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20 років тому Бразилія першою в 
світі застосувала на практиці новітній 
інструмент фінансування сільгоспви-

робників – аграрні розписки. На той час 
це був вимушений захід, бо через еко-
номічну кризу тамтешні аграрії гостро 
відчували брак коштів, необхідних для 
розвитку галузі. Через це країна навіть 
була змушена імпортувати значну кіль-
кість продовольства.

Матеріал з конференції «20-річний 
досвід Бразилії у використанні аграрних 
розписок: уроки для України» читайте на 
сторінці 11 видання.

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Вінничанин Олександр Джига у дитинстві їв вареники з трюфелями. Він не дитина 
президента, а фермер, що знайшов плантації заморських делікатесів у нас, на Вінниччи-
ні. Тепер 30-річний чоловік хоче зробити на цьому бізнес. Через кілька років планує зі-
брати перший урожай грибів, які коштують від 300 євро (8,5 тисячі гривень) за кілограм.

Матеріал читайте на сторінці 14 видання.

ЩЕ РАЗ ПРО ТРЮФЕЛЬ

Бджільництво має в Україні давні традиції. Його 
продукція ще за княжих часів експортувалася в ряд 
європейських країн. Навіть сьогодні, коли інтенсивне 
вирубування лісів, розорювання земель, використання 
засобів агрохімії призвели до занепаду галузі, бджоли 
продовжують допомагати людині, запилюючи 2,5 - 3,6 
млн гектара рослин. За рівнем виробництва меду Украї-
на посідає одне з перших місць у світі.

На сторінці 9 видання інтер’ю з Василем Барабаш-
ем, головою Всеукраїнської гільдії медоварів і відомим 
фахівцем у галузі бджільництва, про те, чого бракує 
Україні для примноження цих показників.

ПОЛІСЬКІ БДЖОЛИ 
ПОТРІБНІ УКРАЇНІ!

З розпадом колгоспів у сільському господарстві 
України почалися процеси, котрі мало не призвели до 
повного занепаду вітчизняного свинарства. Урядовці 
швиденько переорієнтувалися на західних постачаль-
ників, які за це щедро поповнювали їм гаманці, а на 
споживчому ринку нашої країни почали з’являтися не 
тільки пріснопам’ятні «ніжки Буша», а навіть… кен-

гурятина. Але недарма кажуть, що українець без сала 
– як кінь без хвоста. Знайшлися серед нас люди, які 
не дозволили до кінця все зруйнувати.

На сторінці 7 наше інтерв’ю з Максимом Клоком 
з Луганщини, господарство якого «МАКС-АГРО» є 
відомим і  успішним виробником свинини.

ДО ХЛІБА – ЩЕ Й САЛО!

У січні 2018 року український Уряд планує запусти-
ти ринок земель сільськогосподарського призначення. 
Чи буде таке нововведення корисним для українського 
фермера розповів директор ПСП «Пісківське», госпо-
дарства-члена Асоціації виробників молока Валерій 
Колоша. А також що думають інші аграрії про ринок 
землі читайте на сторінці 6 видання. 

ЯКЩО ВІДКРИЮТЬ 
РИНОК ЗЕМЛІ, ТО НАША 

УКРАЇНА ПЕРЕСТАНЕ 
ІСНУВАТИ

До кінця травня 2017 року, на вимогу Міжнародного 
валютного фонду, уряд планує прийняти закон, який рег-
ламентуватиме обіг земель сільськогосподарського при-
значення, а з 2018 року і взагалі планується запустити 
продаж цих земель.

Тож напередодні відкриття чергової сесії Верховної 
Ради України ми вирішили поставити декілька акту-
альних запитань заступнику голови Комітету з питань 
аграрної політики та земельних відносин Вадиму Івчен-
ку. Відповіді читайте на сторінці 5 видання.

МІЖ ВЛАДОЮ ТА ЛЮДЬМИ ПОВИНЕН БУТИ ДІАЛОГ!

ЗЕМЛЯ – НАШ ОСТАННІЙ РУБІЖ!

19 квітня у Києві відбулися збори громадян Укра-
їни щодо ініціативи проведення Всеукраїнського ре-
ферендуму про заборону продажу сільськогосподар-
ської землі. 

Понад 2 тисячі учасників заходу проголосували за 
те, щоб на Всеукраїнський референдум було винесене 

питання в такому формулюванні: «Чи підтримуєте ви 
продовження існуючої заборони на продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення безстроково?». Таку 
пропозицію підтримала переважна більшість присутніх 
на зібранні. Матеріали про земельні проблеми читайте 
на сторінках 2 – 6 видання.
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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

ЗЕМЛЯ – НАШ ОСТАННІЙ РУБІЖ!

Сільське господарство – одна з найперспективні-
ших галузей економіки України. Агросектор генерує 
приблизно 32 % ВВП і створює робочі місця для міль-
йонів українців. 40 % валютної виручки, яка надхо-
дить у країну, виробляється саме в АПК. Пишатися 
тим, що наша кваліфікована та недорога робоча сила 
створює конкурентні переваги порівняно з виробни-
ками Європи, навряд чи варто, але маємо, що маємо. 
Могли б і більше мати, якби не вплив різних факто-
рів, що заважають нормальному розвитку сільського 
господарства України. Серед них, зокрема, постійні 
намагання кожної нової влади скасувати мораторій 
на продаж земель сільськогосподарського призначен-
ня, щоб запровадити земельний ринок «під себе».

Протягом кількох останніх років українські фермери 
неодноразово демонстрували рішучий спротив подіб-
ним спробам. На жаль, керівники держави та народні об-
ранці цього ніби не помічають, вперто готуючи Україну 
до латиноамериканського  сценарію земельної реформи. 
До чого це може призвести, можна бачити, наприклад, в 
Аргентині, де після розпродажу землі розпочався голод, 
безробіття та епідемії, які знищили сотні тисяч людей. 
Не дивно, що горе-політикани зуміли зацікавити зе-
мельним дерибаном потужного іноземного кредитора, 
тобто МВФ, якому власні прибутки важливіші за десят-
ки Україн. Саме вимогами цієї світової фінансової піра-
міди вони прикривають свої хижацькі наміри: «Це ж не 
ми грабуємо селян, така вимога МВФ». Більшого циніз-
му годі й шукати. Прикро, що навіть Гарант підтримує 
тих запроданців, які відверто грабують країну.

Зрештою, за ініціативи Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України, підтриманої ВО «Бать-
ківщина», Комітетом захисту рідної землі та іншими 
громадськими організаціями, в тому числі партією ВО 
«Свобода».19 квітня у Києві відбулися збори громадян 
України щодо проведення Всеукраїнського референду-
му про заборону продажу сільськогосподарської землі.

У вступному слові президент АФЗУ Іван Томич на-
голосив, що проведення референдуму – це вимога ос-
танніх трьох з’їздів Асоціації та Комітету захисту рідної 
землі, до якого входять 28 громадських організацій, про 
недопущення розпродажу української землі. Він зазна-
чив, що за останній рік фермери та землевласники про-
вели велику кількість акцій: «і перекривали дороги, і зу-
стрічалися з президентом, провели найпотужніші селян-

ські віче. Але нас не чують! Тому 
потрібен голос нації – спільний і 
єдиний!» – заявив він.

За словами очільника Асо-
ціації, в умовах, коли влада де-
вальвувала довіру суспільства, 
вийти з кризи, можливого хаосу, 
заворушень, потрясінь і навіть 
можливої громадянської війни 
можна лише через волевиявлен-
ня громадян на всеукраїнському 
референдумі щодо земельного 
питання і прийняття відповід-
них рішень. Іван Томич закликав 
українську націю об’єднатися 
для захисту своєї землі.

Понад 2 тисячі учасників за-
ходу проголосували за те, щоб 
на Всеукраїнський референдум 
було винесене питання в такому 
формулюванні: «Чи підтримуєте 

ви продовження існуючої заборони на продаж земель 
сільськогосподарського призначення безстроково?» 
Таку пропозицію підтримала переважна більшість при-
сутніх на зібранні. Також учасники зборів затвердили 
склад ініціативної групи чисельністю 10 тис 62 особи. 
Частина людей, а саме 1 тис 621 особа, була присутня 
на зборах, а інші – передали письмові заяви про згоду 
щодо включення до складу ініціативної групи. На по-
саду уповноваженого представника ініціативної групи з 
проведення Всеукраїнського референдуму за народною 
ініціативою обрано голову Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України Івана Томича.

Юлія Тимошенко, лідер ВО «Батьківщина», у своєму 

виступі наголосила, що тільки народ України може вирі-
шувати долю землі сільськогосподарського призначен-
ня. Вона процитувала американського економіста XIX 
ст. Генрі Джорджа про важливість земельного ресурсу 
для народу: «Якщо у народу відібрати землю – цей зло-
чин триватиме вічно і буде злочином для кожного но-
вого покоління, для кожного нового року, для кожного 
нового дня».

Юлія Володимирівна припустила, що влада буде 
чинити опір і використовуватиме членів ЦВК для того, 
щоб заблокувати процес проведення референдуму: 
«Ви знаєте, що президент буде «ламати» ЦВК. Кожно-
го члена ЦВК будуть викликати на Банкову, щоб вони 
ухвалили негативне рішення. Будьте готові, що хтось із 
членів ЦВК виявиться неспроможним захистити рефе-
рендум». Проте, була присутня в.о. голови ЦВК Жан-
на Усенко-Чорна, якій Юлія Тимошенко подякувала за 
мужність та патріотизм.

За словами політика, Україна має обрати таку стра-
тегію, аби розвивати власне фермерське господарство і 

отримувати прибуток саме від продажу готової переро-
бленої продукції із сировини. Адже від продажу сиро-
вини Україна щорічно отримує 17,8 млрд євро. А Італія, 
яка переробляє сировину і торгує готовими виробами, з 
гектара землі отримує у 10 разів більше доходів, аніж в 
Україні Якщо ми, як нація, будемо здатні побудувати пе-
реробку сировини, виготовити екологічно чисту продук-
цію і віддати її на експорт, це щорічно дасть 178 млрд 
євро прибутку.

Натомість влада, за словами Ю. Тимошенко, «заради 
звільнення землі від українців проводить руйнівну для 
фермерів політику: скасувала пільгове оподаткування, 
позбавила доступних кредитів, проводить під виглядом 
так званої децентралізації знищення малих сіл і не спро-
можна запропонувати ефективну державну стратегію 
розвитку фермерства, що треба було б зробити голов-
ною стратегією розвитку нашої держави».

Лідер «Батьківщини» підкреслила: «Війна за землю 
йде десятиліттями. Йде жахлива боротьба проти селян 
і проти фермерів. І цю війну ми бачимо щодня! І зараз 
вона досягла логічного завершення: усе, що відібра-
ла земельна мафія «непосильною працею», вона хоче 
узаконити, ухваливши закон про розпродаж сільсько-
господарської землі. Наше завдання – захистити землю 
як національне багатство та національне майбутнє. Це 
доленосна боротьба за землю».

Під час зібрання в залі пролунали виступи пред-
ставників селянства з різних куточків України і кожен 
з них наголошував – запровадження ринку землі сіль-
ськогосподарського призначення буде неприпустимим 
злочином перед майбутніми поколіннями, перед нацією.

Від редакції: Боротьба за українську землю всту-
пає в свою рішучу фазу. Від її результату залежатиме 
не тільки доля сьогоднішніх політиків і сьогоднішніх 
фермерів, а майбутнє України і, за словами геніального 
Шевченка, «мертвих, живих і ненароджених» українців. 
Земля – наш останній рубіж, ми її мусимо захистити.

Підготував Володимир Майський
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РІШЕННЯ
Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України

19 квітня 2017 р. м. Київ,вул. Героїв Небесної Сотні, 1 МЦКіМ „Жовтневий палац”
Членів Ради -33 чол.
Присутні – 24 чол.  

Порядок денний:
1. Про всеукраїнський референдум щодо недопу-

щення розпродажу українських земель (інформує Пре-
зидент АФЗУ І.Томич).

2. Про Генерального директора АФЗУ.
3. Різне.

Обговоривши питання порядку денного Рада АФЗУ 
УХВАЛИЛА:

- По першому питанню порядку денного «Про всеу-
країнський референдум щодо недопущення розпро-
дажу українських земель» інформацію взяти до відо-
ма.

- По другому питанню порядку денного «Про Гене-
рального директора АФЗУ» у зв’язку з дискредитаці-

єю АФЗУ здійсненою публічно генеральним директо-
ром АФЗУ Ніколаєнком В. М. в Міністерстві аграрної 
політики та продовольства України в присутності Ві-
це-президентів АФЗУ, Міністра агрополітики, звільнити 
Ніколаєнка Віктора Михайловича з посади генерально-
го директора АФЗУ (на громадських засадах) з 20 квітня 
2017 року.

- По третьому питанню порядку денного «Різне» 
щодо проведення розширеного засідання Ради АФЗУ та 
відзначення Дня фермера 19 червня 2017 р. інформацію 
взяти до відома.

Члени Ради також підтримали звернення Одеської 
АФЗ щодо кандидатури на посаду директора Одеського 
відділення Укрдержфонду.

Головуючий,
Президент АФЗУ   І. Томич
Секретар    В. Горбачов

МИ НЕ ДАМО ВЛАДІ ЗНИЩИТИ КРАЇНУ

Про це сьогодні під час панельної дискусії «Потен-
ційні переваги та реальні ризики для фермерів та сіль-
ських підприємців які може принести аграрна реформа» 
в Українському кризовому медіа-центрі заявив прези-

дент Асоціації фермерів та приватних землев-
ласників України Іван Томич.

Базовим питанням на цій дискусії було 
намагання уряд, на вимогу Міжнародного ва-
лютного фонду, до кінця травня зняти морато-
рій та запровадити ринок землі.

Він звернув увагу присутніх, що представ-
ляє позицію Всеукраїнського комітету захи-
сту рідної землі, до складу якого входять 28 
громадських організацій, і рішення якого з 
приводу питання запровадження ринку землі 
було озвучено неодноразово.

А Комітет має чітке переконання, що на 
сьогодні існує реальна загроза національній 
небезпеці. Намагання влади розпочати роз-

продаж землі несе загрози не лише сільському госпо-
дарству, а може призвести до нестабільності та втрати 
державності.

Не зважаючи на те, що фермери ще на початку за-

родження української держави виступали за приватну 
власність та ринок землі – на сьогодні ситуація карди-
нально інша: законодавча база для запровадження ринку 
земель сільськогосподарського призначення недоскона-
ла. Головним питанням сьогодні повинно бути подолан-
ня бідності на селі, зменшення безробіття, відродження 
соціальної сфери.

Реалізувати це можливо через запровадження фер-
мерського сімейного устрою на селі і політика влади по 
його підтримці, як це існує в Європі.

А запроваджувати ринок землі буде можливо коли на 
селі буде сформовано платежоспроможного покупця.

Підсумовуючи виступ Іван Томич наголосив, що 
у випадку коли владою не буде забезпечено такого на-
прямку розвитку подій, то ініціатори проведення рефе-
рендуму розпочнуть масову акцію протесту з метою не-
допущення знищення країни.

Михайло Данкевич,
прес-служба АФЗУ

ЗВЕРНЕННЯ
ДО ФЕРМЕРІВ З ПРИВОДУ 

ЗАХИСТУ ЗЕМЛІ
На виконання рішень останніх з’їздів АФЗУ 

та у зв’язку з забороною Київським окружним 
судом проведення Всеукраїнського референдуму 
щодо недопущення розпродажу українських зе-
мель, несприйняття владою думки хліборобів, у 
нас залишається єдиний шанс захистити рідну 
землю шляхом проведення масових радикальних 
акцій протесту - з приводу чого прошу вас не-
відкладно обговорити і визначитись в обласних 
та районних асоціаціях з фермерами і селянами 
щодо плану та часу проведення акцій, кількості 
людей. Надати пропозиції в електронному ви-
гляді за адресою: farmasuk1@ukr.net

Також прошу підготувати та надіслати від 
районних та обласних АФЗ, від зібрань громад-
ськості, звернення до народних депутатів всіх 
фракцій про категоричну неприпустимість 
безвідповідального розпродажу українських зе-
мель. 

Президент АФЗУ І. Томич

ЗАСІДАННЯ РАДИ АФЗУ
19 квітня в кулуарах зібрання з приводу проведення референдуму по землі, що відбулося Жовтневому палаці, 

відбулося засідання ради АФЗУ. До вашої уваги порядок денний та рішення, які були прийняті на ньому.

«МАРАЗМ КРЕПЧАЛ»:
СУД ЗАБОРОНИВ ПРОВОДИТИ ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕФЕРЕНДУМ
Як і очікувалося, Окружний адміністративний суд 

ухвалив рішення про заборону проводити референдум 
проти продажу сільськогосподарської землі. Мабуть, на 
те була «височайша» особиста вказівка. Коментуючи це 
рішення, Ю. Тимошенко зауважила: «Це тест, наскільки 
була вдалою судова реформа, чи існує після двох рево-
люцій, хоч крапля прав у людей».

А на думку президента Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України, представника ініціатив-
ної групи в ЦВК Івана Томича, це рішення не підпадає 

ні під яку логіку і не вписується ні в які правові норми: 
«Як можна заборонити людям висловлювати свою точку 
зору?».

За інформацією редакції позов до суду подала Гро-
мадська організація “Міжрегіональний народний кон-
троль” яка зареєстрована в 2014 році, за мету своєї ді-
яльності ставить «…побудову громадянського суспіль-
ства – як суспільство вільних, суверенних особистостей 
…», та знаходиться за адресою: 01030, Україна, м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького 42/32, оф.1. Електронна 

адреса mnk.ipc@gmail.com. Очолює її голова правління 
Колос Олександр Петрович (тел. 098 - 066 – 29 – 79). 
(Від редакції: інформація отримана з інтернет-ре-
сурсу організації).

Своє рішення подати до суду ця організація мотивує 
тим, що діючий закон про референдум не конституцій-
ний. То ж виходить що забороняти людям висловлювати 
свою думку лежить в правовому полі?

