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У цьому твердо переконаний відомий український 
фермер, голова АФЗ Сватівського району Луганської об-
ласті Олександр Чернецький. Наш кореспондент мав 
нагоду взяти у нього інтерв’ю на початку літа, коли на 
полях зазолотилася стиглими колосками пшениця, народ-
ні обранці дружно зазбиралися у відпустки, а фермери й 
інші селяни знову залишилися на перепутті. Адже й досі у 
влади, окрім обіцянок, немає чіткого визначення стратегії 
й тактики земельної реформи. А без цього говорити про 
майбутнє України як суверенної держави немає підстав. 
Інтерв’ю читайте на сторінці 8 видання.

МІЦНИЙ ЗГУРІВСЬКИЙ ГОРІШОК

Понад три роки минуло відтоді, як український 
народ послав кращих своїх синів і дочок на Майдан – 
шукати правди, боротися за Європейську Україну. Ва-
гомий внесок у цю боротьбу внесли українські ферме-
ри, і найпомітнішими серед них були сільські трударі 
Київщини, які під проводом голови обласної асоціації 
фермерів і приватних землевласників Олександра Чубу-
ка від першого до останнього дня допомагали вистояти 

активістам Майдану. Титанічні зусилля, втрачені жит-
тя кращих синів України… і втрачені ілюзії. За що, для 
кого стояв Майдан? Що, зокрема, вибороли фермери? 
Шукаючи відповіді на ці та інші запитання, що стосу-
ються проблем фермерського руху, наш кореспондент 
розмовляв з Олександром Івановичем у нього на фер-
мерському хуторі.

Матеріал читайте на сторінці 3 видання.

Родина Чубуків на випускних торжествах Даринки

БЕЗ ЗЕМЛІ
УКРАЇНИ НЕ БУДЕ

ЗАЯВА
АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ

ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
Асоціація фермерів та приватних землевласників України у відповід-

ності до чинного законодавства, статутів, рішень з’їздів АФЗУ веде 
конструктивний діалог з всіма політичними партіями та громадськими 
організаціями з метою розвитку українського фермерства, села, сіль-
ської місцевості європейського типу та покращення добробуту України, 
збереження української нації.

В той же час останніми днями відбуваються маніпулювання навколо 
питання щодо можливого підписання меморандуму громадськості з вла-
дою про запровадження ринку землі з 1 січня 2018 року.

Асоціація фермерів та приватних землевласників України стверджує 
у відповідності до рішення 27-го надзвичайного з’їзду, та за умов при-
йняття й реалізації програми підтримки сімейного фермерства і сіль-
ських територій, зміни аграрної політики з олігархічної на фермерську, 
усунення корупції, рейдерства, формування справедливої судової влади - 
розгляд питання запровадження ринку землі можливе лише через 5 років.

Це підтверджує суспільна громадська думка, рішення минулорічних, 
п’ятого та четвертого селянських віче та громадських слухань в грудні 
2016 року, ініціативи АФЗУ, політичних партій «Батьківщина», «Сво-
бода», Комітету захисту рідної землі, щодо проведення референдуму з 
даного питання.

В цьому напрямку Асоціація фермерів та приватних землевласників 
України заявляє про свою послідовну і безкомпромісну політику щодо за-
хисту рідної землі, збереження Держави!

Президент АФЗУ       І.Томич

КОШТИ УКРДЕРЖФОНДУ
Український державний фонд підтримки фермерських господарств розпо-

чинає проведення конкурсів на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господар-
ствам». Детальніше про це на сторінках 6 та 7 видання.

ВІН БУВ СПРАВЖНІМ 
УКРАЇНЦЕМ

Асоціація фермерів і приватних землевласників України 
зазнала тяжкої втрати: на 74-му році життя від нас відійшов 
у вічність голова Рівненської АФЗ, віце-президент АФЗУ, 
невтомний активіст фермерського руху Дмитро Павлович 
Українець. Жодні слова не спроможні віддати належну шану 
цій людині – його можна гідно вшанувати лише невтомною 
працею, трудовими й політичними перемогами фермерів. Він 
був справжнім українцем, жив справами українських селян, 
неосяжної української землі, всього фермерського загалу, і 
пам’ять про нього житиме вічно, як вічно житиме й працю-
ватиме на цій землі невтомна фермерська сім’я. Матеріал про 
Дмитра Павловича та витримки з його останнього листа в 
редакцію читайте на сторінці 3 видання.

ПОДЯКА ЗА ПІДТРИМКУ ГАЗЕТИ
Редакція газети «Вісник Фермер України» 

висловлює щиру подяку голові Дніпропетров-
ської АФЗ Гайворонському Анатолію Івано-
вичу та голові Радомишльської районної АФЗ 
Житомирської області Бойченко Миколі Пе-
тровичу за фінансову підтримку та сприян-
ню у виданні цього номера газети.

Редакція «Вісник Фермер України»

ДЕРЖСТАТ ПОВІДОМЛЯЄ
За інформацією Державної служби статистики 

кількість сільськогосподарських
підприємств на сьогодні становить 47697 суб’єк-

тів і обробляють вони 19,82 млн гектарів землі. З них 
фермерських господарств 33682 і землі у їх користу-
ванні 4,43 млн га.

Особистих селянських господарств 4,075 млн., а 
землі у них – 6,27 млн. га.

Сільськогосподарських обслуговуючих коопера-
тивів 1030.

Прес-служба АФЗУ
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ПИТАННЯ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
14 червня 2017 року в Кабінеті Міністрів України 

відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра 
України В. Гройсмана, участь в роботі якої взяли і пред-
ставники Асоціації фермерів та приватних землевласни-
ків України. Головним на нараді було питання підтрим-
ки розвитку фермерських господарств в Україні.

Результатом роботи наради стало доручення Першо-
му віце-прем’єр-міністру – Міністру економічного роз-
витку і торгівлі С. Кубіву, яким передбачалося утворити 
робочу групу за участі представників профільних мініс-
терств та відомств, міжнародних фінансових організа-
цій та Асоціації фермерів та приватних землевласників 
України для розроблення до 1 серпня 2017 року проекту 
програми підтримки розвитку фермерських та особи-
стих селянських господарств.

Прем’єр акцентував увагу на тому щоб програма пе-
редбачала наступні кроки та дії:

- Надання підтримки фермерським господарствам 
на одиницю виробленої продукції та доданої вартості з 
визначенням обсягів такої підтримки, її джерел та про-
зорості механізмів її отримання;

- Стимулювання розвитку кооперації на селі, у тому 
числі із залученням членів особистих селянських гос-
подарств;

- Створення сприятливих умов для поглибленої пе-
реробки сільськогосподарської продукції;

- Стимулювання нарощування обсягів експорту та 
сприяння розширенню ринків збуту вітчизняної сіль-
ськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

На нараді також було розглянуто проблемне питання 
фермерів та сільгоспвиробників останнього часу – зна-
чне збільшення фактів рейдерських захоплень землі та 
господарств. Пропозиції та напрацювання щодо удоско-
налення законодавства з цього питання було запропоно-
вано подати до кабміну до 10 липня 2017 року.

Також було надано доручення Мінагрополітики, 
спільно з іншими органами центральної влади, розроби-
ти та подати Кабінету Міністрів у встановленому поряд-
ку узгоджені пропозиції щодо встановлення на держав-
ному рівні професійного свята – Дня фермера.

Робоча група, яка після цього була створена при 
Асоціації фермерів, весь цей час плідно працює над 

розробкою проекту зазначених документів та споді-
вається що Уряд врахує побажання фермерів, рішення 
останніх з’їздів та форумів та прийме в обіцяні термі-
ни цю програму.

Наміри Уряду ще раз підтвердив прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман під час «Години запитань 
до Уряду» у Верховній Раді України 14 липня 2017 року: 
- «Ми створили робочу групу спільно з Мінагрополіти-
ки, в яку входить асоціація фермерів. Наступного тиж-
ня буде зустріч. Ми розробимо і презентуємо цільову 
програму підтримки фермерства, вона буде охоплюва-
ти у тому числі цільову підтримку тваринництва, фер-
мерських господарств. Для нас дуже важливо, щоби ми 
дали новий поштовх розвитку фермерства на селі – не 
великих холдингів, а безпосередньо малих фермерських 
господарств, які мають стати основою нашого аграрно-
го сектору. Для нас надзвичайно важливо, щоби весь по-
тенціал в сільському господарстві - рослинництві, тва-
ринництві, переробці, ми могли реалізувати».

Михайло Данкевич, для «ВФУ»

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ АФЗУ
Відповідно до статуту АФЗУ, чергове засідання 

Ради відбудеться 18 серпня 2017 року з наступним 
проектом порядку денного:

1. Про державну програму підтримки розвитку 
фермерських господарств на 2018 - 2021 роки.

