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НАПЕРЕДОДНІ ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗВІТНО –

ВИБОРНОГО З’ЇЗДУ АФЗУ – 

ПРО ЗДОБУТТЯ, НЕДОЛІКИ ТА ПОБАЖАННЯ

Відповідно до статті 33 Закону України
«Про фермерське господарство» -
«Представницьким органом фермерських
господарств є Асоціація фермерів та при-
ватних землевласників України». Однією з
цілей роботи Асоціації є здійснення належ-
ного громадського контролю за діяльністю
влади по додержанню прав і законних
інтересів фермерів та селян – землевлас-
ників. Напередодні позачергового з’їзду,

ініційованого президентом організації
Миколою Миркевичем, в областях прохо-
дять конференції фермерів. На деяких з
них побували наші журналісти, з учасника-
ми інших вони спілкувалися по телефону.
Пропонуємо вашій увазі думки про роботу
Асоціації за звітний період керівників
обласних, районних організацій та звичай-
них фермерів. Матеріали на сторінці 2 – 3
видання.

Про те, що українська земля може прогодувати сотні
мільйонів людей, знали завойовники всіх часів, та тіль-
ки не тямили вони, що сплюндровані кіньми й солдатсь-
кими чобітьми лани оживуть лише під ласкавими й
дбайливими руками трударів-українців. У безсилій люті
кати зганяли селян із їхньої землі, нищили їх разом із
малими дітьми. Проте найзажерливішими й найжор-
стокішими завше були не іноземні загарбники, а свої ж
таки „брати-слов’яни”. На жаль, не перевелися вони і в
нинішній незалежній Україні. Про це свідчать невигада-
ні фермерські історії, одну з яких ми розповімо в публі-
кації на сторінці 5.

ЯК У ФЕРМЕРА ГОЛОВІЄНКО 

КУКУРУДЗУ ВІДБИРАЛИ…

Ми рідко замис-
люємося над сторін-
ками української
історії, ніби й немає
її. Так привчили
„старші брати”, яких
нашій країні ніколи
не бракувало. А та
історія – не тільки
чоботи чужих вояків,
численні народні
повстання та виз-
вольні війни, а й
неабиякі трудові здобутки. Наш народ завжди відзна-
чався розумом, працьовитістю, майстерністю, невпин-
ними пошуками нового, талановитими винаходами,
самобутнім мистецтвом. Багато з того, чим пишалися
Російська імперія і Радянський Союз, створене україн-
цями.

Сьогодні, коли готується відзначити своє 85-річчя
Харківський тракторний завод, ми пропонуємо читачам
ще раз пригадати історію створення і розвитку цього
визнаного флагмана українського машинобудування.
Матеріал читайте на сторінці 4.

ХТЗ – 85! СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

США виходять у лідери з видобутку нафти завдяки
фрекінговій революції (фрекінг - метод, коли нафта і
газ видобуваються з глибоких сланцевих пластів за
допомогою хімічних розчинників). Саудівська Аравія
намагається опустити ціни на нафту нижче рівня собі-
вартості видобутку нафти американськими фірмами і
зупинити бум фрекінгу. В результаті на світовому
ринку пропозиція нафти перевищує попит, ціни з літа
скоротилися приблизно на чверть.

Барель (159 літрів) американської нафти марки WTI
минулого тижня коштував менше 75 доларів - це най-
нижча ціна в останні 4 роки. Споживачі тільки виграють
від цінової війни.

Але поки що невідомо, чи зможе Саудівська Аравія
витримати свою стратегію низьких цін в рамках ОПЕК.
Багато членів картелю вже зараз ледве зводять кінці з

кінцями. Все вказує на те, що конференція ОПЕК 27
листопада, якої чекають з таким нетерпінням, не обій-
деться без конфліктів.

Але для більшості населення боротьба нафтовидо-
бувних країн за частки на ринку - подарунок. Аналітики
прогнозують, що ціни на бензин в США в 2015 році
будуть найнижчими за останні 4 роки. За підрахунками
Міжнародного валютного фонду, зниження цін на
нафту на 10 відсотків призведе до зростання світової
економіки на 0,2 відсотка. Знижуються виробничі вит-
рати багатьох енергоємних підприємств. Споживачі
економлять на витратах на бензин і дизельне пальне і
можуть вкладати гроші в інші покупки. Так що відкла-
деним ефектом цінової війни може стати потужна про-
грама розігріву економіки.

А що від цього мають українські селяни?

А мають наступне. З урахуванням 30% зниження
вартості на нафту протягом минулого року, вартість
дизпалива відповідно повинна була б знизитися також
на 30% і коштувати на сьогодні 6,73 грн/л. (середня
вартість в грудні 2013 р – 9,62 грн/л). Це якби наша
гривня не „впала” на 100%. Але врахувавши курсову
різницю ми отримуємо 13,46 грн/л – розрахункову
вартість дизпалива. А реальна – 16,9 грн/л. 

То хто ж положив в кишеню 3,44 гривень з кожної
проданої літри пального? Хто обкрадає аграріїв і не
тільки їх?

Результати наших досліджень читайте в наступно-
му номері видання.

Аналітична служба АФЗУ

БИТВА ЗА НАФТУ: ЧИ ВИГРАЮТЬ ВІД ЦЬОГО УКРАЇНСЬКІ ФЕРМЕРИ?
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НАПЕРЕДОДНІ ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗВІТНО – ВИБОРНОГО

З’ЇЗДУ АФЗУ – ПРО ЗДОБУТТЯ, НЕДОЛІКИ ТА ПОБАЖАННЯ
ПРО ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
«Якщо говорити, як працював цент-

ральний апарат і виконавча дирекція
Асоціації, то я б поставив оцінку «задо-
вільно». Велась певна робота згідно з
планом, приблизно раз в квартал прово-
дилися засідання Ради Асоціації, де під-
німались нагальні проблеми, знаходили-
ся шляхи рішення цих проблем, - каже
голова АФЗ Рівненської області Дмитро
Павлович Українець, - Але в певній мірі
результат роботи АФЗУ залежить від
роботи обласних, районних асоціацій і
сільських осередків. Тому результат
роботи цих структурних підрозділів
впливає на загальноукраїнський резуль-
тат і треба зазначити, що якраз тут ми
втрачаємо позиції однієї із самих потуж-
них громадських організацій України
сільськогосподарського напрямку».

Пам’ятаєте казку, коли батько вчив
своїх синів, щоб вони жили у злагоді і
завжди один одному допомагали і один
одного виручали. Але не слухалися його
сини - вічно сварилися. І велів батько
синам зламати віник, та скільки вони не
билися, нічого в них не виходило. Тоді
батько розв'язав віник і велів зламати по
одному пруту. Легко переламали сини
прути віника поодинці і тільки тоді зрозу-
міли батьківське повчання - Якщо в зла-
годі жити будете, ніхто вас не здолає, а
якщо будете сваритися і все поодинці
робити, вас будь хто перемогти і образи-
ти зможе.

Думку про те, що АФЗУ, як громадсь-
кий рух, втрачає позиції самодостатньої,
принципової і консолідованої організації
висловили і керівники Кіровоградської та
Дніпропетровської обласних АФЗ. «У нас
надзвичайно багато проблем, які потріб-
но вирішувати на місцях. Але в багатьох
первинних районних організаціях не має
об'єднуючих моментів, чи в плані коопе-
рації, чи в плані захисту інтересів ферме-
рів, - вважає голова Дніпропетровської
АФЗ Іван Савович Ярмолюк, - Що стосу-
ється роботи головного офісу в Києві, то
вона потребує серйозної фінансової
підтримки. Наприклад, для виписування
проектів та юридичних проробок наших
законів та наших пропозицій, в їхньому
лобіюванні на всіх щаблях влади. У скла-
ді Асоціації більше двох десятків облас-
них організацій, але членські внески над-
ходять з шести - восьми областей. Це
неправильно».

«По-перше, треба змінити ставлення
фермерів до своєї Асоціації, бо на міс-
цях, піднімаючи питання сплати членсь-
ких внесків, від фермерів часто можна
почути питання: «А що мені дала
Асоціація?», - дивуючись такій позиції,

каже голова Кіровоградської АФЗ Іван
Юхимович Андрійчук, - І при цьому роб-
лять вигляд, начебто не розуміють, що
Асоціація захищає інтереси всіх ферме-
рів».

«Тими надбаннями, які має Асоціація,
користуються всі, хто працює на землі і
не тільки фермери. Те що земля поки ще
не стала товаром і не продається, це
також завдяки великим зусиллям
Асоціації. Те що земля віддана ферме-
рам і вони нею користуються, це теж
заслуга Асоціації, - продовжує думку Іван
Ярмолюк, - Той же фіксований податок,
пільга по ПДВ – цього вдалося досягти
завдяки роботі Асоціації на вищому рівні.
Виходить, що зусиллями не багатьох
людей, користуються всі фермери, але
чомусь вони це не визнають. Тому з
таким ставленням треба покінчити і на
з’їзді чітко зазначити відповідальність за
те, що відбувається». 

