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РЕЙДЕРСТВУ – СТОП!
В Україні настали такі 

часи, що кожен сільський го-
сподар повинен чітко знати не 
тільки як вирощувати врожаї, а 
ще й як захистити себе та своє 
майно від ганебного явища, 
котре отримало назву рейдер-
ства. Чимось таким ніби ро-
мантично-піратським віє від 
цього слова, але суть його це 
не міняє: рейдерство (від англ. 
raid - наліт, набіг) фактично є 
організованою злочинністю, 
бандитизмом, і скоює свої 
злочини на службі у нечисто-
го капіталу під прикриттям 
корумпованих чиновників у 
мундирах правоохоронних 
органів. Про це йшла мова на 
прес-конференції АФЗУ «Рей-
дерству – стоп». 

Матеріал на сторінці 2 
видання.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
до фермерів, селян, співвітчизників

(напередодні 26 річниці Незалежності 
України).

Шановні побратими, співвітчизники, наближається 
осінь, а з осінню повертаються народні обранці із за-
кордонних „округів”, розпочинається черговий полі-
тичний сезон, але на відміну від минулих років пропала 
істерія з розпродажу українських чорноземів, не чутно 
слово емфітевзис, як афери тисячоліття з продажу укра-
їнських земель.

Що ж трапилось?
Ми разом відвернули загрозу розпродажу України, 

ми разом не допустили впасти в прірву стихії під наз-
вою „ринок землі”. Це результат багаторічної боротьби 
АФЗУ разом з громадськістю, агарними асоціаціями та 
політичними партіями, які підтримували нас.

Хочу низько вклонитись кожному, хто боровся, ві-
рив, і підтримував наші акції протесту, селянські віче, 
страйки, мітинги, блокування шляхів. Особливо вдяч-
ний політичним партіям ВО „Батьківщина” та ВО 
„Свобода”, які підтримали Всеукраїнський референдум 
щодо недопущення розпродажу українських чорнозе-
мів, ініційований АФЗУ. Я вдячний всім, хто послідов-
но, спільно з нами, вели боротьбу за рідну землю, за 
Україну. Ми разом відвернули трагедію.

Сьогоднішня пауза – шанс об’єднатися і захистити 
Україну від ворога на Сході, вирвати її з кайданів бід-
ності, злодійства, корупції, лицемірства. Зберегти село 
і фермерство, як форпости нації. Цього можна досягти 
шляхом „заселення” рідної землі працьовитими хлібо-
робами, патріотами, фермерами.

Продовження на сторінці 2 видання

ЯК СЕЛИЩНИЙ 
ГОЛОВА ВИЖИВАЄ 

ДОБРАНИЧІВСЬКОГО 
ФЕРМЕРА

27 липня 2017 року мешканці села Добраничівка 
Яготинського району що на Київщині збиралися у міс-
цевому клубі щоб вирішити подальшу долю фермер-
ського господарства «Родолад» та двох сотень корів 
єдиної ферми разом з працівниками.

Ініціював це зібрання сам голова господарства 
Бутенко Олександр, бо дальше терпіти «козні» місце-
вого голови у нього не було ніякого бажання, та й корів 
уже важко прогодувати на залишках землі, ще не віді-
браних місцевим «владикою».

Матеріал про «війну» селищного голови з місцевим 
фермером читайте на сторінці 3 видання.

ЧИ ВИРІШИТЬ 
«КОНЦЕПЦІЯ» ПРОБЛЕМИ 

ФЕРМЕРСТВА УКРАЇНИ?
Пішов третій місяць спільної роботи робочої групи 

при Кабінеті міністрів України на чолі з Першим ві-
це-прем’єр-міністром Степаном Кубівим та представ-
никами Асоціації фермерів та приватних землевласни-
ків України по розробці проекту Програми підтримки 
розвитку фермерських та особистих селянських гос-
подарств, яка пізніше трансформувалася в Концепцію 
розвитку фермерських господарств та сільськогоспо-
дарської обслуговуючої кооперації на 2018 - 2020 роки.

Познайомитися з основними положеннями проекту 
Концепції можливо на сайті www.farmer-ukr.com

26 РОКІВ 
БОСОНІЖ 

ПО СТЕРНІ
26 років ми будуємо Не-

залежну Україну… Разом з 
нею розбудовується і фер-
мерство, яке бачило в різ-
ні часи цього періоду різне 
ставлення до себе з боку 
держави. Але здається що 
за цей період жодна влада 
так і не зрозуміла, що мета у 
нас одна – побудова вільної, 
незалежної Української Дер-
жави. Що думають з цього 
приводу фермери – читайте 
на сторінці 3 видання.

ОЛЕКСАНДР 
ДМИТРУК: 
ПРОСТО, 

НАДІЙНО, 
ЕФЕКТИВНО!

Зі своїм баченням шля-
хів розбудови низової ланки 
АФЗУ ділиться голова Чер-
няхівської районної Асоціації 
Олександр Дмитрук. Матері-
ал на сторінці 7 видання.

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,УКРАЇНО!

ДПЗКУ – 
НАДІЙНИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 
ПАРТНЕР

ВІТЧИЗНЯНИХ 
ФЕРМЕРІВ

Матеріал на сторінці 5 
видання.
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РЕЙДЕРСТВУ – СТОП!

Президент АФЗУ Іван Томич на цій прес-конферен-
ції, що відбулася 3 серпня 2017 року, наголосив: «Протя-
гом першого півріччя нинішнього року АФЗУ отримала 
570 заяв від фермерів, на господарства яких були здійс-
нені рейдерські атаки. Регіоном, де зафіксовано най-
більше випадків рейдерського захоплення фермерських 
господарств, виявилася Кіровоградщина. На другому 
місці – Херсонщина, третю сходинку займає Вінницька 
область, на четвертій поки що – Дніпропетровщина. Це 
те, що нам відомо. Вважаємо, що насправді випадків на-
багато більше».

За словами Івана Федоровича, господарі багатьох 
фермерських господарств бояться повідомляти про ата-
ки рейдерів. Чому ж так? Насамперед тому, що агробіз-
нес, особливо малий і середній, став тим ласим шмат-
ком, який особливо приваблює зловмисників. Незва-
жаючи на ряд заходів, які провела АФЗУ: конференції, 
збори, селянські віче, акції протесту на захист фермерів, 
надання інформаційно – правової допомоги фермерам.  
Нещодавно виповнився рік з часу створення Антирей-
дерського комітету при Асоціації фермерів та приват-
них землевласників України для протидії рейдерським 
захопленням фермерських господарств. За цей період 
Антирейдерським комітетом та силами громадськості 
вдалося відбити сотні рейдерських нападів та зберегти 
ряд господарств.

У Верховній Раді з ініціативи АФЗУ прийнято анти-
рейдерський закон № 1666-VII від 06.10.2016 р. «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення державної реєстрації прав на неру-
хоме майно і захисту прав власності» та прийнята відпо-
відна Постанова КМУ № 806 від 09.11.2016 р.

Однак ситуація сьогодні залишається однією із най-
більш проблемних в житті українського фермерства. 
Механізм рейдерських захоплень стає все цинічнішим 
по відношенню до фермерів – від наскоку «гопників» на 
одному комбайні до розбійницьких нападів озброєних 
банд на фермерські господарства.

Під  рейдерством у агросфері юристи зазвичай ро-
зуміють різні процеси, мета яких одна – заволодіти зе-
мельними ділянками, які обробляє інше підприємство, 
або ж зібрати на них урожай. Для досягнення цієї мети 
використовують різні способи, найчастіше такі:

Силовий – дії по недопущенню аграрія до своїх полів 
у періоди посівної кампанії або збору врожаю. Для цього, 
як правило, використовують найманих «тітушок» та підку-
плених заздалегідь провокаторів з місцевих селян, які тим 
чи іншим чином блокують робочий процес. При цьому дії 
рейдерів часто «кришують» на рівні району чи області, а 
іноді й вище. Зрештою, аграрій мусить усвідомити, що він 
приречений або домовлятися зі своїми кривдниками, або 
застрягнути в роках безнадійної процесуально-судової тя-
ганини. Прикладами тому є справи фермерів Кузука з Оде-
щини та Бойченка з Житомирщини.

Документальний – маніпуляції з правом на оренду 
земельних ділянок та правом власності на господарство. 
Їм сприяє неналежне оформлення орендних відносин, 
чим дуже часто «грішать» українські фермери. Іноді до-
говори оренди землі навіть не проходять процедуру дер-
жавної реєстрації, оскільки відсутні кадастрові номери 
і немає бажання витрачатися на правильне оформлення 
орендних відносин. А без державної реєстрації договір 
не є дійсним, про це Верховний Суд України нагадав 
своєю постановою у справі № 6-643цс16 від 13 червня 
2016 року.

На жаль, про подібні вимоги законодавства селяни 
чомусь забувають, а рейдери вправно цим користують-
ся. Так, наприклад, однією з поширених схем «віджи-
мання» прав на землю у фермерів та інших агропідпри-
ємств є так звана подвійна реєстрація. До 1 січня 2013 
року діяв порядок, за яким державну реєстрацію догово-
рів оренди землі здійснювали органи земельних ресур-
сів. З 1 січня 2013 року до 1 січня 2016 року реєстрацію 
проводили реєстраційні служби при районних управлін-
нях юстиції. А з 1 січня 2016 року, відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав  на 
нерухоме майно та їх обтяжень», ще раз було змінено 
не тільки суб’єктний склад  реєстраторів (дозволили 
проводити реєстрацію права оренди не лише держав-
ним реєстраторам, а й нотаріусам), а й саму процедуру 
державної реєстрації прав на землю. Типові приклади 
– фермерські господарства «ДАР» з Дніпропетровщини 
та СФГ «НИВА – 1» що на Київщині.

Окрім типового рейдерства, на думку учасника 
прес-конференції Григорія Наконечного, фермера, го-
лови Баришівської АФЗ Київської області, існує ще 
й екологічне рейдерство, коли агрохолдинги, и і інші 
сільськогосподарські підприємства, використовують 
неконтрольовані методи внесення добрив та ЗЗР, інколи 
сумнівної якості та походження. Ці «яди» потрапляють 
на людські оселі, на подвір’я з домашніми тваринами, в 
водойми та на голови дітей, викликаючи хронічні захво-
рювання, майбутні патології та фізичне знищення сіль-
ської поселенської мережі.

Держава виявилася неспроможною захистити сво-
їх годувальників, відтак по всіх областях шириться 
громадський рух за створення місцевих фермерських 
формувань (читай загонів) для самооборони від рей-
дерських атак. Іван Томич також повідомив про те, що в 
країні працює мережа обласних антирейдерських шта-
бів АФЗУ, окрім яких планується створення і регіональ-
них. «Маємо регіональні загони, деякі з них понад 100 
осіб, озброєних в законний спосіб, які мають досвід за-
хисту фермерських господарств» - сказав він.