2. Про законодавче врегулювання збереження фер-
мерських земель постійного користування.

3. Про підготовку до звітних та звітно-виборних 
районних,обласних конференцій та підготовку до 28-
го звітно -виборчого з’їзду АФЗУ.

4. Різне.

Реєстрація: - 09.00 - 10.00
Початок засідання: - 10.00

Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони 10, 
конференц-зала ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Президент АФЗУ    І.Томич

КОМПЕНСАЦІЯ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ ЗРОСЛА ВДВІЧІ
Про зміни у Порядку використання коштів, передба-

чених у державному бюджеті для фінансової підтримки 
заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів, повідоми-
ли в Мінагрополітики. Дотепер часткова компенсація за 
кредитами становила 50% від облікової ставки НБУ, а 
внесені зміни збільшують таку компенсацію удвічі — 
до100% від облікової ставки НБУ — для малих та се-
редніх агровиробників і тих, хто вирощує ВРХ.

Цьогоріч на цю програму передбачено 300 млн. грн. 
Також позичальники зможуть отримувати державну 

підтримку за кредитами, які залучать у 2017 р. без ви-
значення граничної межі процентних ставок за користу-
вання кредитами. 

При цьому обмеження за кредитами, які залучались 
у 2015 та 2016 рр., залишаються незмінними.

За інформацією МінАП

ПЕРШИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕЛЕВАТОР ПРИЙНЯВ 
ПШЕНИЦЮ НОВОГО ВРОЖАЮ

Члени сільськогосподарського обслуговуючого коо-
перативу «Зерновий» привезли 90 тонн пшениці нового 
врожаю на Перший кооперативний елеватор, який було 
відкрито у травні цього року в Дніпропетровській облас-
ті. Він побудований за підтримки Проекту розвитку зер-
носховищ та сільськогосподарських кооперативів в Укра-

їні (Канадського кооперативного зернового проекту).
Засновники Першого кооперативного елеватора 

‒ сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Зерновий» та Об’єднання кооперативів «Господар». 

За матеріалами: AgroTimes

НАБУВ ЧИННОСТІ ЗАКОН
ПРО СКАСУВАННЯ ПЕЧАТОК НА ДОКУМЕНТАХ

У середу, 19 липня в Україні набув чинності закон 
№ 1982 VIII про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо використання печаток юридичними 
особами та фізичними особами-підприємцями.

Документ передбачає скасування обов'язкового вико-
ристання печатки у бізнесі. Закон вносить зміни у низку 
законодавчих актів, вилучаючи згадки про обов'язкове ви-
користання печатки. Тепер документи вважатимуться до-

стовірними за умови підпису уповноваженої на це особи.
Окрім того, передбачається штраф від 850 до 1700 

грн. за вимагання посадовцем документу із відбитком 
печатки чи нотаріального засвідченння (останнє - в разі, 
якщо це не передбачено законодавством).

Верховна Рада прийняла цей закон в цілому 23 бе-
резня 2017 року.

Інформація ВФУ

ПОГОДНІ КАТАКЛІЗМИ КОРИГУЮТЬ ЦІНИ
НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ

Чеpез травневі заморозки та хoлoдну пoгoду на по-
чатку літа в Укpaїні очікується невpoжaй кapтoплі. То ж 
дешевої бульби в цьoму році чекати не слід. Кopенеплід 
вже кoштує нa дві гpивні дopoжче, ніж в минулoму році 
в цей період.

Звичайно, ціна буде знижуватися і досягне свого мі-
німума у веpесні-жoвтні під чaс кaмпaнії зі збopу. 

Не краща ситуація з фруктами та ягодами. Раніше 
експерти Асоціації «УКРСАДПРОМ» прогнозували їх 
втрати на рівні 50%, але нині вони говорять про май-

бутній дефіцит навіть поширених груп продукції, на-
приклад, яблук. Причиною стали травневі приморозки, 
а згодом град та буревії, якими супроводжується літо 
2017 р. 

Зокрема, через негоду постраждали сади Хмель-
ницької, Черкаської, Львівської та Вінницької областей. 
Буревії призвели до повалення дерев, а град побив пло-
ди на деревах. Здебільшого постраждали молоді дерева. 

Прес-служба АФЗУ

СЕЛЯНИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ЗДАВАТИ
МОЛОКО ПЕРЕРОБНИКАМ

Багато селян Вінницької, Черкаської та інших облас-
тей припинили здавати молоко через значно занижені 
ціни переробників. Вироблене молоко селяни воліють 
продавати односельцям та на місцевих ринках. Зараз їм 
платять по 4 грн/л. Це взагалі копійки.

На тому ж ринку трилітрову банку молока можна 
продати за 25 грн. Так продає більшість господарств. 

В той же час в Київській мережі супермаркетів лі-
тровий пакет молока жирністю 2,5% коштує 24 гривні, а 
жирністю 3,2% - 28 гривні. 

Різниця – 20 – 24 гривні!

В чию кишеню вона йде, хто заробляє на селянину?
А візьміть тверді сири. По ціні 200 і більше гривень 

за кілограм вони стали «не підйомними» для пересічно-
го громадянина.

Ланцюжок охочих заробити відомий всім, перерахо-
вувати його не будемо. Скажемо лише одне – вихід у 
сільськогосподарській обслуговуючій кооперації, а вона 
може запрацювати лише за підтримки держави, як у 
всьому світі. То ж сподіваємося на програму підтримки, 
яку Уряд обіцяє прийняти найближчим часом.

Михайло Данкевич, для «ВФУ»

ПРОГРАМА ПРИВАТ
БАНКУ ДЛЯ КУПІВЛІ

АГРОТЕХНІКИ
ПриватБанк запустив для українського агробізнесу 

спеціальну програму з придбання сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного виробництва з ком-
пенсацією 20% її вартості з держбюджету. Як повідо-
мили в банку, ПриватБанк став уповноваженим банком 
державної програми компенсації, через який повинна 
проводитися оплата техніки та обладнання. На сьогодні 
перші клієнти вже подали повний пакет документів на 
участь у програмі. 

Усі, хто хочуть взяти участь у новій програмі, мо-
жуть легко та швидко подати документи в будь-якому 
відділенні банку. Зручність полягає в тому, що банк при-
сутній навіть у невеликих містах і селах, а отже, аграрії 
зможуть взяти участь у програмі часткової компенсації 
без відриву від роботи, що зараз у розпалі.

Нагадаємо, у березні 2017 року стартувала програ-
ма часткової компенсації вартості сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного виробництва, іні-
ційована Міністерством аграрної політики України. На 
початку липня державою на неї були виділені 550 млн. 
гривень. Компенсація становить 20% вартості. Згідно з 
Постановою КМУ № 130, участь у програмі можуть взя-
ти всі агропідприємства, які придбали техніку та облад-
нання з 16 березня 2017 року. 

За інформацією Мінагрополітики перші виплати за-
плановано на 4-й квартал 2017 року. З повною інформа-
цією про програму та переліком документів можна озна-
йомитися на сайті банку, там же можна подати заявку на 
отримання компенсації. 

За матеріалами: Четверта влада 
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ВІН БУВ СПРАВЖНІМ УКРАЇНЦЕМ

Дмитро Українець народився в с. Симонів Гощан-
ського району Рівненської області. За освітою – вчений 
агроном. Член Партії відродження села. Мешкав у місті 
Рівному, працював на теренах області. Ось його коротка 
характеристика, яку висловила нашому кореспонденту 
Валентина Лелюх, фермер з Гощанського району Рівнен-
ської області: «Рівненські фермери не помилилися, обрав-
ши майже 20 років тому своїм лідером Дмитра Українця. 
Під його проводом вони досягли значних успіхів у вироб-
ництві й реалізації сільськогосподарської продукції. А 
найголовніше – стали згуртованим колективом, якому під 
силу нові звершення. Дмитро Павлович не мав власного 
фермерського господарства, проте краще від нього ні-
хто не розбирався в фермерських справах і проблемах. З 
часу створення перших фермерських господарств актив-
но пропагував фермерський рух, як прогресивну форму 
підприємницької діяльності громадян в галузі сільського 
господарства та його розбудову, поширював досвід фер-
мерського господарювання, який є школою для багатьох 
сільгосппідприємств. Ніхто, як він, не мав такої щирої 
готовності і вміння допомагати – вчасно, розумно, гід-
но. Завдяки його допомозі багато фермерів Рівненщини 
володіють новітніми технологіями виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, отримали передовий досвід 
господарювання, мали в його особі мудрого й надійного 
представника своїх інтересів. Він був і залишається дру-
гом і вчителем для всіх фермерів».

