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ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 11-12 (357-358)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-30 ЧЕРВНЯ 2015 року 

ЧИ ДОЧЕКАЄТЬСЯ УКРАЇНА 
СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ?

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ 
УКРАЇНИ!

19 червня в столиці Україні місті Києві фермери 
України відсвяткували 25-річчя фермерського руху в 
Україні.

З усіх куточків України приїхали як першопрохідці 
фермерства, господарі з солідним досвідом, так і мо-
лодь, сучасні та успішні господарі своєї землі.

На святкування завітав і перший Президент України 
Леонід Кравчук, а від імені Леоніда Кучми, зайнятого в 
Мінських перемовинах, фермерів привітав Павло Гай-
дуцький.

Гостем був і міністр аграрної політики та продоволь-
ства Олексій Павленко, який у короткому виступі окрес-

лив першочергові напрямки роботи відомства в цей не-
легкий для країни та селян час і нагородив ряд фермерів 
дипломами міністерства.

Було ще багато поздоровлень та нагород від АФЗУ, 
від партнерських громадських організацій, та від комер-
ційних, які свої вітання виразили в реальних матеріаль-
них та фінансових заохоченнях. Це такі підприємства як 
«Уманьферммаш», «Торговий дім «БТУ-Центр», стра-
хове товариство «Домінанта» та санаторно-курортний 
комплекс «Моршинкурорт».

Матеріали про це свято читайте на сторінках 2 – 5 
видання

ФЕРМЕРИ СВЯТКУЮТЬ СВОЄ 25 РІЧЧЯ!

У Верховній Раді України до другого читання готу-
ється проект закону №1599 «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо стимулювання створення та 
діяльності сімейних фермерських господарств». Цей 
закон покликаний істотним чином покращити ситуацію 
малих сільгоспвиробників (селян, які ведуть особисте 
господарство), дозволивши тим з них, хто вважає це за 
потрібне, стати повноправними гравцями на ринку, ство-
рювати сімейні фермерські господарства і відповідно 
отримувати переваги, зокрема, в оподаткуванні, якими 
користуються ті, хто має статус сільгоспвиробника.

Після першого читання законопроекту, яке він вдало 
пройшов, розробники не сумнівалися, що його доопра-
цювання відбуватиметься швидко та ефективно, бо ж 
він заохочує перетворення у вітчизняному аграрному 
секторі, які сприятимуть його активному розвитку. Але 
сьогодні вони висловлюють неприховане занепокоєн-
ня: правки та доповнення, запропоновані між першим і 
другим читанням, істотно змінюють попередньо внесені 
пропозиції.

Як рухається робота над законопроектом №1599, і які 
його статті викликали найбільшу дискусію серед експер-
тів? Про це розмовляємо з керівником напрямку «Розви-
ток ринкової інфраструктури» Проекту USAID «Агро-
Інвест» Миколою ГРИЦЕНКОМ на сторінці 9 видання.

28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову 
Конституцію України - першу Конституцію незалежної 
української держави.

Депутати працювали над проектом, залишаючись у 
сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії 
врахували зауваження Президента України, а також під-
тримали всі спірні статті проекту - про державні символи 
в України, про державну українську мову, про право при-
ватної власності в Україні.

Прийняття конституції закріпило правові основи не-
залежної України, її суверенітет і територіальну ціліс-
ність.

Прийняття конституції було найважливішим кроком 
у забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло по-
дальшому підвищенню міжнародного авторитету Украї-
ни на світовій арені.

Дана конституція діє і сьогодні.
Відповідно до Конституції, день прийняття Основно-

го Закону є державним святом - Днем Конституції
України.

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ: ПРИБУТКОВИЙ 
БІЗНЕС ЧИ НЕДЕШЕВА ІГРАШКА?

Подорожчання газу і вірогідність перебоїв в поста-
чанні електроенергії призвели до того, що багато фер-
мерів почали шукати альтернативні джерела енергоза-
безпечення та енергонезалежності. А в останні 5 років 
розвиток сучасних технологій зменшили вартість будів-
ництва сонячних електростанцій більш ніж у 2 рази. Ці 
фактори викликають зростання попиту на будівництво 
сонячних електростанцій. 

Пропонуємо зацікавленим читачам ознайомитися з 
матеріалом про сонячну енергетику на сторінках 6 – 7 
видання.
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ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ!

«Фермери - це ті, на кому тримається сіль-
ське господарство України і хто дійсно заслуго-
вує на європейський рівень життя…

І тому, головним приорітетом роботи аграр-
ного відомства є підтримка малих та середніх 
фермерських господарств.»

О. Павленко

«Селянин зберігає землю, національні традиції, 
віру й любов до рідної землі. Він зберігає життя, 
зберігає Державу. А чим йому віддячує суспіль-
ство? … Селяни, фермери не повинні просити у 
держави, це вона мусить у них просити.

Тому закликаю вас зміцнювати свою організа-
цію, боротися й перемагати.

Слава Україні!»
Л. Кравчук
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19 червня 2015 у залі Київського кооперативного інсти-
туту бізнесу і права відбулася визначна та історична подія – 
Всеукраїнські збори фермерів з нагоди святкування 25-річчя 
фермерського руху в Україні!

На зустріч були запрошені фермери з усіх куточків Укра-
їни від Закарпаття до Луганську, Донбасу, і Криму, та навіть 
із закордону – Денис Ковальський – фермер із Канади, який 
вже вкотре з радістю приїжджає до України, аби висловити 
свої слова підтримки та привітання українським фермерам, 
які попри усі труднощі не падають духом, а, навпаки, об’єд-
нуються та обстоюють загальні інтереси. На свято завітали 
також й імениті гості: Леонід Кравчук – перший президент 
незалежної України; Міністр аграрної політики та продо-
вольства – Олексій Павленко та його заступник – Володимир 
Лапа; народний депутат Вадим Івченко від партії ВО «Бать-
ківщина», заступник голови Комітету з питань аграрної полі-
тики; академік Павло Гайдуцький, який висловлював подяку 
від другого президента України Леоніда Кучми, який не зміг 
особисто бути присутнім на зібранні у зв’язку з участю в Мін-
ських переговорах.

Відзначимо, що на урочистому зібранні були присутні ці-
лий ряд наукових, політичних та торгових партнерів Асоціації 
– Володимир Бондар (Перший Віце-президент Асоціації укра-
їнських банків), Валерій Жук (Віце-президент Національної 
академії аграрних наук України), Геннадій Новіков (Голова 
Аграрного Союзу України), Віталій Скоцик (Голова Аграрної 
партії України), Зиновій Холоднюк (Голова Селянської партії); 
Валерій Лисенко (ПАТ «Уманьферммаш»), Тетяна Яковенко 
(ТД «БТУ-Центр»), Владислав Гордієнко (Страхова компанія 
«Домінанта»), Микола Гуменюк (дочірнє підприємство «Сана-
торно-курортний комплекс «Моршинкурорт»), – які завітали із 
власними цінними подарунками.

Урочисте відкриття заходу почалося державного гімну та 
винесення Прапору України разом із Прапором АФЗУ. Пам’ять 
про полеглих у боях патріотах України вшанували хвилиною 
мовчання, після чого слово взяв Президент АФЗУ Томич Іван 
Федорович.

У своїй промові він зосередив увагу на ключових етапах 
того тернистого шляху формування нового європейського 
устрою, який почався ще за часів Радянського Союзу у 1988 
р. і триває аж до сьогодення. Головною ідеєю, яка увесь цей 
час вела до мети, була зміна устрою на селі, перехід від епо-
хи колгоспно-радгоспної системи до фермерської, що допо-
могло б створити вільного селянина – фермера нового часу. 
Початок 1990 року приніс першу фермерську сотню України. 
Часи завжди були нелегкі, але тільки з допомогою невтомних 
трудівників, активних ентузіастів почалася тривала, але тим не 
менш захоплююча та багатообіцяюча дорога в майбутнє. Пер-
шими рушіями були Тарас Шевчук з Рівненщини, Михайло 
Саєнко з Дніпропетровщини, Леонід Кириченко з Херсонщи-
ни, Віктор Богданов з Луганщини, Іван Шейко з Чернігівщини, 
Сергій Цвєтков з Харківщини, Василь Сеньков з Хмельниччи-
ни. У цьому ж році створюється перший організаційний комі-
тет щодо питань об’єднання фермерів України, в який ввійшли 
ентузіасти цього руху – Віктор Плежко, Володимир Цимбал, 
Віктор Присяжнюк і відбувається перше вересневе засідання в 
стінах Академії Аграрних наук.

Згодом на сторону фермерського руху стають провідні нау-
ковці – Олексій Созінов, Михайло Зубець, Павло Гайдуцький, 
Петро Саблук та багато інших.

У цей час формується політика підтримки у Верховній Раді 
України, фермерське лоббі серед депутатів – В’ячеслав Чорно-
віл, Іван Плющ, Леонід Кравчук і у 1991 році ми отримуємо 
перший Закон «Про селянське (фермерське) господарство».

Першим головою Асоціації фермерів України (АФУ) на 
фермерському з’їзді 15 лютого 1991 року було обрано Васи-
ля Гордієнка, а вже через рік Миколу Шкарбана. Розпочинає 
свою роботу перша виконавча дирекція АФУ. Йде формування 
фермерських організацій у областях України. Серед перших 
голів були справжні патріоти, фанатики і романтики, які щиро 
вірили в наші фермерські ідеали. Це Гаврилюк Микола (АР 
Крим), Ольчедаївський Анатолій (Вінниця), Остапенко Ан-
дрій (Волинь), Саєнко Михайло (Дніпропетровськ), Сергієнко 
Владислав, Середа Микола (Запоріжжя), Качур Григорій (Іва-
но-Франківськ), Зайко Яків (Житомирщина), Стрижак Микола 
(Кіровоградщина), Журба Олександр (Миколаївщина), Барулін 
Федір (Херсонщина), Львов Віталій (Харківщина).

Фермерський рух набуває масовості, однак труднощі на 
цьому не закінчуються.

Не простими стали кризові 1992 – 1994 роки. Цей період 
за право працювати на власній землі загинуло 34 фермери. 65 
тисячам селян не дали можливості реалізувати своє право на 
створення фермерських господарств. Однак вибір вже був зро-
блений: ламаючи систему власним життям, люди відстоювали 
нові цілі. Незважаючи на блокування, 1995 рік дав прогресивні 
результати – кількість фермерських господарств зросла до 35 

тисяч.
З 1995 року в розвитку Українського фермерства настає 

економічна криза та стагнація розвитку. АФУ збавляє обороти, 
падає активність наших структур, загалом наступає економіч-
на криза колгоспно-радгоспної системи як економічного меха-
нізму.

Так, в 1998 році практично зупиняються грошові розрахун-
ки, бартер захоплює понад 80% фінансових відносин, вперше 
український фермер зазнає удару від нового репресивного ме-
ханізму податкової політики – 21 вид податків, штрафи, кримі-
нальні справи проти права на працю на власній землі. Як наслі-
док, 1998 рік КСП і радгоспи завершують із збитковістю 88%. 
У цей період АФУ приймає нову стратегію, перехід до АФЗУ, 
де частка валового виробництва продукції складає понад 50% 
і охоплює мільйони селян. Це був сміливий і правильний крок, 
в той же час не в повній мірі реалізований і досі.

Наступальні дії АФЗУ і наші вимоги дали підґрунтя  ре-
формам 1999 року. Тісна співпраця з Міністерством аграрної 
політики, яке в той час очолював Кириленко І. Г., Президентом 
України Кучмою Л. Д., Урядом в особі Віце-Прем’єра Гладія 
М. В., заступником голови адміністрації Президента України 
Гайдуцьким П. І. зробила АФЗУ справжнім центром реформ, 
але без політичної волі Президента Кучми нічого б не відбу-
лося. Перший його прихід на 8 - й з’їзд АФЗУ в 1998 році став 
кроком до реформ 2000 року.

Громадська підтримка і вимоги АФЗУ, необхідності ре-
форм, професійний підхід аграрної команди і політична воля 
Президента України принесла результат в 2000 році.