ПРО НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Не сплата членських внесків в повно-

му обсязі є причиною і того, що в
Асоціації послаблено або зовсім припи-
нено роботу за різними напрямками.
«Колись в Асоціації був міжнародний
сектор, а зараз у нас не налагоджені на
якісному рівні міжнародні зв’язки, не
організовуються зустрічі, поїздки з вив-
чення досвіду роботи фермерів за кор-
доном. Зовсім не працює молодіжний
сектор, - з жалем говорить Дмитро
Українець, - якщо згадати, то років п’ять-
десять тому, було досить потужне моло-
діжне крило, була молодіжна організація
Асоціації фермерів, яка досить плідно
працювала по Україні. У нас на жаль
перестав працювати підрозділ по роботі
з жінками - фермерами. Колись його
очолювала Людмила Клєбанова».

Послаблена робота і у напрямку
взаємодії з владою. «Бажано, щоб
Асоціація об'єднала фермерів, щоб наше
керівництво нікому не кланялося, а про-
сто, коли заходили до коридорів влади,
то до них прислухалися і не тільки при-
слухалися, але й робили те, що потрібно
для покращення роботи фермерів, - вва-
жає голова Кіровоградської АФЗ Іван
Андрійчук, - А ще треба в суспільстві змі-
нювати ставлення і думку щодо роботи
фермерів та приватних землевласників,
бо їх праця потребує не тільки поваги, а й
серйозної державної підтримки».

В Україні тільки фермерських госпо-
дарств біля 40 тисяч, не говорячи про
приватних землевласників. І завдяки
саме їм забезпечується продовольча
безпека країни і живе українське село. І
тому на думку Дмитра Українця, варто

було б подумати про такий недолік, як
зменшення впливу АФЗУ на владу при
вирішенні проблем фермерства і вда-
вання до більш рішучих або радикальних
мір. «Раніш, коли влада не йшла назу-
стріч побажанням фермерів, не сприяла
вирішенню нагальних проблем з цінової,
податкової політики, по забезпеченню
збуту врожаю, то ми вдавалися до таких
радикальних мір, як страйкування, піке-
тування Верховної Ради, Кабінету
Міністрів, Адміністрації Президента і це
давало певні результати», - згадує
Дмитро Павлович.

Та мабуть за останній рік було вже
багато страйків, протестів і навіть відбув-
ся ще один «Майдан». Тому, на думку
керівників обласних організацій АФЗУ
треба мати своїх представників у всіх гіл-
ках влади, як на вищому, так і на місце-
вому рівні. «Нам треба мати свої пред-
ставництва у владних структурах, зокре-
ма у Верховній Раді, щоб вносити якісь
пропозиції по законодавству стосовно
фермерства і вирішенню проблем селян,
- продовжує ділитися думками про
поліпшення роботи АФЗУ Дмитро
Українець, - Ми завжди ставили це
питання. Але нажаль, вже років п’ять, ми
не маємо своїх представників від фер-
мерства у Верховній Раді. Це означає,
що ми тут теж «пасемо задніх», нам
треба в цьому напрямку працювати, бо є
ціла купа проблем, які можна вирішити
лише прийнявши відповідні закони».

ПРО НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ
«Так знущатися над селом і не раху-

ватися з фермерами та приватними зем-
левласниками далі не можна. Ми живемо
і працюємо в селах, ми створюємо робо-
чі місця, ми підтримуємо сільську соці-
альну сферу, але тому що йде скрита
війна за землю між латифундистами,
банкірами та зернотрейдерами, йде
монополізація ринків збуту сільгосппро-
дукції, фермери становляться неконку-
рентноспроможними, - констатує факти
Іван Андрійчук, - А оскільки латифунди-
сти зовсім не дбають про село, то дер-
жаві треба піклуватися про тих, завдяки
кому українське село ще існує». На думку
голови Дніпропетровської АФЗ треба
відстоювати інтереси фермерів щодо
прийняття пільгового законодавства,
полегшення кредитування, спрощення
дозвільних речей.

«У нас дуже серйозні проблеми по
диспаритету цін, коли ціна на фермерсь-
ку продукцію - і зернову, і овочеву, і тва-
ринницьку зменшується, а матеріально -
технічні ресурси дорожчають. Тут ми не
находили належної спільної мови із гіл-

ками влади, мало впливали на те, щоб ці
проблеми вирішувалися. Ми їх фіксува-
ли, направляли до органів влади, але
потім не добивалися їх вирішення, - з
жалем говорить Дмитро Українець, -
Мабуть в цьому напрямку слабо спрацю-
вали заступники президента Асоціації.
Тому за заступниками треба чітко розпо-
ділити їх функціональні обов’язки, хто за
яку ділянку відповідає, як це було колись. І
по цій причині нам зараз особливо потріб-
но посилити і керівництво центрального
офісу, і на місцях, в районах та в областях,
тому що вже почалось зменшення кілько-
сті фермерських господарств».

ПРО КЕРІВНИЦТВО АФЗУ
На думку Дмитра Українця, в зв’язку

із тим, що склалась така ситуація, коли
Асоціація поступово втрачає свої пози-
ції, президент АФЗУ Микола Миркевич,
розуміючи, що він, не дивлячись на свій
великий досвід, не спромігся вплинути
на ситуацію, вплинути на ті обласні орга-
нізації, які порушують статутні вимоги,
відчув, що не зможе надалі плідно пра-
цювати, повідомив про те, що хотів би
передати свою роботу іншій людині, яка
змогла би відновити і посилити роботу
центрального апарату і обласних асоціа-
цій фермерів. 

«Тому фермери нашої Рівненської
асоціації запропонували не підійти якось
огульно, або поспішно до кандидатури
президента, щоб вийти хоча б на той
рівень, який був раніш. І ми на цю посаду
запропонували Івана Федоровича
Томича, тому що він має певний досвід,
він людина комунікабельна, його знають
в державних структурах, - каже Дмитро
Павлович, - На сьогодні ми не бачимо
іншу підходящу кандидатуру».

Звичайно, що новообраному прези-
денту АФЗУ треба серйозно підійти до
підбору своїх помічників, щоб вони плід-
но працювали і кожен заступник відпові-
дав за певний напрямок діяльності
Асоціації. Не менш важливо налагодити
діяльність первинних організацій як на
районних, так і обласних рівнях. «Зараз
фермерський рух підтримують, можна
сказати, фанати, які дорожать ім'ям
«фермер», ті, які назавжди пов'язали
свою долю і майбутнє своє і своїх дітей з
фермерством, для кого фермерство
стало, свого роду, іконою, - каже Іван
Савович Ярмолюк, - Але так не повинно
бути. Всім фермерам потрібно об’єдна-
тись і відстоювати свої інтереси та
права, тим більше, що дотримання
наших прав та інтересів приносить
користь суспільству в цілому. 

Лариса Чайка

КОНФЕРЕНЦІЯ ФЕРМЕРІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11 листопада 2014 року фермери

Черкащини збиралися на обласну кон-
ференцію, де обговорили насущні про-
блем діяльності фермерських госпо-
дарств та організації в цілому.

Голова обласної Асоціації Віктор
Гончаренко у своєму виступі коротко
охарактеризував загальний стан госпо-
дарств, особливості цьогорічних літніх та
осінніх польових робіт, зупинився на
взаємовідносинах з нинішньою владою
та підкреслив, що « … влада змінилася, а
земельні питання без взяток вирішити
практично неможливо».

Зокрема Гончаренко наголосив, що
фермери Черкащини на збиранні вро-
жаю ранніх зернових культур в 2014 році

доклали багато сил, енергії та вміня, щоб
досягти вагомих результатів. Цьогорічні
погодні умови внесли свої корективи до
комплексу осінньо – польових робіт.
Вдвічі збільшилося навантаження на
сільськогосподарську техніку та вико-
нання робіт по підготовці грунту та посіву
озимих під урожай 2015 року. 

Але якщо фермери дбають про посі-
ви, виконують всі необхідні агротехнічні
норми та вимоги (а це – терміни прове-
дення всіх необхідних робіт, якість насін-
ня, внесення мінеральних добрив та
засобів захисту рослин, додержання
науково – обґрунтованих сівозмін), то і
врожай отримують відповідний.

Віктор Григорович переконаний, що

посіви озимих культур потрібно не змен-
шувати, а збільшувати, з тим, щоб в
структурі зернової групи вони займали
більше 55%.

А от на думку голови АФЗ
Золотоніського району Драча В. П., який
фермерує більше 20 років, наша влада
лише чинить перепони фермерам. Він 

отримав у оренду земельні і майнові
паї більше сотні селян і до цього часу не
має змоги вирішити питання майнового
паю. Отримав тваринницьке приміщен-
ня, хоче розвивати тваринництво, зокре-
ма свинарство та вівчарство – з’явилися
проблеми із підключенням світла,
неможливо оформити землю під примі-
щеннями у оренду, неможливо постави-

ти електричного стовпа, бо земля не
твоя. Отримати дозволи на водовідве-
дення можна безплатно, але довідки до
цих дозволів коштують великі кошти.

Практично не можливо вирішити
питання відведення у оренду земельних
ділянок на яких розміщено історико -
культурна спадщина - погодження кош-
тує великих грошей. Все це зводить нані-
вець бажання фермера працювати на
землі.