За час роботи в АФЗУ Дмитро Павлович, на громад-
ських засадах,  відстоював законні права та інтереси 
фермерів і приватних землевласників, активно здійсню-
вав розбудову фермерського самоврядування, проводячи 
організаційну та консультативну роботу з фермерами 
в регіонах по об'єднанню їх у громадську організацію. 
Ним  не раз вносилися пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства, яке регулює діяльність фермерських гос-
подарств та землевласників. Зокрема, він брав актив-
ну участь у розробці Законів України "Про фермерське 
господарство", "Про особисте селянське господарство", 
"Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земель-
них ділянок власникам земельних часток (паїв)", та ін-
ших законопроектів, які були прийняті Верховною Радою 
України. 

Дбаючи про всю Україну, Дмитро Павлович завжди 
залишався вірним сином своєї «малої Батьківщини». 
Завдяки його ініціативі й наполегливості в Рівненській 
області набула поширення практика реалізації фермер-
ської продукції на виїзних ярмарках-продажах безпо-
середньо міським жителям, що  дозволило забезпечити 
продовольчими товарами від фермера-виробника значну 
частину споживачів. Таким чином, виробник отримав до-
даткову можливість реалізувати продукцію, зміцнюючи 
свій економічний потенціал для подальшого розвитку, а 
для покупців були створені можливості придбання без 
обмежень якісних фермерських продуктів за цінами ви-
робника без посередницьких надбавок.

Державницька позиція Українця не обмежувалася 
лише фермерськими турботами. Він бачив набагато далі, 
ніж інші лідери. І завжди робив для України все, що міг. 
Сьогодні історія з втратою Криму стала ганебною сторін-
кою для нашої влади. А для Українця – ще одним доказом 
його патріотизму. Тоді, 2014 року, фермери Рівненщини 
одними з перших відправили 25 тонн продуктів україн-
ським військовим, які знаходилися в Криму. Картопля, 
морква, буряки, капуста, цукор, вермішель, борошно, 
консервація і навіть банки з салом були зібрані ферме-
рами Рівненщини та небайдужими жителями області, які 
відгукнулися на ініціативу допомогти солдатам, матро-
сам і офіцерам Збройних Сил України. Тоді Дмитро Укра-
їнець, проводжаючи навантажені машини, наголосив: 

– Ми хочемо, щоб військові в Криму відчули не лише 

нашу матеріальну підтримку, а й моральну допо-
могу, єднання народу. Переконаний, коли ми буде-
мо разом, нас не зламати і не перемогти. Фермери 
також наголошують про готовність допомогти не 
лише харчами, а й, за потреби, зі зброєю в руках 
від¬стоювати землю власної Держави. Вони зго-
лосилися самостійно доставити зібрану продук-
цію до військових частин і передати військовос-
лужбовцям, а також висловити їм слова вдячності 
за їх незламність духу та вірність присязі й укра-
їнському народу.

А на свято Преображення Господнього мину-
лого року до Рівненського військового госпіталю 
завітали щедрі гості. Асоціація фермерів та при-
ватних землевласників області, на чолі з Дмитром 
Українцем, вирішила по закінченню обжинків 
влаштувати гарний подарунок для госпіталізова-
них. Вони власними силами зібрали мед, фрукти, 

виноград та ще багато інших смаколиків і вирушили 
підбадьорювати хворих.

Опікувався Дмитро Павлович і переселенцями з Кри-
му та окупованих районів Донбасу. Для них він органі-
зовував безкоштовну роздачу фермерської сільськогоспо-
дарської продукції.

Дмитро Українець боляче сприймав будь-які невдачі 
фермерського руху, особливо його 
непокоїла та криза, яка охопила 
АФЗУ в останні кілька років. В 
листі до редакції нашого видання 
він запитував себе й нас: «Чи на 
вірному ми шляху!?» Ми наво-
димо кілька цитат із цього листа, 
який можна вважати заповітом 
СПРАВЖНЬОГО УКРАЇНЦЯ:

– Тривожить думка, що ми не 
тільки зупинилися в подальшому 
розвитку і в прогресивному русі, 
а навпаки. Ми себе самі заспоко-
юємо, тішимо і навіть гордимося 
тим, що на сьогодні АФЗУ найпо-
тужніша громадська організація. 
Але серед яких профільних струк-
тур? З ким ми змагаємося і як ми 
це підтверджуємо, оцінюємо? 
Дійсно, за кількістю фермери України – де-юре велика 
сила, яка гартувалася протягом понад чверті сторіччя. Ве-
терани Асоціації не забули, як ми своєю згуртованістю, 
своїми діями збирали на з’їзди великі зали, куди приходи-
ли президенти, прем’єри, я вже не кажу про міністрів. Ми 

були свідками і учасниками потужних фермерських ви-
ставок, на яких президент вручав кращим техніку, трак-
тори. На страйкові заходи збиралося до 3 - 5 тисяч акти-
вістів. Ця активність змушувала владу адекватно реагува-
ти на потреби і вимоги фермерів. Згадайте, яка потужна 
була роль Українського державного фонду підтримки 
фермерів, коли мали змогу закупляти нову техніку, от-
римавши безвідсотковий кредит, та ще й при цьому 30 
відсотків компенсувала держава. Цьому сприяла активна 
громадянська позиція самих фермерів, наших районних, 
обласних асоціацій. Саме така відповідальність допо-
могла нашим лідерам акумулювати і об’єднати зусилля, 
продемонструвати і показати свій потенціал, справжню 
силу на всеукраїнському рівні. Нас слухал, нас чула, на 
нас реагувала влада.

– Подивіться на рейтингову таблицю (сплати внесків 
– від ред..), і зверніть увагу на другу її половину. І тоді 
задаєш риторичне запитання – що з нами робиться? Куди 
ми йдемо? Може до фінішу?!? Може вже не потрібне іс-
нування нашої громадської організації?!? Про це можна 

було б не думати, якби фермери, як 
середній клас на селі, по-справжньо-
му вже відбулися, і в них були відсутні 
будь-які проблеми, вони стали госпо-
дарями землі. Та нині – навпаки. Умо-
ви їх діяльності близькі до катастро-
фічних: рейдерство, загроза позбутися 
землі шляхом запровадження ринку 
сільськогосподарських земель, від-
сутність кредитної політики, податко-
вий тиск, дискомфорт цін і таке інше. 
Вважаю: зараз, як ніколи, потрібна 
згуртованість, сила єдності, величезна 
відповідальність починаючи знизу від 
фермера, районної, обласної асоціації. 
Тільки такий підхід збереже, зміцнить, 
відновить нашу славну фермерську іс-
торію.

– Нам потрібно сьогодні відшуку-
вати молоде, енергійне, інтелектуаль-
но і організаційно сильне фермерське 
поповнення серед фермерів, їх дітей. 
Знаходити їх, вчити та залучати до 
виконання організаційно-лідерських 
функцій. Адже це не є щось нове. Ще 

не так давно в АФЗУ активно діяло молодіжне крило. І 
що з ним сталося? 

На Рівненщині, де теж стає помітною певна стагнація 
фермерського руху, ми вирішили вжити термінових «оз-
доровчих» заходів: відібрали три десятки молодих фер-

мерів, а також фермерських дітей, щоб формувати з них 
не тільки гарних господарів на землі, а й готувати їх на 
лідерські позиції. Впевнений, що це в нас вийде. Спочат-
ку в області, а потім і в Україні.

– Закликаю вас, шановні фермери, лідери обласних і 
районних осередків, забезпечити пристойне фінансуван-
ня нашої фермерської газети «Вісник Фермер України» 
(яка сьогодні змушена займатися заробітчанством), і на її 
сторінках сміливіше висловлювати свої думки щодо не-
доліків у діяльності обласних АФЗ, АФЗУ та шляхів їх 
подолання. Така жива дискусія необхідна будь-якій пар-
тії, а ми вже маємо позиціонувати себе як партія. Інак-
ше фермерського голосу ніколи не почують у Верховній 
Раді, а на нашій землі пануватимуть чужинці».

Від редакції: Виконуючи волю нашого покійного по-
братима, закликаємо всіх свідомих фермерів і приватних 
землевласників замислитися над питаннями подальшого 
розвитку фермерського руху і перетворення керівної лан-
ки АФЗУ в його дійсно бойовий авангард. Ваші думки бу-
дуть надруковані в нашій газеті та донесені до найвищих 
владних структур. А висловлювати їх потрібно відверто й 
твердо, як це робив Дмитро Українець.