Перший успіх – це фіксований податок.
Другий успіх – фінансова, кредитна система.
Третій і головний успіх – земельна реформа, паювання зем-

лі. (Указ Президента України № 1529 від 3 грудня 1999 р. – «За-
провадження приватних форм власності на селі»).

Протягом одного року відбулись радикальні зміни. Це була 
справжня, але незавершена, на жаль, і досі реформа.

Та через деякий час сталося те, чого ніхто не чекав – по-
чалося формування олігархізації в аграрному секторі, з якою 
ми боремося і до сьогодні. З кінця 2001 року АФЗУ активно 
розпочинає діалог із демократичними силами в суспільстві і 
бере участь у формуванні політичного блоку  «Наша Україна» 
завдяки чому у Верховну Раду проходять два депутати від Асо-
ціації.

Епохальною подією стало ухвалення першого, вже не се-
лянського, а фермерського Закону «Про фермерське господар-
ство» від 19 червня 2003 року – що і стало Днем усіх фермерів, 
днем, коли усі українські селяни отримали право на самостій-
ний розвиток. Верховна Рада України в цей період приймає 
ряд важливих законів для села: Закон про виділення в натурі 
земельних ділянок, Закон про державну підтримку сільсько-
господарських господарств, Закон про охорону земель. Всього 
55 законів України.

Українські фермери з честю і совістю пройшли через дуже 
непростий час до Помаранчевого майдану. На жаль, з 2005 р. 
отримали великі розчарування і виклики. Ми не опустили руки 
і вже в непростих умовах знайшли взаєморозуміння і підтрим-
ку в 2008 – 2009 роках від Уряду Юлії Тимошенко. Ще свіжі в 
пам’яті ті кроки, особливо щодо підтримки сільськогосподар-
ської обслуговуючої кооперації. Це перша, сподіваюсь не ос-
тання, державна програма підтримки розвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів із фінансовим забезпе-
ченням (90 млн. грн. на 2009 р., а план на 2010   – 1,5 млн. грн.) 
і рекордна на той час підтримка Українського фермера – 165 
млн. грн. через Укрдержфонд.

Найбільших людських, матеріальних та фінансових втрат 
українське фермерство понесло у 2010-2015 роках, коли із то-
гочасних 44 тисячі фермерських господарств 15 % перестали 
функціонувати як суб’єкти господарювання. Незважаючи на 
усі незгоди, висновок залишається один – ми вистояли!

Нова стратегія АФЗУ полягає в наступному:
1. В цей важкий час ми повинні сподіватися лише на свої 

сили і усвідомити, що об’єднавшись ми зможемо захистити 
розвиток фермерського руху в Україні, адже на сьогодні тіль-
ки у володінні фермерів знаходиться майже 5 млн. га земель 
– а це в 10 разів більше ніж має любий великий агрохолдинг. 
А залучивши до себе особисті селянські господарства ми 
станемо непереборною силою.

2. Об’єднуючись на основі фіксованого членства ми за-
проваджуємо взаємну відповідальність всіх рівнів організа-
цій Асоціації фермерів, соціальний, економічний і політич-
ний захист.

3. Взаємопідтримка і взаємодія з усіма учасниками аграр-
ного ринку: виробниками сільгосптехніки, страховиками, 
фінансистами та іншими  виробниками ресурсів – це дає 
можливість отримувати не лише економічну підтримку, а й 
соціальну в місті.

4. АФЗУ має стати справжнім селянським рухом, захисти-
ти село і селянство, але не минулого, а майбутнього.

Наступна епоха повинна стати не тільки епохою фор-
мування фермерського устрою на селі, а й створення євро-
пейської сільської місцевості з гідним життям всіх громадян 
України.

До слова привітання запрошується Леонід Кравчук, який 
був свідком початку формування і радіє за досить значні успі-
хи, які ми маємо сьогодні. Перший президент виявив низький 
уклін та щиру прихильність усім, хто працює на українській 
ниві. Він проголосив важливість розвитку фермерських гос-
подарств та визначив місце і значення українського фермера 
філософськими словами: «Бог – це любов. Земля – це жит-
тя. Хліб – тіло Ісуса Христа. У цьому формулюванні стоїть 
вічна істинна цінність землі. Фермер стоїть біля самих ви-
токів, міцно захищаючи фундамент нашої держави». В той 
час, коли недовершена політична еліта сперечалася якою 
мовою слід спілкуватися, селянин не сперечався, він «гово-
рив, балакав, спілкувався» мовою батьків. Це його основа. 

Прикладом чистоти мови може слугувати той факт, що укра-
їнський селянин ніколи б не написав «Кофехауз», а вважав 
би доречніше назвати кав’ярню «Дім кави». Ці проблеми 
мови, історії сягають давніх часів, однак і зараз триває про-
цес засмічення мови, засмічення генів України. Відомо, що 
перші переселенці спочатку будували церкву і школу, щоб 
зберегти самоідентичність. Саме селянин є носієм первісної 
віри, культури і сили, який не зазнав руйнівного впливу гло-
балізації, а відтак витупає справжнім захисником української 
свідомості, самобутньої України. І коли в країні бойові дії, 
український селянин продовжує тяжко працювати, поповню-
ючи державні продовольчі запаси та наповнюючи держскарб-
ницю. Тому держава мусить якось віддячити за цю допомогу. 
Однак, бачимо зовсім протилежне: досягнення цивілізації 
до нього приходить, чомусь, в останню чергу. Єдиний вихід 
– самоорганізація! Фермер має стати не тільки господарем 
власної землі, а й вільним селянином, який не дозволить над 
собою безправно знущатися. Найбільша доля від товару має 
іти виробнику, а не посередникам, які «допомагають» товару 
потрапити до рук споживачів. Леонід Кравчук закликав від-
стоювати силу, енергію, дух селянина, який історично доклав 
усіх сил, поту і крові, аби Україна сьогодні була державою. 
Наостанок, побажав усім фермерам міцності, здоров’я, сили 
переконань, духу, віри, яку несуть із покоління в покоління 
достойні діти Батьківщини. Земля хай дає силу і мудрість.

Від імені другого президента Леоніда Кучми, який осо-
бисто планував бути присутнім на цьому заході, але участь 
у Мінських переговорах не дала такої можливості, виступав 
академік Павло Гайдуцький. Він зачитав звернення прези-
дента до усіх трудівників землі, в якому наголосив на симво-
лічному співпадінні 25-річчя фермерського руху із 20-річчям 
початку аграрної реформи в нашій країні, яка дала потужний 
поштовх до розвитку фермерських господарств. Найсуттєві-
шими змінами стали паювання земельного майна колгоспів і 
радгоспів, запровадження оренди земельних і майнових паїв, 
реорганізація колгоспів і радгоспів, запровадження фіксова-
ного податку й повернення ПДВ. Побажання висловив слова-
ми подяки, заохочення та настанов проявити наполегливість 
та непохитне бажання іти до переможного кінця. 

До привітання слово надається Народному депутату Ва-
диму Івченку. Він передав поздоровлення від Юлії Тимо-
шенко та висловив подяку за невтомну працю фермерам. Він 
наголосив, що зараз на порядку денному стоять питання: як 
спонукати розвиватися кооперативи? як підвищити і якість, 
і ціну молока? Він закликав бути політично активними, щоб 
без розгляду Асоціації жоден закон не вступав у силу. Для 
того, щоб селянина було чутно, для того, щоб бути силою, 
потрібно зрозуміти роль Асоціації як виразника фермерських 
інтересів. Модель проста: чим згуртованіші, тим сильніші, 
тим легше розмовляти із владними структурами.

Після таких теплих слів, почалася найурочистіша мить – 
нагородження фермерів за їхню активну позицію, багаторіч-
ну працю та самовіддачу. Відповідно до рішення Ради АФЗУ 
були нагороджені найкращі з кращих медалями та почесними 
грамотами. У свою чергу, представники комерційних партне-
рів Асоціації привітали фермерів цінними подарунками.

Незважаючи на кордони та різні перепони, на зібранні 
був присутній Драганчук Михайло (Сакський р-н, АР Крим), 
який тим самим довів, що Україна – єдина. У своєму виступі 
сказав, що завжди було непросто, весь час боролися з сис-
темою, і зараза багато сімей з Криму були б щасливі бути 
присутніми на цьому визначному ювілеї. Асоціація, безумов-
но, дала позитив, основне – відкрила двері до єдиної роди-
ни. Суттєва різниця в тому, чи ти виступаєш сам-один, чи 
від імені численної спільноти. Це свідчить про те, що така 
проблема існує не лише в тебе, але у цілому соціальному 
прошарку України. Найтяжче зараз – бути за штучно створе-
ним кордоном, який відділяє простих фермерів, однодумців 
та ентузіастів своєї праці. Має надію в серці, що дуже скоро 
об’єднаємося заради спільної мети не тільки духовно, але і 
територіально в одну міцну нероздільну сім’ю.

Слова привітання висловив також Голова Аграрного со-
юзу України – Геннадій Новіков та нагородив Івана Томича 
почесною відзнакою від Аграрного союзу України за розу-
міння і підтримку.

Почесним гостем став Міністр аграрної політики Олек-
сій Павленко. Він привітав усіх трударів, які працюють на 
благо нашої Батьківщини, висловив своєї сподівання на тісну 
співпрацю та відмітив, що Україна зараз до продажу землі 
не готова! Інвентаризація не зроблена, підтримка селян міні-
мальна, немає комфорту у людей, про що можна говорити? У 
цьому році головне завдання – впровадження прямого креди-
тування. На питання із залу: «По якій ціні планується хліб?» 
відповів, що Міністерство в умовах ринку не має можливості  
впливати на вирішення цієї проблеми.

Продовження на 4 сторінці

ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ!
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Незвичайний гість з Канади – Денис Ковальський, який 
приїхав від імені кооперативів Канади висловити шану і за-
доволення прогресом українців і з гордістю радіє за успі-
хи своїх земляків (пращури Дениса жили на Львівщині). 
Однак, фермерство поки не досягло переважної більшості 
господарів української землі, тому є ще над чим працюва-
ти. Різницю між канадськими на українськими фермерами 
вбачає єдину: українцям набагато важче працювати у таких 
несприятливих умовах. Висловив підтримку з боку канадій-
ських фермерів, які усією душею вболівають за українських 
селян.

Своїми думками люб’язно поділилася жителька Кіро-
воградської області – Валентина Вовненко, яка успадкува-
ла дух фермера ще від бабусі. Найбільшу загрозу вбачає у 
розцвіті корупції в земельному секторі, яка швидко розро-
стається та дуже важко викорінюється. Закликає усіх бути 
небайдужими до ближніх та разом долати проблеми, які 

нині перед усіма постали.
Життєрадісна Марія Ковач із Закарпаття (Мукачівський 

р-н) стояла біля самих основ формування фермерського 
руху. Згадує як ще у перші часи сама на селі проголошу-
вала ідеї вільного господарювання, як важко було ставати 
на ноги. На питання, що допомагало стільки років торувати 
собі шлях відповіла дуже просто: любов! Любов до своєї 
праці, любов до землі, яка тебе годує, любов до Бога, Який 
дає сили і здоров’я.

2015рік став серйозною сходинкою нової епохи – епо-
хи селянина вільного, економічно незалежного, господаря 
власної землі, невтомного трудівника, який працює на благо 
своєї рідної Батьківщини – України! 

Бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії, непо-
хитної віри, надії на щасливе майбутнє та вічної любові до 
життя!

