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ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 3 (397)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-15 ЛЮТОГО 2017 року

ФЕРМЕРИ КИЇВЩИНИ ПЕРЕКРИЛИ
ОБУХІВСЬКУ ТРАСУ ВИМАГАЮЧИ НЕДОПУ-

ЩЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ

ХЛІБОРОБИ ЗВИНУВАЧУ-
ЮТЬ КАБМІН У МОЖЛИ-
ВОМУ ЗРИВІ ПОСІВНОЇ!

1100

USAID ВІДКРИВАЄ 
ПРОГРАМУ ГРАНТІВ ДЛЯ 
СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ

Проект USAID «Підтримка аграрного і сільсько-
го розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється 
компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», оголошує про 
початок надання грантів у межах свого Фонду страте-
гічних інвестицій згідно з Річним програмним запитом 
(APS) №01.

Детальніше про це на сторінці 8 видання.

ЕКОПОСЕЛЕННЯ 
ПАЦКАНЬОВО

Наша розповідь про те, як з невеличкої ділянки і 
кількох старих закарпатських хат створюється справжнє 
еко-поселення, що приваблює людей приїжджати і за-
лишатися тут. Ініціатором цього екопоселення є Воло-
димир Вашко. 

Матеріал читайте на сторінці 3 видання.

1 лютого 2017 року відбулося засідання Ради 
АФЗУ на якому було підтримано план заходів Все-
українського Комітету захисту рідної землі та вису-
нуто вимогу до Верховної Ради щодо продовження 
мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
призначення до 2022 року. У зв’язку з неприйняттям 

відповідної постанови фермери 15 лютого 2017 року 
розпочали попереджувальні акції по всій Україні. Так 
фермери Київщини перекрили дорогу, по якій їздять 
високопосадовці з елітної Конча-Заспи до Києва. 

Детальніше про засідання Ради АФЗУ на сторінці 
2 видання.

Земля ще міцно спить, скута снігами, та думками хлі-
бороби вже у весняних клопотах. На Полтавщині бували 
роки з ранніми веснами, коли техніка виходила в поле 
вже у першій декаді березня. Та навіть якщо посівна 
почнеться й пізніше, аграрії зараз як ніколи стривожені 
змістом українського прислів’я: що посієш – те й пож-
неш... Точніше, його першою частиною: що посієш?

Детальніше про проблему цьогорічної посівної чи-
тайте на сторінці 2 видання.

ВЛАДА ТИСНЕ НА
ФЕРМЕРІВ, БО ВІДЧУЛА 

ЇХ РОЗ’ЄДНАНІСТЬ.
Обласна конференція Асоціації фермерів та приват-

них землевласників «Відродження Полтавщини» три-
вала майже чотири години. Звісно, важко навіть стисло 
передати зміст усіх виступів.

Тому основні моменти і враженнях від зібрання 
фермерів в матеріалі президента Полтавського медіа 
клубу Людмили Стельмах (Кучеренко) на сторінці 2 
видання.

ЧИ МОЖЕ ФЕРМЕР
САМОСТІЙНО УПОРЯД-
КУВАТИ ПОЛЕЗАХИСНУ 

ЛІСОСМУГУ?
Проблема упорядкування полезахисних лісосмуг 

надзвичайно актуальна для фермерських господарств 
та сільськогосподарських підприємств. Адже ні для 
кого не є новиною, що лісогосподарства не приділяють 
належної уваги цим насадженням. Але лише до момен-
ту поки фермер самостійно не вирішить їх підрізати. 
От тоді й починаються проблеми - екологічна інспекція 
чи правоохоронні органи можуть кваліфікувати ці дії 
як незаконну рубку. А тут вже й до кримінальної відпо-
відальності недалеко.

Що робити щоб цього не трапилося – читайте на 
сторінці 6 у Правовику.

ВСТИГНИ ПЕРЕДПЛАТИТИ!
ПЕРЕДПЛАТА З ЛЮБОГО МІСЯЦЯ РОКУ- стор 6!
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Інформаційний канал "ВІЛЬНИЙ СЕЛЯНИН" на YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCm9HerV0Yust9QuosAlSj2w, та слідкуйте за діяльністю Асоціації на сайтах farmer.co.ua, coop-union.org.ua

РАДА АФЗУ ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОВЕ-
ДЕННЯ АКЦІЙ З МЕТОЮ НЕДОПУЩЕННЯ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

Окрім того Рада звернулася з вимогою до Верховної 
Ради щодо повернення системи оподаткування, що дія-
ла до 01.01.2015 р. для малих та середніх господарств з 
площею землі до 300 гектарів.

За ініціативою голів Полтавської АФЗ Віктора Гали-

ча та Херсонської Миколи Халупенка робота першого 
заступника Міністра аграрної політики та продоволь-
ства України Мартинюка М. П. в сфері земельних від-
носин була визнана незадовільною та було прийнято 
рішення звернутися до Уряду щодо доцільності його 
перебування на цій посаді.

Також члени Ради обговорили питання підготовки та 
проведення чергового 27 з’їзду АФЗУ, затвердили прове-
дення його 28 лютого 2017 року в місті Києві та встано-
вили квоту представництва на з’їзд від обласних АФЗ:

- за умови виконання плану членських внесків об-
ласною АФЗ обирається 1 делегат від 5-ти фіксованих 
членів, але не більше 20 делегатів від області. 

- за умови виконання плану членських внесків облас-
ною АФЗ від 50 до 100% обирається 5 делегатів.

- всі інші обласні АФЗ (крім Запорізької та Вінниць-
кої АФЗ) обирають 5 учасників без права голосу. 

Враховуючи сплату членських внесків та у зв’язку з 
особливими обставинами діяльності фермерства в Лу-
ганській області встановити квоту делегатів: один деле-

гат від двох фіксованих членів та учасників на з’їзд від 
Луганської АФЗ в кількості 5 чоловік.

Від обласних АФЗ, які через несплату внесків та від-
сутність мережі фіксованого членства не мають пред-
ставництва на з’їзд, запросити на з’їзд з кожної області 
до 3-х фіксованих членів.

Також на засіданні ради було прийнято рішення про 
створення комісії в складі Ярмолюк І. С. (голова), Стри-
жак М. І., Шабля В. А., Зубенка О. І. та Симоненка О. В. 
щодо проведення заходів з об’єднання фермерів Доне-
цької області в одну організацію.