Підготував Володимир Майський

Дмитро Українець під час відправки продукції 
українським військовим в Крим в 2014 році

На святкуванні "Дня фермера" в м. Моршин

Передача продуктів військовому госпіталю
в м. Рівне

Дмитро Українець з вдячними переселенцями і сходу України
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ПОСЛУГИ ПО ЗБОРУ ЗЕРНОВИХ
Господарство пропонує послуги по збиранню врожаю

ранніх зернових комбайнами CLAAS Lexion 480
(два комбайна). 

Бажаний регіон збору – південні області Одеської області.
Телефон: 068-551-27-81

БІОКЛЕЙ ЛИПОСАМ - ЕФЕКТИВНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ
БІОПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ УРОЖАЮ РІПАКУ

Цей унікальний біопрепарат працює на ринку 
України більше 15 років. Компанія «БТУ-Центр» 
виробляє дві товарні форми Липосаму, а саме: Липо-
сам-прилиплювач (носій) та Липосам-біоклей. Про 
його властивості ми поговоримо з провідним фахів-
цем компанії «БТУ-Центр», начальником вимірю-
вальної лабораторії відділу технічного контролю 
Благодір Алевтиною Михайлівною.

Розкажіть, Алевтино Михайлівно, чим же відрізня-
ється Липосам-біоклей від Липосаму-носію? 

Завдяки своїй унікальній формулі, до складу якої 
входять природні полімери різної молекулярної маси 
у відповідних співвідношеннях, біопрепарат Липосам 
може виконувати функції як носія, так і біоклею для 
стручків ріпаку та інших хрестоцвітних, зокрема гірчи-
ці, бобових культур, льону та інших. 

Липосам-носій-прилиплювач застосовується для 
передпосівної обробки насіння з метою закріплення 
біопрепаратів та інших засобів захисту та живлення на 
посадковому матеріалі або вегетуючих рослинах. Але 
останнім часом  все частіше до нас звертаються вироб-
ники ріпаку.

 Дійсно, ріпак – це цінна стратегічна культура. Зараз 
на перше місце вийшла його властивість давати високо-
якісну олію, яка є сировиною для біопалива. Ринковий 
попит на ріпак постійно підвищується. Критичними у 
технології вирощування ріпаку є боротьба з примороз-
ками,  хворобами, шкідниками.

Проте найбільшої шкоди завдає саме біологічна 
властивість стручків до розтріскування і висипання на-
сіння ще до збору урожаю та під час його збирання. Та-
ким чином втрачається до 50% урожаю, але є дані, що в 
окремі роки, внаслідок спеки, суховію, злив гине навіть 
до 80% стиглого насіння!

Яка роль Липосама-біоклею у вирішенні цієї проблеми? 
Необхідно за (2 - 4) тижні до збирання насіння, коли 

стручки починають буріти, але  ще вигинаються у дугу 
«U», обприскати посіви ріпаку розчином Липосаму-бі-
оклею. На 1 га достатньо витратити від 0,7 л до 1,5 л 
біоклею, який розчиняють у воді. Кількість робочого 
розчину залежить від способу обробки і вказується в 
інструкціях на препарат. Обприскувати посіви ріпаку 
робочим розчином Липосаму можливо як за допомогою 
авіації, так і наземним обприскувачем. Найбільш ефек-
тивна обробка – це обприскування з вертольоту. У разі 
його використання обробка в один слід сприяє покрит-
тю Липосамом як верхніх, так і нижніх та середніх яру-
сів стручків, завдяки турбулентності повітря з завихрен-
ням вертикально  вгору. Саме таким чином відбувається 
склеювання стручків та збереження урожаю.

Багато аграріїв користуються зарубіжним препа-
ратом для склеювання стручків, який утворює суцільну 
плівку, але  при цьому відмічено, що не всі стручки мали 
дозріле насіння. Чи не приведе до такого ж обробка Ли-
посамом?

Ні, ми це гарантуємо! Липосам, на відміну 
від  деяких відомих плівкоутворювачів, утворює 
не суцільну плівку, а сітку на зразок еластичного 
бинта. Саме це можливо, завдяки високомолеку-
лярній структурі полімерних волокон Липосаму, 
які до того ж дуже еластичні і, разом з тим, пруж-
ні із-за своєї просторової структури. Вони м’яко 
обгортають рослину та її стручки і, тим самим, 
не заважають її росту, диханню та фотосинтезу, а 
стручкам як верхнім, так і нижнім – рівномірно 
достигати, накопичувати олію та висихати при-
роднім шляхом.

За яких погодних умов можна використовувати 
Липосам-біоклей, як довго триває його дія? 

Звичайно, обробляти посіви слід у суху пого-
ду, хоча б за 30 хвилин до дощу, бо для висихання 
біопрепарату необхідний саме такий час. При аві-
аобробці необхідно враховувати температуру на-
вколишнього середовища, щоб виключити втрати 
від випаровування в повітрі водного розчину Липоса-
му, адже сам Липосам  не випаровується і не руйну-
ється під дією світла чи тепла. Після обробки ним дія 
по захисту стручків зберігається до самого збирання 
врожаю.

Чи можете Ви назвати конкретні приклади засто-
сування Липосаму-біоклею в господарствах та його 
ефективність?

Багато господарств успішно застосовують Липо-
сам-біоклей при вирощуванні сільськогосподарських 
культур. Наведені в таблиці дані підтверджують пози-
тивний вплив застосування біопрепарату  Липосам на 
озимому ріпаку.

Уманська філія ПрАТ «Райз-Максимко», с Рижів-
ка, Уманський р-н, Черкаська обл.

Дослід: обробка стручків озимого ріпаку у фазі біо-
логічної активності на посівах насіннєвого призначен-
ня. Контроль: без обробки. Дата обробки: 25.06.2013 р. 
Норма витрат: Липосам біоклей – 1 л/га, робочий роз-
чин – 110 л/га. Дата збирання: 11.07.2013 р.

Врожай: контроль – 23,6 ц/га, дослід -  34,5 ц/га 
(+10,9 ц/га).

Підтверджено високий економічний ефект і рівень 
врожайності, завдяки цілісності стручків у фазі біоло-
гічної стиглості і зменшенню втрат насіння під час до-
зрівання і обмолоту.

Калинівська філія ПрАТ «Райз-Максимко», с. Ко-
мунарівка, Калинівський р-н, Вінницька обл. 

Дослід: на предмет вивчення впливу препарату біок-
лею Липосам на попередження розтріскування стручків 

ріпаку. Норма витрат: Липосам біоклей – 1 л/га. Дата 
обробки 01.07.13 р., робочий розчин – 120 л/га. Дата 
збирання: 09.07.13 р.

 Врожай: контроль: 21 ц/га. Дослід з Липосамом: 36 
ц/га, на 15 ц/га більше, ніж контроль!

Особливо було відмічено, що стручки не розтріска-
лися, було збережено врожай і вологість зерна не потре-
бувала досушки. З біоклеєм Липосам достатньо обробки 
лише в один слід. Інші склеювачі потребують подвійної 
перехресної обробки.

 А чи потрібно використовувати якусь спеціальну 
техніку для збирання урожаю? 

Ні. Завдяки еластичній структурі сітчастої плівки 

Липосаму, збирання урожаю не завдає ніяких трудно-
щів, тому можливе використання традиційних техніч-
них засобів.

Чи можна на інших культурах застосовувати Липо-
сам-біоклей? 

Так, можна. Його використовували для обробки го-
роху, гірчиці. Мінімальне збереження урожаю було 20%. 
При гарній ефективності Липосам давав можливість 
збирати продукцію з меншим вмістом хімічних домі-
шок. Біопрепарат Липосам сертифікований в Компанії 
«Органік Стандарт» і може застосовуватися в органіч-
них аграрних технологіях.

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

www.btu-center.com

Ефективність використання біоклею Липосам при вирощуванні озимого ріпаку
в господарствах України

Назва господарства Варіант Площа висіву, 
га

Середній урожай, 
ц/га

Прибавка урожаю 
в порівнянні з 

контролем, ц/га, %
ТОВ «Аграрні технології», 
Одеська обл.

Контроль 100 16-22 -
Липосам-біоклей 2000 21-30 4-6 (20-40%)

«ІнтерагроІнвест»,                  
смт. Ставище, Київська обл.

Контроль 100 16-22 -
Липосам-біоклей 1500 19-27 3-7 (20-40%)

«Ободівка Агро»,
Вінницька обл

Контроль 100 19-21 -
Липосам-біоклей 300 24-26 3-5 (20-30%)

ТОВ АПК «Розкішна» 
Кіровоградська обл.

Контроль 50 17-19 -
Липосам-біоклей 5000 22-24 2-3 (10-20%)

ТМ «Полимер-Акация»
представляет Вашему вниманию 

новинку термоконтейнер для пищевых продуктов «ХОЛОДОК». 
Контейнер «ХОЛОДОК» предназначен для сохранения постоянной 

температуры жидкостей (в таре 1,5, 2,0  и    2, 5 литра) и 
различных продуктов питания как в жаркий летний день, так и в морозный зимний.