Софія Феджора

ЛАУРЕАТИ НАГОРОДИ «МЕДАЛЬ
«25 РОКІВ ФЕРМЕРСТВУ УКРАЇНИ»

Згідно рішення Ради АФЗУ від 26 травня 2015 року було засновано медаль 
«25 років фермерству України». Першими лауреатами нагороди стали:

Драганчук Михайло – АРК Крим.
Андрійчук Іван Юхимович – Кіровоградська область.
Галамага Михайло Андрійович – Черкаська область.
Данкевич Михайло Григорович – редактор газети «Вісник Фермер України»
Дмитрушко Микола – Сумська область.
Довнич Микола Кузьмович – журналіст радіо «Колос» 
Дуфанець Євген Мирославович – Тернопілька область.
Заєць Іван Олександрович – голова ради ССОКУ.
Кардаш Ярослав Васильвич – Львівська область.
Мендрик Анатолій Олександрович – Хмельницька область.
Музичук Аркадій Степанович – ведучий телепрограми «Вільний селянин»
Пелешкей Юлія Іванівна – Закарпатська область.
Пенський Михайло Миколайович – фермер.
Руденко Валентин Костянтинович – фермер.
Сеньков Василь Васильович - Хмельницька область.
Сорока Сергій Вікторович - Рівненська область.
Старунський Анатолій Федорович – Київська область.
Стрижак Микола Іванович – радник президента АФЗУ.
Українець Дмитро Павлович – Рівненська область.
Цвєтков Сергій Васильович - Харківська область.
Чубук Олександр Іванович – Київська область.
Ярмолюк Іван Савович – Дніпропетровська область.
В подальшому цими медалями будуть відзначятися лідери фермерського 

руху під час проведення масових фермерських заходів в АФЗУ. 

ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ АФЗУ НАГОРОДЖЕНО:
Житомирська область:

Дмитрук Олександр Миколайович
Поліщук Віктор Васильович

Закарпатська область:
Бовт Валерій Павлович
Паук Василь Іванович
Тоб Марія Василівна 

Київська область:
Бойко Анатолій Борисович
Губарь Петро Іванович
Романович Юрій Степанович
Циганок Віктор Володимирович
Чернічко Надія Іванівна
Шеремета Віктор Васильович

Кіровоградська область:
Борса Петро Акимович

Ковпак Віктор Миколайович
Куделя Михайло Миколайович
Федорченко Олексій Васильович

Львівська область:
Шумило Мирослав Омелянович
Миколаївська область:
Бацько Володимир Миколайович
Нарбут Павло Валентинович

Одеська область:
Білан Віталій Олексійович
Варбанець Володимир Васильович
Невмержицький Вячеслав Степанович
Петров Валерій Петрович

Рівненська область:
Галуза Олександр Вікторович 
Коротинський Володимир 

Володимирович
Мирончук Анатолій Олексійович
Тарасюк Володимир Васильович
Шпарук Микола Олександрович 

Сумська область:
Білковський Борис Миколайович

Херсонська область:
Альошин Борис Борисович
Логвиненко Тамара Михайлівна 
(директор Херсонського відділення 
Укрдержфонду)
Червоний Олександр Васильович

Хмельницька область:
Бондар Олександр Анатолійович
Возний Олександр Іванович
Огреба Катерина Адамівна

Цибулько Неоніла Олександрівна 
(директор Хмельницького відділення 
Укрдержфонду)

Черкаська область:
Гарагай Віктор Володимирович
Пономар  Олексій Дмитрович
Рак Микола Миколайович
Уляницький Роман Савелійович

Чернівецька область:
Гайдамащук Василь Васильович
Чернігівська область:
Бойко Анатолій Миколайович
Наталуха Григорій Іванович
Попруга Володимир Миколайович

м. Київ
Кирницький Олег Дорофійович;
Ковалів Олександер Іванович;
Цимбал Володимир Олександрович.

ЛАУРЕАТИ ЦІННИХ ПОДАРУНКІВ ВІД 
КОМЕРЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ АФЗУ

Сертифікатами на 20% знижку на техніку заводу «Уманьферммаш» випуску до 2015 року 
нагороджені Київська, Черкаська та Чернігівська АФЗ (для прикладу - вартість такої знижки, 
прикупівлі обладнання на суму 200 тис. грн. становитиме 40 тис. грн). Безпосередні отриму-
вачі сертифікатів будуть визначені обласними Радами АФЗУ відповідних областей.

Ваучери на оздоровчий відпочинок на 12 днів в СКК «Моршинкурорт» було вручено го-
лові фермерського господарства з Черкаської області Надії Стецюк, почесному президенту 
АФЗУ Миколі Шкарбан (м. Київ) та голові господарства з Миколаївської області Лідії Журбі.

Сертифікатами на придбання продукції ТД «БТУ-ЦЕНТР» на суму 3000 грн. кожен наго-
родили Кіровоградську, Рівненську та Дніпропетровську АФЗ. Кому їх вручити безпосеред-
ньо знову ж таки вирішить обласна Рада АФЗУ.

Сертифікатами на отримання страхових послух від СТ «Домінанта» були нагородженні:
- Хмельницька АФЗ - страхування АВТО + (міні КАСКО);
- Сумська АФЗ - страхування Експрес-дом:
- Херсонська АФЗ - страхування Експрес-дом;
- Тернопільська АФЗ - страхування Експрес-дом;
- Чернівецька АФЗ -  знижка 20 % на любі види страхування в СТ «Домінанта»;
- Житомирська АФЗ - знижка 20 % на любі види страхування в СТ «Домінанта»;
- Львівська АФЗ - знижка 20 % на любі види страхування в СТ «Домінанта».
В подальшому інформацію про безпосередніх отримувачів нагород ми розмістимо на ін-

тернет-сторінці та в газеті «Вісник Фермер України».

ДИПЛОМИ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ОТРИМАЛИ:
Драч Василь Павлович, голова районної АФЗ, голова фермерського господарства 

"Златополь", Золотоніський район, Черкаська область.
Подлесний Ігор Володимирович, голова фермерського господарства "Агролюкс",

с. Посухівка, Уманський район, Черкаська область.
Пастушенко Олександр Васильович, голова фермерського господарства "Імпульс", 

с. Томашівка, Уманський район, Черкаська область.
Вовненко Олександр Васильович, голова фермерського господарства

"Вовненко З. Є.", Добровеличківський район, Кіровоградська область.
Кезик Наталія Михайлівна, голова фермерського господарства "Кезик Н.М. ", 

Добровеличківський район, Кіровоградська область.
Чумаченко Віктор Володимирович, голова фермерського господарства "Чумак", 

Кіровоградський район, Кіровоградська область.
Єльник Володимир Степанович, голова фермерського господарства "Росток", 

Знам’янський район, Кіровоградська область.
Висоцький Петро Анатолійович, голова фермерського господарства "Зелений Яр", 

Миколаївська область.
Півень Петро Миколайович, голова фермерського господарства "Деметра", 

Миколаївська область.
Дегтяр Таміла Андріївна, голова фермерського господарства "Злагода", 

Миколаївська область.

Ковач Марія Олексіївна, член фермерського господарства "Ковач", Берегівський 
район, Закарпатська область.

Атаманюк Віктор Данилович, голова фермерського господарства "Ім. Шевченка", 
Здолбунівський район, Рівненська область.

Кінзерський Бронислав Йосипович, голова фермерського господарства 
"Рівне-лан", Рівненський район, Рівненська область.
Полінський Григорій Станіславович, голова Асоціації фермерів Млинівського 

району, Рівненська область.
Грищенко Алла Костянтинівна, ПП "АФ "Мета", С.Вишнівка, Ічнянський район, 

Чернігівська область.
Малофей Віктор Григорович, фермерського господарства "Дубрава", С. Дібрівне, 

Городнянський район, Чернігівська область.
Поліщук Василь Васильович, голова районної АФЗ, голова фермерського 

господарства "Чародій", Жашківський район, Черкаська область.
Тромса Ігор Борисович, голова фермерського господарства "Земля і Воля", 

Васильківський район, Київська область.
Фостій Володимир Васильович, голова фермерського господарства "ФСМК", 

Борщівський район, Тернопільська область.
Сучкова Світлана Андріївна, голова фермерського господарства "Сучкова В. В.", 

Криничанський район, Дніпропетровська область.

ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ!
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СВЯТКОВІ ФЕРМЕРСЬКІ БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю
Наш кореспондент поспілкувався в кулуарах святко-

вого фермерського зібрання з кількома відомими ветера-
нами фермерського руху. Запитання їм ставилися прак-
тично однакові: з якою мрією прийшли до фермерства, 
яке найбільше досягнення і найбільше розчарування, 
оцінка ролі АФЗУ і побажання на майбутнє. А ось від-
повіді виявилися різними. Втім, пропонуємо читачам 
самим розібратися в них.

СТРИЖАК Микола Іванович:

– Як активний противник колгоспно-феодального 
устрою, я обрав фермерство не тільки способом життя, 
а й стратегією боротьби. Це був альтернативний варіант, 
що базувався на знаннях, якими мене щедро наділили 
в Каунаській сільгоспакадемії, вже тоді орієнтованій на 
західні підходи до фермерства. На Кіровоградщині я 
впровадив свої знання в практичну діяльність, і невдовзі 
в області стала помітною група непримиримих ферме-
рів, які нікого не боялися, а наполегливо й аргументова-
но вміли відстоювати свої права. Тривалий час мені до-
велося бути віце-президентом АФЗУ, тому відповідально 
заявляю: ця організація має жити й міцніти, адже добро 
теж повинне бути з кулаками, аби захищатися.

АНДРІЙЧУК Іван Юхимович:

– Коли я ставав фермером, цьому сприяла поява уря-
дових постанов і закону відповідного спрямування. Тому 
мріялося про те, щоб на базі цих документів створити на 
селі нове життя. Про розчарування на людях говорити не 
буду, а найбільшим успіхом вважаю те, що працюю по-
руч із однодумцями, прищеплюючи молодому поколін-
ню любов зо землі, до своєї країни, яку потрібно не тіль-
ки нагодувати, а й захистити. АФЗУ – це прозора громад-
ська організація, вона дає перші рекомендації фермерам, 
захищає їх від чиновничої сваволі. Саме АФЗУ повинна 
забезпечити таку взаємодію з державою, щоб фермери 
відчували державне плече не тоді, коли воно дає стусана, 
а коли підтримує в скрутну хвилину. Наше ж завдання 
– гуртоуватися навколо Асоціації, зміцнювати її. Будемо 
сильними – поважатимуть!

МАХІТКА Михайло Іванович:
– Я став фермером 1992 року, а мрія про фермерство 

зародилася значно раніше, ще під час навчання в сіль-
ськогосподарській Академії. Прийшовши до колгоспу 
молодим спеціалістом, призначили бригадиром трак-
торної бригади. А саме тоді проводився експеримент з 
внутрішньогосподарською орендою. Мені ця ідея спо-
добалася, радо підключився до нового починання. За 
перший рік отримали прибуток 98 копійок на кожен кар-
бованець. Цей результат був набагато вищий попередніх 
колгоспних досягнень. Тоді я зрозумів, що за умов фер-
мерського господарювання можна досягти й вищих ре-
зультатів. Ось і подався в фермери, продовжуючи справу 
предків. Найбільшим фермерським успіхом, який мені 

випав, стали рекордні врожаї цукрових буряків – до 455 
ц/га, та ще й з високою цукристістю. Коли ми отримали 
за свою сировину 120 т цукру, радості не було меж! Про 
розчарування не хочеться згадувати, але нехай воно ста-
не пересторогою тим довірливим фермерам, які тішать 
себе думками, що швидко розбагатіти можна на продажу 
землі (якщо вона стане товаром). Це жорстока казочка, 
в яку я колись мало не повірив. Не дасть земля нікому 
багатства, якщо на ній не працювати до сьомого поту! 
АФЗУ, на мій погляд, спочатку була досить помітною у 
владних структурах і українському політикумі. Згодом 
трохи здали позиції, а боротьба ж не вщухає, вона лише 
переходить на вищі рівні, тож боротися тепер доводить-
ся вже не з дрібними чиновниками, а з могутніми хол-
дингами. Тому АФЗУ повинна відстоювати інтереси тих, 
хто на землі працює.

