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ПРОГРАМА кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 38 на позачергових 

виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року 
Гайворонського Анатолія Івановича

Я балотуюся в народні депутати України 
насамперед через прагнення якісних змін 
для моєї країни. Для того, щоб ці зміни 
відбулись, потрібна політична воля та 
відповідальність. Своїм головним завданням 
з мандатом народного депутата вважаю 
всебічне сприяння розбудові української 
національної, демократичної, правової 
держави, де, за Конституцією, єдиним 
джерелом влади є український народ.

 Україна–аграрна держава!

Україна була і лишається аграрною 
державою, що має давні традиції 
землеробства. 
Як фермер, вважаю за необхідне винести 
на розгляд українського парламенту низку 
законопроектів, що сприятимуть підтримці, 
захисту та зміцненню аграрного потенціалу 
нашої держави, а саме:

 Протидія рейдерським 
захопленням

Вважаю за необхідне ініціювати прийняття 
законодавчих актів, які сприятимуть 
протидії рейдерським захопленням, 
нерухомого майна та бізнесу, захистивши 
таким чином усіх громадян, у тому числі 
звичайних селян, фермерів та аграріїв. 
Разом із цим вбачаю вкрай важливим 
ініціювати невідворотність та посилення 
кримінальної відповідальності за вчинення 
подібних та інших злочинів.

 Неприпустимість продажу 
земель у період беззаконня

Я виступаю за збереження у власності 
українського народу земельних ресурсів 

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Анатолій Іванович  народився 
1 червня 1962 року в селі Спаське Новомосковського 
району. Громадянин України. 
З 1969 р. по 1977 р. навчався в Спаській середній 
школі, а з 1977 р. по 1980 р.  - у СПТУ № 2 в 
селі Попасне Новомосковського району за 
спеціальністю тракторист-машиніст широкого 
профілю. 
З 1980 р. по  1983 р. проходив строкову службу             
в прикордонних військах у Середній Азії. 
З 1983 р. по 1987 р. навчався в Дніпропетровському 
сільськогосподарському інституті за спеціальністю 
вчений агроном. Освіта вища.
З 1987 р. по 1992 р. працював у КСП «Кільченські 
зорі» агрономом. 
У 1992 році заснував своє власне фермерське 
господарство, в якому працює головою по 
теперішній час.
 На даний час очолює громадську організацію 
«Асоціація фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області (оновлена)» .
З 2018 р. координатор партії «Рух нових сил 
Михайла Саакашвілі» в Дніпропетровській області, 
член партії. 
З 2015 року по теперішній час депутат 
Дніпропетровської обласної ради VII скликання. 
Одружений, має доньку. 

і надр, вважаю неприпустимим такий 
продаж в умовах сучасного законодавчого 
поля. Проте, вільний та відкритий ринок 
земель в Україні є безумовно важливим 
орієнтиром для подальшого розвитку 
земельної реформи в Україні лише за умови 
створення відповідного правового поля, 
при цьому процес становлення вільного та 
відкритого ринку сільськогосподарських 
земель повинен бути поступовим і 
виваженим.

 Підтримка малих та середніх 
суб’єктів господарювання, 
а також створення 
належних умов для їх розвитку 
та функціонування

Останнім часом у світі спостерігається 
стійка тенденція лідерства в структурах 
економічних систем різних країн малих 
та середніх підприємств, розвиток яких 
у сучасних умовах є одним із важливих 
факторів вирішення соціально-економічних 
проблем у державі в цілому та в окремих їх 
регіонах зокрема.
Я глибоко переконаний в тому, що подання 
мною відповідних законодавчих ініціатив 
сприятиме підтримці вітчизняного 
товаровиробника та умов для розвитку 
малого та середнього підприємництва.
Кожен із нас пов’язує долю з Україною. Чим 
заможніший народ України, тим сильніша і 
заможніша держава!

 Україна–країна прав та свобод!

Забезпечення прав та свобод громадянина 
можливе тільки за умови створення 
незалежного від законодавчої та 
виконавчої гілок влади суду, ефективного 

функціонування органів прокуратури, 
податкової, митної та правоохоронної 
системи, що матимуть нульову 
толерантність до корупції. Подолання 
корупції призведе до підвищення рівня 
життя українців, у тому числі підвищення 
пенсій та заробітної плати.

 Україна–сильна держава!

Зміцнення обороноздатності країни має 
стати одним з пріоритетних напрямків 
нової влади. Я виступатиму за всебічне 
реформування армії, встановлення 
контрактної служби, гідної та адекватної 
оплати праці військовослужбовців.

 Україна – європейська 
держава!

Новітні сучасні технології мають стати 
базою для навчального та виховного 
процесів як у міській, так і в сільській 
місцевості.
Країні потрібен закон про страхову 
медицину, який дозволить створити 
справжню конкуренцію в системі охорони 
здоров’я та забезпечити справедливий 
розподіл витрат між різними верствами 
населення.
Одним зі своїх завдань в новому парламенті 
вбачаю лобіювання питань щодо розбудови  
та відновлення мережі автодоріг у сільській 
місцевості та районних центрах.
У своєму житті я завжди керуюсь 
принципом правди та совісті, тож щиро 
сподіваюся на підтримку тих, для кого ці 
категорії є не порожнім звуком. 

Гайворонський А. І.
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Леся Українка

Коли стало зрозуміло, що ані Юлія Тимо-
шенко, ані Володимир Гройсман на від-
ведені їм місця не всядуться, маючи на те 
свої причини,  Президент Асоціації Микола 
Стрижак, не розгубившись і не вигукуючи 
«все пропало», замінив на столі президії 
таблички, і робота з’їзду таки розпочалася 
– хоч і з певною затримкою, зате без зайвих 
слів. Можливо, саме винахідливість і живий 
характер М. Стрижака спонукали учасників 
зібрання і самого Президента АФЗУ до щи-
рості й відвертості, що зрештою й забезпе-
чило успішне проведення з’їзду як справж-
нього фермерського свята, Дня фермера.
Святковий настрій учасників з’їзду не змог-
ли зіпсувати навіть непрацюючі стаціонарні 
мікрофони. Микола Стрижак, як справжній 
лідер, першим подав приклад, позичив-
ши працюючий мікрофон у «артистів». На 
відвертий і конструктивний характер його 
звітної доповіді ця обставина не справила 
негативного впливу, а виступам делегатів 
і гостей навіть надала особливої прива-
бливості, бо вони спілкувалися з іншими 
учасниками не з тісної клітки трибуни, а з 
подіуму, по якому навіть могли ходити.
Доповідь Президента АФЗУ Миколи 
Стрижака була небагатослівною, але 

               Відверто 
про найважливіше

На свій XXIX з’їзд українські 
фермери зібралися                            
з надіями і сподіваннями 
на зміни не тільки                                     
у владних ешелонах, але й 
у їхньому повсякденному 
житті. Делегати й гості 
з нетерпінням очікували 
відкриття зібрання, 
принагідно насолоджуючись 
виступами самобутнього 
художнього колективу 
«Наддніпряночка», які 
своїми піснями значною 
мірою сприяли створенню 
в залі атмосфери свята. 
Проте в усталеному 
заздалегідь регламенті  
щось не склалося, і з’їзд 
АФЗУ спочатку пішов трохи 
не «за сценарієм». 