Он идеально выполняет функцию термоса, длительное время сохраняя нужную 
температуру Ваших продуктов.

«ХОЛОДОК» идеально подходит для людей, любящих активный 
отдых на природе. Рыбаки, охотники, путешественники, любители 
пляжного отдыха и просто дачники оценят прохладу чистой воды 

и согреются в прохладную погоду теплым напитком.
«ХОЛОДОК» также идеально подходит для транспортировки и 

хранения льда, что особо актуально в предверии пляжного сезона.
Продукция сертифицирована, экологична и безопасна в 
использовании и производится из сырья пр-ва ведущих 

мировых производителей

тел/факс: +38 05693 7-11-22; 7-90-95 моб. +38 050 320-04-91, +38 095 239-06-61
e-mail: pack@polimer.dp.ua                 www. polimer.dp.ua
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МІЦНИЙ ЗГУРІВСЬКИЙ ГОРІШОК
В гостях у казки

Кількома словами навряд чи вдасться описати всі 
враження від імпровізованої екскурсії, яку на початку 
бесіди запропонував господар. Але можу запевнити: ог-
ляд цього незвичайного саду, ставків і баштану, допоміг 
краще зрозуміти світогляд і життєву філософію мого 
героя. За словами Олександра Івановича, все почина-
лося з куща ліщини: «Як батько колись відзначив моє 
народження, посадивши грушу, так і я відзначаю важли-
ві сімейні події посадкою фруктових дерев. А щоб сад 
був продуктивним та ще й виглядав красиво, підбираю 
спеціальні сорти, їх саджанці привожу з кожної своєї 
мандрівки – чи то до Карпат, чи до Нідерландів, чи до 
Америки. Тут у кожного деревця чи куща – своя історія. 
Але основоположна стратегія саду – це фундук. Саме 
цей горіх дисциплінує всіх «мешканців», привчаючи їх 
тримати лінію, не виставлятися понад іншими, поважа-
ти людину, яка їх доглядає, бути вдячними. Він у саду 
– як я в родині».

Дерева в саду Чубука поки що невеликі, та й не бу-
дуть вони рости так, як ми звикли. Адже у себе на бать-
ківщині, в Нідерландах, скажімо, колоноподібні груші 
тримають відстань між стовбурами не більше метра. 
Так за ними зручно доглядати, обрізати, збирати вро-
жай. Такі ж суворі правила і для інших рослин. Нічого 
не вдієш, у Європі таких перелогів, як у нас, немає. А 
тут, на площі близько 5 га колишнього заливного лугу, 
раніше буяли бур’яни, зарості осоки та різноманітні 
берегові чагарники. Тепер все обнесено акуратною сі-
тчастою огорожею, замість неохайних гнилих ковбань 
викопані три ставочки, вода з яких використовується 
для крапельного зрошування рослин у саду й тепли-
цях (про них – окремо), та ще й риба там водиться. За 
ставками – баштан: кавуни й кабачки ростуть рівни-
ми рядами, корінці прикриті плівкою, це допомагає 
зберігати вологу. Бур’яну немає, натомість до гудини 
вже почіплялися круглі й довгасті кавунчики. Господар 
запевняє, що дуже смачні. Скуштуємо восени, якщо 
знову запросить. У планах – висадка в міжряддях ка-
вунів низькорослих фруктових дерев. Одним словом 
– справжній рай. Але навіть тут зустрічаються прикрі 
несподіванки. Ось, наприклад, невеличкий гурт корів 
та овець, які намагаються їсти жалючу кропиву. Таке 
буває лише тоді, коли тварини дуже зголодніли. «Зви-
чайно, – каже Олександр Іванович, – якщо день-два не 
буде дощу, доведеться мені скосити трохи кукурудзи 
та підгодувати їх. Сьогодні вони пастимуться на березі 
більшого ставка, там трава ще зелена. А взагалі ситуа-
ція з тваринництвом невтішна. На Київщині в цілому, і 
в Згурівському районі зокрема, практично не залиши-
лося нерозораних земель. На ріллю правдами й неправ-
дами перетворені не тільки колишні пасовища, а навіть 
заливні луги у поймах річок. Села оборані аж до поро-
гів хат. Скажімо, я, не зовсім бідний фермер, зважився 
на такий нетрадиційний крок, як штучне залуження 12 
гектарів орної землі, щоб тварини мали свіжу пашу. А 
селяни-одноосібники собі цього дозволити або не мо-
жуть, або не хочуть. Тому в селах немає ні корів, ні 
молока».

На маршруті нашої екскурсії – три теплиці. Це 
справжні перлини цього ботанічного саду. Вони великі, 
світлі, добре зрошувані й провітрювані. В одній ростуть 
огірки, в іншій помідори, а в третій головні місця відве-
дені винограду і полуницям. Все це просто буяє зеленим 
листом, світиться чудовими плодами і не пахне жодною 
підозрілою «хімією», якою так люблять лякати наших 
домогосподарок. До овочівництва й саду потрібні дбай-
ливі руки, і не одні, тому в сезон тут працює вся родина 
Чубуків: дружина, сини, донька, невістки. Навіть внуки 
навідуються, їм особливо до смаку лохина, та й ожина 
манить до себе гігантськими ягодами. Справжня сімей-
на ферма, господар якої має повне право пишатися своїм 
господарством і своєю дружною родиною. 

Гортаючи біографію
На прохання розповісти про себе Олександр Івано-

вич охоче згодився, хоч був небагатослівним:
– Я народився 1959 року тут, у Згурівці, де жили мої 

діди й прадіди. Колись наш рід вважався козацьким, а 
вся Згурівка була поділена на дві частини: в одній, що 
протяглася вздовж Супою, жили козаки, в іншій – крі-
паки поміщиків Кочубеїв, які славилися своїм незміря-
ним багатством та цукровими заводами. Один із таких 
заводів розташований у Згурівці, на ньому працював 
мій батько. Мама трудилася в радгоспі. До речі, пізні-
ше саме цукрозавод, дав нам, так би мовити, путівку в 
фермерське життя. Першою культурою, яку стало ви-
рощувати моє фермерське господарство, були цукрові 
буряки. Врожаї збирали непогані: починали з 350 - 400 
ц/га, а потім «піднялися» до 600 і навіть 800 ц/га. І це в 
«несолодкі» 90-ті, коли цукор відпускали по талонах, а 
буряки не сіяли хіба що ледарі. Втім, розкажу про все 
по порядку.

1992 року отримав я від держа-
ви перших 3 гектари орної землі 
для ведення СФГ. Коли наділяли 
землю, попередили: «Покажіть, 
що ви можете, тоді отримаєте 
більше». Чесно кажучи, така на-
станова не дуже надихала, адже 
на 3-х гектарах, при зарплаті 150 
сирітських рублів інженера «Сіль-
госптехніки», не дуже похазяйну-
єш, маючи з засобів виробництва 
лише лопату, сапу, граблі й вила. 
Взяти ж кредит під заставу такого 
мізерного клаптика землі марно 
було навіть сподіватися. Проте я 
був не один, разом зі мною землю 
в урочищі Чайка отримали ще 5 
моїх друзів, майбутніх фермерів 
(звідси й назва мого фермерсько-
го господарства – «Чайка-2»). 
Сьогодні маю 47 га фермерської 
землі, частина з них розпайована 
між членами господарства, решту 
орендуємо у згурівських пайови-
ків. Усього обробляємо близько 

500 га. Сівозміна проста й традиційна для нинішнього 
часу: пшениця, соя, кукурудза, соняшник, пшениця. Іно-
ді у пшеницю вводимо до 30 відсотків ріпаку. Ячмінь, 
овес, трави сіємо виключно для потреб 
власного господарства і для натураль-
них розрахунків з пайовиками, якщо 
вони цього хочуть.

Хочу зауважити, що після 25 чи на-
віть 50 гектарів одразу замахнутися на 
250 з одним стареньким тракторцем 
було непросто. Якби не допомога Укра-
їнської державної лізингової компанії, 
ми вчасно не отримали б відповідної 
техніки та її сервісного обслуговуван-
ня. Головне, що вимагалося від мене – 
мати пристойну кредитну історію, тоб-
то вчасно сплачувати чергові обов’язко-
ві платежі згідно з контрактом. Компа-
нія таким клієнтам справно постачала 
будь-яку сільгосптехніку на вигідних 
умовах. Навіть мій комбайн «Сварог» – 
від них. Пізніше цю структуру захопи-
ла комерціалізація, бажання заробити 
швидше і більше, тому фермери від неї 
поступово відхилилися. Знаю навіть 
таких, які грюкнули дверима, «забувши» розрахуватися 
за отримані послуги.