Михайло Данкевич,
прес-служба АФЗУ

ЗЕМЛЯ – НАШ ОСТАННІЙ РУБІЖ!

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
ПЕТРУ ПОРОШЕНКО

Шановний Петро Олексійович!

У зв’язку з зростанням загроз для здоров’я, 
життя, а також майна та землі фермерів 
та фермерських господарств, просимо Вас, як 
гаранта дотримання Конституції України, 
прав і свобод людини і громадянина, надати 
доручення щодо проведення особистої зустрічі 
Генерального прокурора України Луценко Ю. В. з 
активом фермерського руху для об’єднання зусиль 
та вироблення спільних дій по недопущенню 
злочинів поти фермерів, які набувають масового 
характеру.

З повагою,
Президент Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України І. Томич

ЗРОСТАЄ ТИСК НА ФЕРМЕРІВ
ТА ЇХ ГОСПОДАРСТВА

За минулий рік в значній кількості збільшилися 
рейдерські захоплення фермерського майна, врожаю і 
цілих фермерських господарств. Загальна їх кількість 
сягає понад 7 тисяч. Безкарність рейдерів породжує 
нові злочини, які набули системного характеру. Цьо-
му також сприяють спроби запровадити ринок землі.

Свідченням цього є низка злочинів проти ферме-
рів що відбулися останнім часом.

В ніч з 3 на 4 квітня 2017 року невідомі увірва-
лися до будинку голови фермерського господарства 
„Щедрий дар Марії” Миколи Бараника із села Рако-
во, Старосамбірського району Львівської області. 
Злочинці півночі катували подружжя, забивши їх мо-
лотками.

Вночі 23 березня 2017 року в селі Гребінки Ва-
сильківського району на Київщині сталося жорстоке 
вбивство голови господарства Ігоря Майко. Злочинці 
били Ігоря залізними прутами схожими на монтіров-
ки. Від отриманих травм він помер на місці.

У селі Форголань Закарпатської області троє неві-
домих пограбували та побили фермера.

У ніч на 26 березня 2017 року на території агро-
господарства Кобеляцького району на Полтавщині 
невідомі здійснили підпал, у результаті чого знищено 
три трактори, а також вантажний автомобіль. Остан-
ній факт жорстокого вбивства фермера Мальованого 
з Київщини переходить всі межі здорового глузду.

Крім того за активну громадську позицію здійс-
нюється тиск на активістів Асоціації фермерів, її лі-
дера, голів обласних та районних осередків Асоціа-
ції. На всіх хто не злякався, і захищає права фермерів, 
чинить супротив розпродажу українських земель.

Тиск на родину президента АФЗУ Івана Томича 
чиниться через організоване ДТП з його сином. В 
справі фальшовано висновок медичної експертизи, 
що підтверджено висновком Чортківської місцевої 
прокуратури та відкрито по цьому факту криміналь-
ну справу. 

Створюється тиск на АФЗУ напередодні всеукра-
їнського референдуму з недопущення розпродажу 
українських чорноземів.

Прес-служба АФЗУ



ЗЕМЛЯ – НАШ ОСТАННІЙ РУБІЖ!
17 червня на радіо «ЕРА», в програмі «Резонанс», 

відбувся діалог в прямому ефірі журналіста радіокана-
лу Віталія Наумова та президента Асоціації фермерів 
та приватних землевласників України Івана Томича 
з приводу можливого зняття мораторію на продаж 
землі на вимогу Міжнародного валютного фонду. Про-
понуємо вашій увазі записану нами розмову.

В. Н.: Якби не було МВФ, коли б Україна, виходячи з 
об’єктивних обставин, могла б запровадити ринок землі?

І. Т.: В першу чергу хочу запевнити, що головним 
ресурсом розвитку української нації є українська земля. 
І я ніколи не думав, що ми, фермери, будемо вимагати 
запровадження мораторію на продаж землі. Ще в 90-і 
роки я, а також і Асоціація фермерів, відстоювали ідею, 
що реформа аграрної галузі повинна базуватися на при-
ватній власності і ринку землі. Вже в той час ми могли 
здійснити комплекс реформ і у своєму розвитку бути на-
багато попереду Болгарії, Румунії, Польші і всіх наших 
сусідів. Але ми не здійснили цього, нам не дали мож-
ливості розвивати фермерство, відроджувати українське 
село та сільську місцевість. На це не було політичної 
волі та єдності в суспільстві.

Ми багато зробили на цьому шляху, але нашими над-
баннями скористалися новоспечені олігархи і захотіли 
захопити землю, подібно тому, що було зроблено в про-
мисловості - так звана «прихватизація». От тоді і поста-
ло питання мораторію.

Якби була політична воля у керівництва країни, у де-
путатів, можна було б вже давно у цивілізований спосіб 
запровадити ринок землі.

В. Н.: За період Вашої каденції головою аграрного 
комітету що вдалося зробити в законодавчому плані?

І. Т.: завдяки роботі комітету, та підтримки парла-
менту 4-го скликання, вдалося сформувати значну кіль-
кість законів по землі, запровадити ефективну систему 
державної підтримки аграріїв.

Нажаль, після 2006 року і до сьогоднішнього дня, не 
прийнято жодного закону такого рівня. Наші олігархічні 
клани маніпулювали ситуацією, яка не давала цивілі-
зовано завершити запровадження приватної власності 
на землю, і навіть більше – «заганяли» законодавство у 
глухий кут з метою захоплення українських земель.

В. Н.: Є мораторій на продаж землі до кінця 2017 
року, і є намагання МВФ домогтися його скасування. Як 
ця ситуація повинна вирішуватися?

І. Т.: МВФ – які він ресурси надає нам? В цьому 
році виділено 1 млрд доларів, ну можливо нададуть ще 
1 млрд кредиту. Це в кращому випадку, якщо здійснимо 
пенсійну реформу та запровадимо ринок землі!

А що ми втрачаємо?
33 млн найкращих в світі чорноземів, четверта част-

ка потенційного об’єму світового виробництва продо-
вольства, яка по середньоєвропейській ціні становить 
біля 9 трильйонів доларів США. Чи можливо співстав-
ляти ці цифри?

В. Н.: А чи варто в умовах війни, в такій економічній 
ситуації, взагалі піднімати це питання?

І. Т.: Я б не спекулював на війні. Ми повинні роз-
вивати економіку, розвивати країну, відбивати агрессо-
ра. Та й по всій країні, слава богу, не йде війна. Гірше 
війни - це те, що у нас суспільство, власники паїв, се-
ляни доведені до жебрацтва. Це найбільша загроза при 
запровадженні ринку землі. У сільській місцевості не-
має потенційних покупців української землі. Але є «де-
кларанти» з мільйонними статками, є «банкодержателі», 
корупціонери, структури, які через офшори виводять з 
України кошти. От ця невелика частка має ресурс. Але 
вони помиляються, транснаціональні компанії скуплять 
і українську землю і їх з «потрохами».

В. Н.: Чи не думаєте Ви, що в цій ситуації, найпра-
вильніше було б провести референдум, на якому грома-
дяни визначилися б зі своєю власністю, що їм з нею ро-
бити: продавати чи ні?

І. Т.: Нещодавно я отримав довіру суспільства і об-
раний на зборах ініціативної групи головою для пред-
ставлення в ЦВК більше 10 тисяч осіб, які відповідно 
до Закону України хочуть проведення референдуму по 
землі.

Після 2-х Майданів я був переконаний, що суспіль-
ство та влада дозріли до того, щоб піти до людей і запи-
тати їх точку зору стосовно землі. Це було б цивілізова-
но, це було б по-європейськи. Ми на це розраховували. 
Ми в минулому році провели більше 10 різних масових 
акцій, ми знали бажання людей, але влада нас не почула. 

І тому ми пішли на цей крок. Нажаль, як ви це знаєте, 
через кишеньковий суд нам це заборонили.

В. Н.: А чи є в Україні достатня правова база для 
проведення всеукраїнського референдуму?

І. Т.: Ми маємо закон про референдум, хоча він і 
виписаний так, що за всю історію України суспільство 
жодного разу не змогло скористатися ним. Але я готуючи 
весь пакет документів для ЦВК ніколи не міг подумати, 
що якийсь суд заборонить нам проводити референдум. 
Щоб не дати можливості запитати у головного власника 
землі – народу України – ви за, чи протии продажу зем-
лі? Це ганебний факт і він є підтвердженням результату 
реформування судівської системи.

То ж ми змушені, на підставі 13 статті Конституції 
України, розпочати підготовку до всеукраїнської акції 
протесту.

В. Н.: В разі запровадження ринку землі влада обі-
цяє, що лише українці будуть мати змогу її придбати. 
Чи так це?

І. Т.: Досвід свідчить, що головною загрозою є той 
стан, в якому знаходиться Україна. Недосконала законо-
давча база та продажні суди дадуть змогу обійти любі 
застережні міри олігархічному капіталу та транснаціо-
нальним корпораціям.

В. Н.: Останнім часом на багатьох каналах транс-
люється реклама, якою намагаються переконати сус-
пільство, що лише Україна, та ще декілько країн-ізгоїв 
не мають ринку землі. Це дійсно так?

І. Т.: Ця реклама, проплачена зацікавленими в про-
дажу землі особами, є цинічним намаганням задурити 
суспільство неправдивою інформацією. Я приведу лише 
декілька фактів по іншим країнам.

Ізраїль не має приватної власності на землю, але ця 
країна найсучасніша в плані розвитку аграрного секто-
ру. В Нідерландах існує державна монополія на ринок 
землі. То ж робіть висновки.

В. Н.: Завтра в парламенті буде розглядатися ряд 
аграрних законів. Що вони принесуть селянам?

І. Т.: Ті закони, які розглядає Верховна Рада ниніш-
нього скликання, а особливо в аграрній сфері, не є адек-
ватними до потреб суспільства.

По закінченні розмови слухачам було запропоно-
вано поставити запитання Івану Томичу і у відве-
дений коротенький проміжок часу в студію зателе-
фонувало два слухачі, з міст Дніпро та Києва. Вони 
повністю підтримали позицію Івана Томича та поба-
жали йому успіхів та перемоги.

Записав розмову Михайло Данкевич
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НЕПРАВДИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ ВІДХИЛЕНО!

Проект постанови про Рекомендації парламентських 
слухань на тему «Регулювання обігу земель сільсько-
господарського призначення: пошук української моде-
лі» – це нечуване блюзнірство. Про це заявив народний 
депутат Вадим Івченко.

Він нагадав, що наприкінці минулого року парла-
мент провів слухання на земельну тему.

За словами Вадима Івченка, учасники цього заходу 
в переважній більшості ділились своїми проблемами 
щодо масових рейдерських захоплень та несправедли-
вих рішень судів, що забирають їхнє майно та врожаї. 
Аграрії говорили про неврегульованість земельних пи-
тань, просили зберегти спеціальний режим оподатку-
вання, обговорювали питання дотацій: кому і яким чи-
ном вони мають йти.

Також, за словами депутата, учасники слухань за-
кликали не голосувати за бюджет, просили передати 
землі територіальним громадам та обговорювали розви-
ток фермерства.

«Усі ці виступи мали стати основою для реко-
мендацій. Натомість в проекті постанови в першо-
му пункті результативної частини говориться, що 
результатом слухань є пропозиція до Кабінету міні-
стрів внести в парламент законопроект про обіг зе-
мель. Напевне, ця постанова повністю співзвучна із 

сьогоднішніми реаліями щодо пропаганди відкриття 
ринку землі!» – наголосив парламентар.

 «Коли буде напрацьовано все те, про що говорили 
люди, тоді буде зовсім інша дискусія. Відкривати ж ри-
нок землі в нинішніх реаліях — зарано! Ця постанова 
не відповідає інтересам агровиробників, фермерів та се-
лян», – переконаний Івченко.

«Батьківщина» не підтримує відкриття ринку 
сільськогосподарських земель. Ми організовуємо 
референдум, ми збираємо підписи. Скажу більше: в 
разі підтримки в Раді закону про обіг земель це буде 
останній день роботи цього парламенту», – підсуму-
вав депутат.

А перед цим, у кулуарах парламенту, Вадим Івчен-
ко заявив журналістам, що мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення – це не зупинка 
реформи. На його думку, це час, який дається парламен-
тарям та уряду для прийняття необхідних законів та від-
повідного земельного законодавства.

За інформацією з інтернет-ресурсів.

ЗВЕРНЕННЯ
Козаків – фермерів до всіх гілок влади щодо розгляду питання про продаж земель сільськогосподарського призначення
На сьогодні, коли Держава Україна знаходиться в 

стані війни з Російською Федерацією і ціною людського 
життя бореться за незалежність рідної землі, в держав-
них кабінетах обговорюють продаж земель сільсько-
господарського призначення. 17 лютого 2017 року група 
народних депутатів України внесла подання до Консти-
туційного суду з вимогою визнати неконституційним 
мораторій на продаж сільськогосподарських земель, 
який під спільним тиском селян був пролонгований 
Верховною Радою на 2017 рік. Також, всупереч мора-
торію, Кабінет Міністрів України, Національний Банк 
України та Президент України взяли на себе зобов’язан-
ня перед Міжнародним валютним фондом на прийняття 
відповідних законів щодо впровадження ринку землі 
сільськогосподарського призначення. Тому, вже в трав-
ні цього року, у Верховній Раді України влада ініціює 

розгляд проекту закону «Про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення», яким пропонується де-факто 
торгувати землею вже з 1 липня 2017 року.

Відповідно до статті 13 Конституції України, земля, 
її надра, атмосферне повітря, водні та інші ресурси, які 
знаходяться в межах території України, природні ресур-
си її континентального шельфу, виключної (морської) 
економічної зони є об’єктами власності Українського 
народу. Вважаємо, що продаж нашого головного стра-
тегічного багатства – землі, є неприпустимим, оскільки 
більше 80% українців проживають за межею бідності і 
єдиним способом їхнього виживання є земля.

Держава має дбати про розвиток сільського господар-
ства, яке базуватиметься на основі малих та середніх фер-
мерських господарств, а не лобіювати меркантильні інте-
реси земельних латифундистів, основною метою яких є 

моментальна скупка українських чорноземів за безцінь.
Козаки – фермери України звертаються до влади з 

настійною вимогою:
- вжити всіх необхідних заходів для недопущення 

скасування мораторію на продаж землі сільськогоспо-
дарського призначення;

- не допустити створення механізмів, що дозволя-
тимуть торгувати землею сільськогосподарського при-
значення в обхід мораторію, зокрема за допомогою ух-
валення закону про обіг сільськогосподарських земель, 
яким пропонується торгувати землею вже з 1 липня 
2017 року;

- розробити практичні механізми стимулювання роз-
витку фермерського господарства, малого і середнього 
бізнесу в аграрній сфері.

Козаки-фермери Черкаської області.

Повна версія розмови на інформаційному каналі 
"ВІЛЬНИЙ СЕЛЯНИН" на YouTube: https://www.
youtube.com/channel/UCm9HerV0Yust9QuosAlSj2w
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«Вісник  «ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для фермерів, кооперативів та 

особистих селянських господарств

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.

МІЖ ВЛАДОЮ ТА ЛЮДЬМИ ПОВИНЕН БУТИ ДІАЛОГ!

ВФУ.: Окружний адміністративний суд ухвалив рі-
шення про заборону проводити референдум проти про-
дажу сільськогосподарської землі. Чи має повноважен-
ня любий державний орган заборонити людям вислов-
лювати свою думку? Які подальші кроки ініціаторів 
референдуму в зв’язку з таким рішенням суду?

В. І.:Українці мали змогу спостерігати це ганебне 
явище: суддя окружного адміністративного суду при-
ймає рішення за весь український народ! Тобто, інте-
реси людей кланово-олігархічний уряд поставив на 
останнє місце. Звичайно, ми подаватимемо апеляцію і 
добиватимемось призначення референдуму, але не бу-
демо чекати склавши руки на рішення наскрізь корум-
пованого українського суду. Одночасно “Батьківщина” 
розпочала по всій Україні збір підписів проти продажу 
земель сільськогосподарського призначення. Ми хоче-
мо яскравим прикладом продемонструвати і Президен-
ту і всьому суспільству, що люди сьогодні проти ринку 
землі. Референдум має відбутись! Це завжди була фор-
ма діалогу між владою та людьми. Вони мають висло-
вити своє ставлення до ринку сільськогосподарських 

земель. І ми всіма можливими методами будемо цього 
домагатись!

ВФУ.: Останніми днями на деяких телевізійних ка-
налах з’явилися рекламні ролики на підтримку ринку 
землі. Це випадковий збіг обставин, чи факт співпраці 
влади та олігархів?

В. І.: Сьогодні величезні кошти кинуті на те, щоб від-
крити ринок земель. Міжнародні організації, транснаці-
ональні корпорації, міжнародні банки, в тому числі наш 
олігархат на чолі з Президентом, мають намір за безцінь 
забрати українську землю. Вони розуміють, що це ка-
піталовкладення, яке щороку приноситиме їм величезні 
кошти. І з роками цифри тільки зростатимуть! Адже вже 
сьогодні людство відчуває дефіцит продовольства. І, як 
кажуть деякі експерти, через 50 років той, хто володі-
тиме продовольством - володітиме світом. В рекламних 
передачах та на різних ток-шоу лобісти відкриття ринку 
землі заявляють, що землю куплять українські ферме-
ри. Так ось, маю констатувати — якщо розуміння хто 
буде продавати землю в нас є, то питання щодо покупців 
— відкрите... Наші аграрії та фермери, які мали б купи-
ти землі у першу чергу, не зможуть сьогодні віднайти 
достатні фінансові ресурси для купівлі. В кризові часи 
заощаджень майже не залишилось, а кредитування та 
програми допомоги — відсутні. Отже — на моє пере-
конання, та нашої політичної сили — це просто продаж  
України “з молотка”.