БУРЛАКА Василь Михайлович:

– До фермерства нас із дружиною спонукали ті зміни 
в колгоспному житті, які для України не були несподі-
ваними, але впали, як сніг на голову. Такого повального 
бездушного руйнування ніхто не очікував. В одну мить 
стали непотрібними мільйони сільських трударів, в тому 
числі й ми з дружиною. На щастя, поява урядових до-
кументів щодо запровадження фермерства відкрила пе-
ред нами нові горизонти. Здавалося, ось воно, щастя: 
тепер можемо працювати на себе. Тому й господарство 
своє назвали „Щаслива доля”. Щоправда, робота була 
каторжною, працювали вдень і вночі, але були молоді, 
енергійні, то й успіхи не забарилися. Доля виявилася 
дійсно щасливою: земля щедро віддячувала за труди, 
з’явилася можливість допомагати іншим, діти повірили 
в батьківську справу і продовжують її. А найбільшим 
успіхом на ниві фермерства вважаю свій перший вро-
жай. Сіяти й збирати ніхто не допомагав, ще й заважали. 
Але ми вистояли й перемогли! Була й прикра невдача, 
коли в кризовий 2008 рік ми не змогли реалізувати 1000 
т пшениці й 300 т соняшнику. Але досить про це. АФЗУ і 
Бурлаки – одне ціле, так було й так буде. Бажаю всім нам 
міцного здоров’я, мирного неба, рідної землі під ногами, 
високих врожаїв, стабільності, а головне – єдності.

ПЕЛЕШКЕЙ Юлія Іванівна:

– Мій шлях до фермерства був дещо нетрадиційним, 
але чітко визначеним. Після тривалої хвороби, а потім 
смерті чоловіка, який був фермером, я опинилася одна 
з малими дітками на руках. Їх потрібно було виростити, 
дати їм освіту, поставити на ноги. А та заробітна пла-
та, яку я отримувала на державній службі, була занадто 
малою для цього. Тому я без зайвих вагань підставила 
свої плечі під створене покійним чоловіком фермерське 
господарство. До речі, жодного разу не пошкодувала про 

це. Нелегким виявився фермерський шлях, особливо 
для жінки. Адже різночинці-чоловіки ніяк не могли чи 
не хотіли визнати, що жінка-фермер не обов’язково му-
сить бути по лікті в мазуті чи багні й носити гумові чи 
кирзові чоботи. Проте мені вдалося швидко освоїтися в 
новій ролі, а згодом прийшло й визнання. АФЗУ вважаю 
наріжним каменем фермерства, його основою й опорою. 
Тому нам, фермерам, потрібно зміцнювати свою Асоці-
ацію, всіляко допомагати її Президенту в реалізації його 
прогресивних програм. Тоді будуть щасливими фермери, 
й Україна відчує послаблення продовольчого зашморгу.

ЯРМОЛЮК Іван Савович:

– Моє фермерство – це продовження того способу 
життя й світогляду, які були мені властиві з юних років. 
Моє життя тісно споріднене з землею, і це назавжди. 
Ще в сільськогосподарському технікумі усвідомив, що 
я – селянин і готовий бути ним усе життя. Відтак від-
дано служу своїй землі, своїй родині, своєму краю. На 
запитання щодо успіхів і розчарувань відповім коротко: 
я в дорозі, ще рано підбивати підсумки. Успіхи, вірю, ще 
будуть, а про розчарування – не тут і не сьогодні. Якщо 
ж відверто, то найбільшим своїм успіхом я вважаю своє 
свідоме служіння фермерській справі, без якої життя 
було б неповноцінним. На мою думку, роль АФЗУ для 
фермерів і взагалі для українських селян важко переоці-
нити. Нашу Асоціацію потрібно не тільки зберегти, а й 
постійно розвивати, вдосконалювати її стиль і методи ді-
яльності. Щасливий той батько, який пізнає себе в дітях. 
Цей батько – я, адже мої син і донька обрали справою 
життя працю на рідній землі. Вони прагнуть бути схожи-
ми на нас, ветеранів фермерського руху, а я переконаний: 
цей рух буде жити завдяки таким, як вони, молоді й зав-
зяті. Будуть молоді фермери, буде молодіти й Україна, а з 
державною підтримкою у молоді крила виростуть. Сла-
ва Україні! Героям слава!

ЗАЄЦЬ Іван Олександрович:

– Для мене все починалося в Народному русі Укра-
їни, де я працював у спеціальній колегії, яка займалася 
питаннями створення фермерства в Україні. Глибше за-
нурився в тему, коли був народним депутатом. Довелося 
міряти нашу державу вздовж і впоперек, аби донести до 
людей правду про фермерство та захистити тих, хто об-
рав для себе цей шлях. Сьогодні державі необхідно дійти 
висновку, що лише фермерський тип господарювання на 
селі має для України перспективу. А відтак – потрібна 
нова аграрна політика, яку ми разом повинні створюва-
ти. Розвивати таку програму слід у напрямку забезпечен-
ня державної підтримки сімейним фермерським госпо-
дарствам, адже саме в них буде зростати майбутнє по-
коління трудівників аграрного сетору нашої економіки.

Володимир Ярошенко
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СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ: ПРИБУТКОВИЙ БІЗНЕС ЧИ НЕДЕШЕВА ІГРАШКА?
Зростання популярності сонячних електро-

станцій серед фермерів. 
Ще 5-6 років тому про сонячну енергетику в 

Україні знали лише одиниці та вважалося, що со-
нячні електростанції - це неймовірно дороге і ма-
лоефективне задоволення. Однак зараз про соняч-
ні електростанції знають практично всі завдяки 
ряду причин. В першу чергу, стрімкий розвиток 
фотолектричної промисловості призвів до різкого 
падіння собівартості як сонячних систем, так і со-
нячної електроенергії в цілому. Протягом останніх 
5 років вартість будівництва сонячних електростан-
цій скоротилася більш ніж у 2 рази. З іншого боку, 
подорожчання газу і перебої з електроенергією 
призвели до того, що багато хто почав шукати аль-
тернативні джерела енергозабезпечення та енерго-
незалежності. По-третє, для тих, хто хоче отримати 
додатковий прибуток - це гарна можливість мати 
пасивний дохід, тобто дохід, який не вимагає що-
денної участі в операційній діяльності. До того ж 
Україна має гарне географічне положення для ро-
боти сонячних електростанцій, бо рівень сонячної 
генерації значно вище, а ніж в тієї ж Німеччини, що 
є наразі лідером сонячної енергетики в Європі.

З чого все почалося? Хтось подорожував за кор-
дон і побачивши, як сонячні електростанції працю-
ють в європейських країнах, вирішив побудувати 
власний об’єкт в Україні, хтось побачив це диво у 
сусіда і зміг оцінити ефективність роботи, а хтось 
шукав шляхи безперебійного електропостачання. 
Але зараз спостерігається активне зростання попи-
ту- сонячні електростанції набирають популярнос-
ті серед аграріїв України.

Чому ж зараз сонячна енергетика користу-
ється такою популярністю? Чи зможуть інвес-
тиції в сонячну енергетику гарантувати «соняч-
не» майбутнє українським фермерам?

Провівши аналіз ринку, ми прийшли до виснов-

ку, що на це є ряд підстав:
1. Аграрний ринок зазнає ряд змін, що спричи-

нені зовнішніми та внутрішніми факторами. І щоб 

зменшити свої ризики власники фермерських гос-
подарств розглядають будівництво сонячних елек-
тростанцій як надійний спосіб інвестувати гроші і 
диверсифікувати свій бізнес.

2. Замислюючись про пенсію, українські ферме-
ри не особливо сподіваються на пенсійну систему, 
а самі будують своє майбутнє. Адже сонячна елек-
тростанція - це актив, що приносить прибуток про-
тягом 25 - 30 років.

3. Сонячна електростанція працює повністю ав-
томатично, не потребує обслуговуючого персоналу, 
не потребує витрат на обслуговування, а отже не 
відволікає власника від основної діяльності госпо-
дарства.

4. Сонячна електростанція – прекрасна альтер-
натива банківському депозиту. Адже, як бачимо, 
будь-якої миті банк може стати банкрутом, і як 
потім отримати вклад? Багато вважають за краще 
вкладати гроші в щось реальне, що буде працювати 
і приносити свої плоди, незважаючи на ситуацію в 
країні.

5. Сонячна електростанція - ефективний спосіб 
зберегти гроші від інфляції, адже при будівництві 
сонячної електростанції гроші інвестують у грив-
ні, а отримують дохід від продажу електроенергії в 
прив'язці до євро.

6. Сонячні електростанції - одна з найбільш 
гнучких систем енергопостачання: можна прода-
вати електроенергію, а можна використовувати для 
власних потреб як постійно, так і акумулювати її і 
використовувати пізніше в період відсутності елек-
троенергії в мережі, тим самим бути енергонеза-
лежним.

7. Додатковим стимулюючим фактором стало 
прийняття нового закону про «зелений» тариф, зав-
дяки якому привабливість сонячних електростан-
цій в Україні вийшла на новий рівень.

Давайте розберемося детальніше, які перспек-
тиви для фермерів відкриває новий «зелений» та-
риф.

Побудувавши наземну сонячну електростанцію 
в 2015 році, отриману електроенергію можна про-
дати за 0,17 євро за кожну кВт*г, а у випадку будів-
ництва дахової електростанції ставка «зеленого» 
тарифу становить навіть 0,18 євро.Тобто, сплатив-
ши лише один раз за будівництво сонячної електро-
станції, можна щорічно отримувати прибуток до 
2030 року, що передбачено законом України «Про 
електроенергетику». Якщо раніше при будівництві 
сонячних електростанцій обов'язковою умовою 
була наявність українського обладнання, то зараз 
можна використовувати те, що є економічно більш 
доцільним.

Для того, щоб оцінити ефективність будівництва 
даного проекту, досить подивитися на цифри. Ось 
реальний приклад розрахунку наземної сонячної 
електростанції на 1МВт для центральної України 
(дивись таблицю).

Отже, отримуємо. При початковій інвестиції 1,3 
млн. євро окупність станції складає менш ніж 7 ро-
ків, а далі накопичується дохід, який складе161 тис. 

євро на рік, або 1,454 млн. євро протягом 9 років 
(дивись діаграму окупності інвестиції будівництва 
сонячної електростанції на 1 МВт). Після 1 січня 
2030 року «зелений» тариф не сплачується, але при 
цьому сонячна електростанція продовжує працю-
вати і забезпечувати необхідною електроенергі-
єю. Так як термін роботи станції становить 25 - 30 
років, то з 2015 по 2030 сонячна електростанція 
приносить «зелений» дохід, а з 2030 по 2045 роки 
забезпечує безкоштовною електроенергією фер-
мерське господарство. Якщо порахувати скільки 
коштів буде зекономлено на електроенергії протя-
гом року, то при річній генерації 1 012 374,4 кВт*г. 
з поточним тарифом на електроенергію у розмірі 
1,5 грн. за кВт/г., отримаємо щорічну економію 
1,517 млн.грн.А якщо врахувати динаміку зростан-
ня цін на електроенергію за останні роки, (дивись 
діаграму динаміки зростання вартості елетроенер-
гіі в Україні), то економіка будівництва сонячної 
електростанції буде значно цікавіша.

Як правило, при встановленні інженерних сис-
тем враховують як первинні інвестиції, так і вар-
тість операційних витрат. Отже виникає питання, 
яка сума додаткових витрат знадобиться для забез-
печення роботи сонячної електростанції? Практика 
роботи в українських кліматичних умовах показує, 
що витрати мінімальні, бо бруд з панелей змива-
ють дощі, а сніг сходить сам (сонячні модулі при 
роботі нагріваються). При встановленні наземних 
станцій на великих фермерських ділянках виникає 
лише одне операційне питання – це своєчасне ви-
далення рослинності в міжряддях, яка може за-
тінювати сонячні модулі. В цьому випадку є ряд 
засобів: 1. Зацементувати ділянку; 2. Періодично 
скошувати зелену масу; 3. Або, як роблять бага-
то із фермерів, просто випасають птахів, які цю 
траву вискубуюсь. Це і обслуговування сонячних 
модулів і корм для худоби.