 ! Сором хилитися, долі коритися

цію. Зрештою,  інформація щодо фінансо-
вої підтримки таки стала відкритою для 
фермерів, тому вони змогли отримати й 
освоїти 1 мільярд 89 мільйонів гривень, і 
це переконливий результат.
«Демократія, – підкреслив М. Стрижак, – 
не виникає сама по собі або за чиїмось 
бажанням. Вона утверджується тоді, коли 
середній клас складає понад 50% суспіль-
ства. Саме на цьому підґрунті, у сімейному 
фермерстві процвітають традиції, куль-
тура, патріотизм, впевненість у майбут-
ньому для себе і наступних поколінь. Є 
що зберігати, захищати, і є за що класти 
життя».
А життя фермери останнім часом кладуть 
усе частіше, і це наслідок такого ганебного 
явища, як так зване рейдерство, котре по 
суті є звичайнісіньким бандитизмом, замі-
шаним на шахрайстві й корупції. На жаль, 
фермери не можуть позбутися думки, що 
й саме поняття «рейдерство», і дискусії 
щодо неможливості боротьби з цим яви-
щем породжені в кабінеті міністра юстиції 
України, там же знаходиться «дах» рейде-
рів, тобто бандитів. У такій ситуації фер-
мери змушені створювати збройні загони 
самооборони і говорити з бандитами їх 
мовою. Адже сподіватися на державний 
захист поки що не доводиться.
Микола Іванович також нагадав, що і в 
газеті «Вісник Фермер України», і на сайті 
АФЗУ систематично дається інформація 
про закони, що торкаються фермерів і є 
для них корисними. Зокрема, це закон 
про четверту групу оподаткування. Цей 
закон ( зараз це вже податковий кодекс) 
великого розголосу не набув, але на міс-
цях почав діяти. Заслуговує уваги також 
досвід співпраці з депутатами-мажоритар-
никами. Вони знають, що АФЗУ слідкує за 
їх діяльністю, зокрема: як вони голосують 
за потрібні фермерам закони? Такий кон-
троль ефективно здійснюють АФЗ Дні-
пропетровської, Запорізької, Львівської, 
Житомирської, Черкаської, Чернігівської, 
Сумської, Рівненської, Харківської облас-
тей. Ось перший результат: всі депутати 
від Рівненщини підтримали законопроект 
№ 8236 про землі постійного користуван-
ня.
«Не просто, – зазначив М. Стрижак, – пра-
цювати з депутатами Аграрного комітету 
ВР. Цей комітет частенько перетворюєть-
ся на такий собі закритий клуб лобістів 
агрохолдингів. Їх для того й посадили в 
комітетські крісла, щоб вони блокували 
розгляд важливих для фермерів законо-
проектів. Будемо боротися і за склад но-
вого комітету, і за його політику».
АФЗУ, за словами її Президента, відкрита 
для співпраці з науковими установами, 
урядовими структурами, спорідненими 
громадськими організаціями. І, звичайно, 
з профільним міністерством, до якого 
рекомендувала на посаду заступника мі-

ністра Віктора Шеремету, на той час пер-
шого віце-президента Асоціації. За період 
його роботи на державній посаді Віктор 
Васильович довів, що цей крок був корис-
ним  і для АФЗУ, і для МінАПК. Достойно 
захищав інтереси фермерів віце-прези-
дент АФЗУ Віктор Гончаренко, якому до-
ручили   виконання функцій члена комісії 
Укрдержфонду. Голови обласних АФЗ по-
винні бути йому вдячні за те, що він вдало 
піднімав та укріплював їх авторитет серед 
фермерів.
Микола Стрижак з вдячністю розповів про 
повсякчасну допомогу, яку отримував від 
очільників обласних АФЗ Анатолія Гайво-
ронського, Ярослава Кардаша, Івана Якуба 
та інших провідних гравців команди АФЗУ. 
Вони не просто брали на себе виконання 
певних робіт, а стверджували: Асоціація 
продовжує бути єдиним органом, де па-
нує закон «один за всіх і всі за одного».
 Про ринок землі доповідач висловився 
так: «Ми провели безліч зустрічей і кон-
сультацій, щоб дати зрозуміти всім гаря-
чим головам: Україна ще не готова до рин-
кового обігу землі. Ми всебічно вивчили 
світовий досвід і запропонували  рухатися 
до закону про обіг земель поетапно, спо-
чатку створивши умови для сімейного 
фермерства, кооперації, полегшеного 
доступу фермера до придбання землі у 
власність на пріоритетних умовах».
На завершення доповіді Президент АФЗУ 
нагадав про здобутки за минулий рік, 
головним з яких є ріст протягом року 
кількості фермерських господарств на            
11 тисяч, до 44 тисяч.
– Сьогодні, – додав М. Стрижак, – окремі 
політики, оглядачі, експерти зі всіх боків 
переконують, що головне – це економіка; 
вони навіть не розуміють, що інструмент 
не може бути головною метою для су-
спільства. Економіка – це вкрай  важли-
вий, можливо, найважливіший, але лише  
інструмент. А головне – це селянин в 
Українському селі, де і техніка, і технології, 
і економіка – повинно все обслуговувати 
цього селянина і виконувати головне 
завдання: піднімати рівень його життя 

(добробут). Повинні бути створені умови, 
щоб на найбагатших землях Європи про-
живали найзаможніші селяни в Європі. 
Виступи делегатів і гостей з’їзду були 
здебільшого лаконічними й конструктив-
ними. Наводимо, в скороченому вигляді, 
деякі з них:
Вадим Івченко, народний депутат, 

змістовною, аргументованою, чесною 
й переконливою. Зокрема, він закликав 
учасників з’їзду працювати конструктивно 
й професійно, відверто висловити свої 
думки, пропозиції й побажання щодо по-
кращення життя українського селянина.
За словами доповідача, головним у діяль-
ності Ради АФЗУ за звітний період було 
втілення в життя прийнятої Кабміном Кон-
цепції розвитку фермерських господарств 
та сільськогосподарської кооперації на 
2018 – 2020 роки. Цей документ уперше 
в сучасній українській історії офіційно 
заклав стратегію розвитку сімейного 
фермерського господарювання, де перед-
бачена цілеспрямована підтримка малих 
фермерських господарств із площами 
оброблюваних земель до 100 га. Проте  
довелося долати найтяжчу перешкоду – 
зневіру людей у благих намірах влади. На 
ходу шліфували документи, відкривали 
нові напрямки, і все це в екстремальних 
умовах, коли певні сили намагалися дис-
кредитувати наміри влади й саму Концеп-

Зацікавлене обговорення.

заступник голови Аграрного комітету 
Верховної Ради, привітавши присутніх 
з Днем фермера, зосередив їх увагу на 
головному аспекті діяльності АФЗУ та її 
партнерів: все зроблене є винятково за-
слугою індивідів, які п‘ять років поспіль 
гризли цей камінь. Вони забезпечили 
прийняття Верховною Радою Закону про 
сімейні ферми, боротьба за який точилася 
понад два роки. Потім вдалося внести 
до нього кілька правок, зокрема щодо 
віднесення сімейних ферм до 4-ї групи 
оподаткування. З’явилися передумови 
для надання статусу виробника сільгосп-
продукції тим селянам (до 2014 року їх 
налічувалося 4,7 млн. осіб, а зараз лише 
4,2 млн.), які його досі не мали. Без ста-
тусу, без пенсії, без державної підтримки 
та кредитів ці люди змушені або здавати 
свої землі в оренду холдингам, або просто 
облишити роботу на землі. Якщо хоча б   
10 –15 % таких одноосібних господарств 
перейдуть у легальне поле, це відразу 
500 – 600 тисяч сімейних фермерів, плюс 
члени їх родин та залучені працівники. 
Виходить солідно!
Залишається без вирішення питання зе-
мель постійного користування. Наразі 
близько 320 000 га таких земель можна 
було б віддати фермерам, але цього не хо-
чуть представники агрохолдингів у комітеті 
та ВР в цілому. Зрештою уряд запропонував 
свій варіант, депутати свій, тепер їх 7 чи 8, а 
віз і нині там. Питання не вирішиться, доки 
не буде політичної волі в комітеті або у тих, 
хто формує порядок денний засідань ВР.
«Багато сказано про ринок землі, – додав 
Вадим Івченко. – Здається, вже всі ро-
зуміють, що він поки що не на часі, і ми 
будемо надалі відстоювати цю позицію. 
Тут сьогодні похвалили М. Мартинюка, а 
я хочу зауважити, що агрохолдингам він у 
міністерському кріслі служив краще, ніж 
фермерам. Коли в.о. міністра стала Ольга 
Трофімцева, політика міністерства стала 
зовсім іншою. Ми відразу знайшли з нею 
спільну мову, і до цього часу діємо разом 
і в уряді, і в комітеті. Сподіваюся, що така 
співпраця буде можливою й надалі. Проте й 
досі не використовується в інтересах фер-
мерів низка програм, які вже розроблені в 
міністерстві? Бо фермери про них просто 
не знають, інформаційний вакуум не подо-
ланий. Так, фермери мало поінформовані 
про позитивні зрушення, досягнуті їхніми 
побратимами в Запорізькій, Дніпропетров-
ській, Черкаській, Чернігівській, Рівненській 
та інших областях. Зараз я вручу грамоти 
ВР кращим фермерам, наостанок хочу дати 
пораду керівництву АФЗУ і всім фермерам: 
не очікуйте манни небесної, разом з інши-
ми аграріями стукайте у всі двері, і вони 
зрештою для вас відчиняться. Будьте готові 
до напруженої подальшої праці, щоб зро-
бити потужнішим голос фермера, зміцнити 
Асоціацію, поставити її на вістря аграрної 
політики України.