І все-таки: як захистити своє господарство від рей-
дерських атак? Відповідь проста: чітко дотримуватися 
законодавства у питаннях оформлення та реєстрації 
договорів оренди землі. Це убезпечить принаймні від 
одного з видів рейдерства. Що ж стосується можливо-
го силового сценарію, його передбачити практично не-
можливо. Проте, якщо з документацією все гаразд, суд 
рано чи пізно стане на ваш бік. Розібратися в земельно-
му законодавстві непросто, тож зберегти свій земельний 
банк, час та гроші допоможе кваліфікована юридична 
допомога. Звичайно, якщо Ви не переконаний послідов-
ник Закону Кольта. Але і цей варіант досить проблем-
ний: чи не втягнуться фермери в кровопролитні кон-
флікти замість того, щоб сіяти й збирати пшеницю? Чи 
зрозуміють селян Гарант Конституції та законодавці? 
Чи визначаться, нарешті, працівники правоохоронних 
органів, кому мають служити? Час покаже, як воно буде.

Підготував Володимир Майський 

РЕГІОНАЛЬНІ ШТАБИ ДЛЯ НЕДОПУЩЕННЯ РЕЙДЕРСТВА

На звернення Асоціації фермерів та приват-
них землевласників України на своєму засіданні 9 
серпня 2017 року Кабінет Міністрів України вирі-
шив створити оперативні штаби в регіонах спільно 
з обласними державними адміністраціями (ОДА), 
територіальними підрозділами МВС, Держгеока-

дастру, Мін’юсту та аграрними 
асоціаціями для недопущення 
незаконних захоплень врожаю і 
землі у фермерів.

Цю пропозицію вніс Міністр 
юстиції Павло Петренко і вона 
була підтримана Прем’єр-міні-
стром України Володимиром Грой-
сманом та в цілому всім Урядом. 
Згідно постанови голови ОДА по-
винні будуть інформувати Кабмін 
кожні два тижні про оперативну 
ситуацію в їх областях.

З цього приводу 11 серпня в 
Укрінформі відбулася прес-кон-
ференція за участі Олена Сукма-
нової - заступника міністра юс-
тиції України з питань державної 
реєстрації та керівників профіль-
них аграрних Асоціацій.

За інформацією Олени Сукманової у Міністер-
стві юстиції обговорюють питання щодо удоскона-
лення законодавства стосовно підвищення профе-
сійності та відповідальності державних реєстрато-
рів. За її словами, якщо будуть внесені відповідні 
зміни в законодавство, то стане складніше отрима-

ти акредитацію державного реєстратора, а також - 
треба буде довести, що людина, яка хоче обійняти 
посаду державного реєстратора, справді має юри-
дичну освіту, а не «папірець про неї».

До цієї законодавчої ініціативи вона пообіцяла 
залучати і громадські організації.

Також заступник міністра повідомила, що Мі-
нюст очікує відповіді від правоохоронних органів 
з приводу направлених понад 20 звернень, що сто-
суються рейдерства.

Вона наголосила, що за інформацією місцевих 
органів влади, справи, які направлені за ініціативи 
Міністерства юстиції, це «така собі крапля в морі 
інших справ, які порушені за ініціативою власни-
ків, орендарів і фермерських господарств.

Президент АФЗУ Іван Томич повідомив, що 
лише за нинішній рік Асоціація отримала понад 
500 звернень та повідомлень про факти рейдер-
ського захоплення господарств, землі, врожаю та 
сільськогосподарської техніки і це змусило орга-
нізацію створити подібні антирейдерські штаби по 
всій Україні і він сподівається на тісний контакт і 
співпрацю їх зі штабами, що створені за ініціативи 
Мінюсту. Спільними зусиллями буде набагато лег-
ше здолати це ганебне явище.

Прес-служба АФЗУ

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
до фермерів, селян, співвітчизників

(напередодні 26 річниці Незалежності України).
Сформувати фермерський устрій не словом, а ділом.
Але вже в новітній історії Україні чи не найголовні-

шим здобутком на селі є фермерство, роботящі руки од-
ноосібників та ті, хто став на шлях сімейного фермер-
ства. Сьогодні слово фермер звучить гордо, його вико-
ристовують навіть ті, які цього не гідні. 

Загальносуспільне визнання фермерської ідеї вкарбо-
вано нами усіма в історію новітньої України.
Пригадаймо, як було в 90-ті, багато боялись вимовляти 
слово фермер, навіть перший наш закон мав назву селян-
ські (фермерські) господарства.

 Це відбувалося завдяки Вам, першопрохідцям, акти-
вістам, фермерам - патріотам. Ми збудували майже на 5 
млн. га Європейський фермерський устрій в Україні.

Всього цього досягла невелика кількість мирних лю-
дей, адже найчисельніша наша громада була сформована 
лише в 2008 році (всього 44 тисячі фермерських госпо-
дарств).

Сьогодні Україні потрібен фермерський клас в 
півмільйона господарств. Це справжній захист землі від 
злодіїв і загарбників. Це інструмент збереження землі і 
нації для майбутніх поколінь, це збереження душі і серця 
України, мови, культури, традицій, генетики, нашої ав-
тентичності, Християнської Віри.

Дорогі побратими, фермери! Я звертаюсь до Вас з 
усвідомленням, що ми повинні стати організаторами і 
провідниками цієї ідеї. Одночасно і будівничими країни, 
в якій будуть заможно жити наші нащадки і з гордістю 
згадувати нас.

Що для цього треба! 
Перше. Об’єднатись та об’єднати суспільство на 

основі мети захисту рідної землі, де в основі є фермер-
ський сімейний устрій.

Друге. Об’єднавшись, заставити владу служити на-
роду, а не олігархам. А якщо вони проти – нехай ідуть 
геть!

Третє. Створити умови для розвитку фермерства в 
усіх його проявах підприємництва, кооперації.

Протягом 5 років необхідно створити 500 тисяч сі-
мейних фермерських господарств. Це мільйони нових 
робочих місць в країні, це переробка і зберігання про-
дукції, особливо тваринницької, овочевої, садової, орга-
нічної. Це інвестиції в машинобудівну, харчову, хімічну, 
будівельну, транспортну галузі країни, це доступні і без-
печні продукти для громадян, це повернення з міст і за-
рубіжжя наших співвітчизників до рідної землі та оселі, 
наповнення національного бюджету та бюджетів місце-
вих громад. Це вигнання загарбників з нашої землі.

І це необхідно почати робити цієї осені в результаті 
проведення районних і обласних конференцій із залучен-
ням всіх патріотичних суспільних сил, цей рух повинен 
об’єднати Схід і Захід, Південь і Північ і стати загально-
національним об’єднуючим рухом захисту рідної землі і 
України.

В нас є один вибір - проаналізувати минуле і об’єд-
навшись збудувати майбутнє - це наш пам’ятник героям 
минулого і сьогодення. І це залежить тільки від кожного 
з нас.

Разом ми сила! Разом ми переможемо!
Буде фермер – буде село, буде село – буде Україна!

З Богом за рідну землю і Волю!

Президент Асоціації фермерів та приватних
землевласників України

Співголова Комітету захисту рідної землі   Іван Томич
(Від редакції: прочитав – передай іншому!)
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26 РОКІВ БОСОНІЖ ПО СТЕРНІ
Кожен українець, який 26 років тому став на до-

рогу фермерства, уявляв собі, що в Незалежній Укра-
їні фермерське щастя – не за горами, що до нього 
неодмінно приведе хліборобська праця. На практиці 
ж виявилося, що омріяне щастя – це міраж на гори-
зонті, що примарно видніється за скошеним полем, 
а йти до нього потрібно по стерні, та ще й босо-
ніж. Проте навіть це не злякало наших побратимів, 
адже кожен розумів, що дорога до щастя не буває 
легкою, її потрібно вистраждати. Не знали тоді, 
що страждати доведеться надто довго і без надії на 
краще майбутнє…

Василь Бурлака, ветеран фермерського руху 
і один із фундаторів АФЗУ, в розмові з нашим корес-
пондентом підкреслив:

Сьогодні склалася ситуація, коли фермерство як 
суспільне явище наблизилося до свого Рубікону. За 
ним – або перемога, або смерть. Ставити питання так 
гостро змушує патова позиція, в якій опинилася наша 
Асоціація. Я з гордістю пригадую ті часи, коли перші 
особи держави мали за честь бути запрошеними на 
наші з’їзди. Нас бачили, нас чули, нас поважали, до 
нашої думки прислухалися. А тепер влада дуже швид-
ко збагнула, що АФЗУ протягом останніх років більше 
втратила, ніж здобула: кількість фермерських госпо-
дарств неухильно зменшується, на зміну фермерам-ве-
теранам не поспішає молодь. Ідея створення кількасот 
тисяч сімейних ферм потонула в балаканині. Слів ба-
гато, а роботи немає. І це навіть при наявності потріб-
ного закону і підтримки відповідного комітету Вер-
ховної Ради. Фермери неохоче йдуть у владу, їх мало 
навіть у районних Радах, а в Парламенті практично 
немає наших людей, які б лобіювали інтереси ферме-
рів. Ми не маємо чіткої стратегії подальшого розвитку 
фермерського руху. Зокрема – з питань співпраці (чи 
навпаки – боротьби) з профільним міністерством та 
урядом. У тому числі з правоохоронними структурами, 
які нині мовчки спостерігають за рейдерськими ата-
ками на фермерів. Столична Асоціація не має засобів 
для створення і утримання на пристойних зарплатах 
своєї дирекції, газети, оренди нормального офісного 
приміщення. Я бачу причину такої кризи в тому, що 
в регіонах своєрідно сприймають ідеї децентраліза-
ції: обласні АФЗ стають все більш схожими на курені, 
фактично відокремлені від АФЗУ; районні АФЗ майже 
не працюють, існуючи лише на папері. Газета «Вісник 
Фермер України» не має засобів для нормального існу-
вання і змушена займатися заробітчанством, аби вижи-
ти. Ми не працюємо з молоддю, не дбаємо про майбут-
ніх фермерів, не допомагаємо їм. Про наш славнозвіс-
ний Фонд навіть говорити ніяково, адже його гаманець 
майже порожній, та ще й копійки в ньому рахують не 
на місцях, а в Києві. Ось така децентралізація!