ВФУ.: Аграрна галузь, за словами керівників Держа-
ви, є локомотивом економіки України. А чому сільсько-
господарське машинобудування знаходиться у такому 
глибокому занепаді?Існуюча раніше 30% компенсація за 
придбану сільськогосподарську техніку стимулювала 
виробників і допомагала селянам. А чи обіцяне нововве-
дення, часткова компенсація вартості сільськогоспо-
дарської техніки та обладнання у розмірі 20%, при чому 
без ПДВ, а це в реальності лише 16%, буде мати такий 
же ефект?

В. І.: Якісне виробництво сільськогосподарської 
техніки має пряме відношення до покращення інвес-
тиційного клімату в країні. І увага уряду до цього пи-
тання мала б бути більш пильною. Сьогодні вимушені 
констатувати, що техніка наших закордонних партнерів 
(комбайни, трактори, сіялки та ін.) набагато краще за 
якістю та технічними характеристиками. А як же бути 

з тим, що зазвичай країна мала б підтримувати місце-
вого виробника? Для того аби підтягнути нашу техніку 
до рівня закордонної, звичайно, потрібно на першому 
етапі з боку держави фінансово підтримати галузь. Ко-
лись подібні програми дуже плідно працювали: у 1997 
році було розпочато дію програми фінансового лізингу, 
у 2002-му - програму часткової компенсації вартості 
складної сільськогосподарської техніки, з 2005-го - кре-
дитну підтримку господарств АПК, спрямовану на дер-
жавну підтримку агрогосподарств і вітчизняних сіль-
госпмашинобудівників. Сьогодні жодна з цих програм 
не діє. У бюджеті 2017 року передбачено 550 млн. грн. 
на надання компенсації на закупівлю вітчизняної сіль-
госптехніки у розмірі 20% від її вартості. Але на на цей 
час, попри помпезне декларування підтримки сільсько-
го господарства, уряд не спромігся навіть утворити ко-
місію, яка буде вирішувати ці питання. Весна вже майже 
закінчується. Сьогодні в Мінекономрозвику не змогли 
назвати мені хоча б приблизні терміни надання цієї під-
тримки! А це могло б допомогти тим фермерам, які не 
мають достатніх коштів для придбання більш дорогих 
іноземних аналогів. Маю надію що все ж таки найближ-
чим часом ця програма запрацює і кошти, які отримає 
від неї український виробник техніки, він вкладатиме в 
покращення її якісних та технічних характеристик.

ВФУ.: Стосовно конфіскованих коштів оточення 
Януковича: чи перепаде щось з них аграріям?

В. І.: Це питання політичне. Воно вирішується уря-
дом в консультаціях з коаліцією. Зараз маємо достатнє 
розуміння, що потрібно підтримувати аграрний сектор, 
і в першу чергу поглиблену переробку та розвивати сі-
мейне фермерство. Я вважаю, що необхідно надати не 
менше 1/3 цих коштів на аграрний сектор для віднов-
лення балансу після того, як велику кількість коштів з 
сектору, починаючи з минулого року, було вилучено. 
Адже ті програми, які існують на сьогодні, аграрну га-
лузь не рятують, а тільки трохи підтримують товарови-
робників, які займаються тваринництвом, а для всього 
сільського господарства — це мізерні кошти. І врахову-
ючи, що за два роки уряд позбавив аграріїв прямої під-
тримки, податкових преференцій, спеціального режиму 
оподаткування — він просто зобов'язаний відшкодувати 
всі ці збитки сектору, який в змозі перезапустити еконо-
міку країни.

НА УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ МАЄ ПРИЙТИ
ГОСПОДАР, А НЕ ПЕРЕКУПНИК

Українською сільсько-
господарською землею має 
володіти справжній госпо-
дар, а не грошовитий пере-
купник.

Про це сьогодні під час 
панельної дискусії «Земля і 
люди: як провести земельну 
реформу і не нашкодити гро-
мадянам України?» в Україн-
ському кризовому медіа-цен-
трі заявив народний депутат 
України від фракції «Батьків-
щина» Вадим Івченко.

Він переконаний, що сьо-
годні більшість українців не 
довіряють владі і не вірять, 
що, відкривши ринок землі, 
вона захистить їх від рейдер-
ських захоплень, від свавілля 
чиновників, обману та втрати власних наділів.

«Для того, щоб запобігти цьому, влада має вирі-
шити не один десяток спірних питань перед тим, як 
розпочинати торгувати землею», – сказав парламентар.

Обговорюючи ризики скасування мораторію та про-
ектів реформ, які існують сьогодні, Вадим Івченко пору-
шив декілька важливих питань.

«По-перше – це фінансові питання. Хто саме буде 
покупцем української землі? Чи це будуть латифунди-
сти, агрохолдинги, більшість з яких належать інозем-
ним власникам, олігархи, перекупники або ж держава 

дасть можливість купити землю саме тим, хто на ній 
працюватиме — фермерам, сімейним фермам або сіль-
ськогосподарським кооперативам? Чи створить держава 
відповідні кредитні, дотаційні програми, різного роду 
допомогу?» – запитав він.

По-друге, депутат від «Батьківщини» вважає необ-
хідним терміново вирішувати земельні питання: віду-
мерлої спадщини, земель спільного користування, зе-
мель КСП, передачі землі у розпорядження територіаль-
них громад, консолідації землі для більш ефективного 
землекористування.

«По-третє, вирішення пи-
тань підтримки фермерів та 
сімейних фермерських гос-
подарств, аби не залишились 
вони поза цим ринком. Земля 
повинна давати людям робо-
ту та дохід.

І по-четверте, встанов-
лення так званих «маяків», 
які не дозволять перехід зем-
лі «не в ті руки» або унемож-
ливлять консолідацію вели-
ких масивів в однієї особи», 
– додав політик.

Вадим Івченко навів 
приклади таких «маяків» 
у Франції, де люди не мо-
жуть купити землю, якщо 
7 років не орендували її, а 
після купівлі ще 15 років не 

можуть її продавати.
«У Данії тобі не продадуть землю, якщо ти прожива-

єш далі, ніж за 30 кілометрів від неї. Ми маємо розроби-
ти і в себе подібні норми, аби на землю прийшов дійсно 
той, хто господарюватиме на ній. Щоб не приходили ті, 
хто сьогодні показує в своїх електронних деклараціях 
колосальні статки. Вони скуплять землю, а потім зда-
ватимуть її в оренду фермерам, але вже за зовсім інші 
кошти. І поки не будуть вирішені всі ці питання, говори-
ти про відкриття ринку землі – передчасно», – наголо-
сив Вадим Івченко.
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ЯКЩО ВІДКРИЮТЬ РИНОК ЗЕМЛІ,
ТО НАША УКРАЇНА ПЕРЕСТАНЕ ІСНУВАТИ

«Я – українець. Виріс на рідній землі, а тому з па-
тріотичної точки зору проти введення ринку. Говорячи 
в контексті бізнесу та мого підприємства, наш колектив 
розвиває ПСП «Пісківське» вже понад 20 років. У свій 
час доводилося брати кредити, щоб оптимізувати робо-
ту ферми. А тому буде дуже гірко цього позбутися», — 
повідомив він.

За словами Валерія Колоши, сьогодні ПСП «Пісків-
ське» надає 260 робочих місць та розвиває власну пере-
робну діяльність.

«Тільки за рік підприємство прийняло на роботу 62 
колег. Ми реалізували роботу пекарні, кондитерського 
цеху, переробку борошна, виготовлення олії. І, навіть, 
виготовляємо зефір. Однак, якщо сценарій піде по най-
гіршому варіанту, то все це треба буде зупиняти та звіль-
няти людей. Чого, звісно ж, не хочеться робити. Якщо 
знищать фермерські господарства, то українська еко-
номіка ніколи не відродиться», — наголосив керівник 
ферми.

Валерій Колоша зазначив, що згідно з чинним тек-
стом законопроекту земля сільськогосподарського при-
значення буде продаватися фізичним особам-українцям 
по 200 га в одні руки, а середня ціна за 1 га становитиме 
близько 1 - 2 тисячі доларів.

На його думку, сьогодні у фізичної особи з села нема 
5 мільйонів гривень коштів. Тому виникає питання – хто 
її купить? Фермер опрацьовує 3000 га землі та утримує 
3000 поголів’я худоби, на що і витрачається левова доля 
прибутку. Де ще взяти кошти на викуп землі – він не знає.

Керівник господарства зазначив, що «особи», які 
придбаватимуть землю – робитимуть це там, де вже є 
дієві господарства та ставитимуть свої умови, котрі без-
умовно не будуть вигідними для місцевого фермера.

«Наслідком цього стане вирізання великої рогатої 
худоби, оскільки ефективна молочна ферма в україн-

ських реаліях — це як мінімум 800-1000 голів, а на одну 
голову потрібно 1 га землі. Повторюсь – таких коштів 
немає», — відмітив він.

Завдяки роботі ПСП «Пісківське» розвиваються й 
інші сфери життєдіяльності села Піски, що на Чернігів-
щині.

Валерій Колоша зазначив, що господарство долуча-
ється до розвитку соціальної сфери. І тому для країни в 
цілому робиться більше, ніж здається. Оскільки зосере-
джуються не лише на своєму виробництві, а й дбають 
про навчальні заклади, які знаходяться на території села. 
Спільними зусиллями відроджують культуру, підтриму-
ють школу мистецтв і запрошують на роботу викладачів 
з інших міст, які навчають місцевих дітей.

За його словами, особливу увагу господарство приді-
ляє підтримці молодих сімей та допомагає купувати їм 
житло. Так, вже біля 30 родин приїхали в Піски з різних 
куточків України.

«Якщо відкриють ринок землі, то наша Україна пе-
рестане існувати. Ми не готові до цього, адже в нас не 
працює законодавча система, відсутні державні кредити 
для придбання землі, щоби першочергово її могли вику-
пити ті, хто має там господарства. І все ж таки, лишаюся 
з думкою, що земля має бути державною», — підсуму-
вав керівник ПСП «Пісківське».

Анастасія Шуляк
PR-менеджер АВМ

http://avm-ua.org

ЩО ДУМАЮТЬ ФЕРМЕРИ ПРО РИНОК ЗЕМЛІ?
Марущак Павло, директор ТОВ "Устя" (Ві-

нницька обл.)
- Я категорично проти введення ринку землі. Проте, 

якщо того вимагає МВФ, то ринок вводити слід лише 
поступово і лише при врегульованих законах та розум-
но проведеній банківські реформі. Адже відсотки нині 
нереальні. І ті, хто у нас працюють на землі, просто не 
в змозі будуть її купити. 

Сайкевич Степан, директор СФГ "Зоря" (Во-
линської обл.)

- Безумовно, що проти ведення ринку землі. Аграр-
ний сектор потрібно вести в іншому напрямку. Я маю 
на увазі, що я за стару схему створення земельного 
банку, а саме - щоб люди, які хочуть продати свою зем-
лю, продавали її банку, а ті хто хочуть купити – купува-
ли в банку. І слід обмежили кількість продажу землі в 
одні руки – до 1000 га і все. Я за те, щоб було створено 
багато господарств, які залучали б людей до робити в 
сфері сільського господарства. А також, я за земельні 
податки на 1 гектар. Нема різниці, що я вирощую на 
своїй ділянці землі, головне, щоб я вчасно сплачував 
податки. Це буде іти в державний банк, і згодом на про-
цвітання державного устрою. На мою думку це доволі 
проста схема покращення життя громадян.

Каплун Микола, власник ТОВ «Призма 14», 
Кашперівський цукровий завод

- На мою думку, ще не готова ні нормативна база, 
ні законодавство, все сире ще. В першу чергу, потріб-
но мати хоч якусь інформаційну базу, щоб люди розу-
міли як це все має відбуватися. Те, що не можна до-
пускати допоки іноземців і так зрозуміло. Сьогодні і 
так майже вся земля, що в господарствах, порвана на 
маленькі клаптики по 5 - 20 гектарів, немає закону про 
обіг земель і ще є багато невирішених нюансів. Якщо 
запустити ринок зараз, це відкотить всіх середніх ви-
робників на 3 - 5 років назад, зупиняться процеси під-
вищення ефективності виробництва, все застопорить-
ся. Такий поспішний крок завдасть чималих проблем 
сільгосп виробникам.

Сергій Іващук, Агрофірма «Перлина Поділля»
- Я вважаю, що зараз не варто відкривати ринок 

землі. Сьогодні йде війна, кредитна система не фінан-
сує аграрний сектор, 60% населення знаходиться за 
межею бідності. Наразі, максимум 10% людей дійсно 
хоче продати власні паї, це люди похилого віку в не-
великих населених пунктах. Ми в цьому році раптово 
знайшли 146 млрд грн і зараз ще дошукуємо на ре-

капіталізацію «Приватбанку»,  також є землі 
держаної власності, то ж давайте знайдемо 
30 млрд, купимо в цього населення землю 
згідно з нормативної оцінки і на даному ета-
пі знімемо це запитання. Потрібно розуміти, 
що існує великий ризик бути ошуканими. 
Варто розділяти соціальне питання і земель-
ну реформу, тобто якщо в селі є бідні люди 
які потребують матеріальної допомоги, по-
трібно це питання вирішувати інакше. Для 
початку варто знизити рівень корупції, під-
няти рівень життя, впорядкувати кадастр.

Олександр Тимоха, голова правління 
ПАТ «Ланнівський цукровий завод»

- Ринок землі повинен бути, але виключ-
но за умови встановлення чітких правил. В першу 
чергу доступ до цієї землі повинні мати ті, хто на ній 
працює. Потрібно все вирішувати цивілізовано. Ми 
повинні повільно і поступово входити в ринок землі, 
все спокійно та виважено вивчати і починати, прора-
хувати ефективність.

Олег Мельничук, СТОВ імені Ватутіна
- У мене 4200 га землі і 1,5 тис ВРХ, із них 660 голів 

корів і я можу впевнено заявити, що ніхто сьогодні із 
сільськогосподарських виробників землю купити не в 
змозі. Ми до цього не готові, скажу відверто. Ми нині 
тільки почали купувати та користуватися якісною іно-
земною технікою та покращувати умови на фермах, а 
це значні витрати. Тому відкриття ринку землі – вели-
ка проблема. Ми ж розуміємо, хто землю зможе купи-
ти, декілька значущих осіб України. А іншим як жити?

Віталій Фомович, СГК імені Щорса
- На сьогоднішній день, я вважаю, не варто відкри-

вати ринок землі. В такому стані, як зараз знаходиться 
наша держава та економіка, це робити неприпустимо. 
Можливо через певний період часу це буде доречно, 
але точно не в такій ситуації, що склалась на сьогод-
нішній день. Спершу потрібно підготувати певну за-
конодавчу платформу, щоб люди, які працюють на цій 
землі могли її купити.

Олександр Цигода, ФГ «Дружба» (Білогір’я, 
Хмельницька обл.)

- Я можу говорити з позиції власників цієї землі, 
яку планують продавати, так як я кожен день, за спе-
цифікою роботи, спілкуюсь з пайовиками – люди не 

готові її продавати. Те, що в столиці, між високими 
чинами побутує така думка, що ринок землі на часі – 
це не правда. Сьогодні існує вірогідність, що великі 
компанії, олігархи та різні іноземні інвестори можуть 
зайти в наше маленьке село, що на сьогоднішній день 
має 60 - 80% населення людей похилого віку, які жи-
вуть у скруті. Відповідно, коли прийде людина, зда-
валось би з «гарною» пропозицією – 1000 $/га, вони 
погодяться, але ж хіба це відповідна ціна за наш гар-
ний родючий чорнозем? Також, існує певна соціальна 
відповідальність перед селом, коли люди знають до 
кого звернутись в разі необхідності: чи то дорогу про-
горнути, чи заасфальтувати, а що ми матимемо якщо 
ці землі куплять великі інвестори, які як правило не 
«заходять» в село? На сьогодні наша держава не гото-
ва до ринку землі.

Руслан Торяник, голова СТОВ «Відродження»
- На даний час Україна не готова до продажу зем-

лі, оскільки не вся земля навіть внесена в кадастрову 
систему. Продаж землі, наразі, неактуальний. Єдиний 
можливий варіант на сьогодні – це щоб цю землю ку-
пувала держава, а потім надавала її в оренду. На сьо-
годнішній день ми не готові до запуску ринку землі. 
До нього потрібно як слід підготуватися. В іншому 
разі я та мої колеги, які дійсно багато років віддано 
працюємо на землі, просто втратимо її. У мене особи-
сто немає вільних коштів, щоб купити землю. Хоча в 
кого вони зараз є? Не буду називати прізвища, їх і так 
знають. От в них і буде наша земля. Навіть страшно 
уявити, яке майбутнє нас очікує, якщо влада запустить 
ринок землі!

Ігор Подлєсний, голова ФГ «Агролюкс»
- На даному етапі боротьби з корупцією відкрива-

ти ринок землі не можна, скільки існує велика ймо-
вірність, що українська земля може потрапити в руки 
заможних китайців, арабів та інших іноземних інвес-
торів.

Анатолій Лук’яненко, голова ФГ «Мрія»
- Я категорично проти ринку землі! Вважаю, що 

земля не повинна виступати товаром, адже це як засіб 
виробництва. Бажаєте торгувати – торгуйте виробле-
ною продукцією, а земля повинна належати народу, як 
це прописано в Конституції України. Чому ми маємо 
змінювати Конституцію через чиюсь забаганку торгу-
вати землею? Я вважаю, що землю потрібно переда-
ти в комунальну власність місцевим громадам і уже 
громада повинна вирішувати як розпоряджатись цією 
землею. Сьогодні люди абсолютно безправні, прожи-
вають на території, яка практично їм не належить тому 
що вона уже приватизована, роздерибанена і сьогодні, 
ті хто привласнив загальнонародне багатство готовий 
торгувати – це не збігається з інтересами народу.

За інформацією http://avm-ua.org

ЗЕМЛЯ – НАШ ОСТАННІЙ РУБІЖ!
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ДО ХЛІБА – ЩЕ Й САЛО!

Кор.: Шановний Максиме Валерійовичу! Редакції 
нашої газети «Вісник Фермер України» відомо, що Ви 
є одним із наймолодших успішних українських фермерів 
– у травні будете святкувати своє перше 30-ліття. Хо-
четься дізнатися про Вас більше.

