Івана Федоровича,
депутата та голову аграрного комітету
ВРУ 4-го скликання, Президента Союзу
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів України, Почесного прези-
дента Асоціації фермерів та приватних
землевласників України на посаду міні-
стра аграрної політики та продоволь-
ства України.

Окрім того, таке рішення підтримала
значна кількість громадських організа-
цій аграрного спрямування. 

Михайло Данкевич, 

Головний редактор газети

“Вісник Фермер України”

Детальніше на сторінці 6. 
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«Каталогу видань країни 2014 рік»
Вартість видання з доставкою:

1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;

6 міс. – 54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн

ХХІV З’ЇЗД АФЗУ – 
ВІДВЕРТА РОЗМОВА 

ОДНОДУМЦІВ!

СНАЙПЕР ВБИВ ВІКТОРА
ЧМІЛЕНКА, ФЕРМЕРА,
АКТИВНОГО УЧАСНИКА

КІРОВОГРАДСЬКОГО АВТО-
МАЙДАНУ ТА ЄВРОМАЙДАНУ

Приблизно об 11.10, 20 лютого, у Києві на Майдані
Незалежності пострілом снайпера було вбито актив-
ного учасника Автомайдану Віктора Чміленка. Про це
друзів Чміленка повідомив його товариш Олексій
Цокалов.

Віктор Іванович Чміленко фермер Бобринецького
району Кіровоградської області, активний учасник всіх
громадських акцій на терені України.

Асоціація фермерів та приватних землевласників
України, Союз сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів України та редакція газети «Вісник
Фермер України» висловлюють щире співчуття родині
загиблого.

Ми знайшли в архівах матеріал Віктора, який він
надсилав до АФЗУ, і пропонуємо увазі читачів на сто-
рінці 2 видання.

Окрім того, за офіційною інформацією в протисто-
яннях останніх днів загинуло 65 активістів
Євромайдану.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!

Жоден із громадських рухів у нашому
суспільстві не є сьогодні таким принципо-
вим, консолідованим, конструктивним і
самодостатнім, як фермерський. Як
міфічний Антей, він набирається життєвої
сили від землі, натомість віддаючи їй
свою невтомну працю і зрошуючи своїм
потом. Фермери – єдиний різновид укра-
їнського селянства, якому не байдуже,
що станеться з даними нашій країні
Богом родючими землями, яким буде

українське село і що їстиме наш народ
через кілька років, десятиліть і надалі.
Землероби – не політики, в своїй діяльно-
сті вони уникають пустослів’я і псевдо-
патріотичної риторики, проте реалії сьо-
годення не залишають їх байдужими,
відокремленими від тих революційних
перетворень, які відбуваються в нашому
суспільстві.

Про що говорили делегати на З’їзді та
в кулуарах – на сторінках 3 - 5 видання.
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Заслухавши і обговоривши питання порядку
денного, делегати ХХІV з’їзду Асоціації фермерів
та приватних землевласників України 

КОНСТАТУЮТЬ:
що в Україні відбувається погіршення умов для

фермерського господарювання внаслідок чого кіль-
кість фермерських господарств за останні три роки
значно скоротилася. Таке відбулося через низку при-
чин, як то: значне ускладнення земельних відносин,
посилення адміністративного тиску на фермерів, від-
сутність державної підтримки, нерівноправність умов
для діяльності фермерів та  великих агро холдингів та
надання останнім пріоритетності розвитку, рейдерсь-
кі захоплення фермерських господарств, незаконний
тиск з боку контролюючих фіскальних органів держави
та агро холдингів. 

Подальший шлях розвитку таких тенденцій є
загрозливим для держави.

Без невідкладних кардинальних змін у державній
аграрній політиці кризові явища набудуть незворотно-
го характеру, що може призвести до загрози продо-
вольчої безпеки та створити підстави втрати еконо-
мічної незалежності держави (зубожіння сільського
населення, прискорення зменшення його кількості). 

Виходячи з цих позицій, ХХІV - й з’їзд  Асоціації
фермерів та приватних землевласників України  

УХВАЛИВ:
1) Роботу Ради та президента АФЗУ у звітному

періоді визнати задовільною.
2) Акт ревізійної комісії АФЗУ про фінансову діяль-

ність Ради АФЗУ за звітний період затвердити.
3) Президентові і Раді АФЗУ, керуючись рішеннями

ХХІV-го з’їзду:
- спрямувати діяльність Ради АФЗУ на покращення

роботи обласних та районних організацій;
- посилити організаційну роботу для здійснення

практичних заходів щодо підвищення ролі і авторитету
АФЗУ та її регіональних структур, надавши їм мето-
дичну і практичну допомогу в забезпеченні виконання
ними статутних вимог.

4) Членам Ради, головам АФЗ АР Крим, обласних
та районних АФЗ, постійно здійснювати громадський
контроль за діяльністю місцевих органів влади.

5) Президенту АФЗ АР Крим, головам обласних
АФЗ під персональну відповідальність організувати
сплату членських внесків поквартально, та виписку
газети «Вісник Фермер України». 

6) Провести  XXV з’їзд АФЗУ 15 лютого 2015 року.
7) Президенту АФЗ АР Крим, головам обласних

АФЗ ширше застосовувати  комп’ютерні технології,
розробити сайти обласних та районних організацій,
налагодити  обмін інформацією з виконавчою дирекці-
єю АФЗУ.

8) Затвердити кошторис АФЗУ та план заходів
АФЗУ на 2014 рік.

9) Редакційній комісії з’їзду узагальнити подані
місцевими АФЗ пропозиції та з метою їх реалізації під-
готувати та направити звернення з наступними вимо-
гами 

До Президента України:
- забезпечити виконання всіма гілками влади

Законів України „Про пріоритетність соціального роз-
витку села та агропромислового комплексу в народ-
ному господарстві”, „Про фермерське господарство”,
„Про особисте селянське господарство” та ряду інших
життєво важливих законів для селян;

- доручити Уряду України: підготувати законо-
проект, який передбачав би спрощену систему опо-
даткування шляхом запровадження єдиного податку
для фермерських господарств;

- не допустити економічно необґрунтованого збіль-
шення фінансового навантаження за земельні ділян-
ки, що знаходяться у користуванні фермерських гос-
подарств;

- забезпечити виконання законів щодо захисту
внутрішнього ринку від неякісних імпортних продуктів
харчування та забезпечити належний митний конт-
роль за контрабандним ввезенням сільськогоспо-

дарської продукції на територію України;
- забезпечити виконання комплексної програми

розвитку сільськогосподарської обслуговуючої коопе-
рації; 

- при підготовці до відзначення державними наго-
родами працівників сільського господарства обов’яз-
ково враховувати заслуги та досягнення фермерів у
галузі виробництва чи переробки сільськогосподарсь-
кої продукції;

- призначити Міністром аграрної політики
України Томича І.Ф.;

- Указом Президента встановити професійне свято
– День фермера, який відзначати щорічно 19 червня.

До Верховної Ради України:
- внести зміни до Конституції України якими

визначити фермерський устрій як основний напрямок
розвитку аграрного сектора економіки та передбачи-
ти надання щорічної державної підтримки розвитку
сільських територій;

- внести зміни до Земельного кодексу України (до
ст. 121), якими надати фермерам та членам фер-
мерських господарств право на передачу у приватну
власність земель, що були надані їм у постійне кори-
стування, чи довічне успадковане землеволодіння; 

- законодавчо заборонити іноземним громадянам,
юридичним особам користуватися землями сільсько-
господарського призначення в Україні, а передачу
земель іноземцям вважати антинародною, осіб що
здійснюють дану політику зрадниками України;

- при прийнятті Державного бюджету забезпечити
фінансування програм щодо підтримки розвитку фер-
мерських господарств та сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації.