Наболілим питанням господарюван-
ня є неврегульованість на державному
рівні закупівельних цін на сільськогоспо-
дарську продукцію. Не можна допускати,
щоб наприкінці жнив хтось, одним роз-
черком пера, знову перетворив
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щедрий врожай, здобутий важкою працею фер-
мерів та і всіх хліборобів, на збитковість та здир-
ництво, коли нічого не залишається окрім боргів.

Зараз на фінансовому ринку спостерігається
криза нашої гривні. Це найближчим часом обіцяє
значне зростання цін на пальне, засоби захисту
рослин, мінеральні добрива, запасні частини до
сільгоспмашин, тощо. А це саме ті позиції, які
можуть вдарити по дрібних і середніх сільгоспви-
робниках, тобто фермерах, і станеться це тоді,
коли необхідно буде виходити в поле і активно
розгортати весняно - польові роботи.

В таких умовах прогнозувати собівартість
майбутнього урожаю складно і боронь боже вста-
новлювати ціни на врожай нижче собівартості.
Така політика приведе до банкрутства фермерів

Фермер Василь Поліщук відмітив, що основ-
ними причинами скорочення посівних площ під
урожай 2015 року є  зростання вартості матері-
ально - технічих ресурсів, в тому числі насіння,
пально - мастильних матеріалів і засобів захисту
рослин.

Василь Васильович підняв питання роботи
діючих районних АФЗ та необхідності реєстрації
організації та обрання голів в тих районах – де
вони відсутні.

Пономар О.Д. - голова АФЗ Чорнобаївського
району, наголосив, що цього року вагомий вне-
сок у скарбницю держави внесли фермери
Черкащини, але попри все самі себе не пова-
жають, не сплачують внески. Влада іде на зустріч
фермерам, допомагає навчанням, вирішує набо-
лілі питання, допомагає в організації зборів,
проте фермери мало приймають участь у фер-
мерських заходах та не з’являються на навчання,
що проводяться дорадчою службою та
Асоціацією.

Такої ж думки і голова АФЗ Корсунь-
Шевченківського району Касяненко В.М. - ска-
зав, що в його районі із Асоціацією рахуються і
ідуть на зустріч, влада допомагає вирішувати
наболілі питання. Фермери в цьому році отрима-
ли хороший урожай і що всім потрібно показува-
ти реально отриманий вал зерна. А якщо урожай-
ність приховувати, то у влади складеться думка -
навіщо потрібні такі фермерські господарства,
якщо вони погано господарюють. Краще землю
віддати іншим товаровиробникам.

Швачка Яків Сергійович – директор обласно-
го відділення фонду підтримки фермерських гос-
подарств проінформував про роботу у 2014 році.
Розповів, що останіх два роки держава не надала
з бюджету кошти на розвиток фермерства. Вся
робота заключається в поверненні раніше отри-
маної фінансової допомоги, і що якщо в цьому
році буде так само - то для чого тоді потрібен
фонд. Фонд заборгував за оренду приміщення та
комунальних послуг більше 20 тис. грн. і зараз
стоїть загроза, що кабінети опечатають і виже-
нуть, розірвавши договора оренди. Звернув
увагу фермерів на те, що у фермерських госпо-
дарствах врожайність зернових знову нижча,
майже на 10 ц/га. в порівнянні з іншими сільсько-
господарськими товаровиробниками. Фермери
занижують врожай.

Михайло Андрійович Галамага - виконавчий
директор АФЗ Черкаської області доповів про
роботу виконавчої дирекції, звернув увагу деле-
гатів на той факт, що в 6 районах не зареєстрова-
ні організації та доповів про низький відсоток
сплати членських внесків, без яких громадська
організація не може існувати та бути незалеж-
ною. Також він запропонував збільшити кількість
виписки газети «Вісник Фермер України», яка
вкрай необхідна кожному фермеру області.

Михайло Андрійович вніс пропозицію просити
АФЗ України направити подання Верховній Раді
України про перегляд земельного законодавства
та внесення змін до порядку реєстрації договорів
оренди. Виконання цієї роботи необхідно
доручити сільським радам або нотаріальним кон-
торам.

На конференції фермерів також було обгово-
рено та затверджено делегатів на звітно – вибор-
ний з’їзд та підтримано кандидатуру на посаду
президента АФЗУ Томича Івана Федоровича.

За інформацією наданою виконавчим
директором Черкаської АФЗ 

М. А. Галамагою

Шановний Миколо Степановичу!
Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди 

Вашого Дня народження та славного 
55 – річного ювілею! 

Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого щастя,
злагоди та чудового настрою, родинного затишку та
сімейного добробуту. Нехай завжди Вас супроводжує
вдача, постійно зігріває тепло людської вдячності, а будні
і св’ята наповнюються радістю, світлом та любов’ю
рідних та близьких. Вічної молодості Вашій душі та
доброти серцю, здійснення всіх Ваших планів та
сподівань!

З повагою та найкращими побажаннями 
Ваші колеги

«СЕЛЯНСЬКИЙ МАЙДАН» ПРОПОНУЄ ПЛАН
РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

З ЇЇ КАДРОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

26 листопада відбулася прес-кон-
ференція: "Селянський майдан» про-
понує план реалізації нової аграрної
політики з її кадровим забезпечен-
ням, організаторами якої виступили
біля 20 громадських організацій
аграрного спрямування.

ЇЇ учасниками були Микола
Миркевич - президент Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників
України; Іван Томич - президент
Союзу сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів України;
Роман Корінець - президент ВГО
"Національна асоціація сільськогос-
подарських дорадчих служб України"
та Дмитро Воронін - голова Партії від-
родження села.

Приводом для проведення прес-
конференції стало формування коалі-
цією нового уряду та небайдужість
громадських організацій до майбутніх
змін в аграрному виробництві, в
аграрній політиці та у розвитку укра-
їнського села.

На переконання Івана Томича, гро-
мадські організації, які представ-
ляють українське село, підійшли до
розуміння необхідності запроваджен-
ня нової аграрної політики, в якій
головним буде добробут наших спів-
вітчизників, якість їх життя та розви-
ток сільської місцевості і сільських
територій.

Нажаль, останні роки вектор роз-
витку сільського господарства був
спрямований лише на зернові та
соняшник, а така стратегія не впису-
ється в розвиток місцевих громад та
їх добробут.

Але підписана коаліційна угода
вселяє достатньо оптимізму тим, що в
ній задекларовано «ми запровадимо
ефективну систему підтримки вітчиз-
няних сільськогосподарських товаро-
виробників, насамперед сімейних
фермерських господарств та забез-
печення підвищення добробуту гро-
мадян». Але механізму реалізації
плану дій не має. Тому громадські
організації об’єдналися і готові про-
понувати конкретний план дій як
вийти на реалізацію цього головного
гасла та хто буде реалізовувати цей
план.

Громадське об’єднання
«Селянський майдан» звернулося до
Президента України та керівників
політичних партій, що сформували
коаліцію, з пропозицією призначити

віце-прем’єр-міністром з питань
Євроінтеграції, АПК та охорони навко-
лишнього середовища Козаченка
Леоніда Петровича та міністром
аграрної політики та продовольства
Полянчича Михайла Михайловича,
людей досвідчених, незаплямованих,
з про європейською орієнтацією. За
цих людей об’єднання готове нести
повну відповідальність за їх дії на цих
важливих посадах.

Микола Миркевич розповів про
головні напрямки реформування, які
були обговорені з названими канди-
датурами та ними підтримані. Це в
першу чергу запровадження дифе-
ренційованої системи оподаткування

в аграрному секторі. Господарства з
площею землі до 100 га отримують
державну підтримку та звільняються
від оподаткування. Господарства що
мають від 100 до 1000 га землі – дер-
жавної підтримки не отримують, але і
не оподатковуються. І господарства з
кількістю землі від 1000 га – наро-
стаюче оподаткування і відсутність
державної підтримки.

Наступне - це запровадження
ринку землі за такими принципами:
одноразова купівля громадянином
України до 100 га землі з умовою що
він буде на ній працювати та не мати-
ме права здавати в оренду чи прода-
вати як мінімум протягом 10 років.

Також, на його думку,необхідно не
менше 10% поступлень в Державний
бюджет від аграрного сектору повер-
тати для розвитку села. 

Роман Корінець наголосив на

необхідності запровадження нових
підходів у реалізації нової аграрної
політики, а досвід запропонованих
кандидатур переконує у здатності їх
це робити.

Дуже важливо щоб задекларована
політика в коаліційній угоді була при-
йнята сільським населенням та сіль-
ськогосподарськими товаровиробни-
ками та мала про європейську спря-
мованість. Щоб основною особою в
цій аграрній політиці був малий та
середній бізнес, фермери та коопе-
ративи. Щоб поширення інновацій
шляхом дорадництва до фермерів
також стало частиною цієї політики.
Повинен бути акцент на сільський

розвиток.
Дмитро Воронін підкреслив про

відповідальність учасників
«Селянського майдану» за людей,
яких вони привели до влади, та про
те, що нажаль, тотальна система
корупції як була, так залишилася і сьо-
годні. І це потрібно докорінно змінити.
Причому змінити не шляхом третього
майдану, а шляхом швидких та глибо-
ких реформ.