М. К.: Я дійсно ще зовсім молодий чоловік, та й 
наше фермерське господарство ще розбудовується, хоча 
працює з 2008 року. Починали з того, що коли я повер-
нувся з Армії, то ми разом із батьком викупили руїни ко-
лишніх колгоспних ферм та відремонтували їх, присто-
сувавши під свинарники. З усіх можливих занять саме 
свинарство здавалося нам найпривабливішим. Адже 
сіяти пшеницю, не маючи ні великих площ, ні засобів 
до їх обробітку, не мало економічного сенсу, а, скажімо, 
в молочне тваринництво потрібно було спочатку одно-
разово вкласти немалі кошти, щоб лише років через 5 
отримати перші результати. Натомість свині ростуть 
швидко, і попит на сало та м’ясо завжди є.

Наразі утримуємо поголів’я в 7000 свиней. Зрозумі-
ло,що прогодувати їх за рахунок лише придбаних кор-
мів практично неможливо, тому збудували власний кор-
моцех. А для забезпечення його сировиною вирощуємо 
відповідні зернові й технічні культури – на площі 1400 
га. Працюють у нашому господарстві до 20 тваринників 
на свинокомплексі та 5 механізаторів. Управлінський 
апарат не роздуваємо, так легше працювати. 

Сказати, що господарство розвивалося стрімко і зов-
сім без труднощів, не маю права. Проблеми були, вони 
й тепер нас не оминають. Але працюємо дружно, на-
магаючись триматися на рівні сучасних технологій та 
вимог спеціальних стандартів, тому справи йдуть непо-
гано. Можна було б і швидше здійснювати свої плани 
(наприклад - будівництво переробного заводу), але на 
все мають бути кошти і умови. З коштами розберемося, 
не збираємося просити ні в кого кредитів, а ось умови, 
особливо зовнішні, потрібно безперервно відстежувати. 
Адже безпосередня наближеність до зони бойових дій 
не найкращим чином позначається і на виробництві, і на 
психології людей. Добре, що хоч від перевізників менше 
залежимо, відтоді як придбали власний спеціалізований 
транспорт. 

Кор.: Господарство маєте велике і клопітне. Чи ча-
сто вдається відпочивати в оточенні рідних?

М. К.: Звичайно, мені рідко випадає щастя відпочи-
вати разом з родиною, але дружина і двоє діток завжди 
допомагають мені – своєю любов’ю й відданістю. Тил 
у мене міцний, це найдорожчі для мене люди, для них 
живу й працюю.

Кор.: Як Ви ставитеся до можливого скасування 
мораторію на продаж землі, податкової нерівності 
сільгоспвиробників та інших гримас українського полі-
тикуму?

М. К.: До скасування мораторію та запровадження 
напівдикого (а іншим він у нас не буде) ринку сільсько-
господарської землі ставлюся різко негативно. Це вір-
ний шлях до створення класу фермерів, але не як успіш-
ної середньої буржуазії, а як антагоністичного прошар-
ку суспільства, який завжди буде націлений на боротьбу 
з іншими класами та владою. Досить боротьби, пора 
будувати державу Україну, причому не під ручним ке-
руванням МВФ та інших закордонних «добродійників», 
які з усієї сили волають про необхідність боротьби з ко-
рупцією, а самі всіляко сприяють її поширенню. Жодна 
країна, якій вони «допомагали», не стала багатою і ста-
більною. Втім, це тема не для сьогоднішньої розмови. 
Ми можемо говорити, але доки маємо таку владу, муси-
мо терпіти. 

Кор.: Що чи хто заважає фермерам нормально пра-
цювати сьогодні?

 М. К.: Головною проблемою, яка заважає ферме-
рам та іншим сільгоспвиробникам нормально працю-
вати, вважаю політичну й економічну нестабільність у 
державі. Тому я цілком підтримую загальноукраїнські 
фермерські вимоги, з якими звернулися до Президен-
та, Верховної Ради й Уряду делегати 27-го з’їзду нашої 
Асоціації. Якби не трагічна ситуація, до якої довели 
аграріїв недолугі псевдореформатори, Європа вже дав-
но б нас поважала, а наше сало на будь-якому ринку і 
без спеціальних промоцій собі дорогу прокладе. Варто 
лише владнати наболілі селянські питання, і наші фер-

мери й пшеницю могли б дорожче продавати, і не ва-
лом-зерном, а хоча б борошном, а згодом і макаронами 
та випічкою. Україна не старчиха під дверима Європи, і 
для нас великий сором – маючи такі землі й таких лю-
дей, взагалі імпортувати будь-які продукти!

Кор.: Фермери і місцева влада: союзники чи суперни-
ки? Як працює обласна Асоціація фермерів? Чому фер-
мери не йдуть у владу?

М. К.: Якщо фермер і місцева влада не будуть зна-
ходити спільної мови, ладу не буде. Тільки їх постійна 
взаємодія дасть розвиток інфраструктурі населеного 
пункту, покращить умови проживання в ньому, змен-
шить ризики погіршення криміногенної обстановки. 
Мої підшефні, школярі, пенсіонери, пацієнти місцевої 
лікарні, ніколи не забуті. Люди, особливо старі й малі, 
чутливо відчувають, де правда, а де фальш, тому ми 
завжди разом із селищною Радою вітаємо їх зі святами 
та вручаємо подарунки – кому солодощі, кому фарбу для 
паркану, а кому й шмат свіжого сала чи м’яса або крупи 
торбинку. 

Про роботу оновленої обласної АФЗ поки що гово-
рити рано, адже з моменту її фактичного відтворення 
минуло мало часу, але особисто я хочу вірити, що Сер-
гій Ковальов, який її очолив, дійсно прагне розквіту 
фермерського руху на Луганщині та його консолідації 
з іншими аграріями. Тільки об’єднаними силами мож-
на проторувати селянам стежку до Верховної Ради та 
інших виборчих владних органів, де створити власні 
лобістські групи, здатні відстоювати хліборобські ін-
тереси. Тому хочу побажати, щоб Сергій Миколайович 
скоріше одужав, а ми йому будемо всіляко допомагати 
гуртувати селян для досягнення цієї високої мети.

Чому фермери не йдуть у владу? Це запитання рито-
ричне. Відповідь на нього проста: їх туди ніхто не кли-
че. Як в армії генералами стають переважно генераль-
ські діти, так і в політиці розподіл посад і мандатів від-
бувається не за принципом «кого народ обере», а дещо 
інакше: хтось комусь кум, інший – чийсь племінник, за 
цього просили впливові люди, а ось цей просто припер 
солідну валізу з валютою… Фермеру, щоб гратися в по-
дібні ігри, немає часу, інакше він буде вже не фермер, а 
гравець. А бруду в сільськогосподарському виробництві 
й без політики вистачає. Коли в політичних коридорах 
буде хоча б так чисто, як на моїх фермах, я не відмовлю-
ся спробувати балотуватися. Але поки що маю пристой-
не заняття і цілком ним задоволений.

Кор.: Як, на Вашу думку, можна побороти коруп-
цію? Чи готові Ви особисто до такої боротьби?

М. К.: Я не тільки готовий до боротьби з корупцією, 
я вже з нею борюся. Почав з того, що сам нікому не даю 
хабарів. Спочатку дивилися, ніби на білу ворону, а потім 
звикли. Працює собі господарство «по-білому», подат-
ки справно платить, на ринку поводиться пристойно, 
санітарні та інші норми виконує, ні з ким не свариться, 
пайщикам-орендодавцям завжди вчасно і в повній мірі 
відшкодовує їх частку, з місцевою владою співпрацює. 
Чого ще потрібно?

Кор.: Від імені всіх українських фермерів і колективу 
нашого видання  прийміть найщиріші вітання з Вашим 
днем народження. Бажаємо на довгі роки міцного здо-
ров’я, родинного щастя, здійснення всіх мрій. 

М.К.: Дякую, дуже хотів би, щоб номер газети з 
цим інтерв’ю потрапив до мене ще до ювілею – рідним 
показати, з колегами на роботі почитати. Мрія ж моя 
найбільша така: побачити в українських селах створені 
аграріями, разом із владою, тисячі робочих місць, щоб 
нашим землякам не доводилося шукати собі заробітку 
в Польщі чи Італії. А ще – дожити до того становища, 
щоб під склепінням Верховної Ради народні депутати 
вставали, коли до зали входитиме фермер. Як у США. 
Тільки для цього лише одного мого бажання замало, 
треба, як заповідав Шевченко, «миром, громадою обух 
сталить…». Далі вже самі знаєте, що робити.

Спілкувався Володимир Майський

Максим Клок (в центрі) з однодумцями, представниками Асоціації фермерів та Аграрного союзу, нерідкими 
гостями в його господарстві.

Власний кормоцех господарства

Максим Клок: мрію збудувати кілька таких комплексів, 
як на фото

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Шановного Клок Максима Валерійовича, керівника

ТОВ «МАКС-АГРО», голову АФЗ Новопсковського району
щиросердечно вітаємо з його Днем народження!

Прийміть наші найщиріші побажання міцного здоров'я, особистого щастя, 
невичерпної енергії і наснаги у розбудові Вашого господарства та на ниві 

громадської діяльності – становлення ферме
рського руху на Луганщині. 

Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці — доброта, а у 
справах — мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною 
до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів.
А ще бадьорості духу, стабільності, позитиву, яскравих подій і незабутніх 

вражень, реалізації іде і задуманих планів!

З найкращими побажаннями,
Асоціація фермерів та приватних землевласників України,
Луганська АФЗ, редакція газети «Вісник Фермер України»
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«STOP СТРЕС» З МІКРОБНИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Стреси у рослин – одна з причин значного недо-
бору врожаю. З цією проблемою аграрії стикаються 
неодноразово за сезон: починаючи від обробки насіння 
протруйниками,приморозків чи посухи, від  залишків 
ґрунтових гербіцидів тощо. Відтак втрачаємо від 10 
до 20 % запланованого врожаю.

Експериментальні та практичні дослідження ком-
панії «БТУ-Центр» довели, що боротися зі стресами 
можливо!

Аби допомогти і виправити цю ситуацію, пропо-
нуємо аграріям програму «STOP СТРЕС» із застосу-
ванням трьох біопрепаратів: Органік-баланс, Азото-
фіт, Липосам. 

Вони містять корисні мікроорганізми, що  продуку-
ють біологічно активні речовини (амінокислоти, гор-
мони росту, вітаміни та інші), які  мають антистресову 
дію і поступово відновлюють і налагоджують розвиток 
рослини. 

Слід зупинитися на особливій ролі фітогормонів. У 
знятті стресів важливу роль відіграють ауксини, цито-
кініни, гібереліни. Вони регулюють гармонійний роз-
виток рослини. Стресові фактори, скажімо, посуха чи 
опіки від пестицидів, блокують їх продукування  рос-
линою. При цьому зупиняється зростання і фазові пе-
ретворення. Рослини можуть навіть скинути утворені 
квіти чи зав’язі, і, це, звичайно, призведе до великого 
недобору врожаю. Тому, ми рекомендуємо застосува-
ти живі біопрепарати, які відповідають за вироблення 
природних гормонів росту, гормонів молодості. Під час 
стресу рослина сама не може їх виробити, тому ми їх да-
ємо ззовні і рослина починає відновлюватися: пришвид-
шується поділ клітин, йде регенерація вегетативних і 
генеративних органів. 

Також, слід пам’ятати, що ослаблені та ушкод-
жені рослини більш уразливі до грибкових та бак-
теріальних хвороб. Для їх захисту рекомендуємо об-
робити мікробними фунгіцидами, а саме ФітоХелп® 
або Мікохелп®. Дані біопрепарати мають потужну бак-
терицидну та фунгіцидну дію, до складу яких входять 
мікроскопічні гриби та бактерії – антагоністи збудників 
широкої низки хвороб.

Практичний досвід.
1. ЗАМОРОЗКИ.

Фермерське господарство Колач Е.Й., Волинська 
область, Володимирський р-н, на власному досвіді пе-
реконалося в ефективності програми «STOP СТРЕС».  
Пшениця оброблена по програмі «STOP СТРЕС» пе-
режила весняні заморозки 2017 р. без помітних змін. 
Оброблена пшениця виглядає значно зеленішою та здо-
ровою. Препарати вносили 27.03.17р.

2. ПЕСТИЦИДНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
Фермерське господарство, Житомирська обл.,

2016 рік

Отже, стресів рослинам уникнути практично не 
можливо. Але їх можна попередити, зменшити негатив-
ну дію, відновити фізіологічні процеси.

Програма «STOP СТРЕС» дозволяє за високої рен-
табельності: вирішити проблему пестицидного наванта-
ження; сформувати стійкість культур до стресових умов 
середовища; регулювати сталий розвиток, збалансоване 
живлення та засвоєння поживних речовин рослинами.

Фахівці компанії «БТУ-Центр» нададуть кон-
сультації щодо норм та вірного використання мікро-
біологічних препаратів.

Мікробні препарати – технології майбутнього!
Консультації за тел.: 

(066) 155-98-89
(096)155-89-89

www.btu-center.com

ДОСЛІД.
Технологія господарства + програму «STOP СТРЕС

КОНТРОЛЬ. 
Технологія господарства.

Стрес, викликаний внесенням гербіцидів. 
11.06.2016р.

11 днів після обприскування мікробними 
біопрепаратами. 23.06.2016 р.

КООПЕРАТИВ «РАТАЙ» УВІЙШОВ У 100 НАЙКРАЩИХ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

«РАТАЙ» - перший сільськогосподарський обслу-
говуючий кооператив, створений в незалежній Україні, 
увійшов у сотню найкращих аграрних підприємств у но-
мінації «Соціальна відповідальність», проекту «Аграр-

на Еліта України - 2017».
Голова кооперативу, Ігор Михайлович Марусяк, по-

годився розповісти нам про його напрямки діяльності, 
досягнення та проблеми.

Тож засновано сільськогосподарський обслугову-
ючий кооператив «Ратай» 8 грудня 1993 року на уста-
новчих зборах селян та фермерів Заліщицького району 
Тернопільської області. Його основою стало опорне 
фермерське господарство «Данастра», яке очолював 
перший фермер у районі Іван Томич.

За майжке 25 років практично ніхто із членів коопе-
ративу не полишив «Ратай», навпаки — на сьогодні він 
об’єднує біля 300 членів. Нині до кооперативу входять 
фермерські господарства, приватні підприємці, селян-
ські господарства, які виробляють молоко та селяни-од-
ноосібники, які мають паї по 2 – 3 гектари.

Кооператив має у своєму розпорядженні техніку: 
трактори Т-150, ЮМЗ, МТЗ, сівалки, а також два склад-
ські приміщення. Тарифи на послуги в кооперативі ниж-
чі, ніж у приватних підприємців.

Опікується кооператив і тваринницьким напрямком. 
Сьогодні підприємці та фермерські господарства утри-
мують свиней та велику рогату худобу. Господарі, співп-
рацюючи з кооперативом, можуть оперативно вирішува-
ти питання кормів для тварин.

Має кооператив і міні-цех із виготовлення комбікор-
му, обладнання закупили за внески членів кооперати-
ву, — розповідає Ігор Михайлович. — Можемо робити 
комбікорм для молочного стада, свиноматок, маленьких 
поросят і відгодівлі свиней. До речі, маємо навіть ком-
бікорм із білковими добавками — завдяки додаванню 
гороху та сої, які постачають члени кооперативу.

Кооператив надає послуги з приймання молока. По-
штовхом до цього стала урядова ініціатива нагородити 
кооператив, як найкращий в Україні, імпортним моло-
ковозом.

Подальший свій розвиток кооператори вбачають у 
створенні в кожному селі філій «Ратая». 

На запитання, чому кооператив «Ратай», на відміну 
від інших, ось уже майже чверть століття тримається на 
плаву, Ігор Марусяк відповідає так:

– Ми є багатофункціональний кооператив, а зна-
чить, надаючи послуги, наприклад, із рослинництва, 
маємо змогу диверсифікувати ризики: якщо програли на 
ячмені, то можемо виграти на пшениці або кукурудзі. 
Неабияке значення має і підтримка влади, яка теж за-
цікавлена у співпраці з нами. Найголовніше ж, думаю, у 
цій справі людський чинник. Треба любити свою справу 
й думати про людей.

Вів розмову Михайло Данкевич
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ПОЛІСЬКІ БДЖОЛИ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ!

Кор: Василю Степановичу! Які проблеми, на Ваш 
погляд, заважають українському бджільництву?

В. Б.: Навіть за часів президентства В. Ющенка, який 
любив називати себе пасічником, у нашої влади не було 
розуміння, що бджоли є надзвичайними істотами за фі-
лософією своєї поведінки та впливом на довкілля, вони 
просто даровані людям як приклад для наслідування. У 
людини, яка займається бджолярством, з часом форму-
ються допитливий характер, власний філософський сві-
тогляд, любов до природи і до людей. Я стверджую це 
ще й тому, що мені особисто бджоли допомогли здолати 
хворобу, «здобуту» під час ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи. До речі, ця ліквідація призвела й 
до знищення такої важливої сторінки нашої історії й ва-
гомої частини сільськогосподарської галузі, як поліське 
бортництво, а відтак і поліської породи бджіл.

Кор: Чим поліські лісові бджоли відрізняються від 
інших порід?