До Кабінету Міністрів України:
- при перегляді та внесенні змін до Державного

бюджету на 2014 рік передбачити кошти для розвитку
фермерських господарств в розмірі 1,2 млрд. грн.
включаючи фінансування державних програм підт-
римки фермерських господарств у розмірі 700 млн.
грн. та 500 млн. грн. для сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів; 

- законодавчо встановити спрямування податків і
зборів бюджетів до місцевих громад;

- унеможливити зловживання у діяльності
Державного земельного банку при розпорядженнями
землями державної власності. Землі державної влас-
ності надавати в оренду тільки для створення нових
фермерських господарств молодими громадянами до
35 років, які отримали аграрну освіту, або набули
досвіду в інших господарствах і мають відповідний
стаж роботи в галузі;

- відмінити технічний огляд сільськогосподарської
техніки;

- Постанову Кабінету Міністрів України від 02
листопада 2011 року № 1134 «Про затвердження
Порядку розроблення проектів землеустрою, що
забезпечують еколого економічне обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь” відмінити;

- при внесенні змін до Державного бюджету перед-
бачити кошти для компенсації втрат фермерських гос-
подарств від посухи 2013 року та за зрошення;

- реєстрацію договорів оренди земельних паїв між
фермерами та землевласниками покласти на сільські
та селищні ради та встановити ціну за реєстрацію
одного договору не  більше 2 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян;

- на законодавчому рівні передбачити диференці-
йований принцип надання державної підтримки сіль-
ськогосподарським товаровиробникам, поклавши в
його основу принцип: чим більше господарство – тим
менша державна допомога;

- розробити та законодавчо закріпити спрощену
процедуру відведення, проектування та будівництва
фермерами житлових будинків, господарських буді-
вель та споруд для створення фермерських госпо-
дарств з відокремленими фермерськими садибами на
землях цих господарств; 

- законодавчо врегулювати
пересування сільськогоспо-
дарської техніки та агрегатів

автомагістралями в період сезонних польових робіт,
де передбачити безкоштовне сприяння в організації
безпеки руху цієї техніки з боку Державтоінспекції;

- реформувати структуру Міністерства за для
сприяння розвитку фермерства, особистих селянсь-
ких господарств, сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів;

- внести зміни до Постанови КМУ від 25 серпня
2004 року № 1102 за якими розподіл коштів державної
підтримки фермерських господарств проводити за
результатами конкурсу регіональних комісій обласних
відділень Укрдержфонду підтримки фермерських гос-
подарств.

Дану Ухвалу направити Президенту України, Голові
Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України,
Міністру аграрної політики та продовольства України
та Міністру економіки України.

Головуючий з’їзду,

Президент Асоціації фермерів та

приватних землевласників України

М.Миркевич

Секретар

О. Кирницький

Пам’яті Віктора Чміленко, вбитого

снайпером на Майдані Незалежності в

м. Києві 20 лютого 2014 року
Я фермер. Як і тисячі моїх колег вже вдесяте,

мабуть, брав участь в акціях проти прийняття закону
про купівлю – продаж сільськогосподарської землі і
з обуренням очікую кінцевого прийняття Верховною
Радою цього законопроекту.

Одразу скажу, що наші бобринецькі фермери у
цій боротьбі є чи не найактивнішими в Україні.

Іноді мої колеги – фермери не розуміють моєї
активності, байдуже спостерігаючи за моїми діями,
проте все частіше разом зі мною кидають свої спра-
ви, свої сім’ї, стають стіною коло Верховної Ради,
намагаючись достукатись до розуму та свідомості
нерадивих обранців народу.

Я господар на своїй землі, я влада у моїй держа-
ві. Бо я частинка українського народу, бо тут лягли в
землю діди мої. Ті хто зміг. Бо одного (хоч і віддав
колгоспу свою землю) за доносом заарештували
нібито за висловлювання проти колективізації. А
потому за рішенням трійки в Миколаївській області
розстріляли, бо в Кіровоградській на той час квота
(рознарядка) на розстріли була вичерпана. А друго-
го діда відправили на Соловки, звідки він так і не
повернувся.

Тому моя це земля і не буду жити по іншому, ніж
живу зараз. Усі разом ми відіб’ємось. Нас сьогодні
справді в Україні, таких як я, багато.

Але мене турбують байдужі люди, які мовчки
спостерігають за тим, що коїться в нашій країні.
Мене турбують незнайомі люди, які підписують ано-
німні листи проти активістів. Мене турбують міліціо-
нери – захисники справедливості, що потурають
злочинній, корумпованій владі.

І постають у мене перед очима мої діди.
Особливо той, по якому у Кіровоградській області
не вистачило квоти на розстріл, а тому був розстрі-
ляний по квоті Миколаївської області у 37 році (згід-
но з архівними довідками). Його найбільша провина
в тому, що був працьовитим, самодостатнім і був
власником двох коней . Невже ми взагалі не зміни-
лись? Ми готові служити та підслужувати, як і майже
століття тому, нездатні захистити дітей своїх від
штучного голоду, готові писати листи один на одно-
го, лиш би нас не рухали. А можливо тому, що хтось
замовив когось, а відмовити страшно або незручно.

Українці, коли ми станемо нарешті
людьми!?

Віктор Чміленко, фермер

ВІКТОР ЧМІЛЕНКО: 
ФЕРМЕР, АКТИВІСТ,

ПАТРІОТ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ

Ухвала  ХХІV з’їзду
Асоціації фермерів та приватних землевласників України

14 лютого 2014 року       м. Київ 
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ХХІV З’ЇЗД АФЗУ – 
ВІДВЕРТА РОЗМОВА ОДНОДУМЦІВ!

Фермери зі стажем не забули тих часів, коли їх
намагалися відвернути від землі, нацьковували на них
селян, які після розвалу колгоспів позбавилися звично-
го напівледачого існування та нібито гарантованого
хліба насущного. Засукавши рукава, невтомні трударі
тоді заходилися відвойовувати у бур’янів гектар за гек-
таром занедбаних земель, вирощували на них пристой-
ні врожаї. Вони ніколи не бачили від держави ані поша-
ни, ані справжньої підтримки, як їхні європейські коле-
ги; влада нагадувала про себе хіба що новими утисками
з боку винахідливих різночинців, які швидко зрозуміли,
що у фермерів немає імунітету проти корупції і з ними
можна не церемонитись.

ХХІV з’їзд Асоціації фермерів та приватних земле-
власників України, який щойно відбувся в Києві, пере-
конливо продемонстрував єдність цієї організації та її
принципове ставлення до тих подій, до яких призвела
наше суспільство грабіжницька практика знахабнілих
державних чиновників на всіх рівнях. Зокрема, учасни-
ки всеукраїнського фермерського форуму висловили
занепокоєння перманентним громадянським проти-
стоянням, яке розхитує й без того слабку державну
споруду, загрожуючи її повним руйнуванням. Адже
вони краще за будь-кого знають, що хліб не росте на
барикадах та руїнах. Пропонуємо читачам короткий
репортаж із фермерського з’їзду.

Доповідь Президента АФЗУ Миколи Миркевича
була небагатослівною, але змістовною, аргументова-
ною, чесною й переконливою. Зокрема, лідер українсь-
ких фермерів наголосив, що XXIV з’їзд АФЗУ прово-
диться в непростій політико - економічній ситуації, але
все те, що нині робиться, є подальшим утвердженням
фермерського руху в нашій державі – як самої ефектив-
ної та перспективної форми господарювання. Він
запропонував зібранню працювати конструктивно й
професійно, відверто висловити свої думки й побажан-
ня щодо покращення життя українського селянина, як у
подальшому будувати своє майбутнє та громадянське
суспільство, відроджуючи хліборобську славу України.