За його свідченням, що опираєть-
ся на дослідження фахівців, демогра-
фічна ситуація в нашій державі над-
звичайно складна та не збалансована
і для збереження нації необхідно від-
творювати сільську місцевість, ство-
рювати сприятливі умови для жителів
сіл і збільшення народження в них
дітей.

Михайло Данкевич
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ХТЗ – 85! СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ
Коли взимку 1929 року Вища Рада

Народного Господарства СРСР прийняла
рішення про будівництво ХТЗ, Харків був
столицею України. Згодом, 1934 року, сто-
лицю знову повернули до Києва, але
Харків назавжди зберіг статус лідера. Це
стало можливим передусім завдяки знач-
ній концентрації в ньому високотехнологіч-
них машинобудівних підприємств та нау-
кових установ, орієнтованих на розробку
досконалої техніки – для промисловості,
армії, народного господарства. Кому не
відомі, наприклад, локомотиви, потужні
дизельні двигуни, гусеничні транспортні
машини й танки Харківського заводу
транспортного машинобудування імені В.
Малишева, високоякісні турбогенератори
Харків ського турбінного заводу, автомобі-
лі з дров’яними газогенераторами
Харківського заводу „Світло шахтаря”,
кріомедичні апарати Фізико-технічного
інституту низьких температур, досягнення
багатьох інших харківських колективів? А
великі й малі трактори з маркою ХТЗ сьо-
годні працюють не тільки в українських
селах і містах, а й далеко за межами нашої
країни.

Першим харківським трактором, який 1
жовтня 1931 року о 13-05 годин виїхав із
механоскладального цеху ХТЗ, був СХТЗ-
15/30. 

За прототип нової машини конструк-
тори взяли один із найкращих амери-
канських тракторів „Інтернешнл-15/30”. В
процесі створення трактора СХТЗ 15/30
конструкція закордонного аналога була
дещо змінена, з метою відповідності віт-
чизняним стандартам, матеріальним і
технологічним ресурсам. Втім, класичну
компоновку, з рамною базою, трактору
залишили.

Характеристики СХТЗ 15/30 були прак-
тично такими ж, як у попередника: потуж-
ність двигуна  31,5 к.с (23 кВт); експлуата-
ційна маса 3 т; швидкість 3,5 - 7,4 км/год;
кількість передач – 3 вперед і одна назад.

Цей трактор був призначений для
роботи з дво- й трикорпусними плугами та
іншими сільськогосподарськими машина-
ми загального призначення,  в тому числі з
приводом від валу відбору потужності, а
также для приводу стаціонарних машин –
молотарок, віялок, кормоподрібнювачів
тощо. До 1937 року трактори СХТЗ 15/30
випускали СТЗ і ХТЗ, а після війни, у 1948-
50 роках – Другий авторемонтний завод у
Москві. Сумарна кількість виготовлених
машин 390500.

Втім, ця сторінка буде дописана пізні-
ше, а тоді конструкторський відділ ХТЗ
отримав нове термінове завдання: створи-
ти вітчизняний трактор типу «Катерпіллар»
потужністю 40 - 50 кінських сил.
Конструктор П.І Андрусенко у співпраці з
колегами працював над створенням
дизельних двигунів як для тракторів СХТЗ
15/30, так і для майбутнього гусеничного
трактора. Знову-таки за основу була взята
конструкція Сталінградського тракторного
заводу і НАТІ. Потужність нового трактора
складала 52 кінських сили, а на гаку – 34,
тоді як колісні трактори з двигунами 30 к.с.
забезпечували на гаку лише половину цієї
потужності. Ця машина витрачала пально-
го для обробітку одного гектара на чверть
менше, ніж колісний трактор.
Безсумнівною перевагою нової гусеничної
машини була можливість використовувати
її за умов звичного для українського села
бездоріжжя, де була потрібна висока про-
хідність.

Водночас для тракторів були створені
експериментальні дизельні двигуни, котрі
працювали на дешевшій від гасу солярці,
витрачаючи її у перерахунку на кінську
силу значно менше, ніж гасові двигуни.
Проблема потужних і водночас економіч-
них тракторних двигунів завжди була акту-
альною для конструкторів ХТЗ. Один із

таких двигунів, дизель Д - 8, що працював
на солярці, був спроможний розвивати
потужність до 57,5 к.с. з мінімальною вит-
ратою цього недорогого пального.

Сімнадцятого вересня 1937 року з
великого конвейєра тракторного цеху
зійшли перші гусеничні машини. Поряд, на
малому конвейєрі, складали мотори для
нових машин, чия потужність була в півто-
ра рази більшою за потужність колісних
тракторів.

На кінець 1938 року щодня із заводсь-
кого конвейєра сходило по 40 - 50 тракто-
рів, а на полях уже працювало понад 10
тисяч таких машин. 

Тоді ж заводчанам доручили випуск
кількох тисяч газогенераторних гусенич-
них тракторів, чиї двигуни могли б працю-
вати на біопаливі. Газогенераторний трак-
тор, що працював на солом'яних брикетах,
пройшов випробування в 1939 році.
Водночас на ХТЗ розпочався випуск елек-
тричних компресорних холодильників
домашнього типу.

Успіхи моторобудівників ХТЗ були
помічені, й конструктори отримали нове
державне завдання: створити й освоїти у
виробництві авіаційний 12 - циліндровий
дизель потужністю 500 - 600 кінських сил.
На літаках-ваговозах того часу цих дизе-
лів не побачили, зате їхні характеристики
виразно вгадуються в танкових двигунах
В - 2.

З початком війни завод різко збільшив
випуск військової продукції, їі питома вага
зросла від 19,6 відсотка в липні до 83,2 від-
сотка у серпні - вересні 1941 року. Так,
самохідна установка ХТЗ - 16 серійно

випускалася з вересня по жовтень 1941 -
го, було виготовлено близько 90 устано-
вок, які взяли участь у боях під Харковом.
Згодом завод евакуювали на Алтай, там
харків'яни протягом року спорудили
завод, житлове селище з бараків та земля-
нок і налагодили випуск гусеничних трак-
торів АСХТЗ - НАТІ. Всього таких машин під
час війни випустили близько шести тисяч.
Добру половину з них було відправлено на
фронт.

Влітку 1943 року Харків був визволе-
ний. Окупанти перетворили тракторний на
руїну, але невдовзі на поля країни вийшли
нові трактори відродженого ХТЗ. Протягом
1947 року було виготовлено 5716 машин, а
13 лютого 1948 року з конвейєра зійшов 10
- тисячний трактор повоєнного випуску.

Ще під час роботи в Алтайському краї
заводськими конструкторами був випро-
буваний перший дослідний зразок гусе-
ничного дизельного трактора ДТ-54,
якому судилося в майбутньому стати
таким же знаменитим, як легендарний
танк Т - 34.

Втілюючи в метал свою заповітну мрію,
заводчани освоїли серійний випуск нового
дизельного трактора, і вже 29 вересня

1954 - го року з головного конвейєра ХТЗ
зійшов 100 - тисячний ДТ - 54.

Творці потужних тракторів ХТЗ не забу-
вали й про їхніх „братів менших”, тобто про
невеличні трактори для різного застосу-
вання. Так, 1955 року ХТЗ освоїв випуск
трактора ДТ - 14 з дизельним двигуном
потужністю 14 кінських сил. Паливні насо-
си для цих двигунів (понад 6 мільйонів за

40 років) виготовив завод «Серп і молот».
Згодом на зміну ДТ - 14 прийшов потужні-
ший вдосконалений трактор ДТ - 20, а
1969 року Т - 25, двигун якого охолоджу-
вався повітрям.

Водночас на заводі створювали і впро-
ваджували до серійного виробництва на
базі трактора ДТ - 54 нову машину Т - 75. Її
потужність, яка зросла до 75 кінських сил,
використовувалася для підвищення робо-
чих швидкостей. Перші три трактори Т - 75
зійшли з конвейєра для відправки на дер-
жавні випробування в травні 1960 року. А
вже 29 вересня 1960 року, без зупинки
виробництва, ХТЗ перейшов на серійний
випуск гусеничних тракторів Т - 75 замість
машин ДТ - 54. Проте вже через рік настав
час іншого трактора – дизельного Т - 74.
Таким було повеління Кремля...

А на конструкторському ватмані вже
накреслювалися обриси нового трактора
– потужного колісного Т - 125, який, як
невдовзі показали випробування, успішно
здійснював глибоку оранку п'ятикорпус-
ним плугом зі швидкістю 9 кілометрів на
годину. Його потужність 130 к.с. Згодом на
заводі створили потужності з випуску Т -
125 та уніфікованих з ним гусеничних трак-
торів.

Незабаром почалося проектування
нового трактора Т - 150 одразу двох моди-

фікацій – гусеничного й колісного, з
дизельним двигуном СМД - 60 потужністю
150 кінських сил.

Порівняльні випробування трактора Т -
150К на випробній станції університету
штату Небраска в США засвідчили, що
харківський трактор за своїм технічним
рівнем переважає відомі іноземні аналоги.
Водночас конструктори запланували вста-
новити на нього безпечну кабіну, яка відпо-
відала б вимогам міжнародних стандартів
з безпеки праці, із вбудованим у дах повіт-

роохолоджувачем; тросовим приводом
управління механізмами, пневмо-пружин-
ним приводом стояночного гальма і пнев-
моприводом вала відбору потужностей, з
регульованою по висоті й куту нахилу руль-
овою колонкою; а також з калориферним
опалювачем. Вони це зробили, і нова
машина стала справжнім подарунком
трактористам під назвою ХТЗ - 17221 та
його модифікації.