В. Б.: Поліські бджоли належать до темних лісових 
бджіл, які населяють природно-географічну зону Поліс-
ся (північні райони Київської, Житомирської, Чернігів-
ської, Рівненської, Волинської та Сумської областей). 
Вони древні аборигенні бджоли України, що згадуються 
при описах господарської діяльності і побуту слов'ян-
ських племен (насамперед, древлян) докиївської доби 
і Київської Русі. Саме ці бджоли забезпечували наших 
предків медом, воском, різними напоями як для власно-
го споживання, так і для торгівлі на внутрішньому і зов-
нішньому ринках, вони були також обов'язковою скла-
довою частиною данин, обмінів, подарунків, податків і 
при справлянні культових обрядів. Поліським бджолам 

властиві характерні породовизначні ознаки. Вони пере-
важають інші українські породи (степову і карпатську) 
за величиною, будуючи комірочки стільника більшого 
розміру. Стільники будують високоякісні, без воскових 
перемичок. Гнізда прополісують слабо. У них більший 
розмір крил та воскових дзеркалець. Забарвлення бджіл 
темно-сіре, без жовтизни. Породною особливістю є під-
вищена агресивність. Поліські бджоли дуже рійливі, та 
ця характеристика залежить від об'єму вулика, в просто-
рих сучасних вони рояться менше. Медова продуктив-
ність сім'ї поліських бджіл досягає 70 кг. 

Кор: У моєму Чорнобильському блокноті є фото, від 
якого віє невимовним сумом. На ньому – покинута після 
відселення людей поліська борть, до якої вже ні бджоли 
не прилетять, ні люди не прийдуть. Чи той осоружний 
знак радіації – вирок для бджіл на все життя?

В. Б.: Мені хотілося б вірити, що лісові бджоли не 
зникнуть в цьому регіоні остаточно й навіки. Вчені свід-
чать: ці комахи населяють нашу планету тисячі років 
і досі більш-менш успішно долали всі природні й тех-
ногенні катаклізми. Вони еволюціонували, зберігаючи 
здатність до репродукції та основні ознаки виду. Так, ві-
домий український дослідник наслідків Чорнобильської 
катастрофи М. І. Кузьменко в своїй книзі «Радіонуклід-
на аномалія» стверджує: «Дослідження ведення бджіль-
ництва у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’яз-
кового) відселення показали, що впродовж тисячоліть 
цей вид бджоли добре адаптувався до природно-кліма-
тичних умов Полісся, зокрема до холодних тривалих 
зим і пізньої весни, демонструючи витривалість у період 
зимівлі, стійкість до хвороб і високу плодючість. Автор 

нагадує, що в 1996 – 2000 роках Т. В. Пилипчук дослі-
див радіонуклідне забруднення продуктів бджільництва 
на двох експериментальних пасіках, розташованих за 
5 км від зруйнованого реактора. Результати досліжень 
свідчать про те, що у зазначені роки навіть у ближній 
зоні ЧАЕС бджоли зберігали достатню продуктивність.

Кор: Цікаво, а який мед видавали чорнобильські 
бджоли?

В. Б.: Мені відомо, що після аварії на ЧАЕС фахівці 
з різних країн в радіологічних лабораторіях вивчали за-
брудненість різноманітних харчових продуктів, що от-
римали вплив радіації: молоко, м’ясо, гриби, лісові яго-
ди, мед. Так ось, усі продукти «світилися» неймовірно… 
окрім меду. В понад 90 % проб кількість радіонуклідів 
не перевищувала встановлених на той час санітарних 
норм. Такі вони – наші маленькі крилаті лікарки: осно-
вну масу будь-яких токсичних продуктів затримують в 
своєму організмі, а продукт видають практично чистий 
– заради потомства. 

Кор: З бджолами ніби трохи розібралися, а які про-
блеми наразі заважають пасічникам?

В. Б.: У пасічників проблем багато, усунути їх не 
завжди просто. Наприклад: як убезпечити крилатих тру-
дівниць від тих засобів агрохімії, котрими щедро обро-
бляються поля з тим же соняшником, який бджоли так 
полюбляють, а інших медоносів поруч немає. На мою 
думку, бджільництво багато втратило з занепадом ско-
тарства. Адже раніше на полях висівали велику кіль-
кість таких трав, як конюшина, фацелія, еспарцет тощо. 
Вони скошувалися на корм худобі, а під час свого цві-
тіння були чудовою принадою для бджіл, бо давали їм 
щедрий взяток.

Ще одна дошкульна проблема –  хвороби бджіл. 
Медичне обстеження лише однієї бджолиної сім’ї кош-
тує дорожче, ніж огляд корови. Тобто, послуги лікаря 
коштують для середньої пасіки кілька тисяч гривень! В 
усьому світі подібні витрати бере на себе держава, а у 
нас усе перекладається на пасічника, якому влада нічим 
не допомагає, тільки утискає його всілякими способа-
ми, очікуючи взамін доброго й дешевого меду, та ще й 
грошей.

Кор: Ваш дід, який загинув у сталінських таборах, 
був пасічником. Ви продовжили його справу. Чи стане 
пасічником Ваш онук?

В. Б.: Мені б цього дуже хотілося. Хлопчик підро-
стає, цікавиться бджолярством, дещо вже вміє робити на 
пасіці сам. Сподіваюся, що Доля посміхнеться йому на 
цьому тернистому, але почесному, життєвому шляху. А 
держава, вірю, почує й підтримає нас, адже ми, як і наші 
бджоли, працюємо задля збагачення українського вули-
ка. І нехай гудуть над ним поліські бджоли!

Спілкувався Володимир Майський

СЕЗОН РАННІХ ОВОЧІВ ТА ЯГІД ОГОЛОШУЄТЬСЯ ВІДКРИТИМ!

Почалася весняна пора, коли фермери-овочівники 
та великі господарства збирають перші ранні врожаї. І 
на зміну овочам, що везуть нам із Туреччини, Македо-
нії, Греції та інших країн, до нас з полів вийде перша 
капуста та соковита редька з Закарпаття, огірок з Хер-

сонщини та Рівно.  Вже з кінця квітня можна буде на-
солоджуватись ягідним раєм Херсонської полуниці та 
черешні Запорізької області.

Якщо ви запропонуєте будь-кому для порівняння 
український огірок з імпортованим, то він абсолютно 
щиро зізнається вам, що вітчизняний овоч має справж-
ній смак та аромат. Неможливо сплутати український 
продукт з іноземним!

Але як наші аграрії можуть отримати гідну оплату 
своєї праці? Де саме розташовані кращі точки збуту мо-
лодих врожаїв?

Багато з фермерів стверджують, що найвигідніше 
продавати ранні врожаї в великих містах. Оскільки саме 
в мегаполісах попит завжди найбільший. У столиці пра-
цює безліч стихійних ринків і оптових баз, де аграрії 
можуть швидко збути свою продукцію. Проте, залиша-
ється питання, наскільки вигідні і комфортні умови про-
дажу пропонують місцеві торгові площі. З різномаїття 
торгових майданчиків значні переваги сільськогоспо-
дарським представникам надає ринок "Столичний", 
який є найбільшим оптовим ринком України. "Столич-
ний" забезпечує місцем для продажу з автомобіля з ці-

лодобовою охороною, тому продавці можуть абсолютно 
не хвилюватися за безпеку.

 Також, ринок надає можливість зберігання врожаїв 
в холодильних камерах або овочесховищах, де свіжість 
овочів і фруктів зберігається довше. Для продавців ство-
рені комфортні умови: побутова інфраструктура (облад-
нані душові, санвузли). До того ж прийнятні ціни харчо-
вого блоку з різновидом національних кухонь, можли-
вість цілодобово отримати консультацію або допомогу 
від менеджерів ринку. 

За минулий рік на ринку «Столичний» було продано 
2150 тонн капусти, 947 тонн огірків, редиски біля 151 
тонни. Починаючи з травня місяця 2016 року ринок збув 
більш ніж 428 тонн черешні та 552 тонни полуниці. 

Якщо ви зацікавлені, де ШВИДКО, ВИГІДНО та 
КОМФОРТНО продати свою продукцію, то вам в 
"Столичний"! Європейські стандарти і умови обслу-
говування.

Отримання консультацій з приводу цін та співро-
бітництва за номером + 38-096-096-096-7 або на сайті 
www.kyivopt.com 
200 000 покупців чекають вашу ранню продукцію 

на ринку "Столичний".
Українці мають споживати українське!
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ІСТОРІЇ ФЕРМЕРІВ, ЩО ЗРОБИЛИ БІЗНЕС НА КОЗАХ

За даними Державної служби статистики Укра-
їни, однією із небагатьох галузей тваринництва, де 
у минулому році зафіксовано приріст промислового 
поголів’я, стала якраз ВРХ ― майже на 2 тис. голів 
у порівнянні із минулим роком (до 188,8 тисяч). Козів-
ництво уже потроху виринає із забуття і має шанс 
стати гарною альтернативою традиційному мо-
лочарству – утримання кози загалом коштує дешев-
ше,ніша не заповнена, та й заробити при правильно-
му підході до роботи цілком реально.

СИР, ЕКСКУРСІЇ ТА МИЛО
Господарство Олександра Бабіна має назву «Ба-

бині кози», знаходиться в Київській області, створене в 
2007 році, має 160 голів дійного стада. Виробляє сири, 
мило, продає племінний молодняк.

На фото: Олександр Бабін, засновник господарства.

Чи можна назвати рентабельним козиний бізнес?
- Дивлячись, на який вид продукції ви зробите став-

ку. Якщо на козине молоко, то на мій погляд проект буде 
нерентабельним, можливо навіть спрацюєте у «мінус». 
Якщо ферма будується із розрахунку, що отримувати 
тону молока на місяць, то вона ризикує не знайти свого 
покупця і дуже швидко збанкротує. На мою думку, кози-
не молоко у великих обсягах поки що нікому непотріб-
не. Запускаючи ферму я думав про те, що продаватиму 
виключно молоко і зароблятиму, проте швидко зрозумів 
що це не так і переорієнтувався на сири і зробив власну 
переробку.

Для того, аби купити найпростіший сироварний ко-
тел чи пастеризатор розміром 600 літрів вам знадобить-
ся не менше 8 тисяч євро, інше обладнання, форми для 
сиру тощо обійшлись нам у $100 тисяч. Крім того по-
трібна будівля самої ферми, комунікації, електроенер-

гія, водогін – на першому етапі інвестиції у нашу ферму 
склали близько 2 млн грн. Тоді як зараз зробити власний 
козиний бізнес буде значно дорожче – приміром, якщо 
будувати ферму «під ключ» із європейськими умовами 
утримання, каруселями для доїння, то це коштуватиме 
не менше $200 за квадратний метр.
Що є найбільш затратним?

- Поголів`я. Спочатку ми розпочинали наше родинне 
господарство із двох кіз і далі завезли з Латвії іще 150 
голів зааненської породи. Зараз із поголів`я отримуємо 
більше 100 тонн козиного молока на рік.
Завдяки чому вдається заробляти?

- На початку хотіли заробити на молоці, то потім зро-
зуміли що це нереально. Кисломолочні продукти мають 
надто короткий термін зберігання, тож продукція ризи-
кує залишитись без покупця. Тому довелось пробувати 
займатись сироварінням, і проект пішов в гору. Сьогодні 
у нашому асортименті відразу декілька сортів – класич-
ний напівтвердий козиний «Шеврет», наш авторський 
сир «Карлос», а також декілька видів фреш - сирів «Боу-
лінг» із в’яленими томатами, часником та спеціями. За-
галом виробляємо близько 10 тонн сирів на рік.

Декілька років тому моя дружина Анна висловила 
ідею, що можна було б зробити із козиного молока мило. 
Ми багато чули про цей продукт, проте побачили що за 
технологією молоком просто розбавляють каустичну 
соду, аби активувати її. Усі інші елементи там ненату-
ральні. Ми ж вирішили зробити повністю натуральний 
продукт – після декількох експериментів була розробле-
на лінійка з 30 видів мила на основі козиного молока та 
масла. У рік виробляємо не більше 500 кілограм мила, 
вартість одного такого шматка становить близько 30 
грн. Поки що робити більше не можемо, оскільки тех-
нологічно не вистачає молока на ці цілі, та й збут про-
водимо поки що через власний сайт та цільові продажі.
На чому можете економити?

- Намагаємось максимально автоматизувати всі про-
цеси на фермі, аби справлятись без додаткової робочої 
сили. Приміром, зібрали із вживаних комплектуючих 
деталей доїльну установку, яка не поступається промис-
ловим зразкам i дозволяє одночасно доїти 12 кіз. Доїль-
ний апарат здоює молоко в трубопровід. По ньому мо-
локо йде у танк-охолоджувач, де може зберігатися 2 - 3 
дні та надходить у сироварню для подальшої переробки. 
Для пастеризації молока і підігріву води на фермі ви-
користовуються біопаливо та сонячна енергія — вста-
новлено сонячні колектори та твердопаливний котел на 
дровах.

ВЛАСНИЙ БРЕНД МОЛОКА 
ТА КИСЛОМОЛОЧНИХ

ПРОДУКТІВ
Фермерське господарство «Тетяна-2011» (ТМ 

«Зінка») знаходиться в селі Усівка Київської області. 
Створене в 2015 році, має 1000 голів дійного стада та 
молодняка. Виробляє повний перелік козиної молочної 
продукції - молоко, кефір, йогурти, сметана, сири. Голо-
ва господарства Василь Цвик.
Чи є на сьогодні рентабельним козиний бізнес?

- Козівництву в Україні до повноцінного бізнесу іще 
далеко. На калькуляторі прибутковість є, проте потрібно 
починати не з прибутків, а культури споживання цього 

На фото Василь Цвик, голова правління

виду продукції. Козоводам потрібно об’єднуватись і 
популяризувати вироблену ними продукцію.
З якої кількості поголів’я слід починати ферму?

- Все залежить від того, яку модель бізнесу ви хочете 
побудувати – чи з нанятими працівниками чи працюва-
ти самостійно, родиною. У першому випадку – повинно 
бути не менше 200 голів, а у другому – достатньо і 40. 
Проте все залежить від надоїв та генетики кіз.
Чому ви вирішили завозити кіз з-за кордону?

- Є два шляхи, якими можна піти у козівництві – до-
рогий, але швидкий, і дешевий, проте довгий. У кожно-
му із них є як плюси, так і мінуси. Дешевий – це збирати 
по селах кіз та завозити племінних цапів чи сперму, і че-
рез 4 - 5 років ви можете вийти на певний рівень. Проте 
якість молока буде дуже варіюватись. Ми ним не пішли 
та зробили другий спосіб – завезли 5-місячних козенят 
із Франції, по сьогоднішнім цінам це коштує приблизно 
1150 євро/коза.

Майже усі козівники говорять про те, що вироб-
ництво молока не вигідне, відразу переходять на 
сири. Натомість ви зробили ставку на продаж моло-
ка та кисломолочних продуктів. Поясніть свою мо-
тивацію?

- Понад 4 роки я збирав досвід по всьому світу, і мені 
сподобалась ізраїльська модель, вони дуже непогано за-
робляють на козиній кисломолочці – йогуртах, сирках, 
кефірах. Ця ніша в Україні практично не зайнята. Зви-
чайно, без проблем не буває. Коза доїться і на Різдво, 
і на 8 березня, і на Великдень – у неї немає свят, тож 
потрібно, аби люди були на місці і виконували роботу, у 
той час як працівники хочуть відпочити. Ми багато зро-
били для того, аби підприємство працювало як годиться, 
за світовими стандартами – у нас технологи по твари-
нах та сирах із Франції, по кисломолочці – ізраїльтянин. 
Звичайно, ми розуміємо, що проблем багато, проте на-
лаштовані виключно позитивно.
Як будете розвивати лінійку продукції цьогоріч?

- Ми продаємо продукцію майже у усіх найбільших 
торговельних мережах «Ашан» «Новус», «Мега Мар-
кет» – всього 58 супермаркетів, ще 14 стоїть у черзі на 
укладання контрактів. Зараз триває другий тур окотів, 
тож думаю до 15 червня ми вийдемо на заплановану по-
тужність у 2 тони молока. Зараз ми реалізуємо 14 видів 
кисломолочної продукції і 15 видів сирів, нещодавно 
вийшов новий йогурт з обліпихи та шипшини і багато 
планів по розширенню продуктової лінійки. Фактично 
щодня тестуємо нові смаки. Думаю, що навіть наші ко-
леги із великих молочних компаній не можуть похвати-
ся такими успіхами.

За інформацією http://agravery.com

З ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА ВИРОБЛЯЮТЬ МЕТАН І ЕЛЕКТРИКУ

Селище Нагасіма на півдні одного з великих япон-
ських островів Кюсю населений заможними тваринни-
ками, які успішно продають свою високоякісну свини-
ну. Але до недавна вони ніяк не могли вирішити одну 
проблему — цілодобово стояв сморід. У Нагасіме на 10 
тисяч жителів припадає майже 50 тисяч свиней.

Місцеві фермери разом з адміністрацією селища 
створили фірму, яка буде переробляти гній в метан і 
використовувати цей біогаз для виробництва електро-
енергії. Вони скористалися постановою уряду Японії 
від 2012 року, яка зобов’язує спеціалізовані енергетичні 
компанії протягом певного часу закуповувати за досить 

високими цінами продукцію такого роду приватних 
електростанцій. За допомогою подібних заходів Токіо 
заохочує використання нових відновлюваних джерел 
енергії, включаючи енергію сонця, вітру і той біогаз, 
одержуваний при переробці харчових відходів або гною.

Будівництво електростанцій на біогазі обходиться в 
багато разів дорожче, ніж установка сонячних батарей 
або вітряків, проте до теперішнього часу, за урядовими 
даними, видано дозволи вже майже на 180 таких проек-
тів. З них 85 станцій на гної вже приступили до роботи. 

Створення електростанції на біогазі дозволяє одночасно 
вирішувати два завдання — продавати електроенергію 
за встановленими владою вигідними тарифами і попут-
но вирішувати непросте питання про утилізацію паху-
чих відходів.

Найбільших успіхів у цьому напрямку досягли на 
найпівнічнішому японському острові Хоккайдо, де дуже 
розвинене скотарство. В розташованому там місті Бецу-
кай, наприклад, діє найбільша в країні електростанція 
на біогазі, яка щодня переробляє 280 тонн гною, зібра-
ного із сотні сусідніх ферм.

За інформацією http://www.ukurier.gov.ua
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БРАЗИЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Аграрні розписки виявилися дуже затребуваними: 
сьогодні у вигляді кредитів сільське господарство Бра-
зилії залучає 25 - 30 млрд. доларів щорічно. А сама кра-
їна перетворилася на потужного експортера аграрної 
продукції.