За словами доповідача, нинішній фермер серед
сільської громади, та й не тільки сільської, набирає
дедалі більшої довіри та авторитету, заслуговує шану та
повагу за успіхи, здобуті своєю невтомною працею. А
тому фермерський рух, фермерська справа живуть і
житимуть, бо дух вільного сільського господаря в крові

й генах працелюбних українців.
Микола Степанович нагадав, що започаткована

фермерами на початку 90 – х років минулого тисячоліт-
тя благородна хліборобська справа продовжується на
українській землі і дає свої добрі результати.

На зміну батькам приходять діти – досвідчені, амбі-
ційні, роботящі, готові боротися і продовжувати благо-
родну батьківську справу на землі. І готові це робити на
рівні новітніх європейських та світових технологій.

Для цього у нас є достатній організаційний та інте-
лектуальний потенціал. Сьогодні АФЗУ налічує у своєму
складі 25 обласних та понад 300 районних осередків,
об’єднує на добровільних засадах власників фермерсь-
ких та особистих селянських господарств, а також пра-
цівників сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів, інших недержавних підприємств та організа-
цій, які формують інфраструктуру і обслуговують фер-
мерські господарства.

В даний час АФЗУ реально захищає інтереси понад
40 тис. фермерських та 4 млн. особистих селянських
господарств. Це одна із перших великих громадських
організацій, яка з’явилась на пострадянському просторі,
коли стало зрозумілим, що для захисту інтересів селян
необхідні такі структури, які відповідали б вимогам рин-
кової економіки та змінам, що відбулися в суспільстві.

Адже саме аграрний сектор України з його базовою
складовою – сільським господарством – сьогодні є
системоутворюючим в національній економіці, формує
засоби збереження суверенності держави, її продо-
вольчу та економічну безпеку, забезпечує розвиток тех-
нологічно пов’язаних галузей національної економіки та
формує соціально - економічні основи розвитку сіль-
ських територій і українського села. Необхідно від-
значити, що сьогодні аграрний сектор, до складу якого
входить фермерство, є одним із основних бюджето-
утворюючих секторів національної економіки, частка
якого у зведеному бюджеті держави за останні роки
становить понад 15 %.

Президент АФЗУ чітко визначив ті головні пробле-
ми, які заважають подальшому розвитку фермерства і
над вирішенням яких АФЗУ повинна постійно працюва-
ти:

1 – земельне питання, на вирішення якого спрямо-
ваний проект Закону України «Про обіг земель сільсько-
господарського призначення;

2 – державна податкова політика;
3 – неналежна, а то й повна відсутність, державна

фінансова підтримка;
4 – схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів

України № 806 «Стратегія розвитку аграрного сектору
економіки України на період до 2020 року», що була
розроблена без врахування пропозицій та інтересів
фермерів;

5 – формування та регулювання цінової політики
держави на сільськогосподарську продукцію.

Доповідач наголосив, що наведений  перелік про-
блемних питань далеко не повний, насправді їх набага-
то більше. Але АФЗУ не очікує, коли вони зникнуть і на
фермерів посиплеться манна небесна: задля вирішен-
ня актуальних та невідкладних проблемних питань фер-
мерства проводилися планові й позапланові засідання
Ради АФЗУ та інші заходи. Багато уваги приділялося
питанням економічного та соціального характеру.
Зокрема, було підготовлено та направлено цілий ряд
звернень та листів до Президента України, Верховної
Ради, Кабінету Міністрів, Мінагрополітики та інших
владних структур, де відстоювалися інтереси фер-
мерства й кооперації, розвитку сільських територій та
соціальної інфраструктури села тощо.

Проте й досі невирішеними залишається низка важ-
ливих питань, серед яких:

- зміни концепції аграрної реформи та оподаткуван-
ня господарств аграрного виробництва;

- внесення змін до чинного законодавства щодо
фермерських господарств в частині норм Земельного
кодексу стосовно безоплатної передачі земельних
ділянок фермерам;

- запровадження механізму компенсації фермерсь-
ким господарствам витрат зі сплати транспортного
збору, який пов'язаний із придбанням паливно -
мастильних матеріалів для сільськогосподарської тех-
ніки, яка не використовує автомобільні шляхи;

- скасування процедури технічного огляду для сіль-
ськогосподарської техніки;

- введення єдиного сільськогосподарського податку

для дрібних та середніх (площею землі до 300 га) фер-
мерських господарств;

- створення сприятливих умов для подальшого роз-
витку інфраструктури села шляхом передбачення в
Держбюджеті коштів для компенсації витрат сільгосп-
виробників, здійснених ними на будівництво об’єктів
соціально - культурного та побутового призначення;

- зміни до процедури реєстрації договорів оренди,
за якими реєстрацію договорів оренди земельних діля-
нок між фермерами та землевласниками мають здій-
снювати сільські та селищні ради за фіксованою ціною
реєстрації одного договору – не більше одного чи двох
неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- формування державної цінової політики на сіль-
ськогосподарську продукцію;

- утворення державної цінової політики на мінераль-
ні добрива, засоби захисту, паливо-мастильні матеріа-
ли, насіння тощо;

- обговорення й коригування проекту Закону
України «Про обіг земель сільськогосподарського при-
значення»;

- формування бюджету та державної фінансової
підтримки фермерських господарств, податкової полі-
тики, розробка та внесення змін до чинної законодавчої
бази.

У звітному періоді також обговорювались питання
співпраці з Мінагрополітики та продовольства України
щодо надання державної підтримки фермерським гос-
подарствам та пошуку шляхів реалізації продукції фер-
мерів на внутрішньому ринку України.

Микола Степанович високо оцінив конструктивну
роль проведення розширених виїзних засідань Ради
АФЗУ, одне з яких відбулося 2013 року в м. Яремче
Івано-Франківської області. Захід, у якому брали участь
понад 120 осіб, був приурочений до Дня фермера, але
його справжня програма виявилася набагато ширшою.
Так, на базі фермерських господарств «Василишина»
Тисменецького району, «Прометей» Коломийського
району, «Земля» Надвірнянського району, за участю
керівників обласної та районних адміністрацій, кращих
керівників та спеціалістів господарств був проведений
цікавий семінар на тему: «Обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення», на якому вивчався кращий
досвід роботи в питаннях практичної реалізації сіль-
ськогосподарської продукції, особливостей застосу-
вання нової кадастрової системи, а також останніх тен-
денцій на ринку землі та її оподаткування.

Спілкуючись зі спеціалістами Держземагенства,
Державного земельного банку, науковцями, керівника-
ми господарств та практиками, керівниками госпо-
дарств, громадських організацій учасники заходу
дізналися багато нового для себе.

Прагнучи вирішувати проблемні питання та захи-
щаючи інтереси фермерства, АФЗУ, разом з її дирекці-
єю брала участь в міністерських нарадах, круглих сто-
лах, семінарах, громадських слуханнях, комісіях, висту-
пах в пресі, радіо та на телебаченні. Асоціація, як член
міжвідомчої робочої групи при Мінекономрозвитку з
логістичних витрат та підвищення ефективності експор-
ту зерна, у 2013/14 маркетинговому періоді відстоюва-
ла і відстоює, як би це не було важко, непросте питання
щодо цін на сільскогосподарську продукцію.

Асоціацією, її працівниками надавалась юридична
допомога, консультації членам АФЗУ, фермерам та
бажаючим стати фермерами.

Як відзначив Микола Миркевич, свою відданість
фермерському руху та власну державну позицію
демонструють із року в рік голови обласних організацій
Асоціації: Пелешкей Ю.І. (Закарпаття), Бурлака В.М.
(Полтавщина.), Якуб І.М. (Чернігівщина), Гончаренко
В.Г. (Черкащина), Ярмолюк І.С. (Дніпропетровщина),
Українець Д.П. (Рівненщина).