Також була створена комісія в складі Шеремета В. В. 
(голова), Ніколаєнко В. М., Чубук О. І., Данкевич М. Г. 
для розгляду умов співпраці фермерів та комерційних 
структур у спільному вирощуванні та експорті сільсько-
господарської продукції з напрацюванням бази для по-
слідуючого створення Національного обслуговуючого 
кооперативу.

Михайло Данкевич,
для газети «Вісник Фермер України»

ХЛІБОРОБИ ЗВИНУВАЧУЮТЬ КАБМІН
У МОЖЛИВОМУ ЗРИВІ ПОСІВНОЇ!

Справа в тому, що відповідно до затіяної ще восе-
ни 2014 року А. Яценюком оптимізації системи цен-
тральних органів виконавчої влади Державна інспекція 
сільського господарства, яка здійснювала сертифікацію 
насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських 
рослин, призначених для реалізації на території України 
та міжнародної торгівлі, знаходиться в стадії ліквідації. 
А нова структура – ДП «Державний центр сертифікації 
та експертизи сільгосппродукції» - знаходиться в стані 
створення. Звісно, ламати – не будувати, й скільки три-
ватимуть ті «стани», не відомо... 

Уперше за 120 років (!) припинили роботу установи, 
які інструментально визначали придатність посівного 
матеріалу до сівби. Завважте, перша контрольна насінна 
станція була заснована в Києві 1897 року, за царя! Кон-
трольно-насіннєві лабораторії безперервно працювали 

під час революцій, розрух і війн, навіть під час німець-
кої окупації!

Перед тим як сіяти, кожну партію насіння усіх куль-
тур треба перевірити по кількох параметрах, зокрема, 
схожість, засміченість, наявність інфекцій, шкідників та 
карантинних бур’янів.

- Насіння – це живий ланцюг, що з’єднує між собою 
покоління вирощуваних рослин. А перевірка насіння на 
якість - абетка агрономії, - стурбовано каже миргород-
ський фермер Віктор Галич. - Отримавши результат ана-
лізування, сільгоспвиробник знає, що йому робити далі 
– віяти збіжжя зі свого зерносховища й готувати його 
до сівби чи продати як фуражне та купити інше, або ж 
пред’явити рекламацію продавцеві, у якого придбав по-
сівний матеріал, якщо він виявиться неякісним, бо на 
ринку нині повно фальсифікату. І на все це потрібно чи-
мало часу. На носі посівна, а ми не знаємо, що робити!

«Весело» нині й сільгоспвиробникам, що спеціа-
лізуються на вирощуванні елітного насіння зернових 
культур: до них стоять черги покупців, а вони не можуть 
продати жодної зернини, бо не мають сертифікатів і на-
сіннєвих свідоцтв.

- Складається враження, - зазначає Володимир Грига, голо-
ва спеціалізованого насіннєвого фермерського господарства з 
Полтавського району, - що або наші урядовці не відають, що 
незабаром прийде весна, або ж на догоду Міжнародному ва-
лютному фонду, який вимагає продажу землі в Україні, хоче 
знищити сільське господарство як галузь, внесок валютної ви-

ручки якої торік у державний бюджет становив 40,7%. Без сер-
тифікату сіяти й садити заборонено. Так було й сто років тому, 
так вимагає Закон України "Про насіння і садивний матеріал".

Навіть в одній області за 2 - 3 передпосівні місяці не-
обхідно провести аналізування тисяч, а то й десятків ти-
сяч проб зерна, яке треба проростити й дослідити. Раніше 
контрольно-насіннєві лабораторії були в кожному районі. 
Тепер вони не працюють. Ще й будуть оптимізовані: з 25, 
що діяли на Полтавщині, залишиться тільки п’ять.

Коли ж запрацюють Державні центри сертифікації 
та експертизи сільгосппродукції не знає й заступник 
голови Полтавської ОДА Роман Товстий, котрий опіку-
ється агропромисловим комплексом. До речі, є великі 
сумніви, що всі сільгоспвиробники їздитимуть до лабо-
раторій за сто кілометрів.

Члени Асоціації фермерів та приватних землевлас-
ників «Відродження Полтавщини» обурені безвідпові-
дальністю Кабінету міністрів України й особисто Воло-
димира Гройсмана, котрий при вступі на посаду похва-
лявся: «Я вам покажу, як керувати країною!» Адже під 
загрозою зриву весняна посівна кампанія.

По-друге, вони припускають, що реорганізація на-
сіннєвого контролю затіяна, щоб запровадити нову ко-
рупційну схему. Бо якщо раніше аналіз однієї проби 
зерна коштував 120 гривень, то у Кам‘янську (колишній 
Дніпродзержинськ) він уже коштує 1500 гривень...

Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського медіаклубу

ВЛАДА ТИСНЕ НА ФЕРМЕРІВ, БО ВІДЧУЛА ЇХ РОЗ’ЄДНАНІСТЬ.
Заступник голови асоціації, 67-річний Іван Панасенко, 

нагадав усім, як ще 3 - 4 роки тому цей же конференц-зал, 
одного з корпусів Полтавської державної аграрної академії, 
заледве вміщував усіх фермерів - делегатів, а зараз – «рі-
денько», а до кінця заходу він буде взагалі напівпорожнім. 
Який раніше був підйом, яка енергія струменіла! «Чи не 
тому нині влада активізувала наступ на фермерів, що від-
чула тенденції до їхньої роз’єднаності й хатоскрайності?! 
– риторично запитував Іван Якимович. – А як недавні пар-
ламентські слухання щодо продажу землі провели? Міні-
стра Кутового не було, з адміністрації Президента нікого не 
було. Зате поставили галочку, що порадилися з народом…»

Теми затіяного владцями продажу землі торкався чи 
не кожен виступаючий. Зокрема, й гість, голова Київської 
обласної АФЗ Олександр Чубук. Згадав він слова міністра 
Тараса Кутового на Всеукраїнському аграрному форумі у 
Хмельницькому 7 лютого: «Земельна реформа почалася не 
у парламенті, а в інших кабінетах. Тож думайте, де ваш ін-
терес…» Це для свідомих українців земля – матінка-году-
вальниця, для фермера – засіб виробництва, а для скороба-
гатьків, що прийшли до влади на крові й смертях Небесної 
сотні, - просто товар. А як влада дбає про тваринництво в 
приватному господарстві? Раніше давали хоч невелику до-
тацію на теличку, корівку, а тепер – ні.