Нині досвід Бразилії щодо роботи з аграрними роз-
писками активно використовує Україна. Наші ферме-
ри переконані, що цей інструмент фінансування має 
великі перспективи.

Нові досягнення аграрних розписок
Аграрні розписки в Україні почали впроваджуватися 

2014 року. Полігоном для їх випробування стала Полтав-
щина. Перше застосування фінансової інновації вияви-
лося успішним. Лише протягом першого року в області 
було виписано 10 аграрних розписок. З часом усі вони 
були успішно закриті. Завдяки ним місцеві аграрії отри-
мали близько 40 млн. гривень.

Нині дія аграрних розписок уже поширилася на 8 пі-
лотних регіонів. Впродовж двох років до Полтавщини 
приєдналися Черкаська, Вінницька, Харківська, Хмель-
ницька, Тернопільська, Миколаївська та Сумська облас-
ті. За офіційними даними, станом на 18 квітня поточного 
року всього зареєстровано 103 аграрні розписки. З них 
40 - товарних і 63 – фінансові.  Всього на цей час завдяки 
новому інструменту фінансування у вітчизняну аграрну 
галузь залучено 850 млн. гривень.

Керівник Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні» 
Олексій Омеляненко зазначив, що динаміка кількісного 
зростання аграрних розписок є обнадійливою. «Сподіва-
ємося, що вже невдовзі ми подолаємо рубіж в 1 млрд. 
гривень, які будуть залучені за аграрними розписками. 
Це буде вагома підтримка малих та середніх сільгосп-
виробників, для яких, у першу чергу, й розроблявся цей 
новий механізм фінансування», - зазначив він.

Аграрні розписки в Україні впроваджуються Про-
ектом IFC у тісній співпраці з Міністерством аграрної 
політики та продовольства, Міністерством юстиції та 
місцевими органами влади. Робота здійснюється за під-
тримки уряду Швейцарської Конфедерації.

Виступаючи на конференції, заступник директора 
Швейцарського бюро співробітництва Віктор Шуткевич 
нагадав, що цього року виповнюється 20 років, як Швей-
царія надає технічну допомогу Україні. Її річний бюджет 
становить 25 млн. доларів.

«Для нашого офісу і команди IFC це дуже амбітний 
проект. Він розрахований до 2022 року. Ми поставили 
собі за мету вийти на рівень 500 млн. доларів фінансу-
вання за рахунок аграрних розписок. Це, звичайно, дале-
ко від бразильської цифри, але, я думаю, це дуже значний 
перший крок, і він цілком реальний – враховуючи те, як 
ми рухаємося зараз», - підкреслив Віктор Шуткевич.

Подібний оптимізм висловив і заступник міністра 
юстиції України з питань виконавчої служби Сергій 
Шкляр. Зокрема він сказав: «Аграрні розписки – це дуже 
гарний інструмент. Він працює в Бразилії і, впевнений, 
що так само успішно він і надалі працюватиме в нашій 
країні».

Для цього створено всі передумови. Зокрема, Про-
ектом IFC спільно з Міністерством аграрної політики та 
продовольства, Міністерством юстиції в пілотних регіо-
нах проведено потужну інформаційну кампанію, учасни-
ками якої стали сільгоспвиробники, нотаріуси, представ-
ники компаній-постачальників матеріально-технічних 
ресурсів, банків. Також за сприяння Мінюсту підготов-
лено «Рекомендації для фермерів та кредиторів щодо ви-
конання та примусового виконання аграрних розписок».

Аграрні розписки – для всієї України
Фахівці Проекту IFC вивчали досвід використан-

ня аграрних розписок в Бразилії і те, яким чином його 
найліпше адаптувати до вітчизняних реалій. На переко-
нання Олексія Омеляненка, нинішня ситуація в Україні 
значною мірою нагадує ту, яку свого часу переживала й 
ця південноамериканська країна.

Бразилія запустила механізм аграрних розписок у той 
момент, коли держава переживала економічну кризу, і її 
підтримка сільського господарства значно понизилася. 
Водночас у банках зросли ставки на кредити, таким чи-
ном, вони стали недоступними для багатьох фермерів. 

Сільгоспвиробники потребували доступного та швидко-
го фінансування, і саме аграрні розписки допомогли їм 
вижити в непростих економічних умовах, а відтак перей-
ти до стабільного зростання.

В Україні, наголосив Олексій Омеляненко, аграрні 
розписки також запроваджувалися в період економічної 
кризи. Фермери теж шукають вигідного для них фінан-
сування. Новий інструмент кредитування допомагає їм 
швидко задовольнити потреби в фінансових та матері-
ально-технічних ресурсах. Простим залишається меха-
нізм оформлення аграрних розписок та їх закриття. І так 
само, як і в Бразилії, заставою за аграрними розписками 
є майбутній врожай.

З 1994 року Бразилія запровадила товарні аграрні 
розписки, а в 2004 році в обіг були запущеній й фінан-
сові. Така почерговість в роботі з аграрними розписками 
спостерігається і в Україні: спочатку вітчизняні фермери 
працювали винятково з товарними розписками, а тепер 
надають перевагу фінансовим.

Керівник Проекту IFC вважає вагомим досягненням 
України відкриття загальнодержавного Реєстру аграр-
них розписок. Він містить усю необхідну інформацію 
про зобов’язання сторін та їх виконання за договором за 
аграрними розписками. Наявність такої інформації доз-
воляє створювати кредитну історію, а це спрощує доступ 
фермерів до майбутніх позик.

Ще одна особливість аграрних розписок - що вони 
розроблялися, передусім, під потреби малих та середніх 
фермерських господарств, проте є випадок, коли ними 
скористалася й фізична особа. Агрохолдинги також ви-
являють чималу зацікавленість у роботі з новим інстру-
ментом фінансування. І це засвідчує, що аграрні розпис-
ки в Україні можуть мати широке коло застосування.

Цей інструмент важливий для розвитку дистриб’юції 
в Україні. На думку Олексія Омеляненка, аграрні роз-
писки варті того, щоб їх запустити в сферу переробки. 
«Також ми зараз активно співпрацюємо з секторами ово-
чівництва, ягідництва та з органічним землеробством. 
Важливим етапом буде використання аграрних розписок 
у тваринництві».

Головним завданням Проекту IFC, за словами його 
керівника, є поширення дії аграрних розписок на всю 
Україну. «Ми зараз робимо все для того, щоб прискорити 
цей процес і щоб в сезоні наступного року агровироб-
ники всіх регіонів України мали можливість отримати 
кредитування за аграрними розписками». 

Про аграрні розписки – з перших «бразиль-
ських» рук

Одним із найактивніших учасників конференції 
став бразилець Фернандо Піментеу. Сьогодні він обій-
має одразу кілька посад - консультанта із запроваджен-
ня аграрних розписок, партнера-директора компанії 
Agrosecurity, а також представника Палати з розвитку 
фінансування та страхування при Міністерстві сільсько-
го господарства Бразилії. Свого часу Фернандо Піментеу 
брав безпосередню участь у розробці та запровадженні 
нового інструменту фінансування аграріїв цієї південно-
американської країни.

«У Бразилії та України є більше спільного, ніж просто 
любов до футболу, - зазначив він. – Ми є важливими сіль-
ськогосподарськими країнами і повинні докладати зу-
силь, аби забезпечити стійкий розвиток аграрної галузі».

Водночас Фернандо Піментеу додав, що обидві наші 
країни відчувають брак фінансів, потрібних для забезпе-
чення розвитку сільськогосподарського виробництва. В 
Бразилії ця ситуація загострюється кліматичними умо-
вами: тут завдяки тропічному клімату впродовж року мо-
жуть збирати до трьох врожаїв, а вирощування кожного 
з них потребує додаткових кредитних ресурсів. Тому 
загальна сума річних потреб у такому фінансуванні зро-
стає втричі.

На відміну від України бразильські фермери мають 
застосовувати багато мінеральних добрив. «Інакше в нас 
нічого не буде, - пояснив Фернандо Піментеу. – Це у вас 
дуже багаті ґрунти, а в нас вони набагато бідніші».

Фернандо Піментеу зазначив, що Україна перебуває 
в зручному географічному положенні, бо поруч має пер-
спективні ринки збуту сільськогосподарської продукції. 
На відміну від Бразилії при здійсненні експортних опе-
рацій вона не надто витрачається на її транспортуванні. 
Отож зберігає конкурентоздатність цієї продукції та до-
даткові стимули до її вирощування у більших обсягах. 
Ця обставина сприяє підвищеному запиту на аграрні 
розписки. Останні спроможні максимально допомогти 
цьому зростанню, швидко забезпечуючи сільгоспвироб-
ників всіма необхідними ресурсами.

Бразильський фахівець розповів, що в 60-ті роки його 
країна запровадила американську модель кредитування 
в банках. Але на початку 80-х років відсоткові ставки в 
банківській системі надзвичайно зросли, тому більшість 
банків припинили фінансувати сільськогосподарський 
сектор. Виняток складав центральний Banko de Brazil, в 
якому держава мала контрольний пакет і який забезпе-
чив 90% усіх сільгоспкредитів.

Але на початку 90-х років уряд сказав йому: ви муси-
те працювати як комерційний, а не як соціальний банк. 
Тому ця фінансова установа змушена була суттєво скоро-
тити свої кредитні пропозиції.

Саме в цей час виробники сої, як однієї з провідних 
сільськогосподарських культур в Бразилії, запропонува-
ли надати їм кредити під гарантію майбутнього врожаю. 
Так стартувала ініціатива запровадження аграрних роз-
писок.

Фернандо Піментеу зауважив, що уряд всіляко під-
тримав її. Він підштовхував банківську систему до не-
обхідного фінансування сільського господарства. Тож 
сьогодні 25 - 30% кредитних ресурсів цієї системи спря-
мовується саме на ці цілі.

«В районі савани, який є провідним сільськогоспо-
дарським регіоном Бразилії, 60% всього обсягу креди-
тування забезпечується завдяки аграрним розпискам», 
- додав він.

Фернандо Піментеу також розповів, що з бразиль-
ськими фермерами була проведена значна просвітниць-
ка робота, завдяки якій практично всі вони знають про 
особливості використання аграрних розписок та їх мож-
ливості. «Вони дуже відповідально ставляться до вико-
нання тих зобов’язань, які беруть за договором перед 
кредитором».

Фернандо Піментеу відзначив успіх України, яка має 
централізований Реєстр аграрних розписок. В Бразилії 
такого нема, бо коли запроваджувалися аграрні розпис-
ки, сучасні цифрові технології були відсутні. «Тому ми 
й досі в цьому питанні залежимо від пошти, - пояснив 
він. – Трапляється, що лист від фермера 5 днів йде до 
штаб-квартири компанії або банку. Ми мусимо поліпши-
ти первинний закон про аграрні розписки, щоб централі-
зувати цифрову реєстрацію».

Бразильський фахівець також розповів, що активну 
участь у впровадженні аграрних розписок в його країні 
взяли такі міжнародні компанії як «Монсанто», «Байєр», 
«Сингента». Вони володіють значним досвідом роботи з 
фермерами і тепер успішно застосовують його в Україні.

Аграрні розписки підвищують реалізацію 
потенціалу аграрної галузі

В Україні зростає не лише кількість аграрних роз-
писок, але й кількість бажаючих надавати сільгоспви-
робникам фінансові та матеріально-технічні ресурси 
за ними. Серед них, зокрема, й «Агропросперіс Банк». 
Свою діяльність у цій царині він почав невдовзі після 
запровадження цього інструменту. Нині ж із 103 оформ-
лених аграрних розписок 40 припадає саме на цю фінан-
сову установу.

«Ми спеціалізований банк, - сказав голова правлін-
ня «Агропросперіс Банку» Сергій Щепанський. – Ми 
займаємося фінансуванням винятково агровиробників. 
Якби мені два роки тому сказали, що я виступатиму пе-
ред аудиторією та закликатиму її фінансувати під заставу 
майбутнього врожаю, я б посміявся. Для банків майбут-
ній врожай є «терра інкогніта», вони не знають, як із ним 
працювати. Але в нашому банку зараз значні суми ви-
діляються лише під заставу врожаю. В тому числі, під 
заставу майбутнього врожаю за допомогою аграрних 
розписок».

За словами Сергія Щепанського, банки зацікавлені не 
в заставі, а в тому, щоб фермер узяв гроші і за певний час 
повернув їх із відсотками. Аграрна розписка – це угода, 
яка дає можливість обом сторонам – і кредитору, і пози-
чальнику – розвивати свій бізнес.

«Якщо Бразилія зуміла організувати хорошу роботу з 
аграрними розписками, то ми також зможемо це зроби-
ти», - переконаний Сергій Щепанський.

Аграрний сектор в Бразилії є фундаментальним з 
точки зору економіки. Він формує експорт, податки. В 
Україні попередні 25 років сільське господарство за-
лишалося дотаційним. Зараз є чітке розуміння, що все 
кардинально змінюється і з’являється нагальна потреба 
в запровадженні новітніх інструментів фінансування, які 
роблять галузь прибутковою. Одним із них і є аграрні 
розписки.

Під час конференції зазначалося, що ризик дефолту 
за аграрними розписками в Бразилії складає лише 0,5%. 
Запровадження цього інструменту значно дисциплінува-
ло тамтешніх фермерів, вони практично повністю вико-
нують всі свої зобов’язання перед кредиторами.

В Україні спостерігаються подібні тенденції. Що-
правда, тут домоглися стовідсоткового позитивного ре-
зультату: за весь час дії аграрних розписок не було жод-
ного випадку, коли б позичальники не виконали своїх 
зобов’язань перед кредиторами. Тож не випадково 55 із 
103 аграрних розписок на цей час уже успішно закриті.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої 
служби Сергій Шкляр зазначив: «Нам хотілося б, аби всі 
боржники і надалі виконували свої зобов’язання вчасно, 
ефективно і щоб не доходило до примусового виконан-
ня. Разом із тим, якщо виникатиме така потреба, ми бу-
демо готові це зробити».

Учасники конференції зійшлися на тому, що Україна 
успішно використовує досвід Бразилії з роботи з аграр-
ними розписками і розвиває його. Це не єдиний механізм 
кредитування аграріїв, але він уже зумів довести свою 
ефективність та здатність швидко реагувати на потреби 
сільгоспвиробників у фінансових та матеріально-техніч-
них ресурсах.

Микола ЛУГОВИЙ,
Національний прес-клуб «Українська перспектива»
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РАЗОМ З ПРИРОДОЮ
Є слова, які вже давно стали інтернаціональни-

ми, вони однаково пишуться й читаються різними 
мовами. Одне з таких слів – чорнозем. Це наша на-
ціональна гордість, це символ країни, це, так би 
мовити, об'ємно-зримий образ добробуту її наро-
ду. Це навіть більше, ніж сало! Але вже сьогодні 
зрозуміло, що уславлені українські чорноземи давно 
не такі родючі як колись, і винні в цьому ми, неро-
зумні господарі. Вчені та ентузіасти органічного 
землеробства стверджують: наша земля хвора, її 
потрібно негайно лікувати – органічними добрива-
ми і органічними ж засобами захисту рослин.

Рослини і люди не можуть чекати, доки у бать-
ків нації народиться політична воля і вони звелять 
негайно відновлювати українські чорноземи. Тому 
хлібороби підгодовують їх чим можуть. Здебільшого 
– дорогими і шкідливими мінеральними добривами, 
тривале застосування котрих за відсутності нормаль-
них сівозмін і органічних речовин (навіть стерню 
спалюють) остаточно знищує родючість грунтів. А 
що вже про різного роду отрутохімікати – то й слова 
підходящі важко підшукати, одна лайка згадується. 
Адже так звана хімізація сільськогосподарського ви-
робництва, курс на яку проголосили свого часу не-
долугі більшовицькі псевдоакадеміки, спотворила не 
лише землю, а й довкілля: над українськими чорно-
земами вже не співають жайворонки, в селах немає 
ластівок, а в землі – найдрібніших кузочок та хро-
бачків, які вентилюють верхній шар, перетворюючи 
його на родючий гумус. Коли ж на такій нещасній 
землі якась відчайдушна рослина все-таки проросте, 
на неї очікують полчища шкідників. З ними звично 
борються, знову-таки з допомогою хімічних отрут. 
А від бур’янів теж є «хімзахист», тобто різного роду 
гербіциди. Не встигнуть бджоли скуштувати улюбле-
ного соняшникового нектару, як падають мертвими, 
не повернувшись до рідних вуликів.

Коли бачиш таку моторошну картину, якось не 
віриться, що наші «хімізовані» сільгосппродукти 
можуть прокласти собі шлях до Європи і збагатити 
Україну. Ось якби хтось мудрий винайшов такі чудо-
дійні засоби, які знищували б шкідників, не завда-
ючи шкоди рослинам, корисним комахам, довкіллю, 
тваринам і людям! Невже така мрія може здійснитися 
тільки в казці, де можливі всілякі дива? Так не вважа-
ють працівники ТОВ "Центр Біотехніка", які успіш-
но здійснюють виробництво і реалізацію біологічних 
засобів для захисту рослин від хвороб і шкідників. 
Ось що розповів нашому кореспонденту заступник 
директора цього підприємства Сергій Варбанець:

 – Наш центр утворений у квітні 2001 року з ме-
тою виробництва і реалізації біопрепаратів для захи-
сту рослин, у тому числі новітніх наукових розробок 
Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" 
Української академії аграрних наук. Ми також уваж-
но вивчаємо вітчизняний і зарубіжний досвід в об-
ласті біологічного захисту рослин, а кращим розроб-
кам забезпечуємо широкомасштабне впровадження 
в сільськогосподарське виробництво. Центральна 
біолабораторія інституту в смт. Хлібодарське Біляєв-
ського району Одеської області оснащена сучасним 

устаткуванням для виробництва різних мікробіоло-
гічних препаратів. Наразі ТОВ "Центр Біотехніка" 
реалізує Нематофагін, Триходермін, Вертицилін, Бо-
верин, Пентафаг-"С", Планриз, Гаупсин, Бітоксиба-
цилін, Лепідоцид, Бактороденцид, а також різні види 

ентомоакарифагів . 
Для оцінки фітоса-
нітарної обстановки 
і прогнозу чисель-
ності шкідників ми 
пропонуємо жовті 
клейові пастки.