Активну громадську позицію проводять і голови
районних асоціацій, а саме: Григорій 

Наконечний (Баришівський район Київської обла-
сті), Олексій Цоколов (Бобринецький район
Кіровоградської області); Микола Харченко (Велико-
Новосілківський район Донецької області); Василь
Ткачук (Богородчанський район Івано-Франківської
області) та інші.

За словами доповідача, одним із здобутків Асоціації
стало продовження мораторію на продаж сільськогос-
подарських земель до 1 січня 2016 року. В результаті
наполегливості АФЗУ в українському суспільстві була
сформована думка про неприпустимість і злочинність

Відкриття XXIV З’їзду АФЗУ

На трибуні З’їзду Президент АФЗУ 
Микола Миркевич
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ринку сільськогосподарських земель, яка не дозволила
нахабно дерибанити землю, а Держземагенство зму-
шене було в 2013 році розробити новий законопроект
«Про обіг земель сільськогосподарського призначен-
ня» в положеннях якого максимально повинні врахува-
тися пропозиції фермерів та сільгосптоваровиробни-
ків, які безпосередньо живуть і працюють на селі. Коли
Верховна Рада прийме цей закон у потрібній фермерам
редакції, можна буде вважати, що ми вибороли для
українського селянства на найближчі роки права кори-
стуватися рідною землею та отримувати відповідну від-
дачу від її обробітку.

Президент АФЗУ закликав фермерів ширше вико-
ристовувати газету «Вісник Фермер України» для
популяризації в суспільстві ідеології фермерського
руху.

Підсумовуючи сказане, доповідач нагадав присутнім,
що українське село має унікальні характеристики та істо-
ричні традиції. В нім проживає третина населення краї-
ни. Безумовно, зміцнення фермерського руху, об’єднан-
ня його з особистими селянськими господарствами
сприятиме в подальшому розвитку сільськогосподарсь-
кої обслуговуючої кооперації. Цим шляхом іде весь циві-
лізований світ. Держава сьогодні не забезпечує надання
довгострокових пільгових кредитів господарствам в
необхідних об’ємах ні через банки, ні через
Укрдержфонд підтримки фермерських господарств.
Саме тому, розвиток кооперації є найбільш актуальним
за умов високої бідності та кризових явищ. Кооперація
сьогодні є найбільше необхідною для фермера та дріб-
ного виробника, який виробляє з основних продуктів
харчування: 98% картоплі, 86% овочів, 84% молока, 75%
фруктів та 80% м’яса. У сфері цього виробництва повні-
стю та частково зайняті від 7 до 8 млн. населення.

З трибуни фермерського форуму Президент АФЗУ
закликав: „Шановні колеги, делегати з’їзду!
Підсумовуючи зроблене і те, що потрібно нам зробити,
як би це не було важко, ми з оптимізмом повинні диви-
тись в майбутнє, адже не відчай і пасивність, не дріб’яз-
кові склоки, а наша з Вами згуртованість і впевненість в
наших власних силах, радикалізм, наступальність
повинні стати для нас у 2014 році пріоритетом, основою
основ, від цього залежатиме яким бути українському
селу і чи взагалі бути в наших непростих політико-еко-
номічних умовах сьогодення. Нам потрібно сьогодні не
вигадувати щось складне, не плутатись у чужих пора-
дах, а йти вже перевіреними та успішними шляхами, як
це робиться в Європі та у всьому світі. Це означає, що
розвиток фермерства і кооперації на селі мають стати в
нашій державі правилом, аксіомою. Тоді олігархи та
олігархічний лад в країні приречений буде на вимиран-
ня по мірі того, як фермери, прості підприємці будуть
ставати більш фінансово незалежними та самостійни-
ми – не байдужими до своєї долі, до свого життя, укра-
їнського села та країни в цілому. Будьте згуртованими
та дружніми і активними у відстоюванні своїх прав, ста-
вайте багатими, тому що гроші в добрих та щедрих
руках роблять щасливими не тільки їх власника, але й
суспільство в цілому”.

У виступах делегатів з’їзду домінувала різка крити-
ка уряду, який своєю діяльністю й бездіяльністю довів
українське селянство до межі знищення. Чиновники роз-
базарюють українські землі, руйнують звичний устрій
сільських громад, чим позбавляють фундаменту всю
нашу націю. З трибуни з’їзду пролунали недвозначні
попередження, що мають застерегти владу від подаль-
шого ігнорування проблем фермерів і селян у цілому.

Окремим блоком подаємо думки фермерів із
Полтавщини, які прибули на з’їзд солідною представ-
ницькою групою на чолі з головою обласної АФЗ
Василем Михайловичем Бурлакою, який водночас є
віце-президентом АФЗУ.

Василь Бурлака в бесіді з нашим кореспондентом
із обуренням розповів, що протягом 2013 року ферме-
ри Полтавщини не отримали від держави жодних кош-
тів, навіть у тому обсязі, який надавався у попередні
роки. Він нагадав: „2012 року ми страйкували, пікетува-
ли Казначейство, і певні кошти все-таки отримали.
Щоправда, їх було навіть менше, ніж фермери поверну-
ли до бюджету, але вони таки були. А тепер нам недво-
значно дали зрозуміти, що фінансування фермерів
нинішня влада не планує і не здійснюватиме, а доля
самих фермерів їй байдужа. Як характерний приклад
державної „турботи” про фермерів, наведу лише один,
але кричущий факт: сьогодні у складі нашої делегації
немає голови Ново-Санжарської районної асоціації
фермерів Піддубної Валентина Іванівна, яка обрана
делегатом з’їзду АФЗУ. Чому не приїхала? Тому, що
саме сьогодні в суді має слухатися її „кримінальна
справа” за позовом місцевих екологів, яким, бачте,
здалося, що її тваринницька ферма споживає занадто
багато води, збіднюючи природні ресурси. Уявіть собі,
прокуратура прийняла цей позов і порушила кримі-
нальне провадження. Але марно сподіваються судо-

чинці, що ми залишимо нашу колегу в біді. Це якраз той
випадок, коли Асоціація повинна продемонструвати
всю свою рішучість і не дозволити засудити невинну
людину, яка всі свої сили віддає виробництву потрібної
продукції для потреб українського народу. Всі чиновни-
ки полюбляють смачне полтавське сало, а тих, хто його
постачає, ненавидять. Екологам я б порадив краще
пильнувати, щоб у водойми не скидали шкідливих про-
мислових відходів та не труїли ними довкілля, а ферме-
рів потрібно залишити в спокої”.

За словами Василя Михайловича, дуже докучають
фермерам створені чиновниками труднощі у вирішенні
земельних питань. Так, у Хорольському районі прокура-
тура подала до суду позов на фермера, у якого виріши-
ла вилучити 47 га землі. Тієї самої, яка була йому рані-
ше виділена на законних підставах і оброблялася ним
протягом багатьох років поспіль. А тепер, бачте, знайш-
лися охочі відібрати ці угіддя; прокуратура ж слухняно
виконує це замовлення. Цей випадок не поодинокий: в
іншому районі за подібною схемою відбирають землю у
фермера, який обробляв її протягом 10 років. „Схема
подібних оборудок, – пояснив Василь Бурлака, – про-
ста: навколо приречених фермерів створюється ней-
мовірна бюрократична тяганина, що має на меті уне-
можливити подовження їхніх договорів щодо оренди
землі, а потім їх же звинувачують у нібито незаконному
володінні землею. При цьому „правозахисники” поси-
лаються на чинне законодавство. Я вважаю, що
необхідно скасувати ці безглузді закони, котрі тільки
гальмують розвиток і фермерських господарств, і сіль-
ських громад, і держави в цілому. Сьогодні роль сіль-
ських громад і місцевих Рад зведена до нуля, адже вони
фактично відокремлені від питань землеустрою, які
тепер чомусь вирішуються виключно столичними
чиновниками, та ще й по кілька років. Чим на довший
термін розтягується цей процес, тим більше хабарів
отримують „слуги народу”.