Продовжуючи виробничу тему, зазначу, що буряками 
ми займалися довго, закінчили їх сіяти у позаминулому 
році, коли завод, який на той час вже був приватним, об-
завівся власними буряковими полями, а умови співпраці 
з ним стали абсолютно непідходящими для фермерів. 
Колись про це розповім ширше, а зараз хочеться про 
щось важливіше поговорити.

Головна турбота 
Кабінет у Чубука невеликий, найбільшими в ньому 

є камін (взимку топиться) і книжкова шафа. Господар 
передплачує і читає багато спеціальних видань, в тому 
числі й газету «Вісник Фермер України». На жаль, – 
скрушно посміхається він,– мало останнім часом бадьо-
рих новин у фермерському русі. Та й газета, схоже, не 
має засобів для нормального існування і змушена займа-
тися заробітчанством, аби вижити.

Протягом останніх кількох років АФЗУ щодня втра-
чає не тільки кількість фермерських господарств, а на-
багато більше – ініціативу. Навіть такі новаторські почи-
нання, як реформування Асоціації на основі фіксованого 
членства чи реєстрація в Україні кількасот тисяч сімей-
них ферм, потонули в балачках. А все тому, що селяни 
вже давно не вірять владі, а відтак і керівництву АФЗУ.

Незважаючи на певне розуміння ініціатив АФЗУ в 
Аграрному комітеті Верховної Ради, справжньої під-
тримки фермери не мають. На жаль, нічого не змінилося 
і після подій 2013 - 2014 років, названих Майданом Гід-

ності – податок на бідність, офшори, корупція… Не про-
рубали ми на Майдані вікна до Європи, а на власній зем-
лі настала влада грошей. Протягом останніх 2-х років 
ми більше втратили, ніж здобули. Умови фермерського 
господарювання стали значно гіршими, ПДВ тепер по-
вертають лише агрохолдингам за рахунок їх експортних 
контрактів, а малим і середнім сільгоспвиробникам не 
дістається нічого. Розвиватися вони не можуть, та й до-
ступ до державної землі перекритий. Сьогодні землю 
отримує той, хто готовий викласти великі гроші для під-
купу чиновників. Ми втратили і продовжуємо втрачати 
на цінах, транспортуванні продукції, оптових ринках. 
Якщо не забезпечимо законодавчо можливості отриман-
ня землі для обробітку молодими спеціалістами, фер-
мерству, а за ним і селу прийде кінець.

Досвідчені фермери добре розуміють ситуацію, і на-
віть на завжди активній Київщині вони вже не такі «лег-
кі на підйом», як раніше. Фермери не хочуть обирати 
й бути обраними до будь-яких органів, а деякі районні 
АФЗ практично відсторонюються від Асоціації. Дово-
диться шукати нетрадиційних аргументів, щоб достука-
тися до них. Втім, довго шукати не доводиться. Болюча 
тема – земля. Незважаючи на мораторій, вона щодня 
розкрадається. Схоже, які б реформи не декларувалися 
в Україні, їх автори і виконавці думають лише про одне: 
як побільше вкрасти. Олігархи зі своїх мільярдних ди-
відендів податки не платять, зате створили такі закони, 
згідно з якими оббирають найбідніших, змушуючи пла-
тити податки з мізерних пенсій та зарплат. Сподівати-
ся ж на те, що закордонні інвестори нам допоможуть, 
марно: і європейці, і китайці готові купувати українську 
землю, а не допомагати нам розвивати економіку, бо 
конкурент нікому не потрібен, а українські сільгоспви-
робники ще мають досить високий потенціал.

За післямайданний період керівники АФЗУ так і не 
знайшли вірної стратегії дальшого розвитку фермерства, 
алгоритму співпраці (чи навпаки – боротьби) з профіль-
ним міністерством та урядом. У тому числі з правоохо-
ронними структурами, які нині мовчки спостерігають за 
рейдерськими атаками на фермерів або елементарно кри-
шують злочинців. Потрібно чітко розуміти: тієї України, 
до якої звикли фермери і їх лідери, вже немає. Отримання 
чергового траншу МВФ стало для батьків нації важливі-
шим за долю власного народу. Вони вже звикли до руч-
ного керування закордонних «благодійників», а тим зов-
сім байдуже, чи українські селяни виживуть, чи вимруть. 
Аби земля після них залишилася…

Козацькому роду нема переводу
Пізнати себе в дітях – найбільше щастя для бать-

ків. Таке щастя випало на долю Олександра Івановича і 
Валентини Олександрівни, які упевнено ведуть родин-
ний корабель Чубуків по бурхливому життєвому морю. 
Вони чудова пара, і діти у них хороші. Старший син, 
Максим – за фахом юрист, молодший, Євген – міжна-
родник, а ще депутат обласної Ради, голова Аграрної 
комісії, редактор газети «Згурівська правда», а наймо-
лодша, донька Даринка – випускниця середньої школи, 
активна учасниця молодіжної патріотичної організації 
«Спадщина» і безмежно закохана в життя. Всі вони, як 
і батьки, щирі й послідовні патріоти України, відтак 
поважають і свій рід, і свою націю. Батьківський дім 
збирає їх разом із невістками та онуками не тільки в 
свята, а й тоді, коли потрібно попрацювати, наприклад, 
у теплицях чи біля тварин. Чубуки вміють добре пра-
цювати і добре відпочивати. Тому й множиться їх рід. 
А що дружні й не звикли нікому заздрити, то й щасли-
ві. Всі міцні, енергійні, рішучі, правдиві. Нехай доля 
буде завжди прихильною до них, а Олександр Чубук 
завжди залишається міцним горішком!

Володимир Майський
Від редакції. Олександр Іванович на початку серп-

ня святкує свій день народження, то ж ми від щирого 
серця вітаємо його та бажаємо процвітання його госпо-
дарству, злагоди родині, вірних друзів, здійснення мрій 
та бажань.
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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПО-
ДАРСТВ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

Український державний фонд підтримки фер-
мерських господарств (Укрдержфонд) повідомляє про 
проведення конкурсу на отримання фінансової підтрим-
ки на поворотній основі за бюджетною програмою «На-
дання кредитів фермерським господарствам».

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські 
господарства окрім тих, які мають заборгованість перед 
Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, 
яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу 
про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а 
також у яких виявлено факти незаконного одержання та/
або нецільового використання бюджетних коштів.

Переможці конкурсу отримують фінансову підтрим-
ку на поворотній основі у розмірі, що не перевищує 500 
тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо по-
вернення бюджетних коштів на термін до 5 років. За-
гальна сума коштів, що будуть розподілені, становить 
65 млн. гривень.

Конкурс проводиться в два етапи:
1. Прийом заявок та документів для участі в конкур-

сі, визначення переліку фермерських господарств, що 
претендують на одержання фінансової підтримки – про-
водиться регіональними комісіями Фонду (за адресами 
регіональних відділень Укрдержфонду).

2. Конкурсний відбір та формування реєстру фер-
мерських господарств, що отримали право на одержан-
ня фінансової підтримки – проводиться конкурсною 
комісією з питань надання фінансової підтримки (Укр-
держфонд, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1).

Заявки та документи для участі в конкурсі подаються 
з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. до регіональних 
комісій керівником фермерського господарства особи-
сто або уповноваженою особою. Заявки, що надійшли 
після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Перелік документів, які подаються для участі у кон-
курсі, передбачений п. 8 Постанови Кабінету Міністрів 
України № 1102 від 25 серпня 2008 р. (зі змінами). Та-
кож з ним можна ознайомитися на офіційному сайті 
Укрдержфонду (www.udf.gov.ua) у розділі «Перелік 
документів для участі в конкурсі», на офіційних сторін-
ках регіональних відділень Укрдержфонду в соціальній 
мережі Facebook або отримати особисто в регіональних 
відділеннях.

ОГОЛОШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ
ВІДДІЛЕНЬ УКРДЕРЖФОНДУ

Регіональна комісія Вінницького відділення пові-
домляє, що Укрдержфонд оголосив проведення конкур-
су на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Вінницької області становить 4550,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Вінницького відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 21050, 
м. Вінниця, вул. Соборна, 15а, кім. 511, телефон: (0432) 
53-05-95 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ят-
ницю – до 16:30).

Регіональна комісія Волинського відділення пові-
домляє, що Укрдержфонд оголосив проведення конкур-
су на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Волинської області становить 1040,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Волинського відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 43005, 
м. Луцьк, пр. Перемоги, 14, телефон: (0332) 24-00-12 
щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю – до 
16:30).