Перший заступник голови АФЗ «Відродження Пол-
тавщини» Василь Бурлака обурився тим, що приїхали за-

прошені зі столиці, а очільники ОДА та облради, депутати 
облради – аграрії проігнорували запрошення (крім одного 
депутата), тому, мовляв, виливаємо свої біди й проблеми 
один одному. 

Можу погодитися з цим твердженням тільки почасти. 
Бо, може, й краще, що керівництво області не бачило й не 
чуло інколи неприязного з’ясування стосунків між самими 
фермерами, неконструктивні «розхристані» виступи,  роз-
мито й нечітко артикульовані вимоги до влади. І навіть кон-
фузи.

Наприклад, ще торік у листопаді на прохання голови 
асоціації Віктора Галича я підготувала проект Статуту АФЗ 
«Відродження Полтавщини», як кажуть, вилизавши кожне 
слово й кожну кому, бо Полтавський медіаклуб, який очо-
люю, успішно пройшов перереєстрацію. Але за три місяці 
ніхто з лідерів полтавських фермерів навіть не заїхав, щоб 
його забрати. І на конференції був запропонований до за-
твердження невідомо звідки взятий зразок Статуту, в якому 
було «колективне членство», якого вже два роки немає в 
законодавстві, та інші «ляпи». В результаті Статут не ухва-
лили. А час іде…

Віктор Галич, котрий очолював Асоціацію більше двох 
років, подав у відставку за станом здоров’я, передавши гро-
мадську організацію наступникам у дієздатному станій з 
коштами на банківському рахунку. Працював він самовід-
дано і жертовно, захищаючи інтереси фермерів на всіх рів-

нях. В єдиній області України домігся створення координа-
ційної ради з питань розвитку фермерства при голові Пол-
тавської ОДА. Асоціація проводила протестні акції, зустрі-
чала фермерів з усієї України на Сорочинському ярмарку. 
Віктор Галич організував фермерський форум у Миргороді 
за участі Михеїла Саакашвілі. Однак йому ніхто навіть не 
подякував за роботу, хоча б для проформи, навіть його пер-
ший заступник В. Бурлака. А дехто навіть почав дорікати 
Галичу неактивною роботою. На що Віктор Анатолійович 
гідно відповів: «А що ви зробили, щоб робота Асоціаціїбу-
ла ефективнішою? Чим ви мені допомогли?..»Домовилися, 
що нового голову Асоціації через деякий час обиратимуть 
вже тільки фіксовані члени АФЗУ.

Трохи не пересварилися фермери й при висуненні деле-
гатів на з’їзд АФЗУ. Обурювалися, що весь час їздять одні 
й ті ж. Тому цього разу не обрали Галину Бурлаку, Тетяну 
Бабко.

Дуже змістовними були виступи народного депутата 
попередніх скликань Івана Зайця, першого віце-президента 
АФЗУ Миколи Стрижака.

А ще фермери прийняли рішення про проведення про-
тесаної акції 15 лютого в вийти на акцію проти продажу 
землі під Полтавську облдержадміністрацію.

Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського медіаклубу



3

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

ФЕРМЕР УКРАЇНИ № 3 (397)
1-15 ЛЮТОГО 2017 РОКУ

ЕКОПОСЕЛЕННЯ ПАЦКАНЬОВО
Володимир зараз є сільським депутатом у Пацканів-

ській сільській раді, а до цього був депутатом у області.
Батько Володимира працював в КООП спілці, за-

ймався заготівлею фруктів і овочів, із Закарпатської об-
ласті відправляв це по всьому СРСР. Тому його син у 
певному сенсі продовжує цю справуПідрісши, Володи-
мир зрозумів, що в житті має бути все справжнє, усе на-
туральне. І почав шукати такий хліб, який я їв в дитин-
стві, і я не зміг знайти, ніхто більше його не виробляє…

Хліб усьому голова
Того справжнього хліба зі смаком дитинства не виго-

товляють із кількох причин. Це й дуже кропітка робота, 
і дорого, тобто, не вигідно економічно. Тож Володимир 
разом із іншими натхненними людьми вирішив самоту-
жки створити такий продукт. Приносити тим користь не 

лише собі, а й людям навколо — ось його головна мета. 
Ми йдемо разом із ним до хати, на місці якої колись жив 
його дід, а в радянський час був магазин, а тепер Во-
лодимир зміг переобладнати приміщення під сільську 
пекарню.

Володимир стурбовано говорить, що мешканці За-
карпаття просто не мають вибору, коли купують хліб. 

Усі їдять хлібний продукт — замінник чогось натураль-
ного. Але ж звідки ростуть ноги?

Наприкінці 30-х років минулого століття відбулося, 
як згодом виявиться, не надто втішне за впливом для на-
шого організму відкриття. Хитромудрі генетики вина-
ходять специфічний вид дріжджів — термофільні. Цей 
особливий вид характеризується стійкістю до різних 
температур у печі, що негативно впливає на мікрофло-

ру кишківника. Для порівняння, звичайний дріжджовий 
грибок не виживає в людському організмі через високу 
температуру.

Володимир ностальгує й згадує часи, коли йому було 
п’ять і він випікав у печі на дровах хліб разом із бабусею. 
Такий хліб не псувався, отже уся сім’я їла його два тиж-
ні. Тепер Володимир хоче зробити так, щоби люди мали 
можливість їсти справжній хліб. За його словами, така 
буханка хліба буде коштувати максимум 12 гривень.

Домашня пекарня на Закарпатті — це зазвичай піч, 
що має розміри приблизно 1 метр на 70 см. А у екопосе-
ленців піч трохи більша й має розмір два на два метри. 
Тут за один раз можна випікати близько 120 буханців, а 
щодня десь 500 - 700 хлібів.

Технологія виробництва
справжнього хліба

Століттями хліб випікали на селянських заквасках 
з житнього борошна, пшениці, вівса, ячменю, солоду. 
Закваски були основним складником хліба, а завдяки 
злакам організм збагачувався вітамінами, органічними 
кислотами й мінералами.

За останні роки в Україні серед людей поширилася 
тенденція повернення до давніх простих рецептів до-
машнього хліба. Усвідомлюючи шкідливість термофіль-
них дріжджів, українці переходять на так звану живу за-
кваску, яка завдяки своїм корисним елементам зміцнює 
імунітет, додає енергії й допомагає запобігти застудним 
захворюванням. На Закарпатті збереглося особливо ба-
гато прадавніх кулінарних традицій, тому є надія, що 
поступово в суспільстві відбуватиметься відродження 
стародавніх рецептів випікання хліба.