Зараз, коли Україна наближається до нових виборів, 
фермерам потрібно не галасувати, а діяти, причому рі-
шуче. Ми повинні підтримати лише таку владу, яка зні-
ме зашморг із фермерської шиї, захищатиме сільських 
трудівників. Влада повинна зрозуміти, що люди вихо-
дять на майдани не тому, що їм не подобається особа 
президента чи прем’єра. Народ вимагає такої держави, 
котра стала б територією Закону - справедливого і єди-
ного для всіх, без будь-яких винятків. Як би не важко 
доводилося фермерам, ми не залишимося осторонь і 
не уникнемо цієї боротьби. Адже Україні потрібні не 
косметичні псевдореформи, якими можна хіба що за-

милити очі закордонним доброчинцям, а справжні сус-
пільно- економічні перетворення на державному рівні. 
Злочинний Гордіїв вузол, утворений в результаті спле-
тіння влади, судової системи і криміналітету, необхідно 
розрубати, причому якомога скоріше, доки ці злочинці 
не розрубали на шматки нашу Україну і не втекли за 
кордон, прихопивши народні гроші.
Микола Бойченко, фермер із Житомирщини:

Головна проблема фермерів полягає в постійному 
страхові… перед власною державою. Ми не можемо 
мати впевненість у тому, що не прийдуть чергові «бла-
годійники» і не заберуть плоди нашої праці. Адже під 
склепінням Верховної Ради все частіше озвучуються 
такі фантастичні законопроекти, що зовсім позбавлені 
здорового глузду. Особливо, коли йдеться про запрова-
дження ринку сільськогосподарських земель. В умовах 
повної відсутності жодних законних запобіжників, зо-
крема в частині максимальної площі в одних руках чи 
рівня мінімально допустимих цін, а єдиним обмеженням 
передбачається лише можлива заборона на володіння 
землею іноземцям. Це буде не ринок, а всеукраїнський 
грабіж, який не обійдеться без громадянської війни, про 
яку так мріють наші вороги.

200, 500 чи 1000 гектарів в одні руки – таку кіль-
кість землі здебільшого пропонують продавати різного 
роду «експерти», які навіть не знають, як та земля пах-
не. Інші лицемірно піклуються про створення сімейних 
ферм, основною підвалиною яких має стати умова, що в 
господарстві працюватимуть лише члени однієї родини. 
Порівнявши ці постулати, можна легко зрозуміти схему, 
до якої вони ведуть: будуть створюватися фіктивні бага-
толюдні родини, а на їх базі «сімейні» ферми, де на кож-
ного припадатиме, скажімо, по 200 га землі, а загальна її 
площа не матиме обмежень. Чи буде ця земля обробля-
тися й приносити прибуток державі чи ні – чиновникам 
байдуже. Їх навіть не цікавитиме, чи та багатолюдна 
«сімейна ферма» ще існує і чим займається. Головне, 
що папери будуть справні, і власна кишеня відчує при-
ємний куш. Натомість на селі швидко почнеться переті-
кання власності від менш ефективних власників, тобто 
пайовиків, близько 70% яких жодного разу фізично не 
були біля свого паю, до більш ефективних – великих 
аграрних формувань. А ті, на кого сьогодні кивають по-
пулісти, тобто фермери, з цього процесу випадуть, так 
і не утворивши «середньої ланки сільгоспвиробників», 
оскільки не зможуть конкурувати з олігархами в доступі 
до фінансового ресурсу для викупу землі. На мою дум-
ку, краще встановити таку норму: 20 чи 30 гектарів про-
давати в одні руки, причому людям, яких місцеві селяни 
знають і яким довіряють. Наприклад, власнику сільсько-
го магазину чи лікарю, які лише разом із родинами здат-
ні зібрати необхідні суми. Такі родини зможуть «старту-
вати» з сумарного наділу 100 чи трохи більше гектарів, 
що буде цілком достатнім для того, щоб усі були зайняті 
й мали пристойний дохід. Держава ж повинна контро-
лювати, щоб земля експлуатувалася правильно, з дотри-
манням сівозмін та інших агротехнічних норм.

Свого часу ми, фермери, дуже прагнули отримати 
можливість придбати землю, але влада цілком розум-
но тоді ввела мораторій, щоб не допустити хаосу. Мо-
раторій був введений 2000 року, потім продовжувався 
парламентом 7 разів. Головною причиною його продов-
ження Верховна Рада називала необхідність підготувати 
законодавчу базу для введення вільного ринку сільгосп-
земель, проте після чергового голосування депутати 
палець об палець не вдарили, аби цю базу створити. В 

таких умовах краще зберегти мораторій, доки не доче-
каємося нормальної влади. 

Інакше не тільки фермерам, а й Україні, як сувере-
нній державі, прийде кінець. Тому сьогодні не можна 
мовчати, потрібно пояснювати селянам-пайщикам, що 
не слід продавати землю, бо після цього у них вже не 
залишиться нічого, а їхні власні голодні життя нікому 
не потрібні.

Користуючись нагодою, бажаю всім українцям ви-
тримки, терпіння й мудрості. Особливо коли йдеться 
про землю.
Ярослав Янишин, фермер, заступник голови 
Асоціації фермерів Львівської області:

На мою думку, те, що зробила влада з селом за 26 
років Незалежності України, є великим гріхом, а інша 
оцінка – це злочин. Фермери небезпідставно констату-
ють, що перші особи від влади не дуже турбуються і 
мало знають про реальне становище справ на селі. Го-
ловна мета чиновників – якомога довше утриматися при 
владі, головним чином для реалізації своїх власних ін-
тересів та вигод.

На тлі загальних соціально-економічних проблем, 
що присутні в нашій державі, більшість можновладців 
почуваються комфортно та, м’яко кажучи, безбідно, на 
відміну від решти громадян України. Одна надія на не-
байдужість людей та їх правильний вибір до органів се-
лищних, районних та обласних рад.

АФЗУ повинна рішуче протистояти різного роду 
спритникам, які вдало лобіюють і використовують про-
грамну фінансову підтримку аграрного сектору дер-
жавою, чим практично не можуть скористатися малі 
фермерські господарства. Фермери ніби й мають Дер-
жавний фонд підтримки, але кошти можуть отримати 
лише одиниці через складність забезпечення кредиту 
заставою, відсутність повної інформації про суми ко-
штів та періоду подачі документів для оформлення. Для 
прикладу, ще в дев'яностих роках дрібний фермер мав 
змогу брати участь у кожній із програм, які пропону-
валися державою, бо все вирішувалося на місцевому 
рівні. А тепер, попри всі розмови про децентралізацію, 
малі фермерські господарства залишилися відкинутими 
від державних програм підтримки. 

Отже, вважаю, що перспективи розвитку села через 
розвиток фермерських господарств в ситуації, що скла-
лася, будуть мізерними. Щоб змінити це становище на 
краще, не тільки самі фермери повинні виборювати своє 
право на повноцінне існування, а й очищена влада різ-
них рівнів повинна змінити своє ставлення до виробни-
ків сільськогосподарської продукції. Сподіваюся, що всі 
ми, від малого до великого, прикладемо свою мудрість 
та зусилля для порятунку й розвитку кожного села та 
України в цілому, у такий непростий напружений, вирі-
шальний для всіх час

Від редакції: Користуючись нагодою, вітаємо всіх 
селян з Днем Незалежності й закликаємо: єднайтеся, 
тримайтеся біля потужних фермерів. Вони вросли ко-
рінням у рідну землю, і тільки вони можуть і мусять ре-
ально підтримати сільську громаду, порятувати село. А 
роль влади полягатиме в тому, щоб допомогти селянам  
відчути себе побратимами не тільки під час пікетування 
Верховної Ради чи Кабміну, а і в повсякденному сільсько-
му житті. Коли скликають людей на толоку, не ділять 
на бідних і багатих, а приймають кожного, хто хоче 
працювати. Тож бажаємо всім селянам бути заможни-
ми й дружними, а Україні – сильною й незалежною.

Підготував Володимир Майський

ЯК СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА ВИЖИВАЄ ДОБРАНИЧІВСЬКОГО ФЕРМЕРА

Чому так раптово незлюбив господаря місцевий 
представник влади важко зрозуміти. Адже Олександр у 
2014 році «підняв» майже зруйновану ферму, дав робо-
ту людям, справно платить податки, підтримує соціаль-
ну сферу, виділяє кошти на потреби сільської громади. 
Чого ще потрібно?

То ж і вирішив фермер зібрати людей, прозвітува-
ти про свою роботу, заслухати звіт селищного голови 
про те, на що були витрачені фермерські кошти та дати 
можливість людям прийняти правильне рішення – іс-
нувати дальше фермі, чи корів під ніж, а працівників 
по домівках?

Редакція газети вирішила не залишати осторонь цей 
факт і відрядила на це зібрання свого представника. 

Не залишилася ця подія і по за увагою голови Асоціа-
ції фермерів Яготинського району Анатолій Борисович 
Бойко та начальник управління АПР Малюга Василь 
Іванович. Підтримати колегу приїхав і голова Баришів-
ської районної АФЗ, фермер Григорій Наконечний.

Перед початком зібрання я спробував поспілкувати-
ся з селищним головою Михайлом Пуциком та дізнатися 
– в чому причина такої нелюбові до фермера Бутенко? 
Але окрім голослівних заяв та пустих тверджень, що все 
тут в селі тримається на його плечах, а йому особисто 
державницькими турботами не вистачає часу навіть на 
власному подвір’ї лад дати, я не почув. А на запитан-
ня – «Ну знищете ви фермера Бутенко, виріже він всю 
скотину та розпустить працівників, відповідно і податки 
платити не буде, і коштів на соціальну сферу давати не 
буде. Вам від цього краще стане?» - у відповідь лише 
мовчання.

До речі, за минулий рік господарство «Родолад» 
заплатило податків у загальній сумі на 196 268,0 грн. 
, а цього року – вже 108 800,00 грн. Окрім того, осо-
бисто Олександр Бутенко неодноразово надавав кошти 
сільському голові на потреби громади  - за останній рік 
майже 44 000 гривень. А останній його меценатський 
внесок – придбання костюмів сільському ансамблю пе-
ред св’ятом Івана-Купала майже на 18 тисяч гривень. Як 
говорять місцеві жителі це й стало головною причиною 
початку наїздів на фермера – кошти пішли напряму на 

костюми, оминаючи руки самого голови.
А те зібрання селян повністю було на стороні фер-

мера Бутенка і періодично з залу лунали заклики: «Від-
стань від Бутенка, не заважай йому працювати». Міс-
цева поетеса навіть з цього приводу написала вірша на 
підтримку Олександра (Від ред.: отримаємо від неї доз-
віл – надрукуємо).

Мабуть забув сільський голова, що підтримка соці-
альної сфери, допомога школі, громаді – це не обов’я-
зок, це доброта душі та соціальна відповідальність. 
Головний обов’язок фермера, як і любого підприємця 
– забезпечувати виробничий процес, вчасно платити до-
стойну заробітну плату працівникам та сплачувати по-
датки у державну казну. Все це фермер Бутенко виконує 
сповна. То ж і ми, редакція газети та Асоціація ферме-
рів, як і громада села, фермера Бутенка в обіду не дамо.