Ось лише вибір-
ковий перелік наших 
біопрепаратів та їх 
основні характери-
стики:

Н Е М АТО ФА -
ГІН – біологічний 
нематицид на основі 
хижого мікрогриба, 
рекомендується для 
захисту рослин від 
ф ітопаразитичних 
нематод.

ТРИХОДЕРМІН ТА ГЛІОКЛАДИН – реко-
мендуються для захисту рослин від кореневих гни-
лей, альтернаріозу, антракнозу, кохітозу, білої та сірої 
гнилей, вертицильозу, пітіозу, фітофторозу, фузаріозу 
та інших хвороб.

ПЕНТАФАГ - «С» – рекомендується для захи-
сту рослин від бактеріального раку плодових куль-
тур, плямистості кісточкових, кутової плямистості 
гарбузових культур, бактеріальної плямистості тома-
тів, їх раку, а також для попередження ушкодження 
рослин борошняною росою та паршею.

ПЛАНРИЗ – застосовується практично для всіх 
культур: зернових, зернобобових, пасльонових, ви-
нограду, плодових дерев, квітів.

МЕТАРИЗИН – рекомендується для захисту 
рослин від медведок, личинок колорадського жука, 
личинох хрущів, інших личинок.

ВЕРТИЦИЛІН та БОВЕРИН – рекоменду-
ються для захисту рослин у закритому грунті

БІТОКСИБАЦИЛІН ТА ЛЕПІДОЦИД – ре-
комендуються для захисту рослин від різноманітної 
гусені, личинок колорадського жука, павутинних клі-
щів.

АКТОФІТ – рекомендується для захисту рослин 
від різних шкідників, у тому числі від колорадського 
жука.

БАКТОРОДЕНЦИД – надійний біологічний 
засіб боротьби з мишами.

Конкретно про походження кожного препарата 
та способи їх застосування можна дізнатися з над-
писів на упаковках, а більш детальні дані для фа-
хівців наведені на сайті ТОВ "Центр Біотехніка".

Хочу підкреслити, що нами розроблені комплек-
сні технології захисту основних сільськогосподар-
ських культур від хвороб і шкідників за допомогою 
біологічних засобів в закритому і відкритому грунті.

Узагальнюючи й аналізуючи накопичений досвід 
ТОВ "Центр Біотехніка" пропонує не лише біологіч-
ні препарати для захисту рослин, але й консультації 
фахівців з їх застосування. Працюючи в тісному кон-
такті із споживачем, ми прагнемо навчити сільгосп-
виробника користуватися зрозумілими, простими і 
відтворними методами ефективного захисту рослин, 
які характеризують нашу повагу до природи.

В’ячеслав Шульга, приватний землевласник і ве-
теран Клубу органічного землеробства, вже не пер-
ший рік застосовує на своїй ділянці біопрепарати для 
боротьби з шкідниками. Особливо задоволений він 
«Актофітом», яким користується у боротьбі з коло-
радським жуком. Навіть в особливо «жуковрожайні» 

роки жодних отрутохімікатів у нього не побачиш. А 
картоплю щороку викопує всім на заздрість. Наш ко-
респондент запросив городника-аматора поділитися 
своїм досвідом з читачами, і ось що той розповів:

– Коли я вперше вирішив відмовитися на городі 
від будь-яких отрут і зупинити свій вибір на біопре-
паратах, довелося враховувати кілька чинників, у 
тому числі й вартість препаратів. Адже вона майже 
на порядок вища, ніж у класичної «хімії». Але пере-
міг незаперечний аргумент «здоров’я дорожче», і з 
того часу флакончики з «Актофітом» завжди є в на-
шому холодильнику.

Перші експерименти з новим засобом налаштува-
ли мене на дещо скептичний лад, адже ні через годи-
ну після актофітної атаки, ні навіть наступного ранку 
я не побачив на картопляному лану гори перекинутих 
догори лапами смугастих трупів чи скручених личи-
нок «колорадів». Здавалося, що вони як ні в чім не 
бувало продовжують сидіти на листі й робити свою 
чорну справу. Але при ближньому розгляді виявило-
ся, що жуки після «дегустації» паралізовані, й коли-
шнього апетиту в них уже немає. А через дві доби 
смугасті шкідники гинуть. Можливо, комусь така 
тривала процедура не сподобається, але варто замис-
литися над тим, що синтетичні хімпрепарати, миттє-
во вбиваючі колорадських жуків, так само надійно, 
хоча й непомітно, вбивають нас. Натомість «Акто-
фіт» діє ніби повільно, зате бджіл та інших комах не 
вбиває, а для домашніх тварин і людей абсолютно 
нешкідливий.

Технологія, яку я застосовую для боротьби з жу-
ками, традиційна: обприскування кущів картоплі 
водним розчином «Актофіту» (40 - 50 мл на 10 л 
води). Не бійтеся передозування: препарат не фіто-
токсичний навіть у великих концентраціях, тому пло-
ди й овочі, на які потрапили його бризки, вже через 
два дні можна без жодних вагань споживати.

Ще кілька зауважень, які я можу зробити на осно-
ві багаторічного досвіду роботи з «Актофітом»:

- найкраще застосовувати препарат у суху сонячну 
погоду при температурі 18 і більше градусів тепла;

- ефект від застосування «Актофіту» підвищуєть-
ся, якщо до розчину додати кілька крапель іншого бі-
опрепарату – бітоксибациліну або навіть півложечки 
рідкого мила;

- листя картоплі після обприскування «Актофі-
том» набуває яскравого зеленого кольору завдяки 
амінокислотам, вітамінам та іншим біологічно ак-
тивним продуктам життєдіяльності гриба, який дав 
життя препарату.

Коментар редакції: Як бачите, шановні чи-
тачі, ми маємо можливість вислухати і вироб-
ників, і користувачів біопрепаратів. У кожного 
свої думки, свої знання, свій досвід. Можемо за-
уважити лише одне: ТОВ "Центр Біотехніка" 
гарантує безпеку і безперечну якість своїх про-
дуктів і супроводжує їх такими детальними ін-
струкціями, що навіть початківцям буде легко 
освоїтися з ними. Хто не вірить – нехай переві-
рить!

Підготував Володимир Майський,
за сприяння дирекції ТОВ "Центр Біотехніка"

ТОВ «Центр Біотехніка»
Пошт. адреса: 67667, Україна, Одеська обл.,
смт. Хлібодарське, вул. Маякська дорога, 26

Центральна Біолабораторія

Тел. моб.: (050) 390-36-63, (068) 838-85-26

E-mail: centrbio@ukr.net
Сайт: http://centrbio.com/
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Особистість. Так кажуть про людину, якій власти-
ві виняткові позитивні якості, з котрих складається 
характер, світогляд, суспільне становище. Щоб заслу-
жити таку характеристику, мало народитися під ща-
сливою зіркою та обрати вірний дороговказ у житті. За 
словами Василя Сухомлинського, «на людину потрібно 
вчитися все життя». Особистостями стають лише най-
кращі учні.

Кор.: Шановний Сергію Єгоровичу! Ви не просто пе-
ресічний фермер, а визнаний лідер, відомий на Міловщи-
ні й за її межами, тож читачам буде цікаво дізнатися 
про, так би мовити, формулу Вашого успіху.

С. Л.: Я народився в селі Морозівка Міловського ра-
йону Луганської області 51 рік тому. Після закінчення 
середньої школи навчався в Горлівському автотрактор-
ному технікумі, набув спеціальності техніка-механіка. 
Протягом 1986 - 1988 років перебував на військовій 
службі, тоді вперше побачив Німеччину і взагалі отри-
мав враження про Європу. Почав розуміти, чому євро-
пейці живуть краще за нас. Але про це потім, а зараз 
повернуся до своєї біографії. Зокрема, необхідно згада-
ти про те, що одружився я ще в технікумі, і моя Марина 
Анатоліївна разом з маленьким синочком дочекалася 
мене з армії. Сином, Ігорем, ми пишаємося: школу за-
кінчив із золотою медаллю, вищий навчальний заклад 
теж з червоним дипломом. Йому зараз 31 рік, він офі-
цер. Сподіваємося, що після демобілізації підставить 
батькові своє плече в фермерських справах. А поки що 
тішить нас онуками – дошкільнятами Левом і Євою. У 
нас дружна родина, і це неабиякий стимул до успіху.

Кор.: Будь ласка, дайте коротку характеристику Ва-
шого господарства: коли засноване, хто дав назву та ви-
значив напрямок діяльності, кількість землі, обсяги вироб-
ництва, тощо. Скільки людей працює з Вами?

С. Л.: Власне, хліборобом я став відразу 
після армії: понад 10 років працював у КСП 
«Дружба» на різних посадах, але головним 
чином з технікою та людьми, а 2000 року на-
думав стати одноосібним землевласником, зі 
130 гектарами землі та стареньким трактором 
МТЗ - 80. Допомогли однодумці, які внесли 
до господарства свої земельні паї, відвойовані 
з великими труднощами на загальних зборах 
колгоспу. Отримати від держави законні 50 га 
для створення фермерського господарства не 
зміг, бо тодішня районна влада на фермерів 
дивилася ніби в підзорну трубу зі зворотнього 
боку. Проте часи змінилися, і вже прості се-
ляни почали розуміти, що їм краще далі кро-
кувати з фермерами, ніж топтатися посеред 
залишків колгоспу, який відживав свій вік. 
Люди здали мені в оренду свої земельні паї, 
відтак назбиралося 450 гектарів. Напрямок 
діяльності ми вибрали традиційний для Лу-
ганщини: зернові, соняшник, кукурудза, на-
віть зерновий льон спробували вирощувати.

З часом стало зрозуміло, що для розвитку господар-
ства потрібна безготівкова система розрахунків, а відтак 
– серйозний бухгалтерський облік. Тому 2011 рік став 
стартовим для фермерського господарства «Лєснічен-
ко». Назву я не видумував, адже наше родинне, з ді-
да-прадіда, прізвище, яким я пишаюся, вважаю найкра-
щим слоганом. Тим більше, що в ньому зашифрована 
мудрість наших предків, а вона вчить жити по совісті. 
Так намагаюся й робити, така таємниця мого успіху, 
якщо вже про нього говоримо.

Новий статус дозволив офіційно вийти на ринки, на-
лагодити збут власної продукції та дещо придбати для 
господарства. Наш головний бухгалтер, Наталія Петрів-
на Ключка, має бездоганну професійну підготовку та 
неабиякий досвід роботи, тому за фінанси я спокійний. 
А технікою й персоналом займається мій заступник – ке-
руючий справами (а простіше – бригадир) Віктор Степа-
нович Скітченко. А весь колектив господарства складає 
15 осіб. Ці люди люблять і вміють працювати, цінують 
свою роботу і отримують за неї достойну винагороду.

Щоб завершити знайомство з підприємством, назву 
кілька показників: за підсумками 2016 року, наше гос-
подарство з орної землі площею 880 га зібрало пшениці 
озимої по 53 ц/га, ячменю 20,5 ц/га, кукурудзи 58,8 ц/га, 
насіння льону 11,2 ц/га, соняшнику 21,5 ц/га. Причому 
це не той врожай, що на полі, а зданий заготівельникам. 
Валовий дохід господарства склав 14,22 млн гривень, а 
прибуток 3,693 млн. гривень. Успіх – безперечно! Спа-
сибі колективу.

Кор.: Чи легше стало працювати, коли Ваше госпо-
дарство відчуло смак успіху?

 С. Л.: Безперечно. Адже тепер ми маємо зовсім інші 
можливості. Ось без кредитів поповнили майже на 2 
мільйони гривень основні засоби, на 120 тисяч євро взя-
ли техніки в борг у дилерів, без процентів, під майбут-
ній урожай. Чесно кажучи, іноді дух захоплює від такого 
темпу, а зупинитися ніяк не можна. Так працюють кращі 
аграрні господарства Міловщини, з якими ми співпра-
цюємо: фермерське господарство «Сулімов» (голова 
Нескоромний Геннадій Олександрович), фермерське 
господарство «Витязь» (голова Ляленко Михайло Васи-
льович), ТОВ «Агроінвест» (керівник Лобода Володи-
мир Іванович), ТОВ «Агрофірма Марківська» (керівник 

Полозюк Олександр Олексійович) та багато інших. До-
брозичливо ставляться до нас і організації, від яких за-
лежить матеріально-технічне забезпечення хліборобів: 
ТОВ «Луганська фірма Агрохім» (Сватове), Старобіль-
ська філія Кіровоградського ТОВ «Агроресурс», інші 
підприємства, які вірять нам, дають потрібні матеріали 
в розстрочку. Це краще, ніж просити в банку, та ще в та-
кий час, коли ті банки такі ненадійні. Нам відкриті двері 
таких відомих в Україні й за її межами зернотрейдерів, 
як ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Айдар-Мілам» та ТОВ 

«Агрекс». Перелічити всіх в одному короткому інтерв’ю 
просто неможливо. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, 
а наша співпраця з Зориківською сільською громадою 
та сільськими одноосібниками заслуговує окремої роз-
повіді.

Кор.: Чи потрібен зараз фермерам і Україні ринок 
землі?

С. Л.: На мій погляд, фермери зараз перебувають у 
найскладнішому становищі. Їм ринок землі був потрібен 
тоді, коли фермерський рух тільки починався, а сьогод-
ні його запровадження тільки зруйнує ту хитку систему, 
яку нам вдалося, без державної підтримки, збудувати в 
агропромисловій сфері. Мешканцям міст взагалі байду-
же, чи землю продаватимуть, чи ні. Ринок-дерибан по-
трібен олігархам, вони сплять і бачать прибутки від спе-
куляцій із землею. А зважаючи на те, що верхівка влади 
танцює під музику тих самих олігархів, вони будуть і 
надалі лякати нас «вимогами МВФ» і вичавлювати з 
України навіть її копійчані прибутки. Зрештою, вона 
опиниться в положенні, коли молоді люди при до¬сяг-
ненні дітородного віку не зможуть одержати безкоштов-
но землю для житла і будуть стояти перед проблемою 
КУПІВЛІ землі, замість того щоб народжувати дітей. 
Таким чином, в країні поглибиться демографічна про-
блема, і молоді сім’ї, як соціальний капітал, будуть втра-
чати свою суспільну вартість. Моя думка така: запро-
понована реформа вигідна олігархам, владі, політикам 
і тій частині селян, які бажають якнайшвидше продати 
свій пай. Вони, безумовно, є також частиною народу 
України, але чи є вони більшістю і. головне, чи керу-
ються вони інтересами держави, всього народу? Мабуть 
що ні! А в таких визначальних питаннях не враховувати 
інтереси всього народу, які, навпаки, мають бути пріо-
ритетними, просто злочинно! Навіть якщо вдасться об-
дурити людей бутафорським референдумом.

Кор.: Ви майже 15 років поспіль депутат районної 
Ради, отже краще за будь-кого можете відповісти на 
запитання: фермери і місцева влада – союзники чи су-
перники?

С. Л.: Відповідь на своє запитання Ви вже дали: я 
фермер і водночас депутат, тобто влада. Звичайно, су-
перниками нам не годиться бути, хоча іноді складається 
враження, що така одностайність панує лише «внизу», а 
в Києві про таких, як ми, влада не хоче навіть чути. Втім, 
історія – наука точна: колись усіх розставить по місцях 
і кожному випише його заслуги. А мені, як селянину, 
фермеру й депутату, в селі нудьгувати не доводиться: в 
полі зору фермерського господарства «Лєсніченко» по-
стійно перебувають сільські ветерани, дитячий садочок, 
школа, сільська медицина, дороги взимку, і це далеко не 
повний перелік. Його ми систематично коригуємо ра-
зом з сільською Радою, і намагаємося нікого й нічого не 
забути. Багато говорити не буду, нехай краще скажуть 
люди. Користуючись нагодою, прошу передати найкра-
щі побажання всім українським фермерам, а особисто 
Сергію Миколайовичу Ковальову, нашому визнаному 
лідеру – найшвидшого одужання і плідної роботи на те-
ренах Луганщини.

Валентина Василівна Чубар, директор Зориківської 
школи, знайшла для Сергія Лєсніченка най-
тепліші слова, якими охарактеризувала його 
як людину і громадянина: «Сергій Єгорович 
– справжній друг нашого шкільного колекти-
ву. І вчителі, й учні завжди раді, коли він до 
нас заходить. До речі, ніколи не забуває запи-
тати, чи не потрібна школі якась допомога, і 
негайно реагує на наші прохання. Скажімо, 
400 - 500 кг борошна чи якісь 100 л олії для 
шкільної їдальні – це, так би мовити, вже 
ніби норма. А ось комп’ютер, холодильник, 
морозильна камера або електрогенератор – то 
вже подарунки. Коли школа після закінчен-
ня навчального року планує робити ремонт 
приміщень, Лєсніченко бере в цьому актив-
ну участь: разом із представниками місцево-
го та шкільного самоврядування накреслює 
завдання для свого фермерського господар-
ства, за потреби допомагає зібрати сільську 
толоку і взагалі допомагає школі всім, чим 
може. Так само відчувають його турботу й 
вихованці дитячого садочка. Сергій Єгоро-
вич очолює Раду підприємців нашої грома-

ди. Це такий громадський орган, який об’єднує кількох 
фермерів і координує їх спонсорську діяльність. Адже 
порядок потрібен у всьому, а в благодійності – особливо. 
У листопаді 2013 року районна Рада нагородила Сергія 
Лєсніченка медаллю «За заслуги перед Міловщиною», а 
2016 року рішенням представників місцевого та шкільно-
го самоврядування його визнали переможцем щорічного 
конкурсу «Лідер року» в номінації «Спонсор року». Одне 
слово – справжня ЛЮДИНА».