Володимир Вашко поділився з нами своїм досвідом 
створення справжнього домашнього хліба:

- Хліб складається із закваски. Закваска робиться 
просто: борошно, вода й час. Ви у пропорціях залива-
єте борошно водою, розмішуєте, як сметанку робите, 
продовжуєте так кожен день додавати борошно та воду. 
І вже на 5-й день отримуєте закваску, яку можна вико-
ристовувати. У справжній хліб йде джерельна вода. Ми 
беремо її зі старовинного джерела нашого, яке перед 
хатою, йому близько 200 років, там смачна вода. Вико-
ристовуємо сіль і патоку замість цукру, тому що цукор 
відбілюється різними хімічними засобами, а ми стара-
ємося використовувати тільки натуральне. Нам поста-
чають закарпатське борошно, з якого ми і робимо хліб. 
Тому можна сказати, що все у нас закарпатське.

- Усе дуже просто. Є борошно, яке відважується, є 
просіювач, де борошно просіюється через сито, наси-
чується киснем, для того, щоб краще хліб підкисав. І є 
тістоміс. Загалом процес виготовлення хліба займає 16 
- 20 годин. Це в п’ять чи шість разів довше, ніж у зви-
чайній пекарні. Тому ж ніхто й не хоче пекти такий хліб: 
багато роботи, а прибуток маленький. Усі женуться за 
грішми

“На лузі пасуться Ко…”
- У господарстві кіз ще небагато, ними почали займа-

тися тільки перший рік. Зараз є чотири дійних кози й 

цього поки досить екопоселенцям, щоб мати молоко і 
сир для себе. Є плани зробити невелику козячу ферму, 
зайнятись виробництвом сирів. У цій місцині, біля під-
ніжжя гори Маковиця, що на південних схилах, дуже ба-
гато чагарників, лісів, галявин — а це все трава — пре-
красний край для кіз. Є в господарстві і коні.

Як виглядає майбутнє?
- Чи плануємо ми розширюватися? Насправді, у селі 

є дуже багато занять. Я за освітою фінансист і бачу тут 
десятки напрямів, у яких можна розвиватися. У нас, до 
прикладу, прекрасна глина, у нас є готова піч, у якій 
температуру можна підвищувати до 500 градусів, ми 
можемо робити глечики, посуд. Просто потрібна люди-
на, яка буде любити цю справу. У нас такої людини на 
цей момент немає. Я думаю, вона з’явиться найближчим 
часом.

- Ми би хотіли виготовляти свою продукцію: варен-
ня, масло, сир, сметану, йогурти, в’ялені помідори не в 
скляні баночки складати, а у глиняні горщики. Для ве-
гетаріанців важливими є свіжі фрукти, овочі й молочна 
продукція, тож кілька ентузіастів вже створили неве-
личку теплицю, де вирощують огірки, помідори, зелень 
— основні продукти харчування. Є тут і бджоли (десять 
вуликів), щоб їсти натуральний мед. 

Серед напрямів, якими можуть займатися екопосе-
ленці, Володимир виокремлює також збирання трав і 
грибів, вирощування спецій, виробництво натуральної 
косметики. А ще є ідея виготовляти варення, сиропи, 
компоти, в’ялені помідори, ну і врешті сушити всі овочі 
й фрукти. На противагу замороженим продуктам, засу-
шені зберігають практично всі мікроелементи й віта-
міни. У Пацканьові активісти планують цьогоріч після 
хліба завантажувати до печі всі нарізані овочі й фрукти 
для сушіння.

- Один з хлопців зацікавився знаєте чим? Виготов-
ленням і набиванням подушок. Натуральна тканина, а 
набивати у середину хоче різні цілющі трави. Тобто лю-
дина спить на подушці й вдихає аромат цих цілющих 
трав. Ароматерапія. Фантазія просто безмежна. Були би 
охочі, які цим хочуть займатися.

А Марина, дружина Володимира, розповіла нам про 
свій невеличкий проект. Зараз вона масово скуповує ла-
ванду й планує зробити лавандове поле. Це ідеальний 
компонент для косметики, для мила. Марина з радістю 
повідомляє: лавандове поле буде першим у Закарпатті.

(Не) природне середовище
- Мене часом запитують: “А що ти сюди приїхав? Ми 

всі хочемо втекти в Ужгород, ти що, не маєш де жити?” 
Ні, я маю де жити, квартира в центрі міста. Мені просто 
набридло там, це не те середовище, де має жити люди-
на. Міста — штучне середовище, це не природно. Як 
я можу жити там, де немає чистого повітря? Природно 
для людини дихати свіжим повітрям, пити чисту воду й 
митися нею. Коли ми миємося, 3 літри води потрапляє 
до організму через шкіру. Чим ви миєтеся у містах — це 
хлорована вода, значить, хлорка пролізає всередину й 
усе інше. Труби водопровідні йдуть поряд з каналізаці-
йними. У нас вони дуже старі по всій Україні. Ви дума-
єте у трубопровід не потрапляють каналізаційні стоки? 
Потрапляють.

Після такої натхненної розмови з активістами не-
величкого екопоселення переконалися: місця щасли-
вих людей таки існують. Ми часто зустрічаємо лю-
дей, які не бачать перспектив і працюють скоріше за 
інерцією, не створюючи жодної додаткової вартості, 
а такі чудові винятки як ця невеличка спільнота у Па-
цканьово — це все ще рідкість, але яскравий приклад 
для наслідування.

Матеріал Василини Гарань
та Богдана Логвиненко

http://ukrainer.net/places/patskanovo/

- Чи знають люди, які в Закарпатті живуть, 
що вони не справжній хліб їдять, а хлібний про-
дукт? Коли розглядаємо етикетку й читаємо 
склад, то крім води, муки й солі знаходимо в кін-
ці маленькими буквами напис “дріжджі”. Чому 
кажуть сметанний продукт? Це ніби за смаком 
схоже на сметану, але зроблене з інших інгреді-
єнтів: пальмової олії, крохмалю й ароматичних 
додатків, щоб воно пахло сметаною. З хлібом те 
ж саме. Розпушувачі, відбілювачі, щоб хліб збері-
гався добре, щоб він не кришився, та й самі дріж-
джі — все це не на користь здоров’ю. Відкрийте 
ДСТУ, термофільні дріжджі, які використову-
ються у виробництві хліба на всіх пекарнях, і ви 
побачите: сірчана кислота, аміак, добрива, які 
використовуються в сільському господарстві. 
Жах! Тому ми зробили невеличку пекарню, де 
випікаємо за дідівськими рецептами, хліб не на 
дріжджах, а на натуральному, на заквасці. Так 
пекли хліб ще 1000, 5000 тисяч років тому, а ще 
70 років тому так пік хліб мій дід. 