Продовження - стор. 6
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НАШ КАНДИДАТ

Отож настав доленосний і, може, єди-
но можливий момент, продовжує Анато-
лій Гайворонський, коли у всіх нас появи-
лася змога голосувати, образно кажучи, не 
за жменю гречки, а за своє і дітей та онуків 
своїх благополуччя та пристойне майбут-
нє. За тих, хто виходить сьогодні вимітати і 
садити у тюрми безпрецедентних в історії, 
мабуть, усієї планети грабіжників власної 
держави і власного народу. Тих безжаліс-
но і нищівно не просто карати чи виганя-
ти геть, а притягувати до найсуворішої 
відповідальності з конфіскацією награбо-
ваного уже через край, хто усі ці останні 
роки наживався, знищуючи ще недавно 
дуже успішну й потужну Україну, аби й 
слідів від неї не залишилося. І, тим паче, 
тих на лаву підсудних, хто задля власного 
збагачення глумився й збиткувався над 
своїм народом, чинив фактично над ним 
геноцид, аби від української нації рано чи 
пізно, але не лишилося й згадок.

А сміємо запевнити, що Гайворон-
ський не на словах, а на ділі, якого уже 
кількісно й не перерахувати, належить до 
тих, хто на усі сто відсотків і без будь-яких 
сумнівів підготовлений воювати з еконо-
мічною та корумпованою, злою злочин-
ністю, нечувано олігархічно-офшорними 
злодіяннями і неймовірними зловживан-
нями органів прокуратури, Національної 
поліції та судів. Скажемо більше, Ана-
толій Іванович чи не один з тих, кому у 
цьому наразі немає рівних загалом на Дні-
пропетровщині. Усіляких правозахисних 
організацій та діячів ніби й немало, ніби 
їх і вистачає, однак Гайворонський єди-
ний тут, хто жодного разу не дав привід 
запідозрити його в нещирості чи діяннях 
заради лише свого іміджу. Він є таким, як 
є – прямим і безкомпромісним, бійцем до 
переможного кінця у кожному випадку і 
прояві неправди та несправедливості. То 
виборцям 38-го виборчого округу – отож 
жителям Новомосковська і Новомосков-
ського та Магдалинівського і Юр‘ївського 
районів - випала чи то честь, чи  то нагода, 
чи, певно, й можливість та відповідаль-
ність не підвести загалом усіх мешканців 
області й обрати одного з найбільш гідних 
сьогодні земляка-бійця у Верховну Раду 
України. 

За Гайворонського уже тому варто го-
лосувати, і не лише селянам, а і всім містя-
нам-городянам Новомосковська, що до ос-
танніх пір діючі місцеві сили вчорашньої 
уже фактично влади з усіх сил, не нехтую-
чи й цинічними і підлими методами, аж 
із шкіри лізуть і намагаються вціліти, збе-
регтися тут при владі та біля корита, щоб і 
далі правити свій нищівний бал – свій бан-
кет під час чуми для народу. Більше того, 
втратили уже межі будь-якої стриманості і 
будь-якої боязні, бо ж висувається у нарде-
пи і явно за участі ще діючого нардепа Ва-
дима Нестеренка приблудний для нашої 
Дніпропетровщини засновник якогось 
ніби «Агроволодаря», а насправді в першу 
чергу рейдер Василь Кузнєцов. Згадайте 
поета Михайла Лермонтова – «Подобный 
сотням беглецов, на ловлю счастья  и чи-
нов заброшен к нам по воле рока». Це ж 
треба настільки зневажати людей, зухвало 

КОЖЕН  ДЕНЬ ЯК  НА  ПЕРЕДОВІЙ

Запитуємо Анатолія Івановича Гайворонського прямо: навіщо 
ставить він собі за мету потрапити у Верховну Раду народним 
депутатом України?
- А тому, - каже Анатолій Іванович, - що з‘явилася у наших людей 
надія, чи не вперше обрати нарешті справді народних депутатів, 
себто депутатів-слуг народу, а не хвацьких хитрунів, злодіїв на злодії, 
корупціонерів і  перевертнів, коли кожен сам собі ого-го який на умі 
і, знай, дбає винятково про власний добробут. Причому за рахунок 
грабування держави та її населення. Якщо обравши Президентом 
Володимира Зеленського, ми сподіваємося, що покінчили майже з 
тридцятилітнім владним і політичним безладом в Україні, то це можна 
здійснити лише коли спершу приведемо у Верховну Раду дійсно 
порядних, сумлінних і чесних поміж нас, а потім обрані в парламент 
зможуть відсіяти усю нечисть і підлоту, всі розбещені уже до останніх 
меж зграї жадібних та потворних ворогів і зрадників народу, коли 
будуть зверху й до низів добирати й формувати органи державної і 
виконавчої влади. Іншого нині варіанту, щоб забезпечити нам усім 
разом Зеленському перемогу, немає, крім як у якості виборців надати 
мандати депутатам-бійцям і багнетам, готовим у відкриту вступати 
у двобій з недобитками прихильників і нечестивців усіх без винятків 
попередніх кланів і мафіозних та корупційних псевдополітичних, 
а насправді організованих злочинних угрупувань. Починаючи ще 
з часів Леоніда Кравчука та кінчаючи «сім’єю» регіоналів Віктора 
Януковича і особливо надто вже кумівського оточення бариги Петра 
Порошенка – хіба це не так? 

Морозної зими гарячий протест проти дій влади. На чолі 
колони- А. І.Гайворонський. 

сміятися над ними, щоб намагатися зму-
сити проголосувати - мовляв, народ-бид-
ло - за того, хто причетний до уже кілька 
років підряд резонансного рейдерського 
захоплення у селі Попасному фермер-
ського господарства «Дар» - після смерті, 
до речі, його засновника Василя Дарадути. 
Сумнозвісний суддя Андрій Леонов, який 
явно за хабарі допомагав Кузнєцову стати 
«агроволодарем» і чужого «Дару», відібра-
ти його у сина та дочки померлого батька, 
розвінчаний давно вітчизняною Вищою 
радою юстиції та судочинства і стрімголов 
утік, задравши штани, з України, а з Кузн-
єцова як із гусака вода – він знов «володар» 
«Дару», якому, мовляв, у рота заглядати 
рейдеру не лячно. Йому зуби «Дару» не 
страшні. Особливо враховуючи, що днями 
вдова померлого засновника ФГ і досі його 
співвласниця Антоніна Дарадута ніби фа-
тальним чином… утопилася у власному, 
отож домашньому басейні. І ви повірите, 
що це дійсно нещасний випадок? А у По-
пасному не сумніваються, що літній жін-
ці-вдові – і зайвій на підступному «торзі» 
- допомогли відлетіти на той світ. Що не за-
важає одначе Василю Кузнєцову балотува-
тися безстижо-безсоромно у нардепи. Хоч 
справа не лише в ньому – хто криється за 
Кузнєцовим, великого секрету то й немає. 
Той, для кого над усе сьогодні важливо за-
лишитися на старому коні і правити свій 
старий учорашній бал.