Життя не стоїть на місті, воно вимагає
не зупинятися на досягнутому. Сьогодні на
черзі розробка потужних колісних тракто-
рів ХТЗ - 280, ХТЗ - 240К, ХТЗ - 3512,
модернізація гусеничних ХТЗ - 181, та
впровадження в серійне виробництво
бульдозера ТС - 5. На них встановлено
каркасні кабіни, вдосконалені за всіма

параметрами – з безпеки, надійності,
дизайну, зручності керування тощо,
коробки зміни потужності, ходові системи,
гідравлічної системі та багато інших вдос-
коналень які на сьогодні потребує передо-
ве сільське господарство, та новітні агро-
технології.

За роки існування ХТЗ було виготовле-
но близько 3 мільйонів тракторів різних
типів, серій та сімейств.

Слід зазначити, що заводська система
якості має міжнародний атестат ISO 9001,
а всі трактори сертифіковано за вимогами
УкрСЕПРО. Це найвища оцінка бренду
ХТЗ, створеного невтомними харківськи-
ми тракторобудівниками.

Надалі чекає не менш солідне завдання
– виготовлення зразків нових тракторів.
Словом, роботи в конструкторів, як. влас-
не, і в усього колективу підприємства,
непочатий край.

Володимир ЯРОШЕНКО
(за сприяння дирекції ХТЗ)
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ЯК У ФЕРМЕРА ГОЛОВІЄНКО 
КУКУРУДЗУ ВІДБИРАЛИ…

У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає, –
Чи нема країни,
Щоб загарбать...
Т. Шевченко
Петро Головієнко, голова

Житомирського Союзу сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів та
водночас Брусилівської районної асоціації
фермерів і приватних землевласників,
заснував фермерське господарство
„НОНА” 1999 року на базі власної селянсь-
кої садиби в селі Биків, про що компетент-
ними державними установами
Брусилівського району оформлені відповід-
ні свідоцтва й довідки. Тоді ж був отриманий
державний акт на право постійного кори-
стування земельною ділянкою, що розта-
шована на території Озерської сільської
Ради й має площу 50 гектарів. Окрім виро-
щування зернових і технічних сільськогос-
подарських культур, новостворене ФГ
отримало право займатися також вироб-
ництвом продуктів борошномельно -
круп’яної промисловості, лісопильним та
деревообробним виробництвом.

Як пригадав у бесіді з нашим кореспон-
дентом сам Петро Васильович, за період
існування ФГ „НОНА” траплялися вдалі
роки, коли справи йшли добре, проте були
й невдачі. Адже сільське господарство
залежить від безлічі негативних чинників –
як кліматичних, так і суспільних.

– Від самого початку, сказав він, – ми
прагнули створити продуктивне госпо-
дарство. На 50 гектарах не дуже поекспери-
ментуєш із сівозмінами, проте вирощували
по черзі пшеницю, соняшник, сою, ріпак,
інші популярні культури. Щоб розвивати
цей напрямок господарської діяльності,
домовилися з місцевими селянами про
оренду їхніх земельних паїв, назбиралося
ще близько 300 гектарів. Останнім часом
зосередилися на кукурудзі, яка в наших
умовах дає непогані врожаї й користується
стабільним попитом зернотрейдерів. А щоб
трохи оживити поля в періоди після збиран-
ня врожаю, засіваємо їх травою. Якими б не
були підсумки нашого господарювання в
черговому році, з пайщиками намагаємося
розраховуватися вчасно й чесно, вони
отримують від нас або гроші, або продукти
нашого виробництва. ФГ „НОНА” завжди
прагне надавати посильну допомогу селя-
нам, особливо пенсіонерам, у вирішенні
побутових проблем. Люди за це вдячні.

Нині господарство має пристойну
виробничу базу, необхідну сільськогоспо-
дарську техніку, власну майстерню, ста-
більний трудовий колектив. А створювалося
все 15 років тому на голому місці. Адже
Головієнку не дісталося, як деяким іншим
фермерам, ані крихти спадщини від зруй-
нованого колгоспу чи радгоспу. Ні примі-
щень, ні техніки йому ніхто не подарував.
Формування машинного парку почалося з
древнього комбайна „Нива” та двох таких
же стареньких тракторів МТЗ - 82. Ця техні-
ка вже потребувала не капітального, а від-
новлювального ремонту, причому робити
його доводилося власноруч. Господарські
споруди теж зводили самі, та ще й на при-
садибній території.

Щасливий батько, який пізнає себе в
дітях. Разом із вірною дружиною виростив
Петро Васильович чотирьох синів і трьох
доньок, вони розуміють його справу й нама-
гаються гідно продовжувати її. Таким
чином, на Житомирщині зросла ще одна
фермерська династія, що дає надію на
реальність відродження українського села.
Зважаючи на розвиток родини, хотілося б
трохи розширити межі землекористування.
В районному резерві є землі, які можна
було б взяти в оренду, але вирішити це
питання без шалених хабарів практично
неможливо. Та навіть за хабарі не дадуть,
адже ці кілька сотень гектарів обробляють-
ся тіньовиками, а виручені за таку „діяль-

ність” гроші не вносяться до бюджету, а
поповнюють гаманці районних різночинців.
Незважаючи на їхню систематичну ротацію,
практика діяльності земельного відомства
залишається незмінно-корупційною. Навіть
вигравши кілька судів, Петро Головієнко
землі не отримав.

Виходить так, що нормально працювати
й жити знову заважають. Мало того, що над
кожною зерниною доводиться ледве не
плакати, бо її собівартість щодня збільшу-
ється внаслідок здорожчання паливно -
мастильних матеріалів, мінеральних доб-
рив, посівного матеріалу, запасних частин
до сільгосптехніки тощо. З подібними рин-
ковими катаклізмами фермери вже звикли-
ся. Але чим далі, тим більше стає на укра-
їнських землях різного роду хапуг, які під
опікою місцевих чиновників зазіхають на
скромні фермерські здобутки, прагнучи
збагатитися за рахунок незаконного заво-
лодіння ними.

Дісталися ці „гопники” й до ФГ „НОНА”.
Доки Петро Васильович займався вивчен-
ням рішень виграних ним судових справ та
планував майбутні польові роботи, вони в
одну мить передискували його лани, засіяні
травою. Як бачте, не спокусилися числен-
ними пустками, на котрі перетворилися з
роками занедбані присадибні ділянки

селян, а забажали заволодіти культурними,
обробленими землями. Дарма, що вони
іншому належать. Коли ж Головієнко на цих
ланах виростив добрий врожай кукурудзи,
рейдери з місцевого ПАТ „ТАКО” загнали на
поля кілька десятків комбайнів і протягом
однієї ночі забрали все до зернини. За про-
цесом пограбування фермера мовчки спо-
стерігали викликані ним працівники міліції,
які не перешкоджали грабіжникам.

Звернення Петра Головієнка до право-
охоронних органів з проханням захистити
його честь, гідність і майно не дали жодних
реальних результатів: у прокуратурі пообі-
цяли внести його справу до відповідного
реєстру, де вона буде вивчатися й отримає
належну правову оцінку. Тимчасом міліція
отримала доручення зібрану кукурудзу кон-
фіскувати й передати на зберігання до
якоїсь третьої організації. Одним словом,
цьогорічний врожай для ФГ „НОНА” втраче-
ний, а коли відбудеться черговий суд і що
він вирішить – невідомо.

Натомість грабіжники з „ТАКО” спробу-
вали схилити Петра Васильовича до „спів-
праці” з ними. Іншими словами, запропону-
вали йому передати їм злощасні гектари в
оренду. Мовляв, ми вже однаково твої поля
обробляємо, то давай не судитися, а
миром. Вони навіть не спромоглися затя-
мити, що земля не є власністю Головієнка, а
лише надана йому в оренду на 49 років для
ведення сільського фермерського госпо-
дарства, відтак не може надаватися будь -
кому іншому в суборенду. Та й бажання
товаришувати з грабіжниками у нього
немає.

Здаватися без боротьби Петро

Васильович не звик, а власних сил, навіть із
підтримкою родини, виявилося замало для
рішучого протистояння холдингу. Тут
потрібне втручання найвищих державних
посадовців. А вони ж, мабуть, наразі лише
люстрацією переймаються. Хто допоможе
достукатися до дверей, де мешкає право-
захист? Зрештою, згадав фермер, що є в
Києві люди, які зробили захист фермерсь-
ких інтересів справою життя. Йдеться, як
розуміють читачі, про керівництво Асоціації
фермерів та приватних землевласників
України (АФЗУ) та Союзу селянських обслу-
говуючих кооперативів України (ССОКУ). На
даний час відповідні звернення за підписом
почесного Президента АФЗУ і Президента
ССОКУ Івана Томича лягли на службові
столи Генерального Прокурора України
Віталія Яреми і Міністра МВС Арсена
Авакова. Хочеться вірити, що тепер факт
рейдерського пограбування фермерського
господарства „НОНА” з Житомирщини не
залишиться без їхнього реагування. А наша
газета буде тримати цю справу на контролі
та інформувати українських фермерів про
результати.