ПРИЧИНА ЗДОРОЖЧАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ – 
НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЛАДИ

10 січня 2017 року відбулася прес-конференція екс-
пертів аграрного ринку на якій обговорювалися причи-

ни здорожчання продуктів харчування на споживчому 
ринку України.

Обговорювали це питання економіст Віктор Лисиць-
кий, експерт Фонду громадської безпеки Юрій Гаври-
лечко та президент Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України Іван Томич.

На загальну думку експертів головною причиною 
здорожчання продуктів харчування, різких цінових ко-
ливань, диспаритету цін є невиважена, не прогнозована 
та не фахова діяльність уряду та влади в цілому.

За останні роки в сільському господарстві відбу-
ваються зміни які лише погіршують становище сіль-
ськогосподарських товаровиробників. Все що можна, в 
плані підтримки та полегшення діяльності, у селянина 
відібрали – а тепер на чергу поставили ще й завдання 
відібрати землю.

На думку Віктора Лисицького, складається вражен-

ня що уряд працює на руку ворожому сусіду – що той 
не може зробити військовим шляхом, наші урядовці ро-
блять через законодавчі акти.

Це підтвердив і Іван Томич, заявивши, що ініціатора-
ми запровадження «дикого» ринку землі є окремі народні 
депутати, які ініціювали звернення до Конституційного 
суду з метою скасувати мораторій на продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення. А це є загрозою для 
України та може викликати громадянську війну.

Щоб запобігти цьому Асоціація фермерів 15 люто-
го 2017 року розпочинає протестні акції по всій країні з 
вимогами про продовження мораторію на 5 років та по-
вернення податкової політики для селян до стану, який 
існував до 1 січня 2015 року. Селяни, фермери, підпри-
ємці та сільська інтелігенція вийдуть на акцію у всіх ку-
точках країни.

Прес-служба АФЗУ
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РІЗОЛАЙН - НОВИНКА НА РИНКУ ІНОКУЛЯНТІВ

Існує думка, що соя досить проста і невибаглива до 
умов вирощування культура. Але, як свідчить практика, 
не все так просто, як на перший погляд, особливо якщо 
на меті стоїть отримання врожаю на рівні 4-5 т/га з ви-
соким умістом білка.

Вирощування соя має свої особливості. З одного бо-
кувона невибаглива до грунтових умов та попередників, 
а з іншого – її продуктивність досить сильно залежить від 
якості виконання цілого ряду технологічних заходів. Од-
ним з найважливіших технологічних елементів у виро-
щуванні сої є інокуляція насіння ефективними штамами 
симбіотичних бактерій роду Bradyrhizobiumjaponiсum. 
Цей процес є простим і складним одночасно. Його про-
стота у нашому розумінні полягає в тому, що бактерії 
споживають цукри, які дає рослина, а взамін отримує 
доступну їй форму біологічного азоту. Хоча за такою 
спрощеною схемою ховається невеличкий біологічний 
міні-завод, який функціонує за рахунок складних проце-
сів і його робота залежить від сукупності багатьох фак-
торів. А цими факторами визначається складність цього 
процесу – для його ефективного проходження повинні 
враховуватися і регулюватися не менше десятка різно-
манітних факторів.

На сьогоднішній день на ринку ЗЗР України пред-
ставлено достатньо різних інокулянтів для насіння сої, 
щоб його вибір став справжнім випробовуванням для 
виробника. 

Діаграма 1. Країни представники і їхінокулянтидля сої 
на ринку України, %

Як видно з діаграми 70 % зареєстрованих інокулян-
тівна ринку представлені виробниками України і США, 
Велика Британія займає 15%, а інші країни разом – 15 %.

Усі інокулянти,  що представлені на вітчизняному 
ринку, мають певні відмінності між собою. За основни-
ми критеріям (вид мікроорганізмів, їх титром) інокулян-
ти, які є на ринку України, майже не відрізняються. Ос-
новною ж відмінністю є наявність протектора, як додат-
кового компонента в складі препарату. Цей компонент 
має здатність захищати мікроорганізми від шкідливих 
факторів, за рахунок чого підвищується ефективність 

бульбочкоутворення та досягається можливість завчас-
ної обробки інокулятном, а це значно підвищує техноло-
гічність самої обробки та спрощує процес посіву. Серед 
зарубіжних інокулянтів лише чотири застосовуються 
разом з протектором.

Компанія БТУ-Центр, яка на ринку інокулянтів 
України 6 років, постійно слідкує за якістю власних 
продуктів та займається розробкою нових препаратів. У 

2016 році агрономи Компанії 
БТУ-Центр проводили вироб-
ничі дослідження нового іно-
кулянту Різолайн®у поєднан-
ні з протектором Різосейв®. 
Особливістю препарата є на-
явність в ньому чотирьох шта-
мів Bradyrhizobiumjaponiсum, 
які пристосовані до різних 
грунтово-кліматичних умов, 
що забезпечує ефективнішу 
азотфіксацію. Інноваційним 
рішенням для вітчизняного 

виробництва інокулянтує поєднання у оброблені насін-
ня інокулянтом Різолайн® і протектору Різосейв®. За-
стосування протектору Різосейв® дає змогу захистити 
бактерії від несприятливих зовнішніх умов, сприяє збе-
реженню життєдіяльності штамів у період від інокуля-
ції до проростання такращому закріпленнюінокулянту 
на насінині.

Використання інокулянтуРізолайн® сумісно з про-
тектором Різосейв®дає можливість проводити обробку 
насіння за 5-7 діб до сівби, з одночасним використанням 
малотоксичних хімічних протруйників за рахунок збе-
реження життєдіяльності штамів без зниження ефектив-
ності бульбочкоутворення та симбіотичної азотфіксації. 

Отже, в Україністворено вітчизняний інокулянт Різо-
лайн® з  протектором Різосейв® з можливістю завчасної 
обробки насіння та високою ефективністю азотфіксації.