Регіональна комісія Дніпропетровського відді-
лення повідомляє, що Укрдержфонд оголосив прове-
дення конкурсу на отримання фінансової підтримки на 
поворотній основі за бюджетною програмою «Надання 
кредитів фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Дніпропетровської області стано-
вить 5850,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Дніпропетровського від-

ділення з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адре-
сою: 49600, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52 , кім. 459, 
телефон: +38 (096) 297-10-37 щодня, крім вихідних, з 
9:00 по 17:30 (у п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Донецького відділення пові-
домляє, що Укрдержфонд оголосив проведення конкур-
су на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Донецької області становить 2015,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Донецького відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 85004, 
Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фрунзе, 19, кім. 217 
, телефон: +38 (050) 263-10-10 щодня, крім вихідних, з 
9:00 по 17:30 (у п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Житомирського відділення 
повідомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Житомирської області становить 
975,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Житомирського відділен-
ня з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 
10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14, 
кім. 102, телефон: (0412) 47-44-53 щодня, крім вихід-
них, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Закарпатського відділення 
повідомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Закарпатської області становить 
260,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Закарпатського відділен-
ня з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресою: 
88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 8, кім. 107, 108, телефон: 
(03122) 3-41-54  щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у 
п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Запорізького відділення пові-
домляє, що Укрдержфонд оголосив проведення конкур-
су на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Запорізької області становить 3445,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Запорізького відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 69063, 
м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 37-В, телефон: 
(061) 764-65-33 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у 
п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Івано-Франківського відді-
лення повідомляє, що Укрдержфонд оголосив прове-
дення конкурсу на отримання фінансової підтримки на 
поворотній основі за бюджетною програмою «Надання 
кредитів фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Івано-Франківської області стано-
вить 585,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Івано-Франківського 
відділення з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за 
адресо: 76004. м. Івано - Франківськ, вул. Грушевського, 
21, кім. 716, телефон: (0342) 55-22-32 щодня, крім ви-
хідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Київського відділення пові-
домляє, що Укрдержфонд оголосив проведення конкур-
су на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Київської області становить 2730,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-

ються регіональною комісією Київського відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресою: 01004, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, кім. 206, те-
лефон: (044) 235-27-08 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 
17:30 (у п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Кіровоградського відділення 
повідомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Кіровоградської області становить 
6500,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Кіровоградського відді-
лення з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 
25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Кирпи, 84, кім. 
415, телефон: (0522) 24-37-02 щодня, крім вихідних, з 
9:00 по 17:30 (у п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Луганського відділення пові-
домляє, що Укрдержфонд оголосив проведення конкур-
су на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Луганської області становить 2665,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Луганського відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 93406, 
а/с 45, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59, телефон: 
+38 (050) 660-03-51, +38 (067) 461-72-77 щодня, крім 
вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Львівського відділення пові-
домляє, що Укрдержфонд оголосив проведення конкур-
су на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Львівської області становить 1950,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Львівського відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 79019, 
м. Львів, вул. Замарстинівська, 49, телефон: +38 (067) 
781-82-87 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ят-
ницю – до 16:30).

Регіональна комісія Миколаївського відділення 
повідомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Миколаївської області становить 
3965,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Миколаївського відділен-
ня з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 
54034, м. Миколаїв, пр. Миру, 34, кім. 712, телефон: +38 
(067) 813-38-18 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у 
п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Одеського відділення пові-
домляє, що Укрдержфонд оголосив проведення конкур-
су на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Одеської області становить 5395,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Одеського відділення з 18 
липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 65107, м. 
Одеса, вул. Канатна, 83, кім. 1411, телефон: (048) 722-
39-86 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю 
– до 16:30).

Регіональна комісія Полтавського відділення по-
відомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».
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Сума коштів, що буде розподілена між фермер-
ськими господарствами Полтавської області становить 
3900,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Полтавського відділення 
з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 36011, 
м. Полтава, вул. В. Міщенка, 2, кім. 69, 45, телефон: 
(0532) 60-0576-40 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 
(у п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Рівненського відділення по-
відомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Рівненської області становить 650,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Рівненського відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 33013, 
м. Рівне, вул. Кавказька, 7, кім. 304, телефон: (0362) 26-
15-84 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю 
– до 16:30).

Регіональна комісія Сумського відділення пові-
домляє, що Укрдержфонд оголосив проведення конкур-
су на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Сумської області становить 2080,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Сумського відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 40009, 
м. Суми, вул.. Першотравнева, буд.29, кім. 39, телефон: 
(0542) 77-16-69 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у 
п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Тернопільського відділення 
повідомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Тернопільської області становить 
1495,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Тернопільського відділен-
ня з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 
46025, м. Тернопіль, вул.. Князя Острозького, 14, кім. 

501, телефон: (0352) 52-70-82 щодня, крім вихідних, з 
9:00 по 17:30 (у п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Харківського відділення по-
відомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермер-
ськими господарствами Харківської області становить 
3965,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Харківського відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 61022, 
м. Харків, вулю Зернова, 4-В, кім. 37, телефон (057) 781- 
80-82: щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю 
– до 16:30).

Регіональна комісія Херсонського відділення по-
відомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермер-
ськими господарствами Херсонської області становить 
3185,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Херсонського відділення 
з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 73000, 
м. Херсон, вул. Ушакова, 47, кім. 106, 107, телефон: 
(0552) 26-17-94 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у 
п’ятницю – до 16:30).

Регіональна комісія Хмельницького відділення 
повідомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Хмельницької області становить 
2600,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Хмельницького відді-
лення з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 
29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, кім. 207, 
телефон: (0382) 
76-26-55 щодня, 
крім вихідних, з 
9:00 по 17:30 (у 
п’ятницю – до 
16:30).

Регіональна комісія Черкаського відділення пові-
домляє, що Укрдержфонд оголосив проведення конкур-
су на отримання фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Черкаської області становить 2860,0 
тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Черкаського відділення з 
18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 18000, 
м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, телефон: (0472) 63-15-
36 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю 
– до 16:30).

Регіональна комісія Чернівецького відділення 
повідомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермерськи-
ми господарствами Чернівецької області становить 
585,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Чернівецького відділення 
з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 58000, 
м. Чернівці, вул. Київська, 9, телефон: (0372) 55-17-51 
щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю – до 
16:30).

Регіональна комісія Чернігівського відділення 
повідомляє, що Укрдержфонд оголосив проведення кон-
курсу на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів 
фермерським господарствам».

Сума коштів, що буде розподілена між фермер-
ськими господарствами Чернівської області становить 
1755,0 тис. грн.

Заявки та документи для участі в конкурсі прийма-
ються регіональною комісією Чернігівського відділення 
з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресо: 14000, 
м. Чернігів, пр. Миру, 14, кім. 403, телефон: (0462) 77-
46-69 щодня, крім вихідних, з 9:00 по 17:30 (у п’ятницю 
– до 16:30).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИ-
МАННЯ  ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

Відповідно до п. 8 Постанови 
Кабінету Міністрів України

 від 25 серпня 2004 р. № 1102 
«Про затвердження Порядку вико-
ристання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання 
підтримки фермерським господар-
ствам» фермерські господарства 
подають до регіональної комісії такі 
документи:

- заява у двох примірниках за 
формою, визначеною Мінагрополі-
тики;

- копія статуту фермерського 
господарства; 

- копія статуту сільськогосподар-
ського обслуговуючого кооперативу, 
членом якого є фермерське госпо-
дарство (у разі наявності); 

- копії документів, що підтвер-
джують право власності або корис-
тування земельною ділянкою; 

- довідка про реквізити банків-
ського рахунку фермерського госпо-
дарства; 

- баланс та звіт про фінансові 
результати фермерського господар-
ства за останній звітний період; 

- довідка про відсутність (наяв-
ність) заборгованості з податків і 
зборів; 

- копія заяви про перехід на ви-
робництво органічної продукції (у 
разі наявності); 

- копія титульної сторінки про-
ектно-кошторисної документації на 
створення та зрошення багаторіч-
них насаджень (у разі наявності); 

- бізнес-план з техніко-економіч-
ним обґрунтуванням із зазначенням 
графіка повернення коштів; 

- пропозиція фермерського 
господарства щодо способу забезпе-
чення виконання зобов'язання.

№ 
з/п ВІДДІЛЕННЯ

Обсяг виробництва 
сільськогосподарської 
продукції фермерських 
господарств у постійних 

цінах (млн.грн.)

Обсяг фінансової підтримки 
фермерських господарств на 
поворотній основі  (тис.грн.)