Наразі в Україні побудовано багато сонячних 
електростанцій, як великих, так і малих. Досвід 
показує, що користувачі справно отримують свої 
кошти від продажу електроенергії за «зеленим» та-
рифом як для наземних так, і для дахових станцій, 

обов’язкова сплата яких гарантована законом Укра-
їни. Про всі об’єкти , що отримали тариф, можна 
дізнатися на сайті НКРЕ. Щоб з’ясувати, яку стан-
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цію краще встановити, потрібно визначитися для 
початку з цілями. Мережеві наземні станції – це 
найкращий спосіб продавати електроенергію за 
«зеленим» тарифом. Для власного резервного спо-
живання гарним вибором стане дахова станція, яка 
забезпечить електроенергією у випадку перебоїв 
або відключення електроенергії в мережі.

Одним з перших серед власників фермерських 
господарств, який відкрив для себе сонячну енерге-
тику є Сергій Омел’яненко з с. Іванівка, Новоукраїн-
ського району Кіровоградської області. Сергій Бори-
сович встановив для свого фермерського господар-
ства стаціонарну сонячну електростанцію на 1,3 
МВт за «зеленим» тарифом. Він успішно продає 
сонячну електроенергію, і з урахуванням економіч-
ної ситуації в Україні гривневі інвестиції вкладені 
у будівництво вже повернув.

Іншим прикладом сонячної електростанції, 
встановленої на фермерському господарстві, є тре-
керна станція у Кіровоградській області.

Це перша в Україні електростанція, що «слідкує» 
за сонцем, подібно до соняшника, щоб забезпечити 
падіння сонячних променів на поверхню сонячного 
модуля під оптимальним кутом. Завдяки трекерам 
досягається максимальна генерація сонячної енер-
гії, яка перевищує показники стаціонарної станції 
більш, ніж на 30%. Основною метою будівництва 
даної станції була необхідність забезпечення без-
перервної роботи обладнання двох зерносховищ 
в умовах періодичних відключень подачі електро-
енергії з мережі. Специфіка роботи підприємства 
така, що при відсутності електроенергії під час зби-
рання врожаю потенційні збитки можуть бути дуже 
великими. Порахувавши можливі втрати і вартість 
інвестицій було прийнято рішення встановлювати 
сонячну електростанцію. При цьому додатково така 
сонячна електростанція має можливість накопичу-

вати електроенергію в сховищі для використання 
вночі або в періоди низької освітленості.

В якості резервного електропостачання ефек-
тивним є встановлення дахових станцій. До того 
ж побудувавши дахову сонячну електростанцію в 
2015 році можна отримати максимальну ставку за 
«зеленим» тарифом в розмірі 0,18 євро за кожну 
кВт*год. Дохід від встановлення дахової станції на 
100 кВт (а це приблизно 1260 кв.м даху) з річною 
генерацією 108 000 кВ*г у 2015 році складе 19,440 
тис. євро на рік.

Виникає питання, хто будує такі сонячні стан-
ції і до кого звертатися? Серед експертів на ринку 
сонячної енергетики можна виділили компанію 
«Рентехно». Компанія працює на ринку сонячної 
енергетики України понад 5 років. За цей час вона 
збудувала значну кількість сонячних електростан-
цій, які вже згенерували понад 50 тис. МВт*г елек-
троенергії. Рентехно має спеціально розроблені рі-
шення для аграрного сектору, перша в Україні вста-
новила трекерну електростанцію, є досвідченим 
фахівцем щодо виконання інноваційних проектів. 

Виконавчий директор компанії «Рентехно» поді-
лився інформацією щодо поточної ситуації на рин-
ку сонячної енергетики:

Якими цікавими проектами зараз займається 
Рентехно?

Наша компанія сфокусована у декількох напря-
мах у галузі альтернативної енергетики. Останні 
роки левову частину часу займають проектування 
та будівництво сонячних електростанцій. Наразі у 
роботі є декілька проектів дахових сонячних елек-
тростанцій, частина з яких планується для підклю-
чення до мережі для продажу електроенергії за 
«зеленим» тарифом, а частина – для власного ви-
користання виробленої електроенергії. Мова йде 
в основному про невеликі сонячні станції потуж-
ністю 100 - 250 кВт. Окрім того, на початку 2016 
року ми плануємо будівництво наземної сонячної 
електростанції мегаватного класу, і поміж іншим 
розглядаємо можливість використання одновісних 
трекерних металоконструкцій для розміщення та 
зміни орієнтації сонячних батарей.

Які перспективи розвитку сонячних електро-
станцій в аграрному секторі?

Наш попередній досвід показав, що проекти со-
нячної енергетики мають попит серед компаній та 
інвесторів, основною діяльністю яких є агробізнес. 
А з урахуванням кон'юнктури ринку що склалася, 
цікавість не лише не згасає, а навпаки, ще більше 
посилюється з кожним роком. Впевнений, що най-
ближчі 2 - 3 роки в Україні з’являться багато нових 
прикладів використання сонячних електростанцій 
в аграрному секторі.

Чому звертаються саме до Рентехно?
Тому що наша компанія є однією з небагатьох, 

хто має практичний досвід будівництва таких 
об’єктів «під ключ» та бере на себе не лише рішен-
ня технічних питань, але й супроводжує клієнта 
протягом усіх формальних етапів проекту, вклю-
чаючи отримання «зеленого» тарифу. Окрім цього, 
Рентехно - це генеральний підрядник, тобто ми не є 
продавцем якогось обладнання чи лобістом певних 
брендів. Тому звертаючись до Рентехно, клієнти 
завжди можуть бути впевнені, що ми відстоюємо 
їхні інтереси та максимально оптимізуємо всі скла-
дові проекту на їх користь.

Отже бачимо, що ринок сонячної енергетики є 
одним з найперспективніших для розвитку в Укра-
їні. Це можливість забезпечити своє господарство 
безперебійною електроенергію, незалежно від 
будь-яких політичних та економічних обставин, а 
до того ж засіб зберігати та отримувати гроші від 
продажу електроенергії за «зеленим» тарифом. До-
казом цьому є активне зростання будівництва со-
нячних електростанцій в Україні. Поточний рік є 
найбільш сприятливим для отримання «зеленого» 
тарифу та початку власної енергонезалежності.

Компания «Рентехно».
Решения возобновляемой энергетики.

(044) 332-81-90, ( 067 ) 338 - 92 - 60 
e-mail: mailbox@rentechno.com

web: www.rentechno.ua
Матеріал розміщено на правах реклами

«Проекти сонячної 
енергетики мають попит 
серед компаній та 
інвесторів, основною 
діяльністю яких є 
агробізнес» 
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КРОЛИКИ – НЕ ЛИШЕ ЦІННЕ ХУТРО

Вирощування кролів в Україні сьогодні не вважаєть-
ся пріоритетною галуззю. Дехто навіть жартує, що ак-
тивним кролівництво було тоді, коли існувала мода на 
кролячі шапки та шуби. Тепер це хутро не в ціні, зате 
м’ясо – дороге, не кожен може дозволити собі його ку-
пити, ось вухастими звірятками не дуже й займаються.

Спеціалісти Проекту USAID «АгроІнвест» побачи-
ли інші перспективи кролівництва в нашій країні. На їх 
думку, таке сільгоспвиробництво може допомогти засну-
вати та розвинути власну справу навіть тим селянам, які 
бізнесом зовсім не займалися. А результати їх успішної 
праці неодмінно порадують всіх споживачів.

- Чому «АгроІнвест» звернув увагу саме на кролів-
ництво?

- Один із напрямків роботи Проекту – розширення 
агрофінансування, тобто, кредитування малих та серед-
ніх сільгоспвиробників. Для здійснення цієї діяльності 
«АгроІнвест» працює з партнерами, серед яких особли-
во важливе місце посідають кредитні спілки України. 
У нинішній кризовий період розвитку економіки нашої 
країни обсяги агрокредитування явно недостатні, і для 
невеликих господарств саме кредитні спілки залишили-
ся практично єдиним джерелом кредитування.

Найбідніші верстви сільського населення мають 
вкрай обмежений доступ до фінансування. Серед них 
чимало переселенців з інших територій країни, для яких 
це питання виживання в нових умовах. У них бракує 
заставного майна для того, аби отримати якесь фінан-
сування для розвитку серйозного бізнесу, нема напра-
цьованих ділових зв’язків та партнерів. Також у селах 
багато й інших малозабезпечених мешканців, які, зо-
крема, працюють у сільській інфраструктурі, у школах, 
лікарнях тощо. Для цієї категорії селян важливим є пи-
тання, яким видом діяльності зайнятися, аби отримати 
додатковий прибуток, і де одержати необхідні фінансове 
сприяння та консультативну допомогу.

Ці питання ми обговорили з кредитними спілками, з 
якими працюємо. Вони згуртовують багато тисяч сіль-
ських мешканців, працюють з ними, чудово знаються на 
ситуації в сільських регіонах. Саме деякі з наших парт-
нерських кредитних спілок і порадили нам звернути ува-
гу на виробництво продукції кролівництва.

Коли ми познайомилися конкретно з цим видом ви-
робництва, то зрозуміли, що ця галузь доступна навіть 
для малодосвідчених у цих питаннях людей, з обмеже-
ними «виробничими потужностями», тобто, для тих, хто 
має, принаймні, невеликий простір для розташування 
кролячих кліток. Окрім того, для започаткування кролів-
ництва не потрібні великі капіталовкладення на старті. 
Так, якщо власних коштів недостатньо, певна фінансова 
підтримка необхідна, і її за розвитку такої програми го-
тові надавати кредитні спілки. При цьому вони стають 
справжніми консультативно-технологічними майдан-
чиками для розвитку такого виробництва – місцем, де 
кролівники-початківці та ті, хто вдосконалюється у сво-
їй справі, завжди зможуть отримати кваліфіковану тех-
нологічну рекомендацію, пораду щодо пошуку ділових 
партнерів. Приміром, для закупівлі кормів, ветпрепара-
тів, збуту продукції, допомоги в розрахунку необхідних 
грошових потоків для свого малого бізнесу, не кажучи 
вже про надання необхідних кредитних коштів.

- Чому ви акцентуєте увагу на перспективності 
кролівництва для дрібного бізнесу?

- Бо це передбачає уже самий технологічний процес. 
Якщо селянин тримає птицю для покриття власних по-
треб, це нормально, але для входження у птахівничий 
бізнес вже треба думати про те, як конкурувати з наяв-
ними великими підприємствами, птахофабриками, при-
наймні, за собівартістю продукції, і це вже непросте пи-
тання. А вирощувати кролів для продажу можна навіть в 
умовах особистих селянських господарств. У цьому ви-
падку індустріальних підходів не треба, оскільки ринок 

продукції кролівництва наразі не зайнятий великими ви-
робниками, і попит на таку якісну продукцію, особливо 
у великих містах, помітно випереджає її пропозицію.

Разом із досвідченими спеціалістами-кролівниками 
ми розрахували економічну ефективність заняття таким 
видом діяльності. Виходить, що трудовий внесок члена 
родини складає фактично один день на тиждень. Тоб-
то, шкільний учитель, фельдшер, працівник сільради 
цілком спроможний свого вихідного дня зайнятися чи-
щенням кліток, встановленням нових, вакціонуванням 
поголів’я, відсадженням молодняку тощо. Підвезення 
корму, збут готової продукції також можна організува-
ти цього дня, особливо, якщо згуртуватися з діловими 
партнерами. Розрахунки фахівців-практиків показують, 
що в середньому по Україні за наявності 24 кролематок 
чистий прибуток родини, яка займається кролівництвом, 
складає не менше 4-6 тис. грн. на місяць. Для багатьох 
людей, у яких середня зарплата, скажімо, 2-3 тис. грн., 
такий додатковий дохід зовсім не зайвий, чи не так?

За меншої кількості кролематок родина зможе, на-
самперед, забезпечити своє власне споживання. Всі ми 
знаємо про те, наскільки це м’ясо корисне, воно є чемпі-
оном з питомого складу білка, перевершуючи, скажімо, 
навіть м’ясо птиці. А печінка кролика за своєю біологіч-
ною цінністю, за твердженням вчених, перевершує на-
віть чорну ікру. І саме з кролячого м’яса рекомендовано 
розпочинати прикорм дітей грудного віку, це прекрасний 
дієтичний продукт здорового харчування.

- Якою роботою в цьому напрямку займається 
Проект «АгроІнвест»?