У 2016 р. проводились виробничі випробовування 
інокулянту Різолайн® у поєднанні з протектором Різо-
сейв®. 
1 СФГ Світанок(Полтавська обл., Оржицький р-н). 

Обробка насіння інокулянтом проводилась безпосеред-
ньо перед посівом. Бакова суміш складалась зРізолайн® 
2 л/т + Різосейв® 2л/т та фунгіцидного протруйника  
Максим XL 1 л/т. Сівба проведена 02.05.2016. Перші 
бульбочки з’явились у фазу першого трійчастого листа, 
а вже за наявності трьох трійчастих листків рослини 
мали активні бульбочки розміром більше 3 мм від 7 до 12 
шт. на рослині. На початку фази цвітіння симбіотичний 
апарат був розвинений добре, бульбочки мали рожевий 
колір, а їх кількість та розмір достатні для забезпечення 

високих потреб культури в азоті. Як результат, на полях 
з використаннямРізолайн® + Різосейв® урожайність 
становила 32,0-32,4 ц/га, а на контролі – 28,7-29,0 ц/га.
2 ПрАТ Райз-Максимко, Підліснівська ф-я, північне 

Р.У. (Сумська обл., Сумський р-н.).

Обробку насіння сої на насіннєвому заводі проводи-
ли завчасно за 7-10 діб до сівби.Бакова суміш склада-
лась –інокулянтРізолайн® 2 л/т + протектор Різосейв® 
2л/т + фунгіцидний протруйник  Февер 0,4 л/т.Сівба 
проводилась 03.05.2016 р. На контролі використовували 
іншийінокулянт, якимобробляли насіння в день сівби. 
Внаслідок випадання потужних зливових дощів, посіви 
сої отримали значне пестицидне навантаження за раху-
нок промивання грунтових гербіцидів. За таких склад-
них погодних умов, на посівах із застосовуванням дво-
компонентного інокулянту, на початку фази бутоніза-
ції-цвітіння (07.07.2016 р.) рослини сої мали достатню 
кількість активних бульбочок, 6-10 шт./рослину, діаме-
тром більше 3 мм. На посівах, де було проведено іноку-
лювання Різолайн® + Різосейв®,отримано урожайність 
на 2,8-3,3 ц/га вище, ніж на контролі.

Отже, застосування нового вітчизняного інокулянту-
Різолайн® в поєднані з протектором Різосейв® дає змо-
гу проводити завчасно інокулювання з малотоксичними 
хімічними протруйниками, збільшити урожайність на 
2,8-3,7 ц/га, при цьому ціна в два рази менша, у ніж за-
рубіжного аналогу.

Компанія БТУ-Центр та сільськогосподарські ви-
робники рекомендують застосовувати вітчизняну інно-
ваційну розробку для  ефективної інокуляції насіння сої.

Слободянюк Олександр,
агроном компанії «БТУ-Центр»

Компанія
«БТУ-Центр»

Консультації за тел.: 
(044) 594-38-83

www.btu-center.com

Вельмиповажні господарі!
Хай і надалі рясно колосять-

ся щедрими врожаями ваші ниви, 
хай втілюються в життя ваші пла-
ни, задуми та сподівання на ра-
дість вашим рідним, на благо роз-

квіту рідної України та піднесення 
добробуту всього українського на-
роду. Хай обходять вас стороною 
природні стихії, а Ваші родини 
живуть у сімейному затишку, ща-

сті, благополуччі та при доброму 
здоров'ї!

З найкращими побажаннями,
Луганська АФЗ,

Аграрний Союз Луганщини

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Шановного Закутько Миколу 
Андрійовича, керівника СТОВ 
«АГРОДАР», в. о. голови АФЗ 

Старобільського району щиро-
сердечно вітаємо з його Днем 

народження!
Бажаємо Вам здоров’я, опти-
мізму, реалізації ідей і задума-

них планів, посмішок фортуни, 
успіху, сімейного благополуччя 
і щастя. А ще бадьорості духу, 
стабільності, позитиву, яскра-
вих подій, незабутніх вражень і 

тільки щасливих випадків!

Шановного Павлова Олексія 
Леонідовича, керівника СФГ 

«АЙДАР – ОВОЧ», в. о. голови 
АФЗ Новоайдарського району від 
усього серця вітаємоз Днем на-

родження!
Бажаємо Вам здоров’я, енергії, 
оптимізму, гарного настрою, 
удачі. Продовжуйте так само 

успішно керувати і вести Ваше 
господарство до наміченої мети, 

вміло обходячи всі негараздиі і 
«підводні камені». Нехай ваша 

нелегка праця завжди буде висо-
ко оцінена, колеги поважають, а 
робота приносить задоволення.

Фермерське господарство 
"Супереліта"
ПРОПОНУЄ

Розсаду суниці кращих ранніх 
сортів української селекції:

Розана київська, Презент та 
інших.

тел. 067-225-12-50
ncernega64@gmail.com

Київська область,
Києво-Святошинський район, 

хутір Фермерський,
вул. Вишнева, 18
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V ювілейна Міжнародна 
агропромислова виставка 
AGroport west lviv 2017

змінюється клімат – змінюється сільське господарство

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

Довідки та реєстрація учасників
     www.agroport.ua        (057) 766-55-43, (050) 301-88-55

27–29 квітня 2017
 Міжнародний аеропорт «Львів»
  термінал «А», вул. Любінська, 168
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Замовлення № 130 від 14.02.2017

228-48-19

ЧИ МОЖЕ ФЕРМЕР САМОСТІЙНО УПОРЯДКУВАТИ
ПОЛЕЗАХИСНУ ЛІСОСМУГУ?

Згідно зі ст. 4 ЛКУ (Лісовий кодекс України) полеза-
хисні лісосмуги (ПЗЛС) належать до лісів. Виходячи з 
вимог ст. 69 ЛКУ, для проведення будь-якої рубки у лісі 
необхідно одержати спеціальний дозвіл - лісорубний 
квиток. Спеціальний дозвіл видається власниками лі-
сів або постійними лісокористувачами у встановлено-
му порядку також на проведення інших рубок та робіт, 
пов’язаних і не пов’язаних із веденням лісового госпо-
дарства. Оскільки у вашому користуванні чи власності 
ці лісосмуги не перебувають, правових підстав на ви-
рубку Ви не маєте. 