Не описуючи детально столичні перемо-
вини Головієнка, зазначимо лише, що
тепер фермер переконаний: щоб вижити в
нелегкій ринковій боротьбі, фермерам і

приватним землевласникам необхідно гур-
туватися навколо своїх громадських органі-
зацій, допомагати їм фінансово, зміцнюва-
ти їх законотворчий потенціал, постійно
надавати в районні, обласні й центральні
фермерські організації та до редакції газети
„Вісник Фермер України” інформацію про
життя фермерів та їхні проблеми.

Від редакції:
Звертаючись до читачів, інформуємо,

що сьогодні громадські фермерські органі-
зації, якими є АФЗУ та ССОКУ, в своїй діяль-
ності для захисту прав фермерів застосо-

вують такі засоби:
- безпосередні контакти з

Президентом та Прем’єр-міністром
України;

- участь у роботі з парламентарями,
Головою ВРУ, організація зустрічей ферме-
рів з головою парламенту, лобіювання інте-
ресів фермерів безпосередньо народними
депутатами. І врешті - щотижнева робота в
аграрному парламентському комітеті при
розгляді законопроектів перед їх винесен-
ням до Верховної Ради;

- представництво інтересів ферме-
рів у профільному міністерстві, щоденно й
методично на всіх рівнях, починаючи від
міністра до виконавця з відповідного під-
розділу. Це участь у нарадах, комісіях,
робочих групах. Може здатися, що це про-
сто – направ юриста і все. Однак кваліфіко-
вано це може зробити лише фермер з
досвідом господарювання;

- робота із засобами масової інфор-
мації. Це висвітлення інтересів, проблем
фермерів через прес - конференції,
інтерв’ю, виступи на радіо, телебаченні.
Добре коли запрошують – платити не
треба. А ось, наприклад, вартість результа-
тивного (ефективного) проведення прес -
конференції складає від 10 до 40 тисяч грн.;

- власні ЗМІ. Випуск своєї газети
„Вісник Фермер України”. Жодна аграрна
громадська організація не має власного
друкованого органу. Тяжко зараз утримува-
ти газету (папір, офісні витрати, робота
журналістів, відрядження), проте АФЗУ
намагається через неї доносити фермерам
інформацію про свою діяльність, новини
галузі, корисні повідомлення. Утримання
власного сайту АФЗУ та ССОКУ, що є орієн-
тирами – вказівниками організації у світі
Інтернету.

Зайве нагадувати, що ця діяльність
потребує витрат – трудових і фінансових.
Вашим центральним органам потрібна
ваша підтримка, вона забезпечить їх неза-
лежність, дасть змогу діяти ще активніше на
теренах захисту прав фермерів.

Володимир ЯРОШЕНКО

Останнім рядком.
Звернення до генерального прокурора

Віталія Яреми та міністра внутрішніх справ
Арсена Авакова дало певний результат.
Вже через тиждень була отримана копія
доручення з генеральної прокуратури, що
навіть здивувало нас своєю оперативністю.
Мабуть дійсно є значні зрушення в роботі
цього відомства.

А ще через день відбулася телефонна
розмова з представником обласного
управління МВС стосовно справи
Головієнка. Теж є реакція і достатньо
оперативна.

То ж чекаємо остаточних результатів
розслідування.

Прес-служба Союзу

Петро Головієнко та Іван Томич обговорюють фермерську проблему



№ 21-22 (343-344)

1-30 ЛИСТОПАДА 2014  ро ку6

ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044*501*78*23, 044*501*78*24

ХТО ХОЧЕ ЗНИЩИТИ ФОНД ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРІВ?
Останнім часом в деяких засобах

масової інформації, а особливо в
аграрних новинах, виникають спроби
дискредитувати роботу та поставити
під сумнів необхідність існування
Українського державного фонду підт-
римки фермерських господарств,
структури, яка є єдиною в реалізації
державної політики по підтримці
українського фермера. До того ж
робота Фонду чітко прописана у
Законі України «Про фермерське гос-
подарство» (Розділ III, ст. 9) – «…
надається допомога за рахунок дер-
жавного і місцевого бюджетів, у тому
числі через Український державний
фонд підтримки фермерських госпо-
дарств».

Згідно тієї ж статті 9, Закону «Про
фермерське господарство» кабінет
Міністрів України «…щорічно в про-
екті Державного бюджету України
передбачає кошти на підтримку фер-
мерських господарств».

На жаль, з 2010 року, жодної
копійки держава для фонду не виді-
лила і підтримка фермерів здій-
снюється лише за рахунок поворот-
них коштів, тобто тих коштів, що фер-

мери повертають на спец рахунок
Укрдержфонду.

Останні два роки такі дії держави
були зрозумілі, адже ні для кого не
було секретом, що таким чином
влада Януковича намагалася знищи-
ти українське фермерство як клас, та
розпродати українські чорноземи.
Відповіддю фермерів були чисельні
акції протесту по захисту своїх інте-
ресів, своєї землі та права на існуван-
ня фермерського Фонду. А під час
Майдану був навіть створений
«Селянський майдан», який доклав
багато зусиль у справу по подоланню
режиму Януковича.

Та на жаль поки фермери так і не
побачили нової європейської про
фермерської політики. Залишилася
та ж корупція, обкрадання селян
через несправедливі ціни, диктат
монополій, а в цілому - та ж безправ-
ність хлібороба. 

В той же час йдуть «наїзди» на
Український державний фонд підт-
римки фермерських господарств,
який «поставив на ноги» десятки
тисяч господарств за більш ніж 20-и
річну свою діяльність. І за всі ці роки

це була і є єдина фінансова установа
куди фермери мають можливість
звернутися за допомогою і не бути
«обдертими» як липа.

Замість того, щоб виконувати
закони і будувати європейський
устрій на селі, в якому головне місце
належатиме фермеру, деякі державні
мужі докерувалися до того, що не
лише видалили з Держбюджету рядок
про підтримку фермерів, а навіть і
кошти виділені Фонду до 2010 року не
повертаються фермерам. А як
результат – кількість фермерських
господарств зменшилася до майже
39 тисяч, з 44 тисяч у 2009 році, коли
на підтримку було виділено 165 млн.
гривень.

Гірше того, деякі «умники» пораху-
вали, що за рахунок ліквідації фонду
підтримки фермерів можлива еконо-
мія 5 млн. гривень. А чи рахували
вони те, що ліквідація тих же 5000
фермерських господарств створила
як мінімум 30 тисяч безробітних,
яким в рік необхідно платити допомо-
гу по безробіттю в сумі 360 млн. гри-
вень. А скільки держава недоотрима-
ла від несплати податкових відраху-

вань з можливої заробітної плати тих
же 30 тисяч працюючих. Ще майже
250 млн.!

Тому сьогодні новій владі необхід-
но продемонструвати конкретні
кроки що до розвитку українського
села, як фундаменту української дер-
жавності, відкинути намагання олі-
гархів із залишками приспішників
Януковича, що ллють бруд та нама-
гаються знищити Український дер-
жавний фонд підтримки фермерсь-
ких господарств.

Сьогодні, як ніколи, необхідно
об’єднатися всім українським патріо-
тичним силам, сформувати уряд,
який виведе нас з тяжкої кризи, в
тому числі і в сільському господарст-
ві, дасть можливість розвиватися
українському фермерству, приведе
до процвітання українського села. 

А подальший розвиток українсько-
го фермерства можливий лише на
європейських принципах та за умови
ефективної державної підтримки.

Михайло Данкевич, член Ради
АФЗУ, головний редактор «ВФУ»