- Ми проводимо, в першу чергу, тренінги-навчання 
для малих сільгоспвиробників – членів наших партне-
рів, кредитних спілок у різних областях України. Таких 
партнерських кредитних спілок у нас зараз 49. Ми роз-
почали нашу програму з проведення двох тренінгів для 
кредитної спілки «Вигода (м. Стрий, Львівська область). 
Виявилося, що тема викликала неабиякий інтерес у на-
селення. І в квітні-травні у нас заплановано вже 15 таких 
тренінгів.

Саме реакція селян надихнула нас активізувати цю 
роботу. Бо люди почали звертатися до кредитних спілок 
із своїми планами та пропозиціями.

- Як ви вважаєте, чим обумовлений такий інтерес 
до тренінгів?

- По перше, ці тренінги ведуть відомі фахівці-практики 
з успішним багаторічним досвідом роботи на всіх стадіях 
технологічного процесу, включаючи добір порід, проекту-
вання та встановлення кліток, ветеринарний супровід, ви-
робництво та закупівлю кормів, маркетинг та збут готової 
продукції. Їх програма пропонує, насамперед, практичні 
поради для початкового етапу. Але, заразом, дається пов-
на уява про весь виробничий цикл з наданням усіх парт-
нерських контактів, необхідних для успішної роботи на 
кожному етапі виробничого циклу.

Приміром, шкільна технічка з міста Жидачів Львів-
ської області хоче розпочати вирощувати кроликів. У неї 
перше питання – де взяти клітку, яку клітку, скільки вона 
може коштувати, куди та як її встановити – у затінку чи на 
сонечку тощо. Вакцинація тварин – чим, коли і як вакціо-
нувати, від яких хвороб? Скільки ін’єкцій можна зробити 
одним шприцом? Тут тренінг дає відповіді на найдрібніші 
питання.  

Ідемо далі. М’ясо отримане, сім’я нагодована. Та по-
голів’я зростає, куди та як збувати це м’ясо? Як забивати 
тварин, що робити з хутром? Хто купить продукцію та де?

Шкільній технічці успішно доставити свого кролика 
до Львова і там продати – питання складне. Та якщо кіль-
ка виробників кролячої продукції того ж Жидачівського 
району об’єднаються, вироблятимуть кроляче м’ясо та 
зможуть гарантувати певні торгові партії, справа стане 
прибутковою та перспективною. Окрім того, спільними 
зусиллями їм вигідніше закуповувати корми за оптовими 
цінами, що знижує собівартість продукції, а також вакци-
ни.

Хто ж допоможе шкільній технічці розрахувати весь 
цей процес, правильно його впорядкувати та виконувати? 
Наша відповідь – кредитна спілка. Там спеціалісти підка-
жуть і складуть бізнес план для тих сільських жителів, які 
мають намір займатися кролівництвом.

- Чому кредитні спілки зацікавлені займатися та-
кою справою?

- Бо в цьому закладені і їх перспективи. Кредитні спіл-
ки зацікавлені не стільки і не лише в тому, аби просто 
позичити гроші і на цьому заробити. Ні, насправді вони 
зацікавлені в тому, щоб розвинути та зміцнити своїх пози-
чальників. Зміцнити їх технологічно, укріпити їх бізнес. 
При цьому, згуртовуючи таких сільгоспвиробників, на-
даючи їм технологічну, консультативну та фінансову під-

тримку, кредитна спілка, в свою чергу, також зростатиме й 
розвиватиметься, отримуватиме більші фінансові можли-
вості, надаючи для сільського бізнесу постійно зростаючу 
потужну базу для розвитку.

Сьогодні один із важливих напрямків для них – подо-
лання сільського безробіття, розвиток малого та середньо-
го сільського бізнесу. Тому й пропозиції для цього вони 
вносять нестандартні та цікаві. І селяни їх охоче прийма-
ють. Ми бачимо приклад того, коли ініціатива пропону-
ється на зустрічних напрямках.

- Що треба зробити для того, аби стати учасни-
ком програми?

- Треба звернутися до кредитної спілки, що розта-
шована в цій області та є нашим партнером. У багатьох 
кредитних спілок є відділення в районних центрах, навіть 
у селах. Якщо не вдається знайти такі контакти, можна 
звернутися до Проекту «АгроІнвест», повідомити свою 
адресу, і ми допоможемо зв’язатися з такими спілками.

- У яких регіонах уже реалізується програма Проек-
ту «АгроІнвест»?

- Зараз ми працюємо над розвитком кролівництва 
у Львівській, Харківській, Херсонській, Рівненській, 
Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях. Кре-
дитні спілки саме цих областей заявили нам, що вбачають 
у цьому велику перспективу для своїх нинішніх та потен-
ційних членів. 

Особливо велику увагу приділяємо Харківській об-
ласті, тому що там велика кількість переселенців. Вони 
потребують ефективної, термінової підтримки в ідеях та 
конкретної допомоги. Сподіваємося, що наші напрацю-
вання згодяться багатьом із них. Партнерська кредитна 
спілка активно працює в усій області. Інколи на тренінгах 
для кролівників навіть місць для всіх бажаючих бракує…

Активна реалізація програми проходитиме впродовж 
трьох місяців: у квітні, травні, червні. Її продовження за-
лежить від подальшого запиту. Поки що запит колосаль-
ний. І ми уважно вивчаємо результативність цієї роботи.

- Чи залучаються місцеві органи влади до реалізації 
цієї програми? 

- Не можу сказати, що ми їх активно залучаємо, хоча 
вдячні за зацікавленість у реалізації цієї програми. Най-
активнішу позицію посіла Львівська обласна державна 
адміністрація, як і в багатьох інших питаннях, пов’язаних 
із розвитком сільського господарства. Ми також працю-
ємо з Херсонською ОДА - там теж помітні велика увага 
та інтерес. Область орієнтована більше на інші галузі 
агровиробництва, кролівництво там не сильно розвинене. 
Та в них теж виникає питання тих самих переселенців та 
виживання окремих родин, допомоги дрібним сільгосп-
виробникам.

- Де та на яких умовах учасники програми продава-
тимуть м’ясо кроликів?

- Це – бізнес, він залежить від напрацьованих зв’язків, 
укладених контрактів. Але у випадку тієї ж Львівщини, 
думаю, ринок «Шувар» - це вже можлива точка для тако-
го збуту. Окрім того, маркетингові та збутові контракти 
підказують тренери під час тренінгів. Наприклад, можна 
розглянути можливість обміну одного кролика в живому 
вигляді на корми, необхідні для вирощування двох інших 
кролів. Варіантів багато, головне – не сидіти склавши 
руки і не журитися через те, що нема чим зайнятися, що 
«все пропало». Слід активно шукати реальні можливості, 
особливо в тих випадках, коли вже проведена величезна 
робота, з’явилися потенційні партнери, є реальні, працю-
ючі можливості отримання консультативної допомоги та 
фінансової підтримки на всіх етапах виробництва продук-
ції.

- Хто контролюватиме якість, в тому числі, без-
печність продукції, яку кролівники-учасники програми 
продаватимуть на організованих ринках?

- Це визначається конкретною роботою з конкретними 
ринками. Згідно із законом, сьогодні дозволяється робити 
забій кроликів у приватних господарствах, та зрозуміло, 
що при нарощуванні обсягів виробництва необхідне ви-
конання вимог законодавства з утилізації відходів, тобто, 
на практиці необхідний забійний цех. Ось саме його і мо-
жуть організувати кролівники колективними зусиллями, 
коли згуртуються та отримають фінансову підтримку. 
Безумовно, є певні вимоги та стандарти для обладнання, 
стандарти якості, вимоги до утилізації, і все це має бути 
забезпечене. Це звичайний операційний момент діяль-
ності, і з розвитком свого бізнесу ним обов’язково треба 
буде займатися. З досвідом це робити буде простіше.

Але сьогодні важливо з чогось розпочати.

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ,
Національний прес-клуб з аграрних

та земельних питань
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ЧИ ДОЧЕКАЄТЬСЯ УКРАЇНА СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ?

- Наскільки істотними виявилися зміни та допов-
нення, які останнім часом були внесені до законопро-
екту №1599?  Вони поліпшили чи, навпаки, погіршили 
його попередній варіант?

- Будь-який проект закону в процесі доопрацювання 
може бути або значно покращений, або, навпаки, погір-
шений. Експерти, які підключаються до цієї справи, не 
завжди можуть врахувати головну ідею законопроекту, 
особливо, якщо працюють суто юристи. Вони старають-
ся дотриматися чисто юридичних норм, це добре, але за 
такого підходу решта вагомих позицій можуть бути втра-
чені або суттєво змінені.

Так сталося і з проектом закону №1599. Я б відніс 
його до розряду вкрай важливих та актуальних, оскільки 
в час економічної кризи він мав дати серйозний поштовх 
для розвитку малого та середнього сільськогосподар-
ського бізнесу. Повірте мені, селяни очікували його ух-
валення і запровадження нових, більш спрощених про-
цедур реєстрації та діяльності сімейних фермерських 
господарств.

Але через нові запропоновані зміни законопроект 
втратив ідею спрощених процедур реєстрації тощо, які 
були схвалені під час першого читання. Тому сьогодні 
стоїть питання, як ще доопрацювати законопроект, аби 
повернути йому первісний задум.

- Первісний варіант законопроекту надавав мож-
ливість створювати сімейні ферми як окремими гро-
мадянами, так і членами їх родин. Причому останні 
могли це робити за спільною домовленістю. Як ця 
ситуація виглядає в доопрацьованому проекті закону?

- Під час нинішнього доопрацювання законопроекту 
з нього була вилучена норма, яка передбачала можли-
вість створення сімейного фермерського господарства 
без набуття  статусу юридичної особи, а лише за відпо-
відним договором, що укладається між членам родини. 
Тепер передбачено, що сімейне фермерське господар-
ство може створюватися винятково у статусі юридичної 
особи. До того ж в ньому мають працювати лише члени 
цієї родини.

Попередній варіант також містив положення про те, 
що сімейне фермерське господарство може створити й 
одна особа. Причому як зі статусом юридичної особи, 
так і без нього. Звісно, за умови, що цей засновник є при-
ватним підприємцем – фізичною особою. Зараз ця норма 
розмита, нечітка і незрозуміла. 

Отже, початковий смисл повністю втрачений.

- Очікувалося, що фермерські господарства сімей-
ного типу створюватимуться на базі особистих се-

лянських господарств та домогосподарств. Власне, 
заради такого підходу законопроект №1599 і готував-
ся. Чи зачепили пропоновані зміни цю позицію? 

- Можливість створювати сімейні фермерські госпо-
дарства на базі особистих селянських залишається. Про-
блема в іншому – змінена та ускладнена процедура на-
буття статусу сімейного фермерського господарства. В 
нинішній редакції проекту закону передбачається, що 
спочатку має бути створене фермерське господарство, а 
відтак йому вже мають надавати статусу сімейного фер-
мерського. Хто має надати такий статус? Поки що це не-
відомо, як і те, яким має бути порядок проведення таких 
дій.

У такому разі виникає колізія. Бо в разі ухвалення 
законопроект залишиться половинчастим. Тобто, він пе-
редбачатиме, що Кабінет Міністрів повинен буде розро-
бити процедуру щодо надання зареєстрованому фермер-
ському господарству статусу сімейного фермерського, 
визначити орган, який відповідатиме за це, затвердити 
власною постановою відповідне положення . 

Ця процедура не спрощує, а, навпаки, ускладнює 
створення сімейних фермерських господарств. 

- А чому одразу не можна створювати фермерські 
господарства сімейного типу?

- Першим варіантом законопроекту це так і передба-
чалося. І в тому ж варіанті також зазначалося, що такі 
господарства мають можливість залучати найманих пра-
цівників для виконання сезонних робіт. Я акцентую на 
цій нормі, бо вона дуже важлива.

Наприклад, сімейне фермерське господарство виро-
щує трудомістку продукцію – полуницю, малину,  і сім’я 
в сезон не може самотужки зібрати ці ягоди. Вона по-
винна мати право наймати людей зі сторони, в тому чис-
лі, приміром, старшокласників, аби вчасно впоратися з 
цією роботою. 