Іноді громадяни помилково вважають, що лісорубні 
квитки на проведення всіх рубок у всіх лісах на тери-
торії району повинен видавати місцевий держлісгосп. 
Це переконання частково не відповідає дійсності. Дер-
жлісгоспи не мають права видавати лісорубні квитки 
на проведення рубок у ПЗЛС, що не передані їм у по-
стійне користування.

Для організації рубки радимо перше за все з’ясу-
вати в сільській раді правовий статус лісосмуги та зе-
мельної ділянки, на якій вона розташована. Можливо, 
насадження перебувають у постійному користуванні 
районного чи обласного агролісгоспу чи держлісгос-
пу, котрі зобов’язані здійснювати їх догляд. У такому 
випадку рекомендуємо направити на адресу цього під-
приємства письмове звернення з проханням провести 
рубку, або особисто зустрітись з його відповідальними 
особами. На Ваше прохання лісгосп повинен вирішити 
питання про організацію рубки на відповідних ділян-
ках. У разі відмови від проведення рубки адміністрація 
має обґрунтувати своє рішення.

Якщо лісосмуга ні за ким не закріплена, не перебу-
ває у постійному користуванні, розташована на землях 
запасу, за межами населеного пункту, то її власником 
залишається держава. До речі, саме так і буває у біль-
шості випадків, та в дійсності це означає, що за такі 
насадження відповідальності ніхто не несе.

Лісовим законодавством не визначено хто має пра-
во видавати лісорубні квитки на здійснення рубок у по-
лезахисних лісосмугах, що не надані у користування 
обласним чи районним адміністраціям. Також не вста-

новлено, хто може проводити у цих випадках заготівлю 
деревини під час рубок, сплачувати збір за використан-
ня лісових ресурсів, освідчувати рубки тощо. Практика 
цих рубок, що сформувалась у різних регіонах країни, 
може різнитись. Іноді ця процедура чітко визначена 
на місцевому рівні та вирішується шляхом звернення 
у дозвільний центр. Однак єдиного підходу, через від-
сутність нормативних актів, поки що не вироблено. Лі-
совим законодавством не визначено, хто має видавати 
лісорубні квитки на здійснення рубок у полезахисних 
смугах, що не надані у користування.

Згідно з існуючою практикою, керуючись вимогами 
ст. 1 Закону України «Про місцеві державні адміністра-
ції», ст. 8 ЛКУ, п. 12 Перехідних положень ЗКУ, ст. 373 
Цивільного кодексу України, видачею спеціальних доз-
волів на рубку в полезахисних лісосмугах займаються 
районні державні адміністрації. Тобто, державні адмі-
ністрації або уповноважені нею органи мають право 
видавати лісорубний квиток зацікавленим особам.

На практиці, сільська рада може звернутись до рай-
держадміністрації з клопотанням про видачу лісоруб-
ного квитка на проведення рубок одразу в декількох 
лісосмугах. Оскільки районна адміністрація не має 
фахівців з лісового господарства, тому обстеження і 
відведення лісової ділянки у рубку, догляду може вико-
нати держлісгосп, у зоні діяльності якого розташовані 
лісосмуги. В цьому випадку з лісгоспом укладається 
договір про надання послуг. Якщо в райдержадміні-
страції в штаті є агролісомеліоратор, вимітку дерев у 
рубку проводить він. У процесі відводу лісосмуг по-
винен брати участь фахівець державного управління з 
охорони навколишнього природного середовища. Ма-
теріальну оцінку лісосіки та заповнення лісорубного 
квитка здійснює лісгосп. 
Квиток видається, як пра-
вило, на відповідну сільську 
раду.

На підставі матеріалів 
відведення (польової пере-
ліскової відомості, акту об-
стеження, переліково-оці-

нювальної відомості тощо) райдержадміністрація під-
писує заповнений лісорубний квиток, ставить власну 
печатку. Одночасно сплачується збір за спеціальне 
використання лісових ресурсів, що обраховується у 
квитку (так звана «попенна плата»). На підставі лісо-
рубного квитка зацікавлена особа (за угодою з сіль-
ською радою) організовує рубку. Лісосічні роботи на-
лежать до робіт з підвищеної небезпекою, тому для 
їх проведення виконавець повинен мати дозвіл, що 
видається територіальним управлінням Держпромгір-
нагляду.

Після закінчення рубки фахівці лісгоспу на підста-
ві договору перевіряють місце рубки, про ще склада-
ється акт.

Стосовно розчищення орендованих ділянок ріллі, 
що перебувають у сільгоспобігу, однак заросли само-
сівом уздовж лісосмуги. У цьому випадку не радимо 
здійснювати вирубку навіть на орендованих землях 
(ріллі), які заросли самосівом. Краще, щоб ці дерев-
ця вимітили при відведенні ділянки лісосмуги, і а їх 
вирубка була охоплена лісорубним квитком. По-пер-
ше Ви не є власником цих земель. Згідно зі ст 10 За-
кону України «Про рослинний світ» тільки власник 
земельної ділянки може здійснювати на своїй ділянці 
вирубку дерев без спеціального дозволу. По-друге, 
при здійснені рубки можуть бути помилково вирубані 
дерева, що належать до ділянки лісосмуги. В остан-
ньому випадку екологічна інспекція чи правоохоронні 
органи можуть кваліфікувати ці дії як незаконну руб-
ку. Як наслідок - можливе притягнення до адміністра-
тивної чи кримінальної відповідальності, нарахуван-
ня відшкодування заподіяної шкоди.

Юридичний відділ АФЗУ

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ «ВІСНИК
ФЕРМЕР УКРАЇНИ» НА 2017 РІК!

Для отримання інформації про діяльність Асоціації фермерів та приватних зем-
левласників України, її заходи, юридичну консультацію, зміни в законодавстві, по-
даткові консультації, інформацію про нові технології, техніку та обладнання для 
ведення агровиробництва, то що, пропонуємо здійснити передплату газети «Вісник 
Фермер України».

Є три варіанти здійснення передплати:
1. Передплата через відділення «Укрпошти» (передплатний індекс 21591, сторін-

ка 20 «Каталогу видань України на 2017 рік»). Вартість передплати на 9 місяців (з 
березня 2017 р) становить 89,41 грн. та здійснити її можливо в любому відділенні 
«Укрпошти».

2. Передплата видання через редакцію, з оплатою по безготівковому рахунку. Вар-
тість при цьому на 11 місяців (з лютого 2017 р.) буде 100,00 грн. Термін не встанов-
люється і здійснити передплату можливо коли завгодно. Замовлення передплати за 
тел.. 044-501-78-24, 067-297-46-32, 093-608-03-14 або по Ел. пошті:farmexpo@ukr.net.