середньорічний обсяг Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Всього

1 Вінницьке 1331,7 1750,0 2800,0 4550,0
2 Волинське 308,4 400,0 640,0 1040,0
3 Дніпропетровське 1704,4 2250,0 3600,0 5850,0
4 Донецьке 595,4 775,0 1240,0 2015,0
5 Житомирське 286,4 375,0 600,0 975,0
6 Закарпатське 81,1 100,0 160,0 260,0
7 Запорізьке 999,5 1325,0 2120,0 3445,0
8 Івано-Франківське 169,9 225,0 360,0 585,0
9 Київське 792,2 1050,0 1680,0 2730,0
10 Кіровоградське 1902,8 2500,0 4000,0 6500,0
11 Луганське 779,8 1025,0 1640,0 2665,0
12 Львівське 576,6 750,0 1200,0 1950,0
13 Миколаївське 1168,2 1525,0 2440,0 3965,0
14 Одеське 1571,3 2075,0 3320,0 5395,0
15 Полтавське 1136,2 1500,0 2400,0 3900,0
16 Рівненське 189,3 250,0 400,0 650,0
17 Сумське 600,4 800,0 1280,0 2080,0
18 Тернопільське 443,2 575,0 920,0 1495,0
19 Харківське 1153,4 1525,0 2440,0 3965,0
20 Херсонське 923,7 1225,0 1960,0 3185,0
21 Хмельницьке 756,6 1000,0 1600,0 2600,0
22 Черкаське 843,1 1100,0 1760,0 2860,0
23 Чернівецьке 172,2 225,0 360,0 585,0
24 Чернігівське 514,7 675,0 1080,0 1755,0

Разом 19000,5 25000,0 40000,0 65000,0

Розподіл коштів, передбачених в державному бюджеті на 2017 рік на 
фінансову підтримку фермерських господарств на поворотній основі

(КПКВ 2801460 "Надання кредитів фермерським господарствам")

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольста України
14 лютого 2017 року № 65
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БЕЗ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ НЕ БУДЕ

Кор.: Шановний Олександре Антоновичу! Ви не про-
сто пересічний фермер, а лідер, відомий на Луганщині, 
тому читачам буде цікаво дізнатися про Ваші думки 
щодо фермерського руху взагалі та його успіхи й недолі-
ки. Але для початку представтеся читачам: хто Ви, ко-
ротенько біографічні дані,  коли і як почали займатися 
фермерською працею, родина, діти і т.п. Кого як звати, 
хто Вам допомагає в роботі та вдома?

О. Ч.: Я народився 25 квітня 1971 року у селі Ново-
червоне, Троїцького району, Луганської області. Вже 21 
рік мешкаю в місті Сватовому. Фермерською діяльністю 
почав займатися у 2007 році. Одружений, маю двох ді-
тей: донька Марина та син Віталій. Моя родина допома-
гає мені вдома та на роботі. Я працюю разом із сином 
та донькою.

Фермерське господарство «Адоніс-Агро» засноване 
2007 року, назву господарству дав я. В «Адоніс-Агро» 
обробляється 350 га землі, наданих в оренду пайщи-
ками. Весь наш колектив налічує 4 особи. Працюємо 
дружно, то й результати маємо втішні.

Кор.: Сьогодні найважливішим питанням подаль-
шого життя українського села залишається земельна 
реформа. Як Ви ставитеся до можливого скасування 
мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
призначення?

О. Ч.: Продаж землі – потрібен чи не потрібен? І чого 

саме сьогодні, коли криза та 
війна? Поставте перед собою 
ці запитання: чи можемо ми, 
українці, сьогодні купити 
землю? Хто купить? А якщо 
ще три роки посухи? За який 
рахунок ми будемо збільшу-
вати заробітну плату своїм 
працівникам, орендну плату? 
Як і яким чином це будуть 
робити агрохолдинги та інші 
олігархи – неважко здогада-
тися. Ми працюємо на землі, 
тому краще знаємо, чого вар-
ті наші чорноземи і скільки 
людей вони можуть реально 
прогодувати при розумному 
господарюванні. Тому й диву-
ємося, що в наших магазинах 
продукти стають з кожним 
днем дорожчими, хоча ми 
збираємо пристойні і навіть 
рекордні врожаї. Натомість 
панки з Грушевського та Бан-
кової постійно волають з ви-
соких трибун про те, що варто 
лише слухняно виконати по-

ради «експертів» з МВФ чи європейських «радників», 
яким інтереси своїх фермерів набагато ближчі, ніж наші 
– і на українській землі миттєво запанують мир, злагода 
й достаток. А потрібно для цього зовсім мало – пустити 
наші сільськосподарські землі у вільний ринковий обіг. 
Переконаний: при тому недолугому земельному законо-
давстві, яке зараз має Україна, ринку не буде, а буде бру-
тальний дерибан. Тому закликаю всіх селян, особливо 
власників земельних паїв, бути обачними і жити власним 
розумом за заповітами предків, які над усе цінували свою 
землю-годівницю і боронили її від загарбників.

Кор.: Чи відчуває АФЗ Сватівського району зв’язок з 
іншими «районками», обласною та всеукраїнською Асо-
ціаціями фермерів? Що, на Вашу думку, заважає сьо-
годні сільгоспвиробникам стати впливовою економіч-
ною й політичною силою, здатною лобіювати інтереси 
селян у всіх гілках влади?

О. Ч.: Маємо, що маємо. Як народні обранці й уря-
ди з року в рік не мають стабільної стратегії побудови 
держави Україна і бачать лише періоди від траншу до 
траншу МВФ, так і керманичі фермерського руху не ви-
значилися: хто з нами і хто проти нас. А це дуже важли-
во, бо зачіпає питання нашої співпраці (чи навпаки - бо-
ротьби) з профільним міністерством та урядом. У тому 
числі з правоохоронними структурами, які нині мовчки 
спостерігають за рейдерськими атаками на фермерів. 

Сподіваюся, що земельне питання на осінній сесії ВР 
буде ключовим і не потоне в гучних закликах та криках 
«ганьба» чи «слава». Горезвісний мораторій на продаж 
землі вже давно перетворився на фіговий листок, яким 
граються різного роду й віку «експерти», котрі землі на-
віть не нюхали. А земля щодня розкрадається. Зараз по-
трібно не галасувати, а діяти, причому рішуче. Потрібно 
викристалізувати справжню державну програму рефор-
мування сільського господарства, яку підтримають усі 
сільгоспвиробники. Всі фермери Сватівщини – за таку 
програму. І вся свідома частина українських селян.

Кор.: В чому, на Ваш погляд, причина того, що про-
тягом останніх кількох років АФЗУ щодня втрачає не 
тільки кількість фермерських господарств, а набагато 
більше – ініціативу? Чому влада нас не бачить і не чує?

О. Ч.: Відповідаючи на попереднє питання, я вже 
торкнувся цієї проблеми, але вона варта того, щоб наго-
лосити на ній ще раз. Здавна відоме правило «розділяй 
і владарюй», ним завжди успішно користувалися мож-
новладці. Широко практикують його й нинішні політи-
ки. В результаті впливу цього чинника на керівництво 
АФЗУ наша Асоціація відсторонилася від спільної з 
іншими аграріями політичної боротьби, зосередившись 
лише на союзі (звичайно ж, тимчасовому й хиткому) з 
ВО «Батьківщина». У Верховній Раді немає наших лю-
дей, які б лобіювали інтереси фермерів. Відтак фермери 
на поклик І. Томича ще по інерції збираються під Вер-
ховну Раду, але все частіше їх видно під прапорами ін-
ших політичних сил. Я вважаю, що пора вже всі громад-
ські рухи й партії аграрного спрямування об’єднувати 
в одну потужну силу, разом долати виборчий бар’єр і 
диктувати владі свої умови. Бо це умови не політиканів, 
а годувальників народу.

Кор.: Фермери і місцева влада: союзники чи суперни-
ки? Чому фермери не йдуть у владу?

О. Ч.: Розумні фермери завжди знаходять спільну 
мову з місцевою владою. Втім, це зовсім не важко, адже 
справжня влада на селі належить сільгоспвиробникам, 
а не виборчим органам. Фермеру не личить ховатися за 
виразом «моя хата скраю». Історія вчить, що такі хати 
завжди палали першими. Чим більше фермер допомагає 
сільській громаді у вирішенні її проблем, активно втру-
чається в її життя, тим більше у нього шансів на успіх. В 
тому числі й на майбутніх виборах. Я так роблю, і упев-
нено збираюся балотуватися в народні депутати. Не для 
того, щоб надбати собі певних привілеїв, а для активної 
роботи, для боротьби за щасливу Україну, в якій жити-
муть мої нащадки.

Кор.: Ваші побажання фермерам і Україні.
О. Ч.: Фермерам і Україні я хочу побажати мирного 

неба над головою, терпіння, здоров’я, наснаги, натхнен-
ня, злагоди і добробуту в кожну оселю.

Спілкувався Володимир Майський