Але у нас виникає безліч запитань. Чи державниць-
кий підхід у місцевої влади до фермера, можливо чи не 
єдиного платника податків на селі? Хто брав у селян по 
6 грн. за скошений тюк трави з не розпайованих лугів? І 
чому вони ще й досі не розпайовані?

А господарство у Бутенка і справді хороше, корови 
– хоч картини пиши. І краєвиди з літнього табору – не-
наче в Австрійських альпах. Відразу видно, що душа у 
господаря болить і за людей, і за тварин.

Михайло Данкевич,
для газети «Вісник Фермер України»
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БАКТЕРІЇ ДЛЯ ОЗИМИХ

На сьогодні особливо актуальними і найбільш 
затребуваними є технології вирощування озимих 
культур (пшениці, ячменю, ріпаку) із застосуванням 
біопрепаратів. Саме це дає можливість найкраще 
підготувати рослини до перезимівлі та розкрити 
сортовий потенціал кожної сільськогосподарської 
культури з метою отримання вищої продуктивності 
посіву та якісних показників продукції що веде до під-
вищення рентабельності.

Кілька останніх років показали тенденцію до того 
що в осінньо-зимовий період великі площі посівів 
озимих потерпають від несвоєчасного входу в зиму та 
вимерзання. Для підвищення зимостійкості посівів, 
культурні рослини повинні сформувати, до входження 
в зиму, не лише потужну кореневу систему - зернові по-
винні досягти відповідного показника кущення, а ози-
мий ріпак має сформувати потужну кореневу шийку з 
точкою росту, яка не знаходиться на великій відстані від 
поверхні землі. Основна умова для досягнення цих по-
казників – забезпечення оптимальних умов росту та роз-
витку в осінній період, що дає можливість накопичити 
максимально можливу концентрацію в клітинах рослин 
асимілятивних речовин, які дають можливість рослині 
замерзати, але не вимерзати. Також не менш важливим 
фактором успішної перезимівлі озимих культур є під-
вищення стійкості та захист від хвороб, які атакують їх 
з моменту проростання і аж до відновлення вегетації. 
Всього цього можна досягти покращивши загальний об-
мін речовин провівши відповідні технологічні заходи. 
Шляхів для цього на часі є багато – одним з сучасих та 
продуктивних є мікробіологічний. Цей шлях полягає в 
створенні мікробно-рослинного співтовариства, завдя-
ки оздоровленню ґрунту, передпосівній обробці насіння 
озимих культур спеціальними мікробними біопрепара-
тами. Заселяючи рослини, мікроорганізми вмикають по-
тужний механізм постачання в їй необхідних елементів 
живлення, стимуляторів розвитку кореневої і листкової 
систем, та доповнюють дію, а подекуди й заповнюють 
прогалини в роботі засобів захисту від хвороб насіння 
та сходів в осінній та зимовий періоди.

Компанія «БТУ-Центр», український виробник мі-
кробіологічних препаратів, розробили власні рекомен-
дації щодо інтенсифікації технологій вирощування ози-
мих культур.

Готуємо ґрунт до посіву.
Програма «Родючий ґрунт»

Мікробіота ґрунту має найбільше значення для ве-
гетуючих рослин, адже до її складу входять не лише ко-
рисні мікроорганізми – її основною складовою є велика 
кількість патогенних мікроорганізмів, які спрямовані на 
знищення організму рослини. Корисні мікроорганізми 
розкладаючи рештки кореневої системи, післяжнивні 
рештки, гній, сидерати, тощо, підвищують вміст у ґрун-
ті гумусу, рухомих сполук азоту, фосфору, калію, інших 
елементів. У результаті їх діяльності в ґрунті утворю-
ються речовини біологічного походження, які мають 
властивості біокаталізаторів – ферменти, вітаміни, віль-

ні амінокислоти, регулятори росту рослин, які активізу-
ють ростові процеси, підвищують стійкість до фітопато-
генних мікроорганізмів (Мал. 1)

Основним видом продуктів для відновлення родю-
чості ґрунту та його оздоровлення є лінійка біодеструк-
торів від компанії «БТУ-Центр». Отже, оброблені біо-
деструкторами рослинні рештки та ґрунт, забезпечують 
кращі умови для схожості насіння, закладання потужної 
кореневої системи озимих культур, оптимізації корене-
вого живлення азотом, фосфором, калієм та іншими не-
обхідними елементами.

Безумовно, все це відіграє позитивну роль у фор-
муванні необхідних захисних факторів та перези-
мівлі  рослин, що також позитивно позначається на 
кінцевому результаті урожайності культур, якості 
продукції, економії витрат на мінеральні добрива 
та засоби захисту рослин, одержання очікуваного 
прибутку.

Технологія з застосуванням Біодеструктора стерні 
Екостерн включає обробку біодеструктором подріб-
неної соломи і стерні після збирання культури за до-
помогою обприскувача з наступною заробкою в ґрунт 
дисковим агрегатом на глибину 8 - 10 см, або плугом 
на глибину не менше 15 - 18 см. Післяжнивні рештки 
пізніх ярих (кукурудза, гречка, соняшник) попередньо 
подрібнюються за допомогою подрібнювачів.

Норма внесення препарату становить: для зернових 
хлібів першої групи, зернобобових, крупяних культур та 
сидератів – 1,0 -1,5 л/га, для кукурудзи, сорго, соняшни-
ку – 1,5 – 2,0 л/га. Вилив робочої рідини – 200 - 300 л/га. 
За умов недостатньої вологи в ґрунті період деструкції 
дещо подовжується.

Внесення Біодеструктора стерні «Екостерн» не має не-
гативного впливу на насіння, препарат діє тільки на пож-
нивні рештки. Сівбу на полях, де вносився біодеструктор 
стерні, можна проводити без періоду очікування.

Ефективність застосування біодеструкторів рос-
линних решток компанії «БТУ-Центр» для осінньої та 
весняної обробки ґрунту підтверджена 5-річними до-
слідженнями Українського науково-дослідного інсти-

туту прогнозування та випробування техні-
ки і технології для ссільськогосподарського 
виробництва (УкрНДІПВТ) ім. Л. Погоріло-
го в сумісних дослідженнях (проект «Біо-
технологія»).

Досліди показали, що при застосуванні 
препаратів на основі мікроорганізмів-ендо-
фітів урожайність сільськогосподарських 
культур збільшується від 15% до 30% і на-
віть більше, окрім того, на 10 - 15% покра-
щуються показники якості урожаю.

Наступним препаратом, для поліпшення 
грунту перед посівом є грунтове бактеріаль-
не добриво Граудфікс, застосування якого 
збільшує кількість та сприяє накопиченню в 
грунті доступних для рослин форм NPK. Це 
відбувається завдяки синергії силікат руй-
нуючих та активних штамів калій- і фосфор 
мобілізуючих мікроорганізмів, природних 
ендофітних і грунтових азотофіксуючих бак-

терій, а також іншої мікрофлори грунту, яка в процесі 
життєдіяльності утворює біологічно активні речови-
ни: амінокислоти, вітаміни, ферменти, фітогормони 
тощо. Крім того, до складу препарату входять бактерії 
Bacillussubtillus, які мають потужну фунгіцидну дію

Передпосівна обробка насіння!
Програма «Здоровий старт»

Відмінну профілактику в боротьбі зі збудниками які 
спричинюють пліснявіння насіння, кореневих гнилей, 
снігової плісняви та інших хвороб озимих культур забез-
печує обробка насіння мікробіологічними фунгіцидами 
Фітоцид, ФітоХелп та МікоХелп. Гарним помічником за 
будь-якої обробки рослин є біоприлиплювач Липосам.

Відділом захисту рослин від шкідників і хвороб 
ННЦ «Інститут землеробства НААН» проведено науко-
ві дослідження з вивчення технічної ефективності біо-
логічних препаратів виробнитца компанії «БТУ-Центр» 
у лабораторних та польових дослідах в захисті пшениці 
озимої сорту «Артеміда» від хвороб за оброблення на-
сіння та обприскування в період вегетації рослин.

Результати досліджень засвідчили достатньо високу 
ефективність біопрепаратів в захисті пшениці озимої 
від хвороб за умов дотримання технологій вирощування 
культури та системи захисту.

Система захисту базується на обов’язковому засто-
суванні біопрепаратів для передпосівного оброблення 
насіння та не менш як дворазового оброблення рослин 
під час вегетації, починаючи з найбільш раннього пе-
ріоду. Гарною альтернативою традиційному методу бо-
ротьби з хворобами в осінньо-зимовий період можуть 
бути осінні обприскування рослин біопрепаратами, 
коли розвиток хвороб знаходиться на початкових ета-
пах. Ці технологічні операції призведуть до блокування 
розвитку патогенів, що захистить рослини від хвороб 
восени та взимку. За сильного розвитку хвороб застосу-
вання біологічних препаратів можна поєднувати з вико-
ристанням хімічних.

Практичне застосування
Дослідженняефективності препаратів виробництва 

ПП «БТУ-Центр» в ДП «Умань-Агро»

Місце проведення дослідження: Черкаська об-
ласть, Уманський район, село Гереженівка.

Досліджувана культура: озима пшениця
Сорт:Одеська 267
Поле:№ 5
Попередник:озима пшениця

Фаза внесення препаратів:
1. По поживних рештках попередника (2015р):
Біодеструктор стерн і- 2,0 л/га;
2. Обробіток насіння (2015р): Органік Баланс - 
1,0 л/т + Липосам - 0,3 л/т;
3. Весняне кущення: Біокомплекс - БТУ-р - 0,5 л/га 

+ Липосам - 0,2 л/га;
4. Вихід в трубку: Біокомплек - БТУ-р - 0,5 л/га + 

Липосам - 0,2 л/га.

Результати урожайності:

Висновок:
Застосування препаратів ПП «БТУ-Центр» дало 

можливість збільшити врожай за рахунок заселення 
ризосфери корисними мікроорганізмами, які забезпечи-
ли: оздоровлення грунту, підвищили всхожість насін-
ня, стимуляцію росту та розвитку кореневої системи, 
кращу перезимівлю рослин. Обробки по вегетації про-
стимулювали ріст та розвиток наземної маси рослин, 
забезпечили надходження в рослину протягом вегетаці-
йного періоду необхідних елементів живлення, а також 
підсилили імунітет, пригнітили розвиток грибкових та 
бактеріальних хвороб.