До чого тільки не вдаються фактично 
злі і розгнівані недобитки недавніх пре-
зидентських виборів – отих усіх, хто аж 
прів, підспівуючи і підтанцьовуючи Петру 
Порошенку! Гасло Петра Олексійовича 
«Головне – зберегти країну!» уже непри-
ховано вивернулося у гасло «Головне – збе-
регтися при владі нам!». Щоб доконати 
країну остаточно – і тоді розбігтися по 
найбільш ласих островах світу з мішками 
награбованих грошей. Ось у виборчих бю-
летенях мешканці округу № 38 наткнуться 
і на прізвище якогось Олега Дядика. Він 

народився і живе досі у Кременчузі сусід-
ньої області, але забажав претендувати на 
папаху народного депутата як керівник 
невідомого – безіменного для вас, дру-
зі-виборці округу, - проекту  в громадській 
організації… «Слуга народу». Так-так, 
саме в ГО «Слуга народу». Яка, сміємо вас 
запевнити, ніякого відношення до партії 
Володимира Зеленського «Слуга народу» 
не має. Це наймовірніше вкрай цинічний 
винахід все ще діючого нардепа від округу 
№ 37 Дмитра Шпенова, котрий також во-
ліє зостатися у статусі недоторканого і все-
сильного парламентаря. Адже саме там, у 
Кривому Розі й Апостоловому, буквально 
у травні цього року зареєструвалося кіль-
ка дивних і малозрозумілих приватних 
підприємств і формувань. А саме: гро-
мадський рух «Слуга народу», приватне 
підприємство «Зе! Слуга народу» і гро-
мадська організація «Слуга для народу». 
І тепер аж п‘ять кандидатів у тому 37-му 
окрузі від названих формувань зареєстру-
валися кандидатами. Хіба не ясно, що аби 
внести плутанину, затуркати бідолашних 

виборців, змусити їх клюнути на знайомі 
слова «Слуга народу». З одного боку, це 
очевидна зневага до людей, надія на їхню 
«темноту», а з другого – щоб розпороши-
лися голоси. Щоб якомога більше «недо-
лугих» виборців проголосували за різних 
«Слуг народу» - кожен тобто за «свого». А 
тим часом більшість набере кандидат, для 
якого учорашнє наймиліше і найбажані-
ше. І це проблема, виявляється, для вибор-
ців не лише 37 округу – для виборців ново-
московського 38-го також. Бо ж і сюди явно 
навмисне та з метою пошити і тут якомога 
більше народу у дурні   затесався керівник 
чомусь засекреченого проекту ГО «Слуга 
народу». То люди добрі, будьте пильними! 
Бо що ж робити, якщо досі у депутатських 
запитах Вадима Нестеренка переважа-
ли ті, які так чи інакше тиснули на суди і 
суддів, аби вони приймали рішення на 
користь його, Вадима Григоровича?! Коли 
він займався «злиттям і поглинанням» 
усіх підряд навкруги аграрних товариств 
та підприємств. А в деклараціях депутата, 
заповнених його особистою рукою, кілька 
офшорних компаній, на рахунках яких 
мільйони й мільйони доларів…

Тепер ви розумієте, що для випещен-
ців учорашніх часів значать нинішні пар-
ламентські вибори? Власне, сенс усіх їхніх 
досі старань на ниві наживи за рахунок ре-
сурсів держави. Передусім маємо на увазі 
таких, як Нестеренко – для них світить ос-
танній крок, себто скасуванням мораторію 
та оголошення землі товаром, розпрода-
жем її направо й наліво, найбільш «спро-
можним», ясна річ, і вважайте, що вони 
остаточно в дамках! Звідси ще одна неймо-
вірно важлива причина, чому усім нам – і 
селянам, і городянам - варто голосувати за 
фермера Гайворонського. Уже ж видно, як 
на долоні, що за нинішньої влади дозволу 
на продаж земель сільськогосподарського 
призначення не уникнути. Інша річ, що 
здійснювати це можна за різними варіан-
тами. Скажімо, держава може єдина отри-

мати право скупляти земельні паї у людей, 
аби на умовах здорового глузду і в розум-
них розмірах надавати її потім в оренду 
фермерам чи кооператорам та іншим 
сільським і селянським господарствам. А 
можна ж пустити з молотка унікальні й 
родючі українські чорноземи кому завгод-
но і в яких завгодно обсягах, аби розтягую-
чи їх, остаточно розтягли останні багатства 
України можновладці-хапуги та злочинці. 
Коли не лише сільський люд, а і ввесь місь-
кий залишиться при бубнових інтересах – 
вважайте, що без рідної землі. А чим біль-
ше виберемо ми нині у свій парламент та-
ких, як Анатолій Гайворонський, тим біль-
ше буде гарантій, що убивчий для України 
варіант земельного «переділу» не пройде. 
Це точно. І однозначно – повірте успішно-
му фермеру з села Спаського. Тут майже 
символічний натяк на спасіння землі і всіх 
нас. На порятунок від остаточного розо-
рення такої ще недавно потужної держа-
ви, як Україна. Ще недавно держави, яка 
не те що не останньою була в масштабах 
Європи і навіть світу, а серед провідних за 

виробничим і науковим потенціалом. Не-
давно держави, котра виготовила і запус-
тила у космос кілька тисяч штучних супут-
ників землі, а ядерні та стратегічні ракети 
штампувала, як казав колись ще радян-
ський лідер Микита Хрущов, як сосиски. 
Серед них і ті грізні ракети, котрі називали 
«Сатаною» та котрих боялися, як вогню, 
у всьому білому світу. А наші найбільші 
пасажирські і вантажні літаки Антонова? 
Перелік подібного продовжувати?

Натомість доводиться і тут говорити 
про те, що ще одна обставина чекає від 
виборців округу № 38 обрання у Верховну 
Раду Анатолія Гайворонського. Ви навіть 
у повній мірі і не підозрюєте, чому знову 
рвуться до влади, прагнуть у ній зостатися 
Порошенко зі своєю мерщій перелицьо-
ваною «Європейською солідарністю» і 
Гройсман з новоявленою «Українською 
стратегією». Як і того не підозрюєте, чому 
в останні дні існування нинішньої Верхов-
ної Ради її патрон Парубій затіяв безкінеч-
ний розгляд кількох тисяч поправок до 
нового закону про вибори, прийняти який 
явно не вдасться та й не збираються? А ще 
мало хто знає, яку загрозу народу та Укра-
їні приготували учорашні «вожді» і сили у 
тому випадку, якщо вони знову силоміць 
проб’ються в парламент?! 