Спілкувався Володимир МАЙСЬКИЙ 
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ЩЕ РАЗ ПРО ТРЮФЕЛЬ

Олександр Джига з юних років займається фер-
мерством. Для нього — це сімейна справа. Його 
прадід був фермером, дід лісником, батько фермер, 
і він фермер. Має господарство площею 20 гекта-
рів у селі Васильківка, що в Тиврівському районі. 
У минулому році Олександр Джига на 1,5 гектара 
землі зробив трюфельну ферму, яка дасть перший 
урожай через чотири роки. Олександр Джига, за-
сновник ферми Sunberry Ukraine.

Журналіст поспілкувався з фермером та діз-
нався, звідки з’явилася ідея вирощувати трюфелі, 
чому цей делікатес під забороною та чи вигідно 
взагалі мати трюфельну ферму в нашій країні?

Як вирішили створити трюфельну ферму?
 — Трюфелем зайнявся спонтанно. Мій товариш, 

Володя Білко, розповідав про трюфелі. Він казав, що 
це найдорожчий гриб у світі, вирощується в Італії, 
Франції, Америці. Показав фотографії, а я впізнаю 
гриб «волове серце», яке з дитинства збирав у дубо-
вому гаю, що недалеко від нас. Побилися об заклад, 
що «волове серце» і є трюфелем. Знайшли у нас це 
«волове серце», порівняли з фотографіями, зробили 
навіть аналіз у розрізі. Дійсно, це трюфель. І в мене 
виникло бажання їх вирощувати в себе, на фермі.

Ви казали, що цей гриб росте у Франції, Іта-
лії. Як же він з'явився в Україні?

 — З’явився у нашому регіоні понад 220 років 
тому. Російський полководець Суворов після вій-
ськових походів у Європу, дізнався про культуру 
споживання трюфеля. І військові начальники захо-
тіли вирощувати це і в своїх краях: взяли дерева, що 
були інфіковані спорами гриба та на Вінничині виса-
дили дубовий гай. А щоб лісничим не говорити, що 
це таке та скільки гриб коштує, сказали, що «волове 
серце», їстівний гриб. Виявляється, я з дитинства 
трюфелі відрами їв. А ми його ще смажили, у варе-
ники як начинку додавали.

Від редакції: Олександр Джига учився у Ві-
нницькому аграрному університеті. Після навчан-
ня працював у британській агрокомпанії Haygrove, 
де пройшов стажування. Повернувся у Вінницю, 
знову почав працювати на батьківській фермі. Де-
який час був регіональним менеджером по прода-
жах насіння овочів у компанії «Владам-Юг». Зго-
дом створив власний бізнес — Sunberry Ukraine 
— вінницьку компанію, що допомагає фермерам 
консультаціями та органічними добривами. Свою 
продукцію вони продають невеликим господар-
ствам.

Отже, ви вирішили виростити трюфель на 
своїй фермі. Які труднощі?

 — Не знав, як же вирощувати цей гриб. 
Італійська технологія культивації трюфелів 
коштує тисячі доларів. А чи дасть вона свій 
результат на українському грунті? Тому 
пішов іншим шляхом: взяв грунт у тому 
дубовому гаю, що висадив Суворов, та ще 
в кількох місцях. Порівняв з властивостями 
землі на своїй фермі та додав тих макро- та 
мікроелементів і хімічних сполук, яких не 
вистачало. А способи, як правильно виро-
щувати дерева з трюфелем знайшов у доре-
волюційній книзі, 1812 року. Виявляється, 
Російська імперія експортувала тони трю-
фелів у Францію. А делікатеси висадили 
два сторіччя тому в Піщанському, Ямпіль-
ському, Крижопільському районах Вінниць-
кої області та на території Бессарабії.

І тепер ви знаєте технологію та 
вже «засіяли» землю грибами?

 — У минулому році ми заклали на 1,5 
гектарах ферми. Це приблизно 150 дерев, у 
коріннях яких буде рости гриб. Через чоти-
ри роки отримаємо перший урожай. Велика 
проблема — це його продаж. Оскільки трю-
фель занесений у Червону книгу, то в Укра-
їні функціонує лише чорний ринок. Не хочу 

працювати нелегально, тому домовився з італійця-
ми, щоб вони продали нам свої дерева з трюфелями. 
Це дорого, але вся продукція буде сертифікована та 
матиме ліцензію для продажу як в Україні, так і за 
кордон. Тобто, буде промислове виробництво трю-
фелів в Україні.

А який очікуєте врожай?
 — У цьому році будемо дивитися, чи прижив-

ся трюфель на фермі. А плоди будуть на п’ятий рік, 
тобто через чотири роки. Скільки буде урожаю? Пер-
ший урожай може бути до п'яти кілограмів. Так, ціна 
трюфеля велика — до 3 000 євро за кілограм. Але 
ресторатор не візьме малі плоди. Продається тільки 
крупний, стиглий, ароматний, не пошкоджений трю-
фель.

Урожай через чотири роки, і то невеликий. Зву-
чить не вигідно, щоб робити на цьому бізнес.

 — Варто цим займатися чи ні? Так, сумніви є. 
Але я себе страхую тим, що знаю, де взяти «дикі» 
трюфелі, які збираємо на продаж. Схоже працюють 
і в Болгарії: трюфельних ферм там одиниці, але за 
об'ємами врожаю вони збирають більше, ніж у Фран-
ції. Жодних вкладань, стабільний прибуток. Але я не 
хочу так: бажаю створити бізнес, на якому можна ле-
гально заробляти та потім залишити дітям.

Забігати наперед не хочеться, але які у вас 
плани в трюфельному бізнесі?

 — Треба зробити цей бізнес легальним. Спочат-
ку треба культивувати трюфель та показати реальні 
результати. Щоб науковці, які пишуть Червону кни-
гу, дізналися наочно, що гриб можна вирощувати ру-
ками людини. Планую збільшити виробництво: пе-
редав технологію вирощування трюфелів одеським 
фермерам, кооперативу Т-Ферма, щоб ті на осінь за-
клали 90 гектарів.

Передали технологію і створили конкурен-
та. Чи не так?

 — Ми не конкуренти, а партнери. У мене є та-

кий девіз: «Якщо хочеш перемогти свого ворога, то 
зроби його своїм другом». А конкуренція, це стимул 
розвиватися, покращувати технологію. А покупці бу-
дуть у всіх. Якщо кілька років тому в Європі на рік 
було 200 тонн трюфеля, то зараз 20 тонн. Там заці-
кавлені у купівлі трюфеля великими партіями. Для 
споживача тільки краще, якщо буде кілька виробни-
ків трюфеля: більше вибору та різниця в ціні.

І знову ж таки. Трюфель у Червоній книзі 
Україні. Як ви будете продавати?

 — Зробити його легальним не буде такою про-
блемою, оскільки Червону книгу пишуть науковці, 
яких не важко переконати. Покупець на український 
трюфель буде. Ресторатори зацікавлені купувати їх 
свіжими. Спілкувався з ресторатором Дмитром Бо-
рисовим, який влаштовує в Україні «Трюфельні дні», 
то він готовий купувати делікатеси в нас. Ще домо-
вився з відомим в СНД мікологом Михайлом Виш-
невським, який переробляє трюфелі на сіль, ковбасу, 
спеції та навіть алкоголь. Та в майбутньому сподіва-
юся поставляти наш трюфель на європейський ри-
нок. Але на часі — треба його ще зростити.

Від редакції. Як зростити трюфель самому? 
Фермер Олександр Джига не проти поділити-

ся технологією створення трюфельної плантації. 
Перша технологія полягає у висадці інокульованих 
(«заражених» спорами трюфеля — авт.) саджан-
ців дерев в піщано-глинисті грунти, де багато та-
ких елементів як сірка, залізо і кальцій, а також 
органічних залишків рослин, які добре прогріва-
ються сонцем. Другий варіант полягає в тому, що 
«активовані» спори дорогоцінного гриба інокулю-
ються (висаджуються) на вже існуючі плантації 
дерев, які стануть «домом» для трюфеля. При 
цьому їх попередньо стерилізують і збагачують 
спеціальними мікроелементами і стимуляторами 
для приживлення мікоризи (симбіоз, сполучення 
гриба з деревами — авт.).

— Найдорожчий - П'ємонтський трюфель. 
Його мінімальна ціна — 2000 євро. Це означає, що 
за 20 років він дасть прибуток власнику плантації 
в розмірі 350 900 євро. Тобто виходить 17 545 євро 
на рік з одного гектара! При цьому враховуйте ще 
урожай горіха, в кореневій системі якого ростуть 
трюфелі, — підраховує фермер Олександр Джига.

Автор: Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ 
Джерело: https://vn.20minut.ua

На фото ліворуч — Михайло Нагорняк, а праворуч — Олександр 
Джига. Чоловік тримає в руці вінницькій трюфель

Так виглядає трюфельна ферма в Хорватії.
Фото: travel.rambler.ru

П’ємонтський трюфель. Фото з відкритих джерел

ОГОЛОШЕННЯ
Працівник з досвідом роботи на 

тваринницькому свинокомплексі шукає 
постійну роботу або 

Працівником  у сироварний цех чи на 
умовах долевих партнерських відносин

Готовий освоїти
сільськогосподарську техніку
тел : 096 - 505 - 21 - 79 Юрій
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10 НАЙБІЛЬШИХ ТРАКТОРІВ СВІТУ
Трактори - справжні трудяги. Ця техніка була 

спеціально створена для того, щоб допомагати лю-
дині. І часом здається, що її можливості просто без-
межні. Та й габарити тракторів часом дійсно вража-
ють. У цьому огляді 10-ка справжніх гігантів, які в 
різних областях можна назвати найбільшими.

1. Terra Variant-600
Про Terra Variant - 600 (виробник HOLMER Maschinhenbau 

Gmbh) фахівці говорять, що це найпотужніший в Європі трак-
тор, який має достатній резерв потужності (двигун Daimler 
від Mersedes-Benz, потужністю 490к.с. або 612 к.с.) і великий 
обсяг перевезення. Трактор має колеса великого розміру (ши-
рина шин більш 1м) і розрахований на їзду зі зміщенням колії. 
Все це не тільки підвищує продуктивність машини, але і істот-
но щадить грунт. Потужний трактор має змінний агрегат, замі-
на якого займає невеликий проміжок часу. Навісне обладнання 
дозволяє виконувати відразу кілька функцій.

Terra Variant-600 – у варіанті для розкидання вапняку, міне-
ральних добрив, жому та ін. (Бункер, об'ємом 24мᵌ з розподілом 
до 24м), внесення в грунт рідких добрив (цистерна Zunhammer 
з можливими обсягами 15, 18, 21мᵌ, потужний насос 9000л / 
хв), обробки грунту (має можливість використання широкоза-
хватних плуга і культиватора), посів зернових культур (бункер 
21мᵌ, сівалка HORSH з шириною захвату 18 м). Одночасноз 
посівом трактор може здійснювати внесення добрив (до 25 
га/год) - спільне використання з комплексом KOCKERLING 
Мaster (з розміщенням бункера на самому тракторі). 

Terra Variant-600 має такі технічні характеристики. Габа-
ритні розміри: довжина - 10,25м, ширина - 3,0 м, висота - 3,98 
м, міжосьова відстань - 4,8 м. Радіус розвороту - 5,5 м. Вага 
– 17 т, паливний бак об'ємом 830л. Швидкісний діапазон – 0 
- 40км/год. Гальма - гідравлічні. Коробка перемикання має 18 
передач переднього і 6 передач заднього ходу. Руль гідравлічно 
діє на передню вісь, а колеса задньої осі управляються окре-
мо (за допомогою джойстика). Внутрішнє обладнання кабіни: 
комфортабельні сидіння для водія і пасажира, хороший огляд, 
звукоізоляція, бортовий комп'ютер, радіо, CD, кольоровий тер-
мінал, кондиціонер.

2. John Deere-9RT

Гусеничний агрегат John Deere-9RT, який експерти нази-
вають класикою в сучасному виконанні, має вагу більше 21т. 
Цей трактор з цільною рамою і класичною компановкою. John 
Deere 9RT оснащений двигуном Power Tech 13,5 л, потужніс-
тю 616к.с., який може безперебійно функціонувати навіть при 
використанні палива низької якості.

Трактор оснащений спеціальними приводними колеса-
ми (для поліпшення якості зчеплення з ґрунтом) і системою 
вирівнювання гусениць. Підвіска AirCushion дозволяє John 
Deere-9RT спокійно пересуватися навіть по пересіченій міс-
цевості.

3. Steiger- 600 і Quadtrac - 600 від компанії Case

Якщо за габаритами трактора Steiger-600 (24,5 т), 
Quadtrac-600 (26,3 т) не такі значні, то за потужністю їм рівних 
немає. Вони володіють потужними моторами (670л.с.). Агре-
гати мають абсолютно однакову гідравлічну систему (з регу-
льованим робочим об'ємом, з компенсацією потоку і тиску) і 
трансмісію.

Єдина зовнішня відмінність полягає в тому, що Steiger - 
600 через здвоєні колеса виглядає більш переконливо, ніж гу-
сеничний Quadtrac - 600.

4. Challenger – МТ - 975В

Цей агрегат, що випускається американською корпорацією 
Caterpillar, є гігантом серійного виробництва. Challenger – МТ 
- 975В є повнопривідним трактором, який має шарнірно-зчле-
новану раму. Він оснащений 600-сильним 6-ти циліндровим 
двигуном С18ACERT, який сертифікований згідно з вимога-
ми Tier III. Висота трактора - 8,2м, ширина - близько 5 м, а 
експлуатаційна маса становить 27 т. Challenger – МТ - 975В 
придатний для будь-яких робіт, для виконання яких потрібна 
підвищена тягове зусилля, оскільки запас крутного моменту 
становить 42%.

5. Cameco-805BTT

Трактор Cameco - 805BTT випускають в США (штат Луїзі-
ана). Він має вагу понад 29 т.

Оснащений турбованим 6-циліндровим дизельним дви-
гуном потужністю 600к.с. Кількість передач: 12 переднього і 
2 передачі заднього ходу. Має шини шириною 0,9м. Колісна 
база - 3,84м.

6. Big Bud-747

Big Bud - 747 - це найбільший в світі трактор (в своєму 
класі). Модернізація в 1997 році дозволила оснастити трактор 
двигуном потужністю 900 к. с. Довжина - 8м, ширина - 6,3 м.

Спеціально для Big Bud - 747 були виготовлені шини, діа-
метр яких становить 2,4 м. У повному спорядженні вага трак-
тора становить 50 т. Він застосовується для проведення гли-
бокої оранки. Його використання дозволяє в день обробляти 
400га (з глибиною пропашки 1,2м) за допомогою 30-метрово-
го плуга. Трактор оснащений пневматичними гальмами і КПП 
з 6 передачами переднього ходу та однією заднього. Витрата 
палива при максимальному навантаженні становить 246л/хв.

7. Melrose - М880

Цей найбільший в світі колісний бульдозер був випуще-
ний в США (штат Колорадо) в 1970 році. Його маса становить 
102,3 т. Щоб домогтися пристойної для такої махини швидко-
сті (більше 20 км/год), Melrose - М880 оснастили двома двигу-
нами по 425 к. с. кожен. Бульдозери-гіганти використовували-
ся в дорожньому будівництві і на вугільних електростанціях. 
Масовим виробництво таких машин не стало (до 1986 року 
було виготовлено 10 екземплярів).

8. ЧТЗ - Т800

Челябінський трактор ЧТЗ - 800 визнаний найбільшим в 
Європі. Цей агрегат масою 106 т (30% маси - це навісне об-
ладнання), має довжину 12,4м, а ширину - 4,2 м. На ЧТЗ - 800 
встановлений двигун потужністю 820 к. с., який має газотур-
бінний охолоджувач і інтеркулер. Кількість передач: 4 пере-
дачі переднього і 2 передачі заднього ходу. На сьогоднішній 
день випущено всього 10 таких машин, які застосовуються в 
будівництві і для проведення гірських робіт великих обсягів.

9. Caterpillar- D11-R/D11 - RCD

Залежно від модифікації маса такого бульдозера колива-
ється в інтервалі 104 – 113 тон.

Потужність двигуна – 850 к. с., а обсяг відвалу - 27,2 / 
46,3мᵌ. Ці трактора мають відмінне співвідношення габарити/
ходові характеристики, що робить їх маневреними і швидки-
ми. Caterpillar D11 -R/D11 - RCD призначені для виконання 
будь-яких видів земляних робіт.

10. Komatsu - D575A

Фахівці називають Komatsu - D575A «королем кар'єрів». 
Цей бульдозер японського виробництва широко використо-
вується на північноамериканських вугледобувних підприєм-
ствах. Бульдозер масою 150 т з легкістю мне будь-яку гору 
кам'яної породи. У рух його приводить потужний 12-цилін-
дровий двигун (1150 к. с.), який має пряме впорскування, 
турбонаддув і водяне охолодження. За 1 раз Komatsu D575A 
вміщує 69мᵌ грунту. Його габарити: довжина - 12,7м, ширина - 
більш 7м, висота 4,87м.

І на закінчення бульдозер Ассо dozer.

Цей гігант у світі бульдозерів так і не побачив світ (спро-
ектований італійською компанією Ассо). Потужність мотора 
– 1300 к.с., а вага – 183 т. Відвал бульдозера - 7м (в довжину) 
і більш 2 м у висоту. Позаду розміщений розпушувач, висота 
якого близько З-х метрів. Потужна система гідравліки відпо-
відає за управління навісним обладнанням. Спроектована ма-
шина була в 80-х роках ХХ століття (для експорту до Лівії) для 
освоєння нових територій для будівництва, проте,і за накладе-
них на країну торгових ембарго, готовий бульдозер замовнику 
так і не був відправлений. В наслідок ніхто так і не ввів його 
в експлуатаційне використання, і до сих пір Ассо dozer так і 
залишився незатребуваним. Швидше за все, що його просто 
розберуть на металобрухт.

За інформацією https://vseonauke.com