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

www.btu-center.com

Дата
збору 

врожаю

Контроль Дослід Різниця, 
ц/га

Облікова 
площа, га

Валовий 
збір, кг

Урожайність, 
ц/га

Облікова 
площа, га

Валовий 
збір, кг

Урожайність, 
ц/га

+5,8
18.07.2016 6,0 36600 61,0 6,0 40080 66,8

Мал. 1 Вплив Екостерну, р. на мікофлору грунту,  
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Екостерн, р., 1,5 л/га Контроль

Патогенні види грунтових грибів Сапротрофні види грунтових грибів
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ДПЗКУ – НАДІЙНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПАРТНЕР ВІТЧИЗНЯНИХ ФЕРМЕРІВ
Державна продовольчо-зернова корпорація Украї-

ни (ДПЗКУ) – національний оператор зернового ринку 
України, лідер у сфері зберігання, переробки та експор-
ту зернових і продуктів їх переробки. Про співпрацю з 
вітчизняними сільгоспвиробниками та плани Корпора-
ції розповів Віталій Шулежко, перший заступник голо-
ви правління ПАТ "ДПЗКУ". 

Кор.: Які умови приймання зерна від фермерських 
та дрібних господарств у цьомуроці? Наскільки вигідні 
ціни ДПЗКУ у порівнянні з тими, що пропонують «сірі» 
трейдери, які скуповують збіжжя безпосередньо у 
дрібних фермерів?

В. Ш.: Ми закуповуємо зерно по спотових угодах 
на умовах EXW-лінійні зернові склади та СРТ-портові 
елеватори. Оплата при спотових контрактах здійснюєть-
ся після переоформлення зерна на ДПЗКУ. Крім того, 
корпорація закуповує зерно за форвардними угодами на 
умовах часткової попередньої оплати. Кінцевий розра-
хунок здійснюється після поставки зерна за цінами, які 
діють на момент поставки. Ціни закупівлі публікуються 
на корпоративному сайті і можна наочно переконатися, 
що у порівнянні з цінами інших трейдерів вони є досить 
привабливими для сільгоспвиробників.

Кор.: Які культури затребувані найбільше?
В. Ш.: Наразі закуповуємо пшеницю, ячмінь та рі-

пак, у подальшому розпочнуться закупівлі кукурудзи 
та сої. Якщо говорити про структуру закупівлі у розрізі 
зернових культур, то приблизно 40% у загальному об-
сязі становить кукурудза, 40% - пшениця, 15% - ячмінь, 
4% - соя і 1 % припадає на ріпак.

Кор.: Як багато серед клієнтів ДПЗКУ дрібних фер-
мерів?

В. Ш.: У минулому сезоні ми значно змінили підхо-
ди у системі закупівель: пріоритет було надано прямій 
співпраці з сільгоспвиробниками. Відтак, їхня частка у 
структурі закупівель збільшилась до майже 80% і коло 
постійних клієнтів ДПЗКУ нині складається зі 1100 
фермерських господарств. З метою розширення такої 
співпраці ми також запропонували сільгоспвиробникам 
пільгові умови зберігання та авансування в рамках фор-
вардної програми. Коефіцієнт за користування авансо-
вими коштами було зменшено з 1,06 до 0,89 гривень за 
тонно-день. Це приблизно відповідає зменшенню від-
соткової ставки з 15% до 12,5% річних, при цьому всі 
розрахунки не містять жодних прихованих комісій чи 
платежів. А якщо врахувати, що період користування 
коштами складає від 3 до 6 місяців, цей відсоток є знач-
но меншим.Також було зменшено обсяги мінімальної 
договірної партії зерна з 500 до 100 тон. Середній до-
говірний обсяг поставок в рамках форвардної програми 
становив десь 750 тон. Впевнені, що умови співпраці з 
державною корпорацією сьогодні є найвигіднішими на 
ринку і ДПЗКУ залишається для вітчизняних сільгосп-
виробників надійним державним партнером.

Кор.: Чи перевіряється походження зерна при заку-
півлях? Які санкції застосовуються до недобросовісних 
постачальників?

В. Ш.: Безумовно, при закупівлі зерна перевіряється 
походження кожної партії товару. Сільгоспвиробники 
надають довідки статичноїзвітності про посівні площі 
та врожай, а також документи, що підтверджують право 
на обробіток землі. Посередники надають документи, 
що підтверджують придбання продукції безпосередньо 
у виробника. У разі виявлення розбіжностей у наданій 
інформації та зауважень з боку нашого підрозділу з без-
пеки, виявлення фактів шахрайства, роботу з такими по-
стачальниками припиняємо.

Кор.: Які вимоги до якості зерна? Які мінімальні об-
сяги поставок?

В. Ш.: Зерно, яке закуповує компанія підлягає по-
дальшому експорту, тому його якість повинна відповіда-
ти вимогам зовнішнього ринку, тобто відповідати ДСТУ, 
але з показниками дещо вище мінімально допустимих. 
Щодо обсягу мінімальної партії, то при поставках на ба-
зисі СРТ-порт мінімальною партією є один автомобіль, 
при закупівлях на лінійних елеваторах вимог до обсягу 
мінімальної партії немає, головне, щоб до моменту від-
вантаження на відповідному елеваторі була накопичена 
вагонна партія.

Кор.: Чи надаються послуги із зберігання зерна на 
елеваторах, наскільки це популярно серед дрібних фер-
мерів? 

В. Ш.: Елеватори ДПЗКУ надають послуги з при-
ймання, доробки та зберігання зерна. Зазвичай цими 
послугами користуються фермери, які знаходяться най-
ближче до елеваторів корпорації, проте є й такі, що при-
возять зерно, долаючи відстань у90 - 100 км. Свідчен-
ням збільшення довіри агровиробників до елеваторів 
ДПЗКУ є рекордні обсяги заготівлі –у минулому сезоні 
наші філії заготовили майже 2,7 млн тон зерна.

Кор.: Скільки борошна планує виробити ДПЗКУ 
цього року, скільки буде експортовано?

В. Ш.: У 2017/18 маркетинговому році планові обся-
ги виробництва борошна складають 130 тис т. Кількість 
кожного сорту залежить від ринкової кон’юнктури та 
попиту.

У минулому сезоні ми вийшли на перше місце серед 
вітчизняних компанії за поставками борошномельної 
продукції на зовнішні ринки. Загалом було експортова-
но майже 60,5 тис тон борошна. Цього року плануємо 
експортувати близько 65 тис тон.

Протягом останніх років основними споживачами 
українського борошна залишаються країни Африки 
(Ангола, Судан, Того, Бенін), ОАЕ, Молдова, Ізраїль. 
Ці покупці цінують та закуповують українське борош-
но на постійній основі, тож ми очікуємо продовження 
поставок. 

Кор.: Що потрібно, щоб підвищити конкуренто-
спроможність українського борошна? 

В. Ш.: Україна не виробляє зерна твердих сортів, 
борошно з яких має широке застосування у більшості 
країн світу. Але існуючі споживачі відмічають високу 
якість нашого борошна. Більшість млинів мають досить 
сучасне обладнання, працюють над скороченням витрат, 
щоб залишатись конкурентоспроможними на зовнішніх 
ринках.

Незважаючи на те, що майже всі переробні підпри-
ємства ДПЗКУ збудовані ще за радянських часів, нара-
зі всі вони знаходяться у задовільному стані, причому 
більшість з них працює на обладнанні за технологією 
Buhler. Найбільш сучасний та потужний млин ДПЗКУ 
- це Кролевецький КХП із обсягом виробництва 500 т 
зерна на добу. Щоб успішно конкурувати із більш сучас-
ними млинами інших виробників, ми постійно здійсню-
ємо технічну модернізацію підприємств, впроваджуємо 
проекти з енергоефективності.

В Україні загалом налічується понад 900 більш по-
тужних борошномельних підприємств, є й невеликі мли-
ни. Але у сумі всі борошномельні підприємства ДПЗКУ 
займають одне з перших місць за обсягами виробництва 
борошна в Україні. Загальна потужність наших млинів 
складає майже 650 тис тон борошна на рік.

Кор.: Також ДПЗКУ виробляє вівсяні пластівці…
В. Ш.: Так, до складу корпорації входить Новоукра-

їнський КХП, продукцію якого – вівсяні пластівці «Гер-
кулес» – знають чимало поколінь українців. Сьогодні 
там виробляються різні види пластівців: вівсяні, житні, 
пшеничні, ячмінні та їхні суміші, а також мюслі із різно-
манітними наповнювачами. Крім того, ми виробляємо 
продукти з гречки – крупу та пластівці із застосуванням 
технології подвійної пропарки зерна перед плющенням, 
що зберігає його поживну цінність.

Наразі працюємо над створенням та запуском влас-
ної торгової марки для всього ассортименту продукції 
ДПЗКУ: борошна, пластівців, мюслі та круп. Сподіває-
мось, що вже у цьому році нашу продукцію можна буде 
побачити у роздрібних мережах по всійУкраїні.

Кор.: Чи є плани по розширенню переробки? 
В. Ш.: На поточний маркетинговий рік ми плануємо 

збільшити виробництво приблизно на 10%. Можливо, 
для когось ця цифра не є вражаючою, але у межах існу-
ючої конкуренції між виробниками борошна в Україні 

для нас це є досить великим викликом. Беручи до уваги 
особливості врожаю зерна 2017 року, а саме зменшення 
кількості продовольчої пшениці та постійно зростаючий 
експорт зерна, ми сподіваємося, що наші плани здійс-
няться.

Крім того, ми ведемо постійну роботу із нашими 
стратегічними партнерами у Китаї щодо реалізації плас-
тівців на цьому ринку, також контактуємо зі споживача-
ми пластівців у країнах Східної Європи та Балтії. У разі 
досягнення запланованих домовленостей, обсяг вироб-
ництва пластівців буде також збільшено.

Кор.: Скільки елеваторів у складі ДПЗКУ і у якому 
вони стані?

В. Ш.: У 2016 році загальна потужність зерносхо-
вищ ТОП-10 найбільших елеваторних компаній Украї-
ни становила майже 16 млн т на рік. За статистичними 
даними, загалом в Україні налічується близько 730 еле-
ваторів, але приблизно 80% потужностей потребують 
модернізації, адже були побудовані ще у минулому сто-
річчі. В цілому, з урахуванням прогнозного зростання 
експорту зернових, дефіцит елеваторних потужностей в 
Україні наразі оцінюється в 15 млн тонн.

ДПЗКУ є лідером за ємністю власних зерносховищ в 
Україні, яка складає 3,75 млн т на рік. Загалом у складі 
корпорації 55 елеваторів, які розташовані у 20 областях 
України, у тому числі 2 портових – у Одесі та Микола-
єві. Більшість наших підприємств також були збудовані 
за радянських часів, тож аби витримувати конкуренцію, 
ми приділяємо значну увагу модернізації та технічному 
переоснащенню.

Кор.: Можете озвучити прогнозовану суму інвести-
цій на модернізацію?