Справа у тім, що ще з травня за зако-
нодавством у нас має починатися так зва-
ний бюджетний процес – підготовка го-
ловного кошторису країни на наступний 
2020 рік. Його проект має уже зараз бути 
внесений у Верховну Раду. І він є, підго-
товлений та напрацьований. Але при-
хований. Бо висуватися зараз з ним все 
одно, що чинити самогубство. Поводирі 
у Європу і творці української стратегії пе-
редбачили, по перше, у п‘ять, а то й сім 
разів вищу інфляцію, ніж змогу компен-
сувати її для населення. Себто знищення 
України й особливо її народу триватиме 
ще більшими темпами – вважайте, що 
кроками саженними. При цьому тому 
ж Петру Порошенку і його земляку Во-
лодимиру Гройсману уже й не п‘ять літ 
вистачить, а лише три роки, щоб у сто 
разів примножити власні статки. Щось 
дістанеться, зрозуміло, і численній че-
ляді, котра годується при цьому. І котра 
особливо останнім часом зовсім не гре-
бує, аби, знай, жиріти собі на зубожінні 
народу. Проект і наступного бюджету для 
цього передбачає навіть не збереження, а 
зростання тарифів на комунальні послу-
ги. Оскільки так звані газові й енергетичні 
проекту на зразок «Ротердам плюс» ніку-
ди, уявіть собі, не дінуться. Як і офшорні 
компанії та фірми для нагромадження 
усього, що останніми свитинами знімати-
муть з людей. Є за що триматися свиня-
ми біля корит тим, з ким появилася надія 
розпрощатися нарешті раз і назовсім.

Бо якраз проти усього цього й налаш-
тований боротися в разі обрання до пар-
ламенту фермер Анатолій Іванович Гай-
воронський. Так що думайте. Є над чим. І 
вирішуйте. Поки не пізно. Дуже схоже на 
те, що, якщо програємо і на цей раз, то во-
роття назад до правди і справедливості, в 
Україні уже не буде.

Початок. Закінчення на стор. 4 - 5
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КОЖЕН  ДЕНЬ ЯК  НА  ПЕРЕДОВІЙ

НОВА СТОРІНКА В ІСТОРІЇ 
ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ

Обласну Асоціацію фермерів та приватних 
землевласників, вважайте, що в першу чергу 
власників земельних ділянок-паїв, нашої Дні-
пропетровщини Анатолій Гайворонський очо-
лив наприкінці 2016 року. Якщо хочете знати, 
то за власним бажанням – з власної ініціативи. 
Коли, навпаки, багато хто з інших, кому про-
понували «престол», наввипередки відмов-
лялися й  відхрещувалися, як від ладану. Що 
піддало Анатолію Івановичу тільки рішучості 
і впевненості, що «треба щось робити, а не ва-
гатися». Бо на той момент Асоціація, котра і в 
нашій області виникла ще у 1991 році, доволі 
голосно й успішно виконавши свої завдання з 
введення приватного сектору в реформовано-
му після колгоспного ладу в українському селі, 
потихеньку затухала і наче згорталася. Заво-
ювавши на перших порах неабиякий автори-
тет, вона чимдалі здавала позиції. І губила ту 
славу, якої справді зажила під час суперечли-
вої аграрно-земельної реформи, затіяної Ле-
онідом Кучмою та його командою. Якби там, 
зрештою, не було, але коли пішли інші часи 
– часи тотальної розрухи і масових грабежів, 
корупції та суцільної економічної і організова-
ної злочинності, від яких там і тут потерпали 
також і аграрники, тим паче засновники фер-
мерських, селянських та сімейних і одноосіб-
них господарств, обласній Асоціації фермерів 
неначе як забракло духу захищати й відстою-
вати інтереси  селянських мас. Вона навпаки 
покірно здалася на милість тих, хто спідтишка 
розгортав фактично геноцид не на життя, а на 
смерть проти українського селянства. Обіцян-
ки, ніби земля неодмінно дістанеться тим, хто її 
оброблятиме – отож ефективним господарям і 
власникам, - виявилися облудними і примар-
ними. Ще точніше -  обманом чистої води. 

Ми не хочемо навздогін гудити фермерів, 
які у суперечливі і скандальні 2005-2015 роки 
очолювали Дніпропетровську Асоціацію, але 
і гірких та сумних слів з пісні не викинути: ще 
недавно дружнє і згуртоване співтовариство 
гордих і наче ж сповнених неабиякими почут-
тями власної гідності першопроходців-при-
ватних землеробів розсипалося, як картковий 
дім. Багато хто з фермерів відчув себе пупом 
власної землі, нехай і кількох лише десятків 
гектарів, і кумами місцевих як чиновників, так 
і «магнатів». Виріішили, що ліпше з ними і на-
хабними дружбу водити, ніж воювати. І знахо-
дити «спільну мову», аби тільки ж бо вони їх не 
чіпали. Отож відкуплялися, як миленькі – не-
зважаючи на те, що апетити усіх, хто явно тим-
часово добирався до високих посад у районах 
і області, росли непомірно з року в рік. А вже 
що правоохоронцям, прокурорам і тим же ще 
недавно міліцейським чинам, а при потребі то 
і судочинцям уподобали носити хабарі, так це 
точно. Таких набралося загрозливо так багато, 
що насправді там і тут багатіли прокурори і 
начальники міліцейських управлінь, на ділі 
ватажки організованих злочинних угрупувань 
(адже всі як один їздили вони уже на Мерседе-
сах), а зовсім не селяни-трударі і вірні раби зем-
лі, як колись про них зворушливо писав поет 
Василь Симоненко. Українське село, дніпро-
петровське в тому числі, все глибше провалю-
валося у безодню хаосу та безнадії, просвітку 
яким не було ні видно, ні чути.

Особливо ж хвилював фермера з села 
Спаського той факт, що чималий відсоток його 
колег усе це бачили і розуміли, одначе мовчали 
і мирилися, на відсіч злодіям та песиголовцям 
як у владних структурах, так і правоохоронних 
не зважувалися. Все одно, що зарилися у власні 
нори, і світитися, показуватися привселюдно, 
публічно проголошувати свої вимоги і закон-
ні права боялися, як вогню. Анатолій Іванович 
не раз попереджав таких своїх колег, що це до 
пори та до часу непереливки і кривди можна 
пересидіти у власній кукурудзі чи тих же  своїх 
соняшниках. Рано чи пізно появляться претен-
денти на вирощені нами урожаї, казав Гайво-
ронський, і тоді кричи не кричи «Рятуйте!», 
ніхто, хлопці, нам не допоможе. І тут Анатолій 
Іванович не скільки мов у воду дивився, стільки 
спостерігав, що переслідування селян-товаро-
виробників, засновників тих чи інших фермер-
ських і  селянських господарств, набувало все 
більших розмахів, ставало все біль масовим. 
Частішали і рейдерські захоплення приватних 
господарств, навіть чималих аграрних фірм і 

товариств. З‘явилися в області фактично заво-
йовники, які воліли силоміць і за безцінь при-
брати до своїх рук сотні і тисячі гектарів землі, 
тим паче, уже зібраних до купи небезталанни-
ми і напрочуд підприємливими фермерами 
та керівниками усіляких товариств і агрофірм. 
Вималювалися на Дніпропетровщині і перші 
охочі «записатися» у майбутні латифунди-
сти-власники великих землеволодінь. Як-от, 
приміром, і Вадим Нестеренко у Новомосков-
ському районі та навколо нього. А загалом як 
одне, так і друге та третє рейдерство здійсню-
валося під щільним і не безкорисливим «при-
криттям» перевертнів у погонах і суддівських 
мантіях. А що вже за хапливою участю усіля-
ких реєстраторів, чиновників із державних 
служб і установ, так це точно. Це плем’я як та 
ненажерлива саранча налітала всюди, де пахло 
здобиччю. 

- І я зрозумів, - казав пізніше Анатолій 
Гайворонський, - що якщо ми, фермери, за-
лишатимемося роздрібненими, кожен сам по 
собі, то ні нам, ні усім селянам, котрі сьогодні 
ще мають у приватній власності земельні паї, 
буде непереливки. Не вижити і не вціліти! Тре-
ба обов’язково єднатися і гуртуватися! Якщо  
справді хочемо зберегтися самі, зберегти укра-
їнське село й українське селянство.