Очільник полтавських фермерів переконаний, що
на період весняно - польових робіт, жнив та осінньої
посівної необхідно вводити мораторій на будь-які пере-
вірки сільгоспвиробників, за винятком форс - мажорних
випадків, коли для цього виникне крайня потреба. Коли
фермери зайняті терміновими роботами, ворота для
ревізорів повинні бути щільно зачинені. Цих „колядни-
ків” можна було б якось терпіти, якби приходили дійсно
принципові люди й компетентно розбиралися в спра-
вах фермерів та прагнули їм допомогти. А то налітають,
як шуліки, шукають будь-яку зачіпку і накручують на неї
кількасот тисяч гривень штрафів. Характерно, що вони,
після тривалої тяганини, зрештою, згоджуються на
значно меншу суму, але кладуть її не до державної каси,
а до власної кишені. Потім відбувають до своїх кабінетів
– до наступного візиту. Його не уникнути, адже ці хапу-
ги багато в чому схожі з наркоманами, бо так само жити
не можуть без чергової дози. Звичайно, їх можна якщо
не зупинити, то хоча б трохи приструнити, але для
цього кожного фермера потрібно озброїти якщо не гар-
матою, то хоча б грунтовними знаннями законів та під-
законних актів на всі випадки життя, та ще й прикріпити
до кожного постійного адвоката. Але хто ж у цьому
випадку вироблятиме сільськогосподарську продук-
цію?

На завершення розмови Василь Михайлович запев-
нив: „Полтавські фермери будуть рішуче відстоювати
свої права. Ми підтримаємо лише ту владу, яка зніме
зашморг із фермерської шиї, захищатиме сільських
трудівників. Влада повинна зрозуміти, що люди вийшли
на майдани не тому, що їм не подобається особа
Президента чи прем’єра. Народ вимагає такої держа-
ви, котра стала б територією Закону – справедливого і
єдиного для всіх, без будь-яких винятків. Як би не важко
доводилося фермерам, ми не залишимося остронь і не
уникнемо цієї боротьби. Адже Україні потрібні не косме-

тичні псевдореформи, якими можна хіба що замилити
очі закордонним доброчинцям, а справжні суспільно-
економічні перетворення на державному рівні.
Злочинний Гордіїв вузол, утворений в результаті спле-
тіння влади, судової системи і криміналітету, необхідно
розрубати, причому якомога скоріше, доки ці злочинці
не розрубали на шматки нашу Україну і не втекли за
кордон, прихопивши народні гроші”.

Надія Кривонос, голова асоціації фермерів
Кременчуцького району, поділилася своїми думками
щодо фермерського життя-буття та діяльності АФЗУ: 

– Я насамперед хочу подякувати нашим головним
фермерам, тобто керівникам Асоціації, за те, що вони
до цього часу не опустили рук і продовжують збирати
нас, щоб разом подивитися на те, що відбувається з
нашим селом, та спробувати знайти вихід із того склад-
ного становища, в якому опинилося українське фер-
мерство. Не хочу нікого гудити, всі українці – діти однієї
країни. Але якби всі працювали так, як це роблять фер-
мери, то жили б українці не гірше за тих же німців чи
представників будь-якої іншої європейської нації.

Фермерська праця – це щоденна боротьба відразу
на кількох напрямках. Звичайно, найголовнішим з них є
виробництво сільськогосподарської продукції, але щоб
вона стала успішною, потрібно знаходити ефективні
методи і способи протистояння викликам природи, які
важко прогнозувати і ще важче долати їх наслідки.
Зважте й на те, що наші уславлені чорноземи вже давно
не бачили органічних добрив, їхній родючий шар доволі
виснажений, а новий практично не утворюється, бо в
хімічному середовищі черви не живуть і не розмно-
жуються, а без них гумусу не буде. Такі землі без засто-
сування новітніх агротехнологій не зможуть витримува-
ти безсніжні морозні зими, посушливі весни, затяжні
дощі в період жнив тощо.

За останні два десятиліття селянська Україна нічого
не здобула, зате багато втратила. Вже не побачиш на
полях зрошувальної техніки, пересохли колись живо-
творні канали, сніг ніхто не намагається затримати в
потрібних місцях, навіть лісосмуги майже знищені.
Немає в селах мільйонів роботящих селян, руки яких
звикли плекати землю. Новітня історія українського
села складається таким чином, що єдиним його рятів-
ником залишається фермер. Сільські школи, дитячі
садочки, ФАП’и, водойми, дороги, інші елементи
інфраструктури та ще й селяни похилого віку – це дале-
ко не повний перелік тих важливих завдань, без вирі-
шення яких не обходиться жодне фермерське госпо-
дарство.

Україна отримує від фермерів значну допомогу
саме там і тоді, коли найбільше потребує її, причому
без жодних нагадувань. Ми ж просимо державу лише
про одне: щоб вона ставилася до фермерів як до рідних
дітей, хоч іноді повертаючи до них добру половину
свого обличчя. Якщо не в змозі допомагати, то нехай
хоч не заважає нам робити свою нелегку справу. Тоді
ефективність фермерського господарювання буде
набагато вищою, а продовольчий кошик українців –
значно багатшим. Ми зайвого не просимо – тільки
невеликої допомоги в отриманні кредитів (з віддачею)
та стабільності цінової політики. Ще хотілося б, аби всі
земельні питання вирішувалися сільськими Радами, а
не в далеких столичних кабінетах,з яких тієї землі навіть
не видно. Розвиватися без державної підтримки фер-
мерам дуже важко, але ми вистояли в кризові часи,
мусимо вистояти й тепер. Бо якщо не ми, то хто нагодує
народ України?

Сьогодні „батьки нації”, замість підтримки вітчизня-
них сільгоспвиробників, безоглядно набирають все
нових позик, які доведеться віддавати нашим дітям,
внукам і навіть правнукам. Не хочеться бути
Касандрою, але упевнена, що від нових багатомільярд-
них позик фермерам нічого не дістанеться, зате дер-
жавні борги вони успадкують.

Я підтримую думку про те, що для успішного фер-
мерства потрібно розвивати сільську кооперацію. Але
приклад мого знайомого, Миколи Піскуна з
Семенівського району Полтавської області, свідчить
про те, що цей шлях у нашій державі не менш терни-
стий, ніж фермерський. Микола Олександрович багато
років займається садівництвом, а груші, яблука та інші
садові плоди без швидкої реалізації або правильного
зберігання чи переробки швидко втрачають свою спо-
живчу цінність. Спеціалізований кооператив міг би
значно покращити становище, але цього не сталося, а
засновник цього кооперативу не відчув очікуваного
полегшення. Роботи у нього стало більше, а прибутків –
ні, та ще й контролери налітають все густішим роєм.

Непрогнозоване здорожчання посівних матеріалів,
запроваджене зерновими монополістами за потурання
влади, боляче вдарило по фермерських господарствах.
Особливо відчутним цей удар став восени, коли вияви-
лося, що закупівельні ціни на зерно теж змінилися –
вони значно зменшилися. Ось у таких „ножицях”опини-
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лися фермери, і я в тому числі. Відвезла до „Нібулону”
свою кукурудзу, здала ніби й не по дуже поганій ціні,
але тих грошей ледве вистачило на придбання насінне-
вого матеріалу. Пізніше закупівельна ціна на кукурудзу
трохи піднялася, але передбачити цього я не могла. Та
й хто дасть гарантію, що посівний матеріал залишиться
в колишній ціні?