Відповідно до абзацу 6 пункту 7 Порядку використання кош-
тів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової
підтримки фермерським господарствам, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року
№1102 (із змінами) Український державний фонд підтримки
фермерських господарств надає інформацію про перелік фер-
мерських господарств, які претендують на отримання фінансової
підтримки у 2014 році  за бюджетною програмою 2801460
«Надання кредитів фермерським господарствам»: ФГ «Агро –
Дар», ФГ «Агро - Шили», ФГ «Агро Юпітер», ФГ «АгроБаза», ФГ
«Агро - Віта», ФГ «Агронива - 2012», ФГ «Агроперспектива», ФГ
«Айва». ФГ «АКР», ФГ «Алмаз», ФГ «Альберта», ФГ «Анна», ФГ
«Антей», ФГ «Бараненка В.О.», ФГ «Брайко», ФГ «Будаш», ФГ
«Валентина», ФГ «Валя», ФГ «Василишина В.І.», ФГ «Вектор
плюс», ФГ «Вернигори», СФГ «Веселка», ФГ «Весна», ФГ
«Відродження», ФГ «Відродження», ФГ «Вікінг – Агро», ФГ
«Віктор», ФГ «Вікторія – К», ФГ «Вікторія – Агро», ФГ «Влад», ФГ
«Володимир», ФГ «Волошка», ФГ «Гарагая В.В.», ФГ «Геніївське»,
ФГ «Геранд», ФГ «Гончарука», ФГ «Горизонт», ФГ «Громада», ФГ
«Гроу Агро», ФГ «Гутищанське», ФГ «Дар - 84», ФГ «Деметра», ФГ
«Діоніс», ФГ «Діоніс», ФГ «Дорошенко», ФГ «Драченка П.В.», ФГ
«Дружба», ФГ «Дульдієр», ФГ «Едем», ФГ «Еквіт», ФГ «Житниця»,
ФГ «Зай С.О.», ФГ «Заріччя», ФГ «Землероб», ФГ «Золота нива»,
ФГ «Золота Нива», ФГ «Золоте поле ІІ», ФГ «Зоря Полтавщини»,
ФГ «Зоря», ФГ «Карат», ФГ «Княжна», ФГ «Колосок», ФГ «Кращий
господар», ФГ «Лаванда», ФГ «Лан». ФГ «Лаценка К.М.», ФГ
«Лебединець О.М.», ФГ «Лелека», ФГ «Лист», ФГ «Ліана Пологи»,
ФГ «Лілія», ФГ «Лілія», ФГ «Людмила -1», ФГ «Маїсс». ФГ
«Майбуття». ФГ «Малокобелячівське», ФГ «Матейка Я.М.», ФГ
«Медові поля», ФГ «Межиріччя», ФГ «Мельниченко О.П.», ФГ
«Меркурій ВК», ФГ «Мета», ФГ «Михайлов», ФГ «Міраж», ФГ
«Морозов», ФГ «Мрія», ФГ «На валах», ФГ «Нарбут», ФГ «Оберіг»,
ФГ «Обрій - 93», ФГ «Одісея», ФГ «Октавія», ФГ «Олежське-агро»,
ФГ «Омега», ФГ «Омел'янівка», СФГ «Опаріна Г.Г.», ФГ «Оптимум
Б.В.П.», ФГ «Оргіо», ФГ «Панов», ФГ «Пасічний двір – В'юк О.В.»,
ФГ «Педашевських», ФГ «Перспектива», ФГ «Пилипчанське», ФГ
«Поділля – сад», ФГ «Подільська Нива – Т.М.», ФГ «Подільський
сад», ФГ «Пролісок», ФГ «Промінь», ФГ «Пума», ФГ
«Пятківський», ФГ «Ріка молока», ФГ «Росток Буковини», ФГ
«Рубін», ФГ «Русіна Івана Михайловича», ФГ «Рябцева С.В.», ФГ
«Світанок», ФГ «Світлана», ФГ «Сергій - С», ФГ «Смарагд плюс»,
ФГ «Смарагд», ФГ «Снітько», ФГ «Стожар», ФГ «Тандем - Агро»,
ФГ «Темп», ФГ «Тодоров», ФГ «Третяк Ф.В.», ФГ «Трипілля ЛММ»,
ФГ «Трохим і МАІ», ФГ «Успенівське», ФГ «Фландер», ФГ
«Фортуна», ФГ «Харізма», ФГ «Христина», ФГ «Хутор Слобода»,
ФГ «Чародій», ФГ «Червона калина», ФГ «Чест», ФГ «Чубай», ФГ
«Чумак», ФГ «Шанс ПЖ», ФГ «Шепіль Я.А.», ФГ «Шумейко Л.Є.»,
ФГ «Юлія +», ФГ «Юпітер - 2», ФГ «Ялинка СВ», ФГ «Ярмоша
В.М.».

Господарства для зручності надані в алфавітному порядку, в
загальній кількості 146 фермерських господарств.

За інформацією Укрдержфонду

ПРЕТЕНДЕНТИ НА ДЕРЖАВНУ 
ПІДТРИМКУ У 2014 РОЦІ

ЯКІСНА ПІДГОТОВКА ДО ПОСІВУ – 

ЗАПОРУКА УСПІХУ УРОЖАЮ 2015 РОКУ
"Декілька років поспіль Сумська область отри-

мує рекордні врожаї зернових та зернобобових
культур. Одним із основних факторів, що забез-
печують отримання сільськогосподарськими під-
приємствами високих урожаїв – є дотримання
технологій у виробництві" - зазначив Володимир
Івченко, директор Департаменту АПР Сумської
ОДА, відкриваючи науково - практичну конферен-
цію, що відбулася 2 листопада в місті Суми.

Учасники цього заходу ознайомилися з тен-
денціями аграрного ринку, новинками високоя-
кісного насіння та садивного матеріалу, засобів
захисту рослин, мінеральних добрив та новітніх
технологій в рослинництві.

Конференцію було проведено за участю вико-
нуючого обов’язки генерального директора
Укрдержфонду підтримки фермерських госпо-
дарств Романюка Юрія Юрійовича та директора
Сумського відділення Укрдержфонду Паська
Олексія Миколайовича.

Також були присутні начальники та спеціалісти
управлінь агропромислового розвитку районних
державних адміністрацій, представники науково
- дослідних установ області, керівники і спеціалі-
сти сільськогосподарських підприємств та фер-
мерських госпо-
дарств, представ-
ники фірм поста-
чальників насіння,
мінеральних доб-
рив та засобів захи-
сту рослин.

Під час прове-
дення конференції
учасники мали мож-
ливість ознайоми-
тися з особливостя-
ми розвитку сіль-
ськогосподарських
культур в залежно-
сті від термінів посі-
ву, способів обро-
бітку ґрунту та сор-
тового складу.

Н а у к о в ц я м и
Інституту сільського
г о с п о д а р с т в а

Північного Сходу були надані рекомендації щодо
догляду за посівами озимих культур та заходів,
які необхідно провести на озимому полі в умовах
поточного року.

Крім того, з фермерами були обговорені
питання державної підтримки фермерських та
малих селянських господарств, зазначено на
важливості Українського державного фонду підт-
римки в становленні та розвитку фермерських
господарств, доцільності його збереження, роз-
ширенні повноважень та повернення державної
програми надання безповоротної фінансової
допомоги, що надасть змогу здешевлення варто-
сті придбання сільськогосподарської техніки,
банківських кредитів та інше.

В ході проведення заходу були висвітлені і
обговорені питання перспектив розвитку вироб-
ництва сільськогосподарської продукції в світі,
запровадження сучасних технологій її вироб-
ництва та зберігання, цінової політики, збережен-
ня родючості грунтів, тощо.

За інформацією голови обласної АФЗ
Михайла Махітка 
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Га зе та “Віс ник Фер мер Ук ра ї ни” 
Ре єс тра цій не сві доц тво: 
КВ 5260 від  03.07.2001 року. 
Ви да єть ся з 1999 ро ку.
Пе ред плат ний ін декс`21591

Зас нов ни ки:
АФ ЗУ , Укр дер жфонд  та 
ТОВ “Екс по * центр Гос по дар”

Ви да вець — 
ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ".
Директор Михайло Данкевич

Рек лам ний від діл 
Віктор Зволинський
Ди зай нер комп’ютер ної верс тки
Тетяна Павленко
Жур на ліст Володимир Волощенко
Юри дич на під трим ка ` ком па нія
"Олексій Пуха і Партнери"

Ад ре са для лис тів:
01042, м. Ки їв, вул. П. Лу мум би, 21,
оф. 421  ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ"
Ад ре са ре дак ції:
м. Ки їв, вул. П. Лу мум би, 

буд. 21, оф. 421

Те ле фон ре дак ції:
(044) 501*78*23  

Рек лам ний від ді л:
(044) 501*78*23,  501*78*24
E* ma il:farmexpo@ukr.net

Від діл роз пов сюд жен ня:
(044) 501*78*23
E* ma il:farmexpo@ukr.net
Го лов ний Ре дак тор ВФУ
Ми хай ло Дан ке вич

Ре дак цій на ра да:
Пре зи дент АФ ЗУ
Ми ко ла Мир ке вич
Президент ССОКУ Іван Томич

Ке рів ник ін фор ма цій но4
кон суль та цій но го цен тру АФ ЗУ
Олег Кир ниць кий 

Юрист АФ ЗУ
Ва силь Гор ба чов

Друк: ТОВ “Прес Кор по рейшн
Лі мі тед”
21034  м. Він ни ця, вул. Че хо ва, 12HА
Тел.: (0432) 55H63H97

Під пи са но до дру ку  H   27.11.2014
Від дру ко ва но               H    28.11.2014

Від по ві даль ність за зміст
рек лам них ого ло шень не се
рек ла мо да вець.

Нак лад — 8100 при мір ни ків.

За мов лен ня №147815

ПОШУК ІНВЕСТОРІВ 
ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

До уваги власників фермерських господарств, які шукають інвестиції для розвитку чи
бажають укласти форвардні контракти для вирощування сільськогосподарської продук-
ції!

Редакція газети «Вісник Фермер України» збирає запити від господарств з наступ-
ним безкоштовним розміщенням цих оголошень в газеті та на інтернет-сторінках
Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Союзу сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів.

Для цього необхідні наступні данні:
Назва господарства, повна адреса знаходження (друкується лише область та

район), кількість землі в обробітку та потенційні можливості розширення за рахунок
оренди, напрямок діяльності (зерновий, овочівництво, тваринництво і т.ін.), мета отри-
мання інвестицій чи об’єм можливого форвардного контракту, телефон для зворотнього
зв’язку.