В. Ш.: Загалом, у цьому році плануємо інвестувати 
у технічне переоснащення наших філій понад 151 млн 
грн. Наразі, вже реалізовано декілька проектів на суму 
71 млн грн: впроваджено систему управління техноло-
гічними процесами на Одеському зерновому терміналі, 
встановлено нові автоваги, пробовідбірники, автороз-
вантажувачі на лінійних елеваторах, реалізовано про-
екти з енергоефективності, зокрема на Миколаївському 
портовому елеваторі. Крім того плануємо закупити нове 
зерносушарне та зерноочисне обладнання, оновити ви-
робничо-технічні лабораторії, а також продовжимо мо-
дернізацію пунктів приймання зерна.

Кор.: Чи є плани по приватизації ДПЗКУ?
В. Ш.: Приватизація ДПЗКУ дійсно запланована 

Урядом, але ця процедура потребує розробки чіткого та 
прозорого механізму реалізації. Тож, допоки це питання 
залишається відкритим, наше головне завдання– забез-
печити подальший стабільний розвиток та прибуткову 
діяльність корпорації, аби створити найкращі умови для 
її приватизації у майбутньому.

За матеріалами http://propozitsiya.com
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ДУМИ Й СПОДІВАННЯ РАЙОННОГО ГОЛОВИ
На редакційний стіл нашого видання все частіше 

лягають листи, в яких фермери, приватні землевлас-
ники та інші читачі запитують: чому у владі прак-
тично немає фермерів, а сама ця влада не тільки не 
допомагає селянам, а мовчки спостерігає за тим, як 
із мапи України зникають цілі села? Зокрема, на Чер-
нігівщині. Про ці та інші болючі проблеми сьогоден-
ня наш кореспондент говорив з головою Семенівської 
районної Ради Чернігівської області Василем Малко-
вичем. До обрання на цю посаду він був фермером, і 
залишається ним донині.

Кор.: Нагадайте нашим читачам, будь ласка, свої 
біографічні дані та основні віхи свого життєвого шля-
ху. Зокрема, розкажіть, як Ви фермерували та яким 
чином стали державним службовцем. Кілька слів про 
Вашу родину, улюблені заняття тощо.

В. М.: Я народився 12 квітня 1957 року на Іва-
но-Франківщині, звідки родом мій батько. Мама ж 
родом з Тернопільщини, але справжній відлік мого 
життя зачинався на далекій сибірській Ангарі, де 
батьки відбували покарання за спротив совітській 
владі під час війни й після неї. Я вдячний їм за те, 
що вони зберегли сім’ю й дали мені життя. Після 8 
класів сільської школи, я навчався в Коломийському 
технікумі механічної обробки деревини й закінчив 
його, отримавши призначення на Харківську мебле-
ву фабрику. Згодом – служба в армії, Лісотехнічний 
інститут у Львові, а з 1984 року – робота в Чернігів-
ській області. Працював начальником виробництва, а 
згодом директором Семенівської меблевої фабрики. 
Дружина Тетяна Миколаївна завжди була поруч, на-
родила мені двох синів і доньку, яких разом вихова-
ли. Старші вже своїми родинами живуть, а наймен-
ший, Ярослав, студент Львівської Політехніки.

Кор.: Охарактеризуйте, будь ласка, свій район та 
роботу районної Асоціації фермерів. Назвіть кілька 
людей, які, на ваш погляд, того варті.

В. М.: Наш район, з центром у місті Семенівка, 
межує з Новгород-Сіверським, Корюківським Черні-
гівської області, Климовським та Стародубським райо-
нами Брянської області (Росія). Відстань до обласного 
центру: залізницею – 346 км: автомобільними шляхами 
– 168 км. Територія району складає 1470 кв. кілометрів 
і є частиною історичного українського краю Стародуб-
щина, а сама адміністративна одиниця утворена в складі 
України 1926 року – цей терен був повернутий зі складу 
РСФСР до України як відступне в ході так званої ста-
родубської суперечки українських комуністів з москов-
ськими, які 1919 анексували частину УНР із центром в 
Стародубі (тепер у складі РФ). На сьогодні в районі на-
лічується 67 сіл та 4 селища. Раніше їх було більше, але 
за період з 1992 по 2013 роки з мапи зникли села Глу-
хівщина,  Трудове, Осове, Бранок, Ганнівка, Городок, 
Парня, Дачне, Кути Перші, Логи, Михайлове, Ракужа. 
Я навмисне перелічив їх поіменно, бо з Києва цих руїн 
не видно, а ці села – знищені людські долі. Як голова 
районної Ради, я мушу кричати про них, аби не допу-

стити продовження ганебного знелюднення моєї землі, 
яке колись започаткували ще Катерина з Потьомкіним. 
На даний час маємо населення 13 осіб на квадратний кі-
лометр. Мабуть, навіть в Антарктиді більше, тільки там 
немає сільських Рад, а у нас їх (поки що) аж 17. Боляче 
говорити про такі страшенні «успіхи» неореформаторів 
у вишиванках та модних краватках. Але є у нас і добрі 
новини. Одна з них: Семенівський район — один із не-
багатьох в області, в якому відроджується льонарство. 
У районі зберігся льонозавод у селі Іванпуть. У 2016 
році льон-довгунець у районі вирощували на площі 352 

га, на 1020 га вирощували льон-кучерявець. 
Усі посівні площі зібрані. На льонозавод 
надійшло майже 1500 тонн трести, що доз-
волить майже півроку стабільно працювати 
підприємству. Проблем зі збутом сировини 
нема. Переробка трести вже почалася, на-
дійшли перші тонни льоноволокна.

Кор.: Чи цікаві Вам фермерські справи? В 
чому, на Вашу думку, полягає основна причи-
на нинішньої кризи у фермерському русі? Як 
можна здолати її?

В. М.: Я почав займатися фермерством 
2007 року, коли на 25 га орендованої зем-
лі вперше посіяв гречку. Дуже пристойна й 
невибаглива рослина, і крупа з неї відмін-
на. Європейці даремно нехтують нею, вони 
просто не знають, що в Україні (особливо на 
Чернігівщині) без гречаників жодне свято не 
обходиться, а гречана каша присутня на кож-
ному столі мало не щодня. Втім, про гречку 
поговоримо іншим разом, а зараз про справи 
фермерські. Звісно: де гречка, там має бути й 

пасіка. І вона в мене є, це ще дідом заповідано було. А 
бджолам потрібно ще й буркуну, фацелії, інших трав. 
Тож сіяв їх, скошував, а потім зайнявся тваринництвом, 
бо сіно треба ж комусь згодувати. Коли мені запропо-
нували взяти в оренду напівзруйновані ферми з пого-
лів’ям 13 корів і 10 телят – згодився, і з того часу став 
справжнім фермером. Орендуючи землю у власників 
паїв, розширив свої площі до 300 га, і в 2014 році моє 
стадо налічувало вже близько 120 голів, у тому числі 
дійних корів 65. Фермерське життя багато чому навчи-
ло, але після обрання на посаду голови районної ради 
довелося, щоб бути чесним перед собою й людьми, про-
дати свій «бізнес», причому тварин віддавав, як кажуть, 
у добрі руки, з виплатою потім. Зі своїми орендарями 
розрахувався, як завжди, сповна, а землі залишив собі 
100 гектарів, щоб зовсім не втратити навички хазяїна. 
На нинішній посаді намагаюся тримати тісний зв’язок 
з фермерами, допомагати їм по можливості.

На мій погляд, криза у фермерському русі розпочала-
ся не тепер, а набагато раніше, коли очільники фермер-
ської Асоціації не зуміли втримати ініціативу і спокійно 
споглядали, як обласні АФЗ стають все більш схожими 
на курені, фактично відокремлені від АФЗУ, а деякі ра-
йонні АФЗ взагалі не працюють, існуючи лише на папе-
рі. Звертає на себе увагу й така тенденція: фермери все 
частіше опиняються під прапорами інших громадських 
формувань. Протягом останніх кількох років Асоціація 
щодня втрачає не тільки кількість фермерських госпо-
дарств, а набагато більше – ініціативу. Потрібні карди-
нальні зміни, причому негайні. Зараз потрібно шука-
ти шляхи до об’єднання всіх аграрних виробників, не 
намагаючись когось окремо виділити чи принизити, і 
разом долати виборчі сходинки. Тільки створивши се-
лянське лобі в Парламенті, можна реально впливати на 
аграрну політику держави.  А буде гречка потрібна, то 
й виростимо (жарт, не позбавлений сенсу).

Кор.: Яку роль у житті України має виконати де-
централізація? Чому фермери не йдуть у владу?

В. М.: Після Майдану місцеві громади трохи підня-
ли голови, навіть почали якісь кошти отримувати. До-
дати до них реалізацію лісу, оренду землі, інші дозволе-
ні законом ініціативи, і вже якось можна було вижити. 
Але потім «реформаторам» захотілося всіх стригти під 
один гребінець, причому наголо. Відтак самодостатні 
громади – лише гасло. Землі поза межами населених 
пунктів розібрані правдами й неправдами, лісосмуги 

фактично без господаря, польові дороги ніким не до-
глядаються і все частіше стають каменем спотикання 
у межових спорах. Взагалі, в основі всіх проблем сіль-
ських громад залишається земля. Горезвісний морато-
рій на продаж землі вже давно перетворився на фіговий 
листок, яким граються різного роду й віку «експерти», 
котрі землі навіть не нюхали. А земля щодня розкрада-
ється. Зараз потрібно не галасувати, а діяти, причому 
рішуче. І не на барикадах, а за письмовими столами й 
на полях. Скласти правильний кадастр, врахувати всі 
сантиметри землі, оцінити її. А вже потім думати про 
ринок. І жорстко поставити питання про звітність вла-
ди всіх рівнів та відповідальність за розбазарювання зе-
мельних угідь під приводом навіть будівництва «стіни 
Яценюка». Адже тільки в нашому районі ця злощасна 
«будова» вже вивела з посівного обороту сотні гектарів 
орної землі, а місцевій владі довелося вирішувати пи-
тання про надання нових паїв селянам. Про фермерів, 
які орендували ці землі і досі виплачують за них кош-
ти пайщикам, ніхто навіть не подумав.  До речі, ніякої 
стіни ніхто не будує, викопані протитанкові рови давно 
заросли чагарниками, а виділені з Держбюджету гроші 
зариті десь у полях без жодного толку.

Територіальна громада, включаючи самоорганіза-
ційні структури, повинна стати повноправним господа-
рем даної території в межах повноважень, визначених 
Конституцією України. І знову питання упирається в 
Основний Закон (Конституцію). Всі ми є свідками му-
ченицького «народження» Конституції та її нахабного 
перекроювання. Тепер вона стала «калікою», а утвори-
ти новий, нормальний варіант Конституції вже неспро-
можні ні Верховна Рада, ні Президент, ні будь-який 
інший орган. Ось до чого доводить ліберально-демо-
кратична вакханалія в Україні. Соромно перед усім сві-
том за цю трагедію, якої б не могло бути за нормальної 
системи влади. Потрібна чітко виражена національна 
політика, як у Польщі. Тоді національна держава, а це 
народна держава, порятує не тільки сільську, а й решту 
проблем України у найкоротший час. Одне знаю твер-
до: українська земля сільськогосподарського призна-
чення не повинна стати товаром.