Тобто фактично Анатолій Іванович сам 
викликався очолити колег області, а заодно і 
взяти під свій захист тих, чиї земельні паї орен-
дують наші фермери. Якщо хочете, то свідомо 
викликав вогонь на себе, наявність якого він і 
передбачав. Хоч якщо покласти руку на серце, 
то Гайворонський не міг і подумати навіть, що 
його життя від цих пір перетвориться на що-
денний бій та щоденну боротьбу. І не в окопах 
чи схованках, а на передовій. Коли треба на по-
вен зріст підніматися і стояти до переможного 
кінця. Здаватися, піднімати руки – значить під-
писувати собі ганебний вирок. То й скажемо 
тепер, що Анатолій Гайворонський виявився 
з тих, хто був готовий на відкритий двобій з 
негідниками, злодіями і зловмисниками усіх 
мастей і пошестей. Мине три роки неспокою і 
вічної та щоденної – і щоночної навіть – борні, 
і на трибуну останньої на даний момент звіт-
но-виборної обласної конференції фермерів 
і приватних землевласників підніматимуться 
її делегати і казатимуть, що роки правління 
Гайворонського не минули марно і безслідно. 
Практично в один голос вони свідчили, що 
нині Асоціацію «не лише знову знають в облас-
ті, але головне – рахуються з нею». Переважно 
вимушено, зі скрипом, але таки рахуються. Не 
можуть не рахуватися й ігнорувати – інакше тій 
же владі спокою не діждатися. Діватися їй уже 
нікуди, оскільки Асоціація і надає розголосу та 
гласності, видаючи свою газету «Фермер Прид-
ніпров’я», шахрайським і по суті бандитським 

діянням усіх мерзотників, корупціонерів і каз-
нокрадів. Воднораз Асоціація на чолі з Гайво-
ронським й сама своїми методами та засобами 
дає відсіч зловживанням та злодіянням, які 
чиняться щодо селянських мас. На Дніпропе-
тровщині, як на думку ватажка фермерського 
об‘єднання Криничанського району Петра 
Матвія, єдина обласна Асоціація фермерів 
та приватних землевласників прямо показує, 
які цинічні жахіття й злодіяння тут творяться. 
Справді зокрема в області, але не тільки – і в 
усій Україні, починаючи з безчинств, котрі 
творять завсідники кабінетів на київських па-
горбах влади. Більше того, Петро Васильович 
висловив думку, що у цім ділі «варто було би 
повчитися фермерській спілці усієї України, а 
то «вона боїться іти у велику політику та вести 
як у виконавчу, так і законодавчу владу своїх пе-
ревірених бійців, готових класти усе своє життя 
й усі свої сили на карб інтересів та потреб на-
роду». 

Як бачимо, зараз саме фермерське середо-
вище Дніпропетровщини – у дуже вирішаль-
ний і доленосний момент - висунуло зі своїх 
надр кандидатом в народні депутати свого лі-
дера Анатолія Івановича Гайворонського. На 
тій же останній конференції на трибуну підня-
лася і жінка з Васильківського району – Любов 
Коссе.  І заявила, як відрізала:

- Нам з вами неймовірно пощастило, що 
маємо такого ватажка, як Анатолій Іванович. 
Але таких, як він, в Україні загалом мало і не ви-
стачає. А це значить, що Гайворонському місце 
на вищих щабелях влади. Щоб там ставити на 
місце, а точніше садити в буцегарні негідників 
та з голови наводити лад і порядок в державі. 
Як на мене, це завелика розкіш – використову-
вати Гайворонського тільки для потреб окремо 
взятого загону фермерів і приватних власни-
ків земельних паїв нашої Дніпропетровської 
області. Його потенціалу вистачить на всю 
Україну! Скільки ми будемо обирати у ту ж 
Верховну Раду кого завгодно і тому, як прави-
ло, брехунів та підлих і підступних перевертнів, 
і мов сліпі не бачити поміж себе здатних зовсім 
по іншому повести Україну в наших народних 
інтересах?! А один з таких рятівників зовсім же 
поруч – Анатолій Гайворонський. Хіба я кажу 
неправду чи якусь крамолу? Крамола там, де 
ми гнемося перед покидьками. 

НА СМІЛИВИХ СОБАКИ 
ТІЛЬКИ ГАВКАЮТЬ,                               
А БОЯЗЛИВИХ РВУТЬ                               

І КУСАЮТЬ
Але хто така Любов Коссе – літня уже віком 

жінка, у якій дивовижна  сила духу, непокори 
і навіть відваги, в чому автору цих рядків дове-

лося побачити на власні очі? Бо відразу згадав-
ся пізній вечір у степу між далекими, якщо не 
глухими селами Бондареве і Касаєве в один із 
останніх днів вересня минулого року. Приблиз-
но о 17 годині по полудню обласна Асоціація 
фермерів забила того дня тривогу, що саме 
там під прикриттям темної ночі намірилися 
рейдери здійснити нахабне й шахрайське за-
хоплення урожаю соняшнику, вирощеного 
ФГ «Алтей», а уже близько дев’ятої вечора тут 
висадився перший десант «Фермерської са-
мооборони» - Віталій Книш, Олександр Тур і 
Юрій Бондарчук з Новомосковського району. 
Не забарився, взявши курс на Васильківщину, 
і «екіпаж машини бойової» на чолі з головою 
фермерського об‘єднання сусіднього з північ-
ного боку Синельниківського району Іваном 
Отюським. Ще за годину чи півтори на вируч-
ку і захист потерпаючих від загребущих рейде-
рів прибули посланці і сусіднього з південного 
боку Покровського району. Перш за все голова 
його районного фермерського штабу Тетяна 
Іллєнко та ватажок відомого на всю Україну 
об‘єднання селян-кооператорів «Господар» 
Олексій Захарчук.

- Сказати, що ми не змогли залишатися 
спокійними і не реагувати на зухвале, фактич-
но демонстративно «публічне» пограбування 
та залякування наших побратимів, значить ні-
чого не сказати, - мовив Олексій Володимиро-
вич. – Ми всі селяни-трударі у таких випадках, 
який оце зараз заварюється тут, маємо шику-
ватися пліч-о-пліч і горою та стіною виступати 
супроти жадібних нечестивців у погонах…

Справа у тім, що скосити вирощений ФГ 
«Алтей» урожай задумали в кабінетах місце-
вого відділення Національної поліції. Точніше, 
його керівники «найняли» для цього тутеш-
нього прихвостня з бандитською репутацією, 
якого викликалися «прикривати» підлеглим 
особовим складом. Так ви не повірите, але пер-
шим у ніч прибув на місце замисленого право-
охоронцями захоплення насіння соняшнику не 
хтось там, а лідер обласної Асоціації фермерів 
Анатолій Гайворонський. Для нього це був той 
випадок, коли вовків боятися – значить, у ліс не 
ходити. Хоч точніше боятися рейдерів – у сте-
пи не виїжджати. І друге, про що не можемо 
змовчати: мова то йшла про зовсім невелике 
фермерське господарство. Одначе це не зупи-
нило Анатолія Івановича боронити його від 
рейдерів у грізних погонах – навпаки, спонука-
ло діяти рішуче й адекватно, як він тоді сказав. 
Адекватно – значить, якби крадії застосували 
зброю, отримали б аналогічну відсіч. Оскільки 
сама по собі ця «пригода» типова і поширена 
у всій області. Свого часу одним із перших тут  
у 1992 році передовик ще колгоспу ім. Богдана 
Хмельницького Олександр Мехетько рішен-
ням сесії Григорівської сільської ради отримав 
земельну ділянку площею 42.9 гектара для 
створення і ведення фермерського господар-
ства. З правом постійного нею користування. 
Свій «Алтей» же він зареєстрував у перші різд-
вяно-новорічні дні наступного 1993 року. Для 
родини, у якій виховувалося троє дітей, і май-
же 43 гектарів вистачало, щоб зранку й допізна 
порати їх та жити нівроку. От тільки на дуже 
велику біду Олександр Мехетько незабаром 
тяжко занедужав і у серпні, в пору викінчення 
літа 2011 року, помер. Але встиг потурбуватися 
про спадкоємців: «переписав» ФГ на молодшу 
дочку Катерину, яка виявила бажання пов’я-
зати своє життя з аграрним виробництвом, а 
інших дітей і дружину Любов Коссе узаконив 
членами господарства. Все чин по чину і ніяких 
проблем – комар носа не підточить ? Більше 
того, коли Катерина Олександрівна вийшла за-
між і змінила своє прізвище на Захарову, сто-
совно цього завбачливо були внесені необхідні 
зміни в статут «Алтея».