Інший приклад – до сімейного фермерського госпо-
дарства входять одні жінки, їм треба зорати поле і вони 
навіть мають трактор, який купили. Але професійно пра-
цювати на ньому не вміють. Вони можуть найняти трак-
ториста? Можуть залучити агронома для консультацій-
них послуг?  Звісно, вони повинні мати право так діяти.

Закон може обмежувати кількість найманих праців-
ників в одному господарстві, але нині ця норма взагалі 
виключена. Зате включена інша – що сімейне фермер-
ське господарство, яке складається з однієї особи, також 
не має права залучати до праці інших членів сім’ї.

- Чи не створюють усі названі вами обмеження пе-
редумови для корупції?

- Якщо створюється додатковий орган або додаткова 
процедура, яку потрібно проходити суб’єкту підприєм-
ництва, вони автоматично передбачають додаткові ви-
трати. Формальні чи неформальні – це вже інше питання.

Уявімо ситуацію: певний орган влади повинен здійс-
нити атестацію, аби визначити, наскільки фермерське 
господарство відповідає статусу сімейного. При цьому 
можуть виникати й суб’єктивні рішення, які доведеться 
коригувати відповідними видатками. 

- Виникає природне запитання: хто і з якою ме-
тою вносив до законопроекту №1599 згадані уточнен-
ня та доповнення?

- Взагалі це дуже серйозне питання. Я постійно спіл-
куюся з селянами, тому пошлюся саме на їх думку.

Селяни вважають, що перспектива створення сімей-
них фермерських господарств, на яку вони так чекають, 
зачіпає інтереси великого аграрного бізнесу. Справа не 
в тому, що дрібні та середні сільські товаровиробники 
починають конкурувати з великими. Зрозуміла річ, сі-
мейним фермерським господарствам важко змагатися 
з агрохолдингами – вони перебувають в різних вагових 
категоріях. Насправді все впирається в інше – в земельне 
питання.

Коли створюється сімейне фермерське господарство, 
воно потребує земельних площ. А вся земля, як відомо, 
нині перебуває в оренді. І агрохолдинги побоюються, 
що землевласники почнуть її забирати в них для ведення 
свого бізнесу. 

Більше того, цим прикладом можуть скористатися 
й їхні сусіди, навіть ті, що не збираються створювати 
сімейні фермерські господарства. Але вони можуть за-
хотіти передати землю сімейним фермерам в оренду, бо 
бачитимуть, як ті порядкують на ній.

Такі процеси видаються небезпечними нинішнім ла-
тифундистам.

Я не хочу сказати, що саме вони безпосередньо впли-
нули на «доопрацювання» законопроекту. Але не виклю-
чаю, що і їх інтереси не залишилися осторонь.

Треба згадати й інше. Над доопрацюванням законо-
проекту працювало багато експертів, кожен з власною 
думкою та оцінками. Дехто з них схилявся до такої по-
зиції, аби деякі норми не вносити до закону, бо вони 
його можуть переобтяжувати та ускладнювати його ре-
алізацію. Натомість вони мають здійснюватися відпо-
відно до урядових постанов. Мовляв, це більш гнучкий 
та мобільний підхід до ситуації, що може складатися в 
майбутньому. Зрештою, ці постанови набагато простіше 
змінювати в разі потреби, чого не скажеш про закон.

На мою думку, на сьогодні такий підхід недоцільний. 
Краще на початковому етапі ретельніше попрацювати, 
виписати потрібні норми в законі чіткіше та детальніше, 
аби вони могли працювати як норми прямої дії без поси-
лання на урядові постанови.

- Як на ці зміни і доповнення в законопроекту 
№1599 реагують члени робочої групи, які готували 
його до розгляду у Верховній Раді?

- Члени робочої групи відстоюють повернення до 
першого варіанту законопроекту з можливим доопрацю-
ванням. Ми переконані, що до другого читання необхід-
но подати такий законопроект, у якому була б збережена 
його базова ідеологія: визначення сімейного фермер-
ського господарства і порядку його спрощеної реєстрації 
та організації його діяльності. Ми будемо переконувати 
депутатів, аби залишився варіант створення сімейного 
фермерського господарства як зі статусом юридичної 
особи, так і без нього. А також, щоб діяла норма, яка б 
дозволяла сімейним фермерським господарствам вико-
ристовувати найманих працівників для сезонних робіт.

З деякими парламентарями ми вже спілкувалися. І 
маю зазначити, що у них є розуміння правильності на-
шого підходу, вони готові підтримати його доопрацю-
вання, аби він максимально задовольнив інтереси тих 
селянських господарств, які хочуть стати сімейними 
фермерськими.

Максим НАЗАРЕНКО,
Національний прес-клуб з аграрних

та земельних питань

ФЕРМЕРИ ОДЕЩИНИ ОБРАЛИ НОВОГО ОЧІЛЬНИКА
Відповідно до рішення ради АФЗУ від 26 травня 2015 року в Одеській області 9 червня відбулися обласні збори 

фермерів, участь в роботі яких взяли біля 100 фіксованих членів.
Рішенням зборів було обрано нового голову обласної Асоціації та обласну Раду Асоціації. Новим очільником 

фермерів Одещини став голова Іванівської районної Асоціації фермерів Варбанець Володимир Васильович.
Прес-служба АФЗУ

ГРАНТОВА ДОПОМОГА УРЯДУ ЯПОНІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ
СІЛЬГОСПОБЛАДНАННЯ

«Україна зацікавлена у розвитку дієвого співробіт-
ництва та налагодженні стійких партнерських стосун-
ків з Японією. Японські технології, досвід, інвестиції – 
важливі механізми реалізації спільних з Україною про-
ектів в аграрній сфері», – наголосив Міністр аграрної 
політики та продовольства України Олексій Павленко 
під час зустрічі із заступником Міністра закордонних 
справ Японії Ясумаса Нагаміне та Послом Японії в 
Україні Шіґекі Сумі.

Міністр подякував за політичну та фінансову під-
тримку України, зокрема у реалізації спільних проек-
тів технічної допомоги та участі українських фахів-

ців аграрного сектору у тренінгових курсах «JICA», а 
також розповів про ключові завдання міністерства на 
шляху реформування аграрного сектору України.

Заступник Міністра закордонних справ Японії Ясу-
маса Нагаміне підтвердив наміри японської сторони 
щодо надання підтримки Україні шляхом фінансування 
інвестиційних проектів та проектів технічної допомо-
ги. У свою чергу, Посол Японії Шіґекі Сумі повідомив 
про плани Уряду Японії надати непроектну грантову 
допомогу на закупівлю необхідного обладнання япон-
ського виробництва.

За інформацією Мінагрополітики

ПРОДОВЖЕНО МОРАТОРІЙ НА 
ПЕРЕВІРКУ БІЗНЕСУ

Кабінет міністрів України продовжив дію мора-
торію на перевірки малого та середнього бізнесу до 
кінця 2016 р. Про це сьогодні заявив міністр еконо-
мічного розвитку і торгівлі України Айварас Аброма-
вічус на зустрічі з представниками компаній-членів 
Американської торгівельної аалаты в Україні та Єв-
ропейської Бізнес Асоціації, передає кореспондент 
РБК-Україна.

"Вчора на Кабміні прийняли рішення про продов-
ження мораторію на перевірки бізнесу до кінця 2016 
року. Це мінімум, що ми можемо зробити для бізне-
су", - заявив Абромавічус.

Нагадаємо, дія цього мораторію припинялося з 1 
липня 2015 р.

Зазначимо, за даними Міністерства фінансів, ті-
ньовий бізнес в Україні сягає 67%.

Як повідомлялося, у другому півріччі 2014 року 
загальна кількість перевірок підприємств скоротила-
ся втричі.

За інформацією КМУ
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Замовлення № 157806

228-48-19

ПОСТАНОВОЮ КАБМІНУ ДОЗВОЛИЛИ ВИЛУЧАТИ
ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ НА ПОТРЕБИ АРМІЇ

Постановою Кабінету міністрів України № 405 від 
17 червня 2015 року внесено зміни в Положення про 
військово-транспортний обов’язок. Нова редакція цього 
документу дозволяє безкоштовно вилучати приватний 
транспорт для потреб армії під час мобілізації як у ор-
ганізацій, в тому числі і у фермерських господарств, так 
і у населення.

Залучення транспортних засобів і техніки буде здійс-
нюватися військовими комісаріатами. Повернення тран-
спортних засобів і техніки здійснюватиметься військо-
вими підрозділами протягом 30 календарних днів з мо-
менту оголошення демобілізації через військові коміса-
ріати, які здійснили таке залучення. Документом також 
передбачається порядок компенсації шкоди, завданої 
транспортним засобам і техніці в результаті їх залучення 
за мобілізацією. Згідно з документом, від передачі тран-
спортних засобів під час мобілізації можуть звільнятися 
підприємства, установи та організації у зв'язку з вико-
нанням ними встановлених мобілізаційних завдань за 
наявності укладеного з Міністерством оборони договору 
на виконання мобілізаційних завдань, а також за умови, 
що їх транспортні засоби і техніка задіяні у виробни-
чому процесі виконання мобілізаційних завдань. Крім 
того, від передачі техніки військовим формуванням під 
час мобілізації можуть звільнятися підприємства, уста-
нови і організації, у яких висока суспільна потреба. При 
цьому перелік таких підприємств затверджується Кабі-

нетом міністрів за поданням Міністерства оборони.
Звертаємо увагу, що цей документ передбачає окрім 

процедури вилучення техніки ще й порядок постановки 
її на облік, перевірку утримання її в належному стані, 
її комплектацію та оснащення запасними частинами, ін-
струментом та додатковим обладнанням.

Транспортні засоби і техніка підприємств, установ 
та організацій, призначені для задоволення потреб вій-
ськових формувань на особливий період, підлягають 
не частіше одного разу на рік, але не рідше трьох разів 
на п’ять років в мирний час перевірці їх мобілізаційної 
готовності представниками військових комісаріатів, а з 
метою здійснення контролю за готовністю підприємств, 
установ та організацій до виконання військово-тран-
спортного обов’язку військові формування не частіше 
ніж один раз на рік мають право в мирний час залучати 
на договірних засадах їх транспортні засоби і техніку, 
призначені для задоволення потреб військових форму-
вань на особливий період (за винятком транспортних 
засобів, які перебувають у власності громадян), у ході 
проведення навчальних зборів, навчань і тренувань з мо-
білізаційного розгортання.

Керівники підприємств, установ та організацій зо-
бов’язані подавати військовим комісаріатам щороку до 
20 червня та 20 грудня інформацію про наявність тран-
спортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також 
про громадян, які працюють на підприємствах, в уста-

новах та організаціях на таких транспортних засобах і 
техніці, за відповідною формою.

При вилученні техніки складається акт прийман-
ня-передачі транспортних засобів і техніки, в якому за-
значається залишкова (балансова) вартість транспортно-
го засобу або техніки, визначена відповідно до даних ба-
лансу підприємства, установи та організації, складеного 
на останню звітну дату (останній день кварталу (року).

За ініціативою власника та за рахунок його коштів 
може проводитися незалежна оцінка транспортного за-
собу або техніки шляхом залучення суб’єкта оціночної 
діяльності — суб’єкта господарювання в порядку, ви-
значеному законодавством про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність. В такому разі в 
акті приймання-передачі транспортного засобу і техніки 
зазначається вартість транспортного засобу або техніки, 
визначена за результатами проведення їх незалежної 
оцінки

Компенсація шкоди, завданої транспортним засобам 
і техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації та 
компенсація в разі її повного знищення, здійснюється 
за рахунок коштів державного бюджету протягом п’яти 
наступних бюджетних періодів після оголошення демо-
білізації та повернення транспортних засобів і техніки 
підприємствам, установам та організаціям.