Кор.: З якими думками читаєте газету „Вісник 
Фермер України” ? Про що чи про кого хотіли б почи-
тати? Якої інформації бракує селянам?

В. М.: Я читаю багато, проте для вашого видання 
завжди знаходжу час. Прикро, що між рядків доводить-
ся бачити гірку правду: газета не має засобів для існу-
вання і змушена займатися заробітчанством, хоч керів-
ництво АФЗУ протягом багатьох років користується її 
послугами фактично за спасибі. Не принижуючи мож-
ливостей телебачення й Інтернету, зауважу, що для фер-
мера чи такого чиновника, як я, краще мати під рукою 
газету: і в машині, і на полі, і на якомусь зібранні, де 
можна знайти вільну хвилинку і ще раз уважно прогля-
нути цікаву статтю. Якщо таких статей, особливо про 
реальних людей, буде більше, то й читачів побільшає. 
А реклама у профільному видання має носити суто піз-
навальний характер. Наприклад, розповідати про нові 
технології чи нові ринкові можливості для аграріїв.

Кор.: Ваші побажання фермерам і Україні.
В. М.: Насамперед нам потрібен мир. Чим скоріше 

він настане, тим швидше ми встанемо з колін і припи-
нимо жебракувати перед МВФ та іншими закордонни-
ми «доброчинцями». Європа ще прагнутиме купити 
наші сільгосппродукти, якщо нам буде вигідно прода-
вати їх там, а не, скажімо, в Китаї чи Японії. Потрібно 
поважати себе. Цього я бажаю всім фермерам і приват-
ним землевласникам, цього я бажаю Україні.

Спілкувався Володимир Майський

ОГОЛОШЕННЯ
Фермерське господарство «МРІЯ – 2», 

Бориспільського району Київської 
області, шукає інвестора чи партнера для 

вирощування саджанців горіхів.
Телефон для контакту: 067 – 402 – 48 - 99
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ЧАСНИК – ЕФЕКТИВНИЙ ТА ПРИБУТКОВИЙ БІЗНЕС!

В останні роки набирає масового розвитку часни-
ківнництво. Продукт, який відомий в усіх країнах світу 
перш за все своєю корисністю. Взагалі в арабському сві-
ті його називають королем приправ. А за своєю ціною є 
королем овочівництва. За останні 10 років в рази збіль-
шилася кількість виробників часнику в Україні. Відно-
шення до нього набирає серйозної форми, про що го-

ворить робота створеної Асоціації виробників часнику 
України, до якої входять всі власники селекції та десят-
ки фермерів та інших підприємств. Успішно працюють 
вітчизняні сорти «Прометей», «Любаша», урожайність 
яких складає 6 - 10 т з 1 гектара. А щоб виростити та зі-
брати урожай в 10 тон необхідно чимало людської праці, 
а це і є робочі місця та збільшення певних статків наших 
громадян.

Успіх в великій мірі залежить від дотримання дис-
ципліни технології. Є дисципліна – є прибутки, є пер-
спективи. Члени Спілки виробників часнику України 
проводять науково-практичні заходи для популяризації 
галузі. Відвідують міжнародні конференції, виставки. 
Експериментують на європейському обладнанні. Варто 
відзначити внесок у розвиток виробництва науково-ви-
робниче об’єднання «Роста», яке перше в Україні запро-
понувало повну лінійку техніки для часниківнництва, а 
це калібрувальна техніка, збиральна, техніка для висад-
ки, доочистки. Очолює цей проект в Об’єднанні доктор 
наук, академік Тарасенко Володимир Віталійович, об-
ладнання якого відоме в багатьох країнах Європи.

Створюються перспективні підприємства для на-
сінництва та переробки - це Насіннєвий завод часнику, 
фермерське господарство «Концентрат» - продукція 
яких є лідером в якості садивного матеріалу, а також ро-
боти по селекції Уманського університету садівництва, 
над якою багато років працював доктор наук, професор, 
академік  Лихацький Віталій Іванович. Також варто 
відмітити значну допомогу науковців: к. с.г. н. Попової 
Людмила Миколаївни (Одеський аграрний універси-
тет), доктора наук Сич Зиновія Деонизовича. Ведеться 
активна робота в переході на світові стандарти сертифі-
кації - як насіннєвого так і товарного часнику. 

Якраз цим цікавим питанням і буде приурочена кон-
ференція, яка відбудеться на Хмельниччині 22 серпня 
в селі Песець під час проведення Фестивалю часнику.

На фестивалі очікується близько 500 учасників, буде 
проводитися український ярмарок часнику, виставка 
вітчизняної та імпортної техніки, чудова програма кон-
курсів, веселих дегустацій.

До зустрічі на фестивалі!!!

ОЛЕКСАНДР ДМИТРУК: ПРОСТО, НАДІЙНО, ЕФЕКТИВНО
Наша газета вже не раз пропонувала читачам ін-

терв’ю з головою Асоціації фермерів та приватних зем-
левласників Черняхівського району Житомирської об-
ласті Олександром Дмитруком. Ось і цього разу моло-
дий, але досвідчений сільгоспвиробник, відповідаючи на 
запитання нашого кореспондента, відверто і аргумен-
товано висловив свої думки щодо фермерських проблем, 
своє бачення шляхів їх подолання в умовах сьогодення.

Кор.: З якими здобутками зустрічає Ваше господар-
ство День Незалежності, чи відчувається святковий на-
стрій у фермерів Черняхівського району?

О. Д. Найголовніший здобуток за рік – це те, що вда-
лося підібрати гарну команду однодумців, з якими всі 
задуми можна втілити в життя, причому головна їх риса 
– постійне бажання вчитися. Адже ніхто з них раніше не 
виконував ту роботу, яку він чи вона робить тепер, але ре-
зультати нашої праці справді дієві і повністю відповіда-
ють нашому гаслу: ПРОСТО, НАДІЙНО, ЕФЕКТИВНО. 
Зараз я говорю про майстерню мого господарства: все що 
створюється там – це окремий вид діяльності.

За рік ми зробили і запустили в господарстві мого дру-
га зерносушку на дровах продуктивністю 100 т за добу 
(по кукурудзі 23%), зробили обприскувача 19 м, зроби-
ли сівалку, налагодили виробництво і продаж комбікор-
мових установок, зробили, правда за зразком, пружинну 
борону довжиною 19 м. Все перелічене, окрім пружинної 
борони, це речі унікальні як за інженерними рішеннями, 
так і за продуктивністю. Ця техніка є предметом моєї гор-
дості в підприємницькій сфері. Але найголовніше в тому, 
що це все я роблю не заради збагачення, а для досягнення 
своєї мети: 

1. Створити дієвий сільськогосподарський коопе-
ратив.

2. Надати потенціал і вектор розвитку районній АФЗУ.
Пояснюю. Є фермери, які ще не «здалися» холдингам 

(ті, що почали співпрацю, про них можна забути як про 
господарюючу одиницю назавжди), є також приватні зем-
левласники. Всі мають певну кількість землі, тяжко пра-
цюють на ній і майже всі не задоволені величиною от-
риманого прибутку. Всі знають, що потрібна кооперація, 
але ніхто не знає «як тут все пов’язати». Коли вдаєшся до 
розрахунку засобів, які потрібні для забезпечення ефек-
тивної роботи об’єднання за класичною технологією, то 
набігає така сума, що людям просто страшно починати 
співпрацю. Це одна сторона –фінансова. Є інша – техно-
логічна. Якщо немає ефективної технології, будь-які ін-
вестиції рано чи пізно пропадуть.

В процесі діяльності постійно виникали питання на 
кшталт: чому багаті господарства все більше й більше 
мусять вносити мінеральних добрив для підтримки вро-

жайності, хоча раніше рослини набагато активніше реа-
гували на підживлення ? Чому знижуються якісні показ-
ники ґрунту?Чому на ораному полі вода навесні надовго 
затримується на поверхні, а на пасовищі через дорогу 
зникає разом зі снігом? Чому оранка, як засіб зменшення 
твердості ґрунту, вже на початку літа створює протилеж-
ний ефект? Таких «чому» в мене виникало багато, поки 
на початку серпня 2016 року я не побував на Дні поля 
в місті Теплик Вінницької обл. Цей захід проходив на 
базі фермерського господарства «ДОН О. П.». З головою 
господарства Олексієм Пилиповичем я особисто не зна-
йомий, але його приклад запровадження «живих» техно-
логій і створення власних засобів обробітку ґрунту (в т.ч. 
сівалки) мене надихнув. Там же за його рекомендацією 
придбав книгу «Нова система землеробства. Вибрані тво-
ри». Автор І. Овсинський. Після прочитання даної кни-
ги я отримав відповіді на всі свої питання. До речі, від 
часу написання книги (кінець XIX ст) практично нічого 
не змінилося: престижно купувати англійські та німецькі 
засоби обробітку ґрунту, вбивати землю внесенням міне-
ральних добрив тощо.

Технологію, що описана в даній книзі, обрав і я, вва-
жаю її ідеальною для тої категорії  фермерів і землевлас-
ників з якими маю створити кооператив. Тому разом із 
своєю прогресивною командою створюю обладнання для 
цієї технології, випробую її на своїх полях, намагаюсь по-
казати результати якомога більшій кількості людей. Вва-
жаю, що взявши цю технологію за основу в землеобро-
бітку, ми – люди, які знають, як пахне земля, зможемо 
разом зробити слово «фермер» синонімом заможності й 
достатку.

А держава, як інститут влади, якою була – такою й за-
лишилася. Нічого нового я від неї ніколи не чекав, тому 
лаяти її чи вихваляти не беруся.

Кор.: Проблеми збереження землі й життяукраїн-
ського села в області, районі, Вашому господарстві – 

здобутки, втрати й перспективи. Що чи хто заважає 
нормально працювати сьогодні?

О. Д.: Це питання одночасно складне й просте. Якщо 
вдаватися в деталі, все дуже складно, а якщо сказати ко-
ротко – все просто. Відповім коротко:

1. Проблем збереження землі не буде, коли власник 
цієї землі почне працювати на ній з прибутком.

2. Проблем життя українського села не буде коли жи-
тель села, власник землі, почне працювати на ній з при-
бутком.

3. Ніхто і ніщо не буде заважати нормально працюва-
ти тільки тоді коли житель села, власник землі, почне 
працювати на ній з прибутком і коли таких людей будуть 
сотні тисяч чи мільйони.