Ми живемо в країні, де купка шахраїв наживається
на валютних коливаннях, ні на що немає стабільних цін,
а фермери платять за все. Чому б державі не встанови-
ти хоча б на період затяжної політичної й економічної
кризи певні цінові межі для сільського господарства, як
для інших галузей економіки? Мабуть, комусь це неви-
гідно. Відтак фермери мають лише одну можливість –
дешево продавати і дорого купувати.

До сказаного хочу додати, що претензій до влади
Кременчуцького району ми не маємо. Районний голова
Нагорний Юрій Олексійович, хоч за професією й не
аграрник, добре розуміє сільських трудівників, а голов-
не, всіляко їх підтримує. За останні роки в районі від-
крилися 27 нових фермерських господарств, і нікому з
них районна влада не ставила жодних зайвих рогаток.
Керівникам району відомо, що краще за фермера ніхто
не знає, що, де й коли сіяти чи збирати, тому зайвих
перевірок не надсилають.

Дійсно, більшість наших фермерів – грамотні й
досвідчені господарники. Наприклад, я фермерую з
1992 року, моя ферма одна з найперших у районі, та і в
області. Я віддала фермерському рухові кращі роки
свого життя, на цій землі виросли мої діти. Їх у мене
двоє, син і донька, і обоє вивчилися й працюють в аграр-
ному секторі. Бо я завжди їх навчала: „Діти, я бачила
багато морів і океанів, але найдорожчим морем для
мене завжди було пшеничне поле моєї Полтавщини”.
Ось і внучка вже закінчила МАУП, стає на крило. Нехай
вони будуть щасливі, а ми, загартовані життям і бороть-
бою фермери, будемо твердо стояти на землі і не доз-
волимо нікому нівечити й розбазарювати її.

Людмила Безніс із Лубенського району
Полтавської області очолює селянське фермерське
господарство „Долина”. Ось про що вона розповіла
нашому кореспонденту:

– Ми вирощуємо зернові та технічні культури, зби-
раємо непогані врожаї: кукурудзи – до 80 ц/га й більше,
пшениці 35 - 40 ц/га, сої – до 25 ц/га. Ці здобутки могли
бути набагато кращими, якби не заважали прикрі про-
блеми, що не залежать ані від нас, ані від полтавської
землі. Йдеться про нестерпне засилля бюрократії, яка
сама нічого не виробляє, зате сільськогосподарських
виробників душить всіма можливими й неможливими
способами. Чого варта лише надумана чиновниками
звітність, яка ними ж постійно „вдосконалюється”,
перетворюючи життя фермерів на нескінченну й нікому
непотрібну писанину. Для оволодіння її хитросплетін-
нями й казуїстичними премудростями потрібно багато
часу, якого фермерам завжди бракує. Та й штату тако-
го, як у великих агрохолдингах, у нас немає, а звітність
майже однакова. Проте новоспечені ревізори не вгамо-
вуються, їхня винахідливість безмежна. Не прийнято
тепер Леніна згадувати, але важко не погодитися з його
відомим висловом про те, що бюрократія вічна, бо вона
сама для себе створює живильне середовище.

З перевірками до фермерів приходять саме тоді,
коли в розпалі польові роботи і ніколи вгору глянути. А
сучасним чичиковим байдуже – вони переконані, що ми
за будь-яких обставин мусимо їх приймати, поїти-году-
вати, та ще й із собою дати – і в гаманець, і до багажни-
ка авто.

Закон про економічне обгрунтування сівозмін, як на
мене, вкрай недосконалий, як і багато інших чинних
документів, що регламентують фермерську діяльність.
Краще б їх зовсім не було, адже на такому „правовому
полі” ніколи нічого путнього не виросте.

Стосовно оподаткування маю такі міркування: фер-
мерам потрібен фіксований податок, один - єдиний,
який стягувався б у заздалегідь визначені терміни.
Найкраще – раз на рік, хоча можна й поквартально.
Проте звітність повинна бути за рік. Це дало б можли-
вість не брати цифри зі стелі, а оперувати реальними
показниками. А галовне – за такої умови були б гаран-
товані рівні умови, однакові можливості економічного
розвитку для фермерів, як для інших товаровиробників.

Цінова політика держави стосовно сільгоспвироб-
ників теж потребує негайного перегляду і впорядкуван-
ня. Не можна без кінця дозволяти грабувати нас. Обвал
закупівельних цін 2013 року в будь-якій європейській
країні призвів би до загального фермерського страйку,
ми ж, відкинуті цим обвалом на 10 років назад, тільки
мовчки підраховуємо збитки, отримані замість прибут-
ків, які обіцяв щедрий врожай.

Враховуючи викладене, фермери Полтавщини під-
готували й запропонували з‘їзду АФЗУ розглянути від-
повідне звернення до влади, яке ми просимо також
надрукувати в нашій газеті «Вісник Фермер України».

Степан Кузьмич, фермер зі Згурівки Київської
області, висловивши повну згоду зі словами своїх пол-
тавських колег, не втримався від критики на адресу
керівництва АФЗУ, яке, на його думку, не чинить належ-
ного спротиву негативній тенденції поступовому змен-
шенню кількості дрібних землевласників, особливо
тих,які мають в обробітку лише власні паї, не набуваю-
чи навіть статусу юридичної особи. Зазвичай у таких
господарствах весь виробничий процес здійснюється
силами й засобами однієї родини, а на продаж вистав-
ляються надлишки виробленої продукції. Така вироб-
нича одиниця зовсім не захищена державою, адже у
нас до одноосібників ще з більшовицьких часів став-
лення негативне. Багато чуємо про Європу, але не усві-
домлюємо головної європейської цінності: там кожен
власник щонайменшого клаптика землі сільськогоспо-
дарського призначення має статус фермера і всебічну
державну підтримку.

На думку Степана Степановича, процес подальшої
капіталізації землі, коли багатії отримують її в оренду на
49 років, тобто фактично довіку, швидко призведе до
повного зникнення дрібних сільгоспвиробників.
Недолуге законодавство, віддане на відкуп чиновни-
кам-грабіжникам, створює безліч можливостей для різ-
ного роду шахраїв. Ми так часто говоримо про надії на
молоде покоління, що навіть не помітили, коли наших
дітей і внуків обікрали. Молоді люди, які вирішили про-
довжити батьківську справу і здобувають аграрну осві-
ту, необхідну для кваліфікованої роботи на землі,
навряд чи колись цю землю отримають, бо навіть
успадкувати паї від своїх дідів, бабусь та батьків їм не
дозволить чинне законодавство України, виписане за
замовленням земельних капіталістів. Натомість колиш-
ні пайщики відійдуть у вічність жебраками, бо земель-
ний дерибан відбувся без їхньої участі.

Капіталізм багатоликий і цим особливо небезпеч-
ний. Скажімо, у певному населеному пункті за повелін-
ням олігарха-латифундиста споруджують дитячий май-
данчик. Проте там не лунатиме дитячий сміх, бо дітей у
тому вимираючому селі вже давно ніхто не народжує.

– Кілька слів про оподаткування,– продовжує Степан
Степанович. – Тут схема повинна бути простою і прозо-
рою: є гектар – є податок, і не потрібно споруджувати
жодних бюрократичних пірамід. Як тільки селянина
перестануть мордувати нескінченними поборами й зазі-
ханнями на його землю, він знову, як за часів президент-
ства Віктора Ющенка, розправить плечі й знову захоче
бути успішним фермером. Хочу вірити в те, що українсь-
кий здоровий глузд переможе, і наша нація зрештою
вибереться з того багна, до якого її загнали недолугі
політикани. А до того часу українські селяни будуть зму-
шені, без перебільшень, вести справжню визвольну
війну. Ми маємо її виграти, щоб наші діти і внуки могли
жити й працювати у справді правовій державі.