Данну інформацію направляти по електронній пошті – farmexpo@ukr.net, факсом –
044-501-78-23, 501-78-24, поштовим відправленням – 01042, м. Київ, вул.. Патріса
Лумумби, 21, оф. 417, ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ» (Редакція газети «Вісник Фермер України»)

Сумська область
Фермерське господарство

«Красноярське», що знаходиться в
Середино-Будському районі Сумської обла-
сті (за 60 км. від м. Шостка) шукає інвесторів
для спільного розвитку господарства чи
укладання форвардного контракту на сіль-
ськогосподарську продукцію. Господарство
має у володінні 103 га землі. Напрямок діяль-
ності – картоплярство. Можливо вирощуван-
ня кукурудзи, сої, соняшника. 

Тел.: 099-504-18-33

Чернівецька область
Фермерське господарство «Зубриця»,

що знаходиться в Сторожинецькому районі
Чернівецької області шукає інвестиції для
будівництва тваринницького комплексу для
400 голів ВРХ на м’ясо. Господарство має у
володінні 10 га землі, з можливістю оренди
до 2000 га. Тел.: 096-932-61-45

Кіровоградська область
Фермерське господарство «Нива», що

знаходиться в Голованівському районі
Кіровоградської області шукає інвестиції для
поповнення обігових коштів з метою подаль-
шого розвитку.

Господарство має в обробітку 350 га
землі з можливістю оренди до 400 тис. га.
Напрямок діяльності – вирощування зерно-
вих та технічних культур.

Тел.: 050-333-55-43 

Рівненська область
Племінне фермерське господарство

«Нектар», що знаходиться в
Радивилівському районі Рівненської області
шукає інвесторів для подальшого розвитку
господарства чи укладання спотових та фор-
вардних контрактів на поставку мальків риби
різних порід.

Господарство володіє 250 га водойм.
Напрямок діяльності – рибництво та бджіль-

ництво.
Тел.: 096-252-36-79

Фермерське господарство «Влада», що
знаходиться в Млинівському районі
Рівненської області шукає інвесторів для
будівництва потужностей по переробці та
зберіганню овочів та заключенню контрактів
на поставку овочів (картопля, морква, капу-
ста – 10 сортів).

Господарство має в обробітку 200 га
землі. 

Напрямок діяльності – овочівництво.
Тел.: 067-306-21-52 

Київська область
Фермерське господарство «Зелені гекта-

ри», що знаходиться в Обухівському районі,
Київської області шукає інвесторів для роз-
витку господарства чи укладання форвард-
ного контракту на сільськогосподарську про-
дукцію. Господарство має у володінні 15,8
гектарів землі, з можливості оренди до 500
гектарів. 

Напрямок діяльності – вирощування зер-
нових та технічних культур, переробка сви-
нарство. Шукаємо інвесторів для відновлен-
ня роботи свинокомплексу на 2000 голів, з
розширенням до 6000 голів.

Тел.:050-888-73-02 

Республіка Литва
Приватна особа пропонує в оренду

земельну ділянку площею 7,33 га. Що знахо-
диться в Молетському районі Литовської
республіки.

Орендар має право створити фермерсь-
ке господарство, що надасть можливість
користуватися пільгами ЄС для сільгоспви-
робників та отримати вид на проживання, та
громадянство країни, що входить до
Європейського Союзу.

Тел.:098 – 049 – 12 - 02

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ
БІЗНЕС – ПЛАН ЗІ СТВОРЕННЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО
КООПЕРАТИВУ

Завершено черговий щорічний конкурс серед студентів аграрних вищих
навчальних закладів III - IV рівнів акредитації на кращий бізнес - план зі створен-
ня сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу на селі.

Особливостями зазначеного конкурсу є надання більшого часу на розробку
бізнес - плану (понад 4 місяці, які припали на літні канікули), пропозиція додатко-
во розробити модель регіонального обслуговуючого кооперативу, який діятиме
на території декількох сіл/сільських рад/регіонів, ретельний аналіз минулорічних
помилок та приклади їх уникнення тощо.

У конкурсі взяли участь самостійно або в складі групи понад 50 студентів, які
розробили 36 бізнес - планів. Комісія відзначила активність студентів
Рівненського державного аграрного коледжу, Івано-Франківського коледжу
Львівського національного аграрного університету та особливо Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка, які розробили для участі у внутрішньому конкурсі 11 бізнес - планів, а
їх переможцю не вистачило лічених балів для входження у трійку лідерів націо-
нального конкурсу!

На превеликий жаль через складний час на Сході країни у конкурсі не взяли
участь студенти Луганського національного аграрного університету.
Сподіваємося, що в майбутніх конкурсах вони надолужать втрачену можливість
позмагатися на високому рівні.

За результатами оцінювання незалежною комісією рейтинг переможців
щорічного конкурсу серед студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів
акредитації на кращий бізнес-план зі створення сільськогосподарського обслу-
говуючого кооперативу на селі складено таким чином:

Переможців відзначено грамотами. Їхні роботи, як і роботи переможців
минулого року, презентуватимуть потенційним інвесторам за сприянням
Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Не продемонстрували своїх знань і не надали жодної роботи студенти
Житомирського національного агроекологічного університету, Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.
Гжицького, Львівського національного аграрного університету, Одеського дер-
жавного аграрного університету, Полтавської державної аграрної академії,
Херсонського державного аграрного університету. Тому конкурентна боротьба
була нижчою, ніж у минулому році.

Василь Кононенко

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ШУКАЄ ІНВЕСТОРА
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ПЕРЕДПЛАТА!

Газета «Вісник 
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 

інформація для фермерів, кооператорів та 
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Вартість видання з доставкою:

1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;

6 міс. – 54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн

Ще недавно з технічних причин інтернет був доступний далеко не всюди,
особливо в сільській місцевості. Навіть, якщо в населеному пункті і є провайде-
ри, які пропонують послуги по підключенню до мережі інтернет, то  якість прийо-
му-передачі даних не скрізь  гарна. Інше діло – супутниковий інтернет. 

Те, що доступ в інтернет дає необмежені можливості по отриманню інформації,
доводити вже нікому не потрібно.  Перш за все, це спілкування зі знайомими та близь-
кими, де б вони не знаходилися. Інтернет - це також придбання нових друзів за інтере-
сами. І можливості активного відпочинку і дозвілля інтернет дає необмежені. Музика,
фільми, ігри, величезні бібліотечні ресурси - все це доступно будь - якому користуваче-
ві інтернету.

Така проблема в селі, як отримання повноцінної освіти, також вирішується за допо-
могою всесвітньої павутини. Різноманітні тренінги та он - лайн курси, доступ до вели-
чезних потоків інформації дозволяє отримати освіту в самих різних напрямках, вивчити
іноземні мови. Отримати корисні поради в різних сферах ведення домашнього, приса-
дибного та фермерського господарства - все це дасть інтернет. А ще не виходячи з
дому можна купити насіння, засоби захисту рослин, добрива, сільгосптехніку, облад-
нання. Оплатити покупки також можна через інтернет.

А переваги підключення до всесвітньої павутини через супутник Кa-sat 9E, в тому,
що установка супутникової антени ТМ Tooway дає можливість мати інтернет в будь -
якому селі України. Таким не може похвалитися жоден з операторів. Передавання
даних відбувається за безпроводовою технологією, без збоїв та обривів зв’язку, не
залежить від будь - яких наземних комунікацій і погодних умов.

Підключення доступне як приватним, так і юридичним особам. Для безперебійної
роботи необхідні лише супутникова антена й електрична мережа (220 В) для модему.
Замовивши зручний тарифний план на швидкості від 5 Мбіт/с до 20 Мбіт/с можна скачу-
вати відео, спілкуватись по Skyp, працювати «без глюків та зависань».

Доставку, встановлення та налагодження супутникової антени в будь - якій точці
України візьмуть на себе фахівці. Вартість цих послуг становить 1500 гривень плюс
транспортні витрати. До речі, можна значно заощадити, якщо до однієї супутникової

антени підключити
декілька абонентів.
А ще через супут-
ник можна органі-
зувати домашню WI
- FI мережу. До того
ж при підключенні
до супутникового
Інтернету оператор
надає один місяць
користування без-
коштовно!

Лариса ЧАЙКА

ІНТЕРНЕТ В БУДЬ-ЯКОМУ СЕЛІ УКРАЇНИ

ТОВ “НБ - УКРАЇНА” 
закуповує у сільгоспвиробників:

кукурудзу, пшеницю, просо, сорго, горох,
нут, льон, гірчицю, сою, кориандр.

Якість згідно ДСТУ . Готові до довготермінового співробіт-
ництва. Поставляємо техніку з Європи під замовлення.

Допомогаємо в залученні фінансів. Здійснюємо постачання
світлих нафтопродуктів! 

ТОВ “ НБ - Україна ” ( LTD “ NB - Ukraine ”)
м.Київ,вул., Вячеслава Черновола, 25, оф 1.

Тел.: + 38044 – 531 – 50 - 96, 
Факс: + 38044 – 501 – 42 - 83 

nb-ukraine@mail.ru, nbsir777@gmail.com     
Skype: nb-ukraine     www.nb-ukraine.com.ua