Уявіть собі, «проблеми» одначе знайшли-
ся. Торік тишком-нишком, не зробивши ані 
жодної спроби «розшукати» тих, хто госпо-
дарював під дахом СФГ «Алтей», а ніхто з них 
і не ховався, прокуратура раптом оголошує 
Катерину Захарову невідомою особою і по-
рушує кримінальну справу за фактом ніби 
«самовільного і незаконного захоплення та 
використання невстановленою особою 42.9 га 
землі». Особливо постаралися швидко зшити 
білими нитками справу заступник прокурора 

Синельниківської прокуратури Роман Рябець 
та прокурор Васильківської прокуратури 
Олександр Школяров. А що нависла ось така 
загроза над ними, Катерина Захарова та дру-
жина покійного Мехетька Любов Коссе дізна-
лися лише… за тиждень до того, як настала 
пора збирати вирощений урожай. І дізнали-
ся про себе щось страшне: наче вони злочин-
ці, і за висновком регіонального управління 
Держгеокадастру мають понести кару у ви-
гляді позбавлення волі. 

- Ми і не узнали б про це, - розповіда-
ла Любов Коссе, - якби не приїхали на своє 
поле, а нас на нього не пустили. Навіть гри-
мнули «Стійте, ні з місця! Крок уперед – бу-
демо стріляти!» І помахали, тикнули межі 
очі папірцем, яке назвали рішенням Василь-
ківського райсуду…

Виявилося, майже за півроку так і не за-
вершивши слідство стосовно ну дуже зліс-
ного правопорушення «з самочинного захо-
плення і заволодіння землею», ба, навіть так 
і не з‘ясувавши, хто його вчинив, тому все ще 
списуючи гнівно гріх на невстановлену особу, 
слідчий Васильківського управління поліції 

Ігор Савченко звернувся до райсуду з клопо-
танням про накладення арешту на невідомо 
ким, але незаконно наче вирощений урожай 
насіння соняшнику. З метою, якщо хочете 
знати, «недопущення його знищення (?!) та 
заволодіння  сторонніми особами і забезпе-
чення повернення державі завданих збитків».

І так  старалися та пріли, сердешні, так 
переймалися тим, аби повернути державі 
ніби заподіяні збитки, що коли Апеляцій-
ний суд Дніпропетровської області не те що 
скасував ухвалу Васильківського районного 
про арешт майна, а висміяв його як бездарно 
і недолуго винесене за «недоношеним»  слід-
ством, то по прибутті опівночі на Васильків-
щину десанту обласної фермерської спілки 
на чолі з Анатолієм Гайворонським виявило-
ся, що соняшник ще не зібраним… продали. 
З молотка на біржі за невідомою – чи не за 
невстановленою ?– ціною.

Але це вже були «проблеми», які хви-
лювали винятково васильківських право-
охоронців-організаторів безпрецедентного 
рейдерського захоплення чужого урожаю. 
Оскільки самого захоплення так і не відбу-
лося. Загарбати його однополчани Анатолія 
Івановича не дали – живим ланцюгом під 
зоряним небом перегородили дорогу, якою 
рухався комбайн на поле СФГ «Алтей». Як 
свідок цієї події,  авторитетно заявляю: не со-
ратники Гайворонського сутички злякалися, 
а негідники-бандити за штурвалом комбайна 
перелякалися її в смерть. Бо не очікували на-
стільки рішуче налаштовану оборону, тікали 
тому з поля «бою», як нічні привиди з піть-
ми. У пітьму ж і ховалися.

Тільки от річ в тому, що цей випадок 
далеко не поодинокий. Створювати воєнізо-
вану «Фермерську самооборону»  Анатолію 
Гайворонському довелося тому, аби вступати 
бодай в «рукопашну» у подібних випадках 
з бандитами «з прихованих доріг». Інакше з 
ними, прийшов до висновку Анатолій  Івано-
вич, не можна. На неправедну силу обов’яз-
ково має знаходитися рішуча праведна про-
тидія – давно уже таку позицію обрав вата-
жок усіх дніпропетровських по суті селян. 
Згадайте хоч би «класичну» ситуацію, яка 
виникла навколо ще ФГ «Дар» у селі Попас-
ному Новомосковського району. Помирає 
там засновник і багатолітній власник «Дару» 
Василь Дарадута. Його син Дмитро переби-
рає на себе батькову спадщину. Та тільки 
неждано-негадано знаходяться спритники, 
котрі воліють на дурничку відібрати у ньо-
го усе майно і добро та позбавити землі. На 
тій лише підставі, наче син померлого Да-
радути-старшого втратив право на постійне 
користування ділянкою, яку свого часу його 
батько отримав для створення і ведення СФГ. 

Або ось інша, але аналогічна історія, ко-
тра трапилася торік у сусідньому Магдали-
нівському районі. Про неї «Фермер Прид-
ніпров’я» розповідав у статті під «читабель-
ним» заголовком «Рейдерський детектив» 
- див. номер від 15 серпня 2018 року. Там 
після смерті фермера Володимира Спасенка 

ФГ «Спас» успадкувала його дружина Ганна 
Спасенко. Одначе порізно та в купі районна 
прокуратура і районна держадміністрація, 
згодом і головуправління в області Держав-
ного геокадастру, а навздогін і Магдалинів-
ський райсуд налетіли на бідолашну жінку, 
як зграя круків. І мерщій клювати-дзьобати 
її. Заволали, мов навіжені і скажені, що не-
хай, мовляв, успадковує, але «землю їй у 
постійне користування ми не залишимо». 
Тобто землю Ганні Романівні не дамо – і квит. 
Нехай куди хоче зникає з неї зі своєю техні-
кою і своїми господарськими спорудами! 
Хоч крізь саму землю нехай провалюється з 
усім гамузом – яке нам до цього діло?!