Іван Якуб, голова АФЗ з Чернігівщини, в своєму
виступі загострив питання щодо державної підтримки
фермерів, а точніше – відсутності такої підтримки.
Існуюча програма з цього питання, за словами висту-
паючого, не відповідає реальності, бо ліпше взяти кре-
дит у банку під 20 % річних, ніж у держави під 26 %.

– На Чернігівщині, – зазначив Іван Миколайович,
– від поданих заявок про державну допомогу задоволе-
но лише 15 %, та й то зі скрипом. Фонд підтримки
селянських фермерських господарств постійно наго-
лошує, що кошти «затримують у регіонах». Це неправ-
да, ми всі з регіонів приїхали, знаємо правду. А вона,
правда, така: фермерам грошей держава не дає, зате
наплодили аж 67 перевіряючих та контролюючих орга-
нізацій, і кожному «колядникові» мусимо давати, аби
відчепився. Особливо неприпустиме пограбування
фермерів під час логістичних операцій. Їде собі коліс-
ний трактор з сівалкою (у транспортному положенні) до
Броварів, це 200 км, і мусить фермер за цю поїздку
викласти аж 800 гривень; а щоб перевезти зерно до

своєї комори на відстань 100 км – мусить віддати 200 -
400 гривень за кожен КамАЗ.

Як сьогодні врятувати паї, сертифіковані й несерти-
фіковані, від загребущих рук монополістів? Всі держав-
ні служби запевняють, що працюють у правовому полі,
дотримуючись вимог чинних законів. А коли законів
прямої дії немає, як приміром про реєстрацію, тоді
вони крутять паперами, як циган сонцем.

Окремою темою я хочу поставити питання про так
звану колективну власність. Це польові дороги, машин-
но-тракторні парки, ферми, кузні, майстерні, адміні-
стративні споруди тощо, які залишилися від колишніх
колгоспів. Землі під ними – якраз колективна власність,
але такої категорії в українському законодавстві тепер
немає. Отже, необхідно якось вирішити, хто господар
цих земель – чи комунальники, чи держава, чи ферме-
ри. А то їх навіть починають потихеньку продавати. 

Стосовно того, як фермери почуваються на орендо-
ваних землях, сказано й написано вже багато. Але
доходить до абсурду, щоб не сказати гірше. Один із
наших фермерів подав заяву про подовження договору
оренди землі, її півтора місяця вивчали, а потім зажада-
ли 900 гривень за відповідь, у котрій значилося, що до
заяви потрібно додати ще 7 документів різного роду. А
що, відразу цього не знали?

Моя пропозиція така: орендар у земельних питаннях
не повинен ходити далі сільської Ради. І всі папірці –
тільки до неї. Всілякі комісії районного чи обласного
масштабу – тільки для висмоктування хабарів.

Як віце-президент АФЗУ, хочу гостро поставити
питання про сплату внесків членами Асоціації. За при-
клад маємо Рівненську область, решті потрібно підтяг-
нутися до їхнього рівня. А збирати внески необхідно,
без цього АФЗУ втратить здатність активно працювати.

Віктор Галич,  голова Миргородської районної
асоціації з Полтавщини, у своєму виступі з гіркотою
зауважив: «Ми щороку намагаємося вийти на прямий
діалог із владою, але ніби головою об стіну. Зараз, коли
відбувається агонія нинішньої влади, ми повинні діяти
разом і згуртовано. Або довго й важко поодинці виби-
ратися з болота, або разом перескочити його і почати
нове, європейське, життя. Тому пропоную висунути до
влади такі вимоги:

- скасувати земельну реформу, всі земельні
питання передати місцевим Радам;

- забути про ідею створення Земельного банку;
- ліквідувати Держземагентство разом із його

низовими підрозділами;
- спростити процедурні питання щодо реєстра-

ції фермерських господарств;
- заборонити безпідставні перевірки фермерсь-

ких господарств;
- тісніше співпрацювати з депутатським корпу-

сом, працювати над створенням власної фермерської
фракції у ВР.

Гуртуймося на землі, не намагаймося її ділити на
окремі регіони. Підтримуймо АФЗУ, яка нас об’єднує й
захищає».

Віктор Гончаренко, голова Черкаської обласної
АФЗ, виступив коротко, але переконливо. Він, зокре-
ма, зазначив, що 2013 рік став для фермерів справжнім
судним днем, але майже всі вистояли. Нові завдання
ми бачимо в розвитку тваринництва в фермерських
господарствах. Але ця галузь потребує розвинутої
обслуговуючої кооперації, яка могла б займатися заку-
півлями, переробкою та збутом продукції. Таку програ-
му неможливо підняти без державної допомоги. Якщо
батьки нації хочуть, щоб українські діти зростали не на
сурогатах, а на натуральних продуктах, потрібно від
обіцянок переходити до реальних дій.

– Тут присутні фермери з різних областей, – під-
креслив Віктор Григорович. – але ми розуміємо один
одного, бо ми однодумці. Нас єднає Асоціація, і роль її
дуже велика. Це не політична організація, але вона має
державний рівень. Завдяки їй ми можемо існувати як

В залі З’їзду

Актив фермерів Черкаської області
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кон суль та цій но го цен тру АФ ЗУ
Олег Кир ниць кий 

Юрист АФ ЗУ
Ва силь Гор ба чов

Друк: ТОВ “Прес Кор по рейшн

Лі мі тед”

21034  м. Він ни ця, вул. Че хо ва, 12�А

Тел.: (0432) 55�63�97

Під пи са но до дру ку  �   23.02.2014

Від дру ко ва но               �    24.02 .2014

Від по ві даль ність за зміст

рек лам них ого ло шень не се

рек ла мо да вець.

Нак лад — 8000 при мір ни ків.

За мов лен ня №147803

єдиний організм, гідно сприймати будь-які
виклики, і такий стан ми повинні зберегти
назавжди. Якщо комусь із фермерів здається,
що тривожні періоди в житті країни можна пере-
сидіти в своїй хаті, це помилка. Найчастіше
горять саме крайні хати. Хочу звернутися до
своїх колег з областей: чому деякі з них не
беруть участі в діяльності АФЗУ, відстороню-
ються від контактів з її дирекцією, ігнорують
сплату членських внесків? Якщо вони в опози-
ції, то до кого? Чи не до самих себе? Приходьте
на засідання Ради, критикуйте кого слід, але не
уникайте участі в роботі Асоціації, разом від-
стоюйте права своїх фермерів. Хочу остудити
деякі гарячі голови, власники яких раз на рік імі-
тують активність з цієї трибуни: критикуючи,
запитуйте й себе, чи ви самі все зробили, щоб
фермерам легше жилося? Не хочеться працю-
вати – заявіть про відставку і поступіться міс-
цем іншому. Трутнів у нашому фермерському
вулику не повинно бути. Сподіваюся, що мої
слова будуть надруковані в нашій газеті «Вісник
Фермер України», яку наполегливо раджу всім
передплачувати. 100 гривень на рік – мізерна
ціна, а видання всім нам потрібне.

Олександр Чубук, голова Київської
обласної АФЗ, запропонував зібранню розіб-
ратися з найголовнішим питанням: що відбува-
ється з землею, яка є фундаментом фермерсь-
кого руху? І сам відповів на нього: землю у фер-
мерів всіма силами намагаються відібрати.
Тому першим пунктом резолюції фермерського
форуму повинна бути вимога до влади щодо
передачі фермерським господарствам землі в
постійне користування. І доручити сільським
Радам відрегулювати цей процес по справед-
ливості. Друге: якщо не вдасться відхреститися
від створення Земельного банку, то поставити
його в такі умови, щоб землі він надавав
виключно громадянам України віком до 35
років, які мають аграрну освіту і бажають пра-
цювати на землі. Як би Зембанк не прагнув
стати монополістом на землю, цього не можна
допустити, бо сільське господарство мусить
розвиватися за законами Природи, а не за
корупційними схемами спритних різночинців.