3. Комплексна редакційна передплата, коли передплатники отримують окрім екземп-
лярів газети ще й оперативну розсилку актуальної інформації на електронну пошту.

Вартість такої передплати становить 300,00 грн. на рік. Замовлення передплати 
за тел.. 044-501-78-24, 067-297-46-32, 093-608-03-14 або по Ел. пошті: farmexpo@
ukr.net.

Також маємо пропозицію для голів районних Асоціацій, чи великих фермерських 
господарств. Голова районної Асоціації надає нам адреси фермерів району, оплачує 
передплату, а редакція здійснює передплату по зазначеним адресам. Подібним чином 
ми маємо можливість здійснити передплату видання в кожну селищну раду, в кожну 
районну раду, адміністрацію, прокуратуру, то що. Чим більше посадовців в районі 
буде знати про діяльність Асоціації фермерів, її захист прав та господарств фермерів, 
тим легше вам буде працювати та захищати свої інтереси.

Редакція газети «Вісник Фермер України»
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USAID ВІДКРИВАЄ ПРОГРАМУ ГРАНТІВ

Зацікавлені підприємства можуть надсилати концеп-
ції проектів для інвестування діяльності, спрямованої 
на збільшення доданої вартості у плодоовочевому та 
м’ясомолочному секторах, впровадження нових техно-
логій переробки та післяврожайної обробки продукції, 
впровадження міжнародних стандартів якості та без-
печності сільськогосподарської продукції, розширення 
ринків її збуту.

Гранти за цією програмою надаватимуться:
- малим і середнім підприємствам – виробникам 

сільськогосподарської продукції (МСП);
- сільськогосподарським обслуговуючим кооперати-

вам (СОК) та їх об’єднанням;
- малим і середнім підприємствам (МСП) в сфері 

агропромислового сектору (переробка, логістика, збут, 
тощо);

- галузевим сільськогосподарським асоціаціям.
Загальною метою цієї програми грантів є розши-

рення ринків збуту та збільшення доданої вартості про-
дукції МСП та сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. Проект насамперед підтримає такі пропо-

зиції, які слугуватимуть моделями найкращої практики 
для реплікації та розширення в майбутньому.

Конкретні цілі програми включають:
1) заохочення інвестицій у нові технології, модер-

нізацію інфраструктури (післяврожайної діяльності, 
первинної переробки, зберігання, пакування, сушіння, 
засолювання, консервування, тощо);

2) удосконалення холодного ланцюга/логістики з ме-
тою зменшення втрат після збору врожаю;

3) заохочення інвестицій МСП у розробку нових 
продуктів, удосконалення процесів/системи збуту, тощо 
відповідно до вимог ринку;

4) впровадження міжнародних стандартів якості та 
безпечності сільськогосподарської продукції (стандарти 
Global GAP, HACCP, інші);

5) створення нових та/або розширення напрямків ді-
яльності діючих сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів;

6) створення нових робочих місць та підвищення 
продуктивності праці.

Проект «Агросільрозвиток» планує надати протягом 
2017 року приблизно 30 млн. гривень в рамках цього 
Річного програмного запиту (APS) через 25 запланова-
них грантів. Очікується, що сума кожної грантової угоди 
може коливатися в межах від 650 тис. грн. до 3 млн. грн., 
але кінцева сума залежатиме від грантової діяльності та 
остаточних переговорів і може виходити за межі цього 
діапазону. Очікується, що термін дії будь-якої грантової 
угоди за даним запитом не перевищуватиме 12 місяців.

Приблизна дата початку грантової діяльності за да-
ним запитом – 20 березня 2017 року. Тип гранту буде 
визначений у процесі переговорів.

Проект «Агросільрозвиток» планує проводити оцін-
ку та відбір концепцій проектів для надання грантів у 
декілька прийомів протягом 2017 року.

Концепції грантових проектів для розгляду в першо-

му раунді мають бути подані не пізніше 17.00 за місце-
вим часом 20 лютого 2017 року. Для участі у наступ-
них раундах заявки можуть подаватись упродовж всього 
2017 року та розглядатимуться по мірі надходження.

Усі питання щодо цього оголошення необхідно над-
силати Дмитру Бєлону, менеджеру грантів, на електро-
нну адресу: grants@ukraineards.com. На прохання заяв-
ників проект USAID «Агросільрозвиток» допомагатиме 
заявникам зрозуміти процедуру подання заявок і може 
надати консультацію щодо підготовки заявки.

Вимоги до реципієнтів, цільові ланцюжки доданої 
вартості та географічні зони, у підтримці яких найбіль-
ше зацікавлений проект, процедуру подання заявки, 
критерії відбору та іншу важливу інформацію про цю 
грантову програму проекту USAID «Агросільрозвиток» 
дивіться у Річному програмному запиті №.01.

Для того, щоб дати відповідь на запитання потен-
ційних отримувачів грантів, проект USAID «Агросіль-
розвиток» час від часу проводитиме семінари, де пояс-
нюватиме процедури і вимоги проекту щодо підготовки 
заявки і реалізації грантів. Перший семінар планується 
провести в лютому 2017 р. Точну дату буде повідомлено 
додатково через ті самі інтернет-сторінки, на яких роз-
міщений цей Річний програмний запит (http://guf.gov.
ua). Семінари проводитимуться у офісі проекту USAID 
«Агросільрозвиток», або, на запит учасників конкурсу, в 
іншому регіоні чи дистанційно – у формі веб- або скайп 
конференції.

Зацікавлені заявники, які відповідають критеріям 
прийнятності та бажають взяти участь у семінарі, по-
винні підтвердити свою присутність, надіславши пріз-
вище, ім’я та по-батькові учасника і назву організації на 
адресу grants@ukraineards.com. Присутньою на семі-
нарі може бути лише одна особа від кожної організації.

За інформацією http://guf.gov.ua

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник  «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 

інформація для фермерів, кооперативів та 
особистих селянських господарств

www.presa.ua

Передплатний індекс – 21591, сторінка 20
«Каталогу видань України 2017 рік»
Вартість видання з доставкою:

1 міс. – 10,44 грн.; 3 міс. – 30,62 грн.;
6 міс. – 59,54 грн.; 12 міс. – 117,88 грн.