А поки цей житель села, власник землі знаходиться 
в дуже інертному стані, в такому, що кажеш їм «прийдіть, 
я допоможу» – і ніхто не приходить. Тому, що вони бачи-
ли тільки негативні приклади господарювання і сформу-
валась загальноприйнята негативна думка щодо праці на 
землі. Але часи, підходи, технології змінилися, і потрібен 
вдалий приклад ефективного господарювання, привабли-
вого для кожного жителя села – власника землі. Це моя 
думка, і за такою логікою я працюю. Можливо я помиля-
юся, але робити помилки не боюсь.

Кор.: Фермери і місцева влада: союзники чи суперни-
ки? Як працює Ваша «районка», обласна Асоціація фер-
мерів? Чи задоволені фермери діяльністю АФЗУ? Чому 
фермерів не видно у владі?

О. Д.: Поки що місцева влада і фермери скоріш со-
юзники, ніж суперники, хоча все залежить від особи, яка 
є обличчям такої влади. Майже завжди можна спостері-
гати, що голова місцевої влади лобіює інтереси агрохол-
дингів чи великих с/г підприємств, проте поки вони не 
бачать у фермерах великої загрози, тому не створюють 
особливих перешкод.

Районна Асоціація фермерів, як об’єднавчий орган, за 
рік далі крім налагодження комунікацій між фермерами 
не просунулася. Але хочеться вірити, що ми стоїмо на по-
розі змін, про які я вже згадував.

Обласна Асоціація теж за рік досягла небагато. На 
щоквартальні зустрічі приїжджає близько третини голів 
районних асоціацій. Надає певного оптимізму той факт, 
що серед присутніх на таких зборах багато успішних лю-
дей, багато з них бували за кордоном і бачили, як працю-
ють об’єднання там, мають тверде переконання що разом 
легше і ефективніше, але ми не можемо знайти ту ідею, 
навколо якої можна буде разом зрушити все з мертвої точ-
ки.

Думаю, такої ідеї досі не мають і в київських кабі-
нетах АФЗУ. Так далі працювати не можна.

Кор.: Як, на Вашу думку, повинні діяти місцеві гро-
мади, щоб побороти корупцію? Чи готові Ви особисто 
до такої боротьби? Чи не збираєтеся під час наступних 
виборів балотуватися в депутати?

О. Д.: Щоб побороти корупцію, потрібно захотіти по-
бороти корупцію і змінити умови, в яких знаходиться по-
тенційний корупціонер. Це загальновідомий факт. Поки 
ситуацію вимагання хабаря я не відчув на місцевому рів-
ні, окремі завуальовані натяки були, але після моїх пись-
мових уточнюючих звернень в різні інстанції «лід тане» 
сам по собі. Можна стверджувати, що ситуація поки що в 
нормі. Інша справа Держгеокадастр: там усе по-старому.

На наступних виборах буду балотуватися в депутати, 
бо хочу активно і ефективно представляти інтереси гро-
мади мого села.

Кор.: Ваші побажання фермерам і Україні з нагоди 
Дня Незалежності.

О. Д.: Бажаю всім усвідомлення того, що наш успіх 
залежить тільки від нас. Все що відбувається з нами – це 
відображення того, що твориться в наших головах. Беріть 
відповідальність на себе, ставте амбітні цілі і будь-що до-
сягайте їх. І тоді розквіт буде не за горами, а свято Неза-
лежності набуде особливої ваги.

Добрих усім прибутків та міцного здоров’я!
Спілкувався Володимир Майський

Комбікормова установка власного виробництва

Олександр Дмитрук, голова Черняхівської районної 
АФЗ, власник тваринницького господарства

Сівалка, виготовлена командою Дмитрука
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ХОЧУ ПРАЦЮВАТИ НА БЛАГО СВОЇХ ДІТЕЙ, ОНУКІВ, ПРАВНУКІВ!
24 серпня, коли вся Україна черговий раз святкува-

тиме свій День Незалежності, зберуться гості й за 
святковим столом у оселі Олексія Дмитровича По-
номаря. Саме в цей день відомий фермер з Черкащини 
відзначає свій 60-літній ювілей. Принагідно наш ко-
респондент взяв у ювіляра бліц-інтерв’ю, попросив-
ши його відповісти на кілька актуальних запитань, 
цікавих для всіх українських фермерів.

Кор.: Будь ласка, кілька слів про себе та Ваше гос-
подарство:

О. П. Я народився в селі Жовнине Чорнобаївського 

району Черкаської області. Закінчив школу, відслужив 
армію, успішно навчався в Уманському технікумі меха-
нізації сільського господарства, де опанував професію 
фахівця з ремонту сільськогосподарської техніки. За 
призначенням працював у колгоспі – спочатку інжене-
ром з ремонту техніки, потім очолив гараж, а згодом 
став го–ловним інженером господарства. З 1991 по 
1997 рік селяни довіряли мені керівництво колгоспом, 
обираючи мене його головою. Працював з великим 
бажанням, постійно шукав оптимальної моделі керу-
вання, одночасно вчився в Полтавському державному 
сільськогосподарському інституті. Щойно закінчив – 
призначили на посаду головного інженера Управлін-
ня сільського господарства району. Далі в сільському 
господарстві настали відомі зміни, в результаті яких 
колгоспи зникли, а почали зароджуватися фермерські 
господарства. Отоді, 2002 року, заснував і я своє фер-
мерське господарство «Зоря».

Сьогодні ми обробляємо понад 270 гектарів землі, 
головним чином орендованої у пайовиків із сіл Мала 
Бурімка та Мохнач. Вирощуємо зернові та техніч-
ні культури: пшеницю, ячмінь, соняшник, кукурудзу 
тощо. Крім того, відгодовуємо свиней. Коли у мене бу-
ває вільна хвилинка, люблю похазяйнувати на власній 
пасіці. Адже бджоли – це не тільки мед, а ще й велика 
філософська школа. У них варто вчитися.

Вдома на мене постійно чекають найближчі люди: 
дружина, син, донька, невістка і дві онучки. Оці най-
менші, Анастасія та Вікторія, справжні акумулятори 
енергії. Здається, цілий день збирають її, щоб увечері 
віддати стомленому дідусеві. Відразу молодшаю!

Кор.: Як Ви ставитеся до зусиль влади щодо мож-
ливого запровадження в Україні ринку землі?

 О. П. Зараз, коли наша країна втягнута в нескін-
ченну виснажливу війну, а будь-які реформи захли-
наються в корупційному болоті, не можна відкидати 
навіть той фіговий листок, яким сьогодні став мора-
торій на продаж землі. Зробити землю товаром озна-
чає втратити її назавжди, а без землі Україна не буде 
незалежною і заможною. Досвід інших країн, які сво-
го часу послухалися експертів МВФ і стали рабами 
цієї хитромудрої лихварської організації, вчить нас 
бути обачними і берегти кожен клаптик нашої землі. 
А галас навколо земельного питання створюють не 
ті, кому дійсно болить доля українських чорноземів, 
а політикани-хапуги, яким дуже кортить прихопити 

земельки у доведених до відчаю селян, щоб потім ви-
гідно продати її вже оптом і за аукціонними цінами. 
До того ж, власників земельних паїв ніхто жодного 
разу не запитав, чи вони знайомі з основами земель-
ного законодавства і чи готові вони самостійно оці-
нити й продати свої паї. Можете не сумніватися: ні-
хто нічого не знає. Я розмовляв зі своїми орендодав-
цями і стверджую: вони не вірять вже нікому. І нічого 
не хочуть робити навіть на своїх присадибних ділян-
ках. Бояться, що певного чорного дня до них може 
завітати якийсь новоявлений Калитка і повідомити, 
що ця земля ним куплена, ще й документи покаже. 
А кожному з нас хочеться працювати на благо своїх 
дітей, внуків, правнуків. Тільки треба, щоб держава 
припинила гратися з землею.

Кор.: Що чи хто, на Вашу думку, заважає україн-
ським сільгоспвиробникам стати впливовою політич-
ною силою і зайняти достойне місце у владі?

О. П. Я не хочу в такий день бути занадто критич-
ним щодо своїх побратимів-фермерів, але багато в 
чому заважає їх інертність та байдужість. А ще хочу 
загострити питання про нашу газету «Вісник Фермер 
України». Те, що її редакція постійно намагається роз-
ширити коло своїх передплатників, а більшість голів 
обласних Асоціацій, членів Ради АФЗУ, для цього і па-
лець об палець нічого не роблять – ганьба. Адже ми 
– єдина аграрна громадська організація яка має своє 
видання, і ми цього нажаль не цінуємо… Не розуміти 
важливості друкованого слова в наш час – це шлях у 
темряву. Адже нам, господарям, ніколи годинами ви-
сиджувати перед моніторами комп’ютерів, а газету по-
клав у машину – і в будь-яку вільну хвилинку ще раз 
проглянув цікаву статтю.

Кор.: Ваші побажання фермерам і Україні до Дня 
Незалежності.

О. П. Фермерам і всім селянам бажаю миру, добро-
буту, міцного здоров’я і витримки, а Україні – політич-
ної стабільності та розумних керівників.

Спілкувався Володимир Майський

Від редакції: Прийміть, Олексію Дмитровичу, наші 
найщиріші вітання з Вашим ювілеєм і побажання до-
брого здоров’я на довгі роки, сімейного добробуту, но-
вих трудових успіхів. А на додаток – передплату на га-
зету «Вісник Фермер України» на 2018 рік.

Фермерська радість: дві невтомні бджілки – 
Анастасія та Вікторія

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Голову фермерського господарства «Щаслива доля» Полтавського району 

Полтавської області, Бурлаку Галину Григорівну.
Шановна Галино Григорівно!

Прийміть наші найщиріші привітання з нагоди Вашого Дня Народження! Укра-
їнські фермери, селяни і Держава повною мірою оцінюють Вашу благородну справу. 

Підтвердженням того є Ваша Державна нагорода - Орден Княгині Ольги!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, особистого щастя, оптимізму, невичерпної 

енергії та творчої наснаги, яскравих ідей, мудрих рішень, успіхів і перемоги у 
всіх Ваших починаннях та процвітання Вашому господарству!

Нехай Ваша подальша діяльність продовжує приносити Вам шану від людей і 
добробут родині!

Хай береже Вас Бог! Многая Вам Літа!
Виконавча дирекція АФЗУ, Редакція газети

ПЕРЕДПЛАТА!
  Газета«Вісник
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ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Зіновчука Віталія Володимировича, фундатора сільськогосподарського 
кооперативного руху в Україні з Днем Народження  та бажаємо міцного
здоров’я, творчих успіхів на науковій ниві, нових здобутків та надбань,

невичерпної енергії та творчої наснаги!
Ваші роботи та досягнення цінує фермерський загал та передає Вам за це 

низький уклін.
Добра Вам та Вашій родині!

Рада АФЗУ,
Редакція газети «Вісник Фермер України»