За словами Олександра Івановича, діяль-
ність АФЗУ за звітний період заслуговує висо-
кої оцінки. Зроблено багато кроків до влади,
дирекція Асоціації присутня на тематичних
нарадах в Мінагрополітики. Міністр Микола
Присяжнюк із розумінням ставиться до про-
блем фермерів, але його бажання допомагати
їм далі риторики не йде. В новому уряді нам
необхідно мати свого міністра або хоча б
заступника, причому з фермерського середо-
вища. А на виборах ми повинні підтримати тих
політиків, які хочуть і зможуть відстоювати інте-
реси фермерів.

Людмила Безніс, за дорученням фермерів
Полтавщини, зачитала їхнє звернення, яке було
враховане в Ухвалі з’їзду.

Записав Володимир ЯРОШЕНКО

Фермери Київської області

Фермерське 
господарство 

«Бор» пропонує:
Насіння озимої пшениці
сортів власної селекції
Тел. 050-163-71-50,

0482-361-570

ПП «АГРОТЕХНІКА» 
пропонує:

Жниварки валкові з
приводом «Шумахер»:

-Універсальні
-Причіпні

Пристосування 
для збирання соняшнику

Платформи-підбирачі
Ріпаковий стіл

Візок для транспорту-
вання жниварок

06153-7-68-87, 7-64-47

ТОВ НВП «АгроЛугань»
реалізує насіння:
Ярового ячменю

Гороху
Проса

Гібриди соняшнику
Сорти соняшнику

Суданки
Тел. 0642-599-097, 

347-956
____________________

ПРОТРУЮВАЧІ НАСІННЯ
Очищуючий зерноприймач

Фадєєва
Щадні норії Фадєєва

Очищувально-калібру-
вальні машини Фадєєва
Сита (решета) Фадєєва

ПНЕВМОВІБРОСТІЛ
Відокремлює:

Паличку від соняшнику
Важко відокремлювальні

домішки
Травмовані і уражені зерна

Легкі і важкі фракції
ТОВ

«Спецелеватормлинмаш»
Тел. 057-373-80-60, 050-

157-57-40
____________________

«МНАГОР»
Супермаркет насіння пол-

ьових культур
Кукурудза
Соняшник

Соя
Тел. 067-443-89-00
Замовлення насіння

онлайн
www.mnagor.com

____________________

Завод «ФАКЕЛ»
Капельное орошение от

проиводителя
Тел. 062-252-74-40

ЗВЕРНЕННЯ 
ДО ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

від делегатів ХХІV з’їзду 
Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

Без невідкладних кардинальних змін у державній аграрній політиці кризові
явища набудуть незворотного характеру, що може призвести до загрози продо-
вольчої безпеки та створити підстави втрати економічної незалежності держави
(зубожіння сільського населення, прискорення зменшення його кількості, спра-
ведливе неконтрольоване обурення діями влади).

Кардинальні зміни зможе запровадити та втілювати лише фахівець і патріот,
який стоїть на принципах побудови системи сільського господарства України
Європейського зразку – максимального обмеження олігахізації та латифундій в
АПК, всебічного сприяння розвитку фермерських та особистих селянських госпо-
дарств на основі родинного (сімейного) типу господарювання об”єднаних потуж-
ною мережою сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, першочергового
розвитку села, збереження українських чорноземів.

Виходячи з цих позицій, ХХІV - й з’їзд Асоціації фермерів та приватних земле-
власників України, який відбувся 14 лютого 2014 року в м. Києві

УХВАЛИВ:

- Запропонувати кандидатуру Томича Івана Федоровича, фермера, депутата
та голову аграрного комітету Верховної Ради України 4-го скликання, 

Президента Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України,
Почесного президента Асоціації фермерів та приватних землевласників України  на
посаду Міністра аграрної політики та продовольства України.

БЕЗ СЕЛЯНИНА – НЕ МАЄ ДЕРЖАВИ, 
БЕЗ ФЕРМЕРА – МАЙБУТНЬОГО!

Президент АФЗУ   Микола Миркевич
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Компания «АГРО УСПЕХ»
Оптові поставки добрив

- Мінеральних:
КАС-32
Аміачна селітра
Карбамід
Сульфат амонію
Аміачна вода
- Водорозчинних

СФГ «ЗОРЯНЕ»
ВИРОЩУВАННЯ ТА ПРОДАЖ НАСІННЯ

Люцерна, Суданка, Стоколос, Вика, Буряк, конюшина,
Еспарцет, Тимофіївка, Райграс, Гірчиця

А також для бізнесу сільського господарства пропонує:
Жатки насіннєві під будь-який вид комбайну

067-774-86-27, 097-490-82-71

ТОВ «Компанія Еверест - Агро» реалізує:
Насіння гібридів Соняшнику

Листова підкормка
Засоби захисту рослин

Тел. 0512-67-03-14, 58-40-84

ПРАТ «УКРАГРО НПК» пропонує:

Мінеральні добрива
Насіння

Засоби захисту рослин
Тел. 05162-3-14-00, 050-355-81-10

Виробник «ВОСХОД»
Культиватори КПС/КПС-ПМ, 

широкозахватні Бороно 3 – х рядні, 2 – х рядні, 
на окремій стійці, секційні

Агрегати глибокорозпушувачі, комбіновані
Котки зубчато - кільчаті

ЗАПЧАСТИНИ
056-725-19-31,067-565-42-62

Тел. 067-472-27-84, 067-447-84-30,
093-516-59-18

Завод-виробник «Бердянские Жатки» 
пропонує:

Жниварки для збирання соняшнику
Ріпакові столи

Соєві приставки
Косарки роторні та пальцеві

Тел. 06153-5-00-20, 5-31-00,050-456-74-88

ТОВ «ХВБК», м. Херсон
Продаж комплектів 

збірно - розбірних будівель
Застосування:

-Зерно- та овочесховища
-Корівники
-Пташники

-Склади
-Навіси

Монтаж типового ангару – 10 днів
-постачання нового комплекту

будівлі
-лише болтові з’єднання

-простота і швидкість монтажу
Тел. 0552-466-195, 050-494-03-96

Техніка ТМ «ORATAY»
Плуги, Культиватори,
Борони та запчастини

до них
Тел. 04598-5-23-97

«ФОТОН - УКРАЇНА»
Сільгосптехніка

Мінітрактори
Мотоблоки

Спецтехніка 
Сівалки 8 рядкові для

посіву соняшника і
кукурудзи

Італійські трактора
Тел. 044-390-56-58

Агрофірма «ВІКТОРІЯ» 
пропонує:

Насіння вітчизняної
селекції

супереліта, еліта, 
І репродукція

Засоби захисту рослин
Мікродобрива

Протруйники насіння
Регулятори росту рослин

Тел. 04843-4-42-98, 
4-42-95, 4-08-81

Компанія «Альянс Агротехнології» 
пропонує 

посівний матеріал:
Кукурудзи
Соняшнику

Сої вітчизняної та закордонної селекції
Засоби захисту рослин від провідних
світових та національних виробників
Мікродобрива та стимулятори росту

Тел. 0542-78-18-17

НВФ «Аеромех»
Виробництво сепараторів зерна

САД
Тел. 0642-34-17-56

* юри дич ний суп ро від    ку пів лі та
про да жу аг роп ро мис ло во го біз не су

* створення підприємств та
професійних об'єднань

* супроводження зовнішньо -
економічних та національних

контрактів

* податковий контроль 
та планування 

* ліцензії та дозвільні документи

* судовий захист

Телефонуйте та переконайтесь самі
що з нами співпрацювати: економно,

просто та ефективно!
тел. +380 44 528 30 94, 

+ 380 44 528 30 54

Юридична компанія 
"Олексій Пуха 

і Партнери"
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