Юридична служба АФЗУ

НОРМИ РОЗТАШУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ДОПОМІЖНИХ СПОРУД
Норми для розташування сараю.
Сарай - нежитлове господарське підсобне приміщення, що може використовува-

тися як побутове, складське приміщення, для розміщення худоби тощо.
Норми розміщення господарських будівель біля житлового будинку визначають-

ся в Державних будівельних нормах "Містобудування. Планування і забудова місь-
ких і сільських поселень" 360-92, затверджених наказом Державного комітету Укра-
їни у справах містобудування і архітектури від 17 квітня 1992 року № 44.

Так, у містах і селищах міського типу на присадибних ділянках при дотриманні 
санітарних протипожежних і будівельних норм можуть бути розміщені господарські 
будівлі. Господарські будівлі для утримання худоби, інших тварин і птиці допуска-
ються в селищах міського типу, а також у міських районах садибного житлового 
будівництва, де згідно з нормативно-правовими актами органів місцевого самовря-
дування та державного нагляду дозволено їх утримання. Розташування цих будівель 
на присадибних ділянках слід виконувати відповідно до місцевих правил забудови 
для сільських населених пунктів.

Розміщення господарських будівель по лінії забудови з житловими будинками не 
допускається. Відстань між житловими будинками та господарськими будівлями і 
спорудами слід приймати відповідно до санітарних норм, що наведені нижче, але не 
менше протипожежних норм.

Будівлі та споруди
Господарські будівлі

сараї для худоби,свійських тварин та птахів,
площею до 50 кв. м,(відстань, м)

Житлові будинки
та літня кухня

15

Питний колодязь 20

Норми для розташування вигрібної ями.
Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населе-

них місць, затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 
березня 2011 року № 45 (Наказ набрав чинності з 01 січня 2012 року) визначено, що 
вигрібна яма (вигріб) – це інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, викона-

на з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів, 
наземна частина якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для ві-
докремлення твердих відходів.

Відповідно до п. 2.22. вказаних Державних санітарних норм вигреби повинні 
бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактич-
них закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор 
дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до влас-
ного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил до-
бросусідства.

Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділян-
ки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної 
ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на 
відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і 
каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок 
схилу ділянки.

Норми для розташування паркану.
Згідно з п.3.19* ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і 

сільських поселень" поверховість забудови, граничні розміри житлових будинків, 
площа забудови, вимоги до господарських будівель, їх складу, огорожі ділянок, бла-
гоустрою території встановлюються місцевими правилами забудови. Розроблення 
таких правил та їх затвердження здійснюється відповідно до норм Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльно-
сті».

У разі, якщо через відсутність таких правил питання огорожі ділянок залиша-
ється неврегульованим, внаслідок чого можуть виникати конфлікти з питання влаш-
тування парканів, їх конструкцій, для вирішення конкретної ситуації можуть засто-
совуватись положення Земельного кодексу України щодо добросусідства. В той же 
час, слід враховувати, що в будь-якому випадку, огорожа присадибної ділянки не 
повинна виступати за червону лінію вулиці.

Матеріал розроблений Земельною спілкою України 
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ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА 
НА ЗЕМЕЛЬНУ ДВЛЯНКУ 
НА ПІДСТАВІ ДОКУМЕН-

ТАЦІЇ ВИГОТОВЛЕНОЇ ДО 
2013 РОКУ

Верховна Рада України прийняттям Закону №418 – 
VIII від 14.05.2015 року внесла зміни в деякі законодавчі 
акти України щодо формування земельних ділянок та їх 
державної реєстрації на підставі документації із земле-
устрою, розробленої до 2013 року.

Цим Законом установлено, що у разі, якщо до 1 січня 
2013 року була розроблена технічна документація із зем-
леустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право на земельну ділянку, на підставі рішення відповід-
ного органу виконавчої влади чи органу місцевого само-
врядування про надання або передачу земельної ділянки 
у власність або надання в користування, у тому числі на 
умовах оренди, формування земельної ділянки як об’єк-
та цивільних прав, крім випадків, визначених статтею 
79-1 цього Кодексу, здійснюється за такою технічною 
документацією.

Якщо відомості про таку земельну ділянку не внесе-
ні до Державного реєстру земель, державна реєстрація 
такої земельної ділянки здійснюється на підставі зазна-
ченої технічної документації із землеустрою в порядку, 
встановленому законом.

Цей Закон підписано Президентом України та набув 
чинності з 06.06.2015 року.

Юридична служба АФЗУ

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
УКРДЕРЖФОНДУ ОГОЛОШУЄ

КОНКУРС
Відповідно до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання 
підтримки фермерським господарствам, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 серпня 2004року №1102 (зі змінами), 
Хмельницьке відділення Українського держав-
ного фонду підтримки фермерських господарств 
оголошує конкурс щодо визначення переліку фер-
мерських господарств, які претендують на одер-
жання фінансової підтримки.

Прийом заявок  та повного пакету документів 
на участь у конкурсі продовжується протягом 15 
календарних днів з дня опублікування оголошен-
ня. Засідання комісії відбудеться у 10 – денний 
термін після закінчення строку прийняття доку-
ментів.

Прийом документів та консультації щодо пере-
ліку документів та порядку їх оформлення прово-
диться щоденно з 9.00 до 17.00 год., крім вихідних 
та святкових днів за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 70, к. 218

Довідки за телефонами: 0382-76-26-55
Хмельницьке відділення Укрдержфонду.

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
УКРДЕРЖФОНДУ ОГОЛОШУЄ 

КОНКУРС
Регіональна комісія  з визначення претенден-

тів на одержання фінансової підтримки від Київ-
ської області за бюджетною програмою "Надання 
кредитів фермерським господарствам" продовжує 
свою роботу з 1 липня 2015 року.

Для участі в конкурсі фермерські господарства 
подають до регіональної комісії документи, що 
визначені в п. 8 Постанови КМУ від 25 серпня 
2004 року №1102 (із змінами).

Засідання регіональної комісії відбуватимуть-
ся за адресою:

01601, м. Київ, вул.. Велика Васильківська,13 
кімната 206.

Телефон для довідок: (044) 235 27 08.
Київське відділення Укрдержфонду.

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Іване Федоровичу, як керівнику Асоціації фермерів та приватних 

землевласників України, лідеру фермерської громади, організатору 
втілення її волі в життя — бажаємо Вам міцного здоров`я, щастя і 
радості, добра і злагоди, сімейних гараздів, родинного благополуччя, 
нових професійних висот та перемог, здійснення всіх Ваших життє-
вих планів і сподівань на користь і благо фермерства і процвітання 
рідної України!

Слава Україні!
Рада АФЗУ,

газета «Вісник Фермер України»

ЩИРІ ВІТАННЯ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ АФЗУ
ГОНЧАРЕНКУ ВІКТОРУ ГРИГОРОВИЧУ!

Шановний Вікторе Григоровичу, прийміть наші сердечні привітання з днем народ-
ження!

Поздоровляючи з цим чудовим святом зичимо Вам невпинного руху вперед, успішно-
го здійснення всіх планів та задумів.

Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності 
були міцне здоров`я, серце сповнене любові та добра, натхненна думка й щирі почут-
тя.

Бажаю також, щоб Ваше життя було світлим і радісним, як цей святковий день, а 
дружні привітання додали життєвої наснаги у скарбничку Вашої душі. Нехай людська 
шана буде подякою Вам за плідну працю на фермерській ниві, за чуйність та уміння 
творити добро.

Рада АФЗУ, газета «Вісник Фермер України»

ЩИРІ ВІТАННЯ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ АФЗУ
КИРИЧЕНКУ ЛЕОНІДУ ПЕТРОВИЧУ!

Щиро вітаємо Вас, Леоніде Петровичу, з Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-

яких починаннях, щоденних справах у Вашому господарстві, сміливих планах та спо-
діваннях.

Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають коле-
ги, минають негаразди та непорозуміння.

Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю 
сьогодення.

Сили та наснаги Вам у справі відстоювання інтересів фермерського загалу!
Рада АФЗУ, газета «Вісник Фермер України»

ПОГОДА В ЛИПНІ 2015
Погода в липні 2015 року в Україні буде теплою і без різких перепадів. Такий прогноз дав головний синоптик 

країни Микола Кульбіда. За його словами, комфортна теплота прийде в останній день червня і продовжить утриму-
ватися імовірно весь липень.

«Правда, в останні дні червня сильні дощі з грозами пройдуть у північних, східних і південних областях», - ска-
зав директор Українського гідрометцентру.

За словами Кульбіди, в липні "навряд чи стовпчики термометрів переступлять поріг в + 30°С". Обіцяють в Укр-
гідрометцентрі й короткі періоди "похолодання" до 23 - 24°С з опадами.

Свій прогноз погоди на липень-2015 дали і народні синоптики. За їхніми словами, липень цього року буде спе-
котним, в окремі дні температура сягатиме + 35°С. Але й опадів теж буде багато, зокрема в середині місяця, а ось 
на початку і в кінці буде ясно.

За інформацією Укргідрометцентру

НАЙБІЛЬШИЙ У СВІТІ ТРАКТОР

Цей трактор дійсно істинний гігант. Гучний, сильний, 
просто вражаючий розмір! Це - "Big Bud", найбільший 

трактор в світі. Big Bud 16-V 747 є, відповідно до Книги 
рекордів Гіннеса, найбільшим трактором у світі. Якщо 
він працює з плугом майже в 24 метри завширшки, його 
вага може досягати 50 тонн. Цей трактор-монстр є уні-
кальним. Його зробили в 1975 році на замовлення братів 
Россі. Компанія Big Bud з Гавра в американському шта-
ті Монтана, зробила машину яка в точності відповіда-
ла потребам фермерів що вирощують бавовну. Трактор 
- світовий рекордсмен використовується і досі. Тим не 
менш, "товстий", як його любовно називають шануваль-
ники, також має свої недоліки: за одну заправку Big Bud 
поглинає 3759 літрів дизеля, а це при ціні 0,75 долара/л 
становить аж 2838 долара.

За інформацією www.agriacta.com
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NISSAN NP 300 –ІДЕАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ ДЛЯ ФЕРМЕРА

Nissan NP 300 - це модель, яка ідеально пі-
дійде для людей, чия робота постійно пов'я-
зана з необхідністю їзди по поганих дорогах.

А те що фермери не розбалувані хорошими 
дорогами відомо всім, хто проживає в сіль-
ській місцевості. Цей автомобіль вміло впора-

ється з будь яким завданням, лише необхідно 
не забувати хороше прислів’я: «Чим крутіший 
позашляховик, тим дальше ходити за тракто-
ром». До того ж він має цілком розумну ціну. 
У порівнянні з аналогами у своєму класі, ав-
томобіль володіє кращими позашляховими ха-
рактеристиками. І якщо яка-небудь перешкода 
для конкурента здається нездоланним, NP 300 
зможе пройти його без зусиль. 

Дизельний силовий агрегат об'ємом в 2,5 
літра має систему безпосереднього уприску-
вання та турбонаддув, які дають можливість 
розвинути мотору потужність до 133 кінських 
сил та мати витрати пального не більше 10 
літрів в змішаному циклі пересування. Над-
звичайно зручна і п'ятиступінчаста коробка 
передач, яка йде у всіх комплектаціях. Nissan 
NP 300 в змозі подолати брід завглибшки до 
півметра. Також автомобіль в стані долати під-

йоми під максимальним кутом в 39 градусів, 
а тому у випадках, коли інші зупиняться, він 
продовжить свою їзду. Авто має вдосконалену 
підвіску, завдяки якій є можливість перевози-
ти до 1051 кілограми, а буксирувати - до 3000 
кг вантажу. Володіючи чудовою керованістю і 
відмінними позашляховими якостями, Nissan 
NP 300 зможе доставити вантаж у найдальші 
й важкодоступні місця. Існує кілька модифі-
кацій автомобіля, кожна з яких націлена на 
виконання певних завдань. А тому ваш авто-
мобіль завжди буде підтримувати ваш бізнес 
на високому рівні.

А для фіксованих членів АФЗУ є приємний 
сюрприз. Досягнена домовленість і підпису-
ється угода з автоцентром «Голосіївський» 
про надання спеціальних знижок.

Зацікавлені можуть звертатися в вико-
навчу дирекцію АФЗУ (тел. 044-228-48-19).