Неважко здогадатися, що і Ганну Спасен-
ко у Магдалинівському районі порятувала 
команда «Фермерської  самооборони»  Ана-
толія Гайворонського. Інша річ, і надто при-
кра, що аналогічних випадків нагромадилося 
уже більше, ніж треба – хоч греблю ними 
гати. Про всі їх розповідати – і кількох газет-
них сторінок не вистачить. Одначе ще одну не 
повідати не можемо. Вона сталася з Русланом 
Бурденюком з Солонянського району. Він 

мав «необережність» заснувати відразу три 
фермерські господарства, і йому вдалося усі 
три повести напрочуд успішно. Тому не див-
но, що незабаром на усі три й накинули свої 
неситі очі запопадливі ділки-«прихватиза-
тори». Яким взялися помагати, якщо хочете 
знати, поліцейські чини з обласного центру 
– тоді ще з Жовтневого відділення міліції, а 
зараз Соборного поліції. Упертий Бурденюк 
проявляв свій норов та свій супротив, і тіль-
ки обласні правоохоронці «при виконанні 
своїх службових повноважень» взялися при-
боркати непокірного фермера. «Поки не 
відпишеш свої господарства на того, на кого 
ми наказуємо переписати їх, заявили вони 
Руслану Васильовичу, доти триматимемо 
тебе під вартою та ще й прикутим ланцю-
гами до опалювальної батареї!».  Бурденюк 
не здавався, і тоді песиголовці в погонах, уя-
віть собі, з пересердя, а також з відчаю під 
вечір викинули його через вікно з третього 
поверху свого приміщення. Ви не можете 
у таке повірити? А це правда. Більше того, 
коли покалічений чоловік оклигав і сяк-так 
отямився, його об 11 годині вечора, точніше 
ночі, повели в наручниках у районний суд. 
Де не інакше, як очманілий від люті суддя без 
будь-яких на це задокументованих підстав 
першим ділом «встановив», наче ніхто Бурде-
нюка з вікна силою не випихав, а він наче сам 
намагався вчинити самогубство. А, по-друге, 
суд відразу знайшов і підстави арештувати не 
менше, ніж на два місяці під варту в камері 
попереднього утримання травмованого Рус-
лана, оскільки відкриває на нього криміналь-
не провадження. Інкримінуючи фермеру не 
щось там, а фізичне самоправство стосовно 
тих, хто, нагадаємо, домагався від нього… до-
бровільної «здачі їм своїх фермерських гос-
подарств».

Коротше, якби не існувало на Дніпропе-
тровщині відродженої Анатолієм Гайворон-
ським оновленої обласної Асоціації фермерів 
та власників земельних паїв, не просто навряд 
чи б перебував зараз Руслан Бурденюк на волі – 
він би не залишився і живим.

КРАЩЕ БОРОТИСЯ 
СТОЯЧИ, 

НІЖ НА КОЛІНАХ ЖИТИ
Під таким заголовком заснований Ана-

толієм Гайворонським «Фермер Придні-
пров’я» друкував звіт з останньої наразі 
обласної конференції спілки фермерів і 
приватних пайовиків-землевласників. Цю 
сьогоднішню публікацію ми й вирішили за-
вершити уривками з даного звіту. Для того, 
аби ви, шановні наші читачі, не подумали, 
наче балотується зараз Анатолій Іванович у 
народні депутати, от ми і хвалимо його. Але 
ж те, що пропонуємо читати далі, написане 
було і надруковане ще у січні цього року – у 
номері, якщо бути точним, від 30 січня цього 
року. Отже, читаємо:

«За неповні три роки обласній Асоціації 
вдалося припинити більш ніж сто рейдер-
ських спроб захопити і привласнити, а то 
й розорити ФГ чи заволодіти вирощеними 
ними урожаями збіжжя. Переважно, до 
речі, урожаями соняшнику, «оскільки вже 
надто хороші гроші вони приносять, якщо 

реалізувати як свої». Завдяки чому, яким чи-
ном і якими зусиллями вдається відстоювати 
інтереси селян? Адже йдеться про інтереси 
не тільки фермерів-орендарів, а також і влас-
ників-орендодавців земельних паїв. Першою 
в Україні наша Асоціація створила свою «Са-
мооборону». Причому офіційно воєнізова-
ну, якщо хочете знати. Яка ще й регулярно 
проводить тактично-бойові навчання і тре-
нування. Бо коли доводиться нерідко мати 
справу з озброєними до зубів бандитами, то 
готовність вміло і майже професійно чинити 
опір, як сказав делегатам тренер «Самообо-
рони» Андрій Бондаренко, не зайва потреба. 
Адже на ту ж поліцію надій мало. Зараз на 
постійному чергуванні два загони, у Ново-
московському і Царичанському районах. А 
у критичні моменти доводиться залучати й 
наймані бойові наряди.

У доробку обласної Асоціації багато й 
інших важелів, які задіяно на благо захисту 
фермерських господарств, а останнім часом і 
їх ватажків та їхніх сімей. Адже почастішали 
також нічні напади на приватні житлові по-
мешкання наших колег-побратимів з метою 
пограбування. Коли калічать, а то і вбивають 
«без відриву від розбоїв» фермерів та членів 
їхніх родин. Ще позаторік підписано було 
меморандум про тісну співпрацю з голов-
ним управлінням Національної поліції в об-
ласті. Згодом аналогічну угоду було укладено 
й з прокуратурою області. А зовсім недавно 
також з обласним відділенням Держгеокада-
стру. Це сталося після того, як обурені фер-
мери, втративши будь-яке терпіння стосовно 
зловживань його працівників, пікетували і 
блокували кабінети чиновників  та пообіця-
ли «усіх їх винести разом зі столами на вули-
цю і не впустити назад». Нарешті «прописа-
ла» Асоціація на постійне представництво в 
Податковій інспекції області і свого юриста  
Євгена Падашулю. Неважко здогадатися, що 
з боку Асоціації в домовленостях перш за все 

закладаються вимоги реагувати на усі випад-
ки кричущих правопорушень і зловживань 
та хабарництва і різних силових утисків. Тим 
паче, на ті, які дозволяють собі працівники 
прокуратури і поліції чи земельних ресурсів 
і тієї ж податкової інспекції. Стверджувати, 
що ці угоди дозволили назовсім викорінити 
зловживання та «довільності» з боку партне-
рів, зрозуміло, не доводиться. Ситуація зали-
шається незмінною, бо ж на війні як на війні 
– бої «місцевого значення» не припиняються 
ні на мить. Доводиться постійно перебува-
ти у стані бойової готовності, щоб фермерів 
не застали зненацька. На превеликий жаль, 
вся влада в Україні (ясна річ, що та в усяко-
му випадку поза сумнівом, яка до недавніх 
пір була чинною – Авт.) нині пронизана і 
аж кишить негідниками, рекетирами та ла-
сими на неправомірні «заробітки» і «всілякі 
грошові потоки та відкати». Одначе, маючи 
юридично підписані і узаконені документи 
на співпрацю та взаємну відповідальність і 
непримиренність з тими, хто нехтує закони 
та кому правда і справедливість, як кістки 
поперек горла, Асоціація отримує змогу на-

пряму контактувати і вести перемовини як з 
правоохоронними органами, так і з керівни-
ками установ та служб державної і виконав-
чої влади.

А це велике діло. Це запорука того, що 
ворогів можна загнати у глухий кут і зму-
сити відступати, поки не пізно. Бо ж злоді-
яння легше попередити, ніж потім гасити 
в розпал його розгулу. Тим паче, для таких 
наполегливих бійців, як Гайворонський та 
його прихильники, однодумці і соратники, 
це можливість домагатися справедливості 
практично за кожним разом, коли доводить-
ся сільським підприємцям підніматися «в 
штики» по тривозі. Ветеран-аксакал фермер-
ського руху в нашій області Павло Доценко в 
усякому разі високу дав оцінку такій практи-
ці. Як і тим мітингам та пікетам, які влаш-
товувала обласна Асоціація і у себе в Дніпрі 
під обласною прокуратурою і обласною дер-
жавною адміністрацією. А також виїздила і 
у Київ брати в облогу Верховну Раду, Кабмін 
та Міністерство юстиції, Генпрокуратуру та 
Вищу раду судочинства і так далі».

***
До речі, Анатолій Гайворонський нині 
діючий депутат Дніпропетровської 
обласної ради, обраний земляками-се-
лянами Новомосковського району. Він 
же і один зараз в облраді непокірний та 
норовливий настільки, що не дає ні спо-
кою, ні спуску і її очільникам, і керівни-
кам обласних відомств та служб. Що ті 
ж прокурори та керманичі Нацполіції 
на Дніпропетровщині, тутешньої філії 
Геокадастру та Податкової інспекції 
уже не раз мусили прибувати в обласну 
раду і з її трибуни чи то доповідати, чи 
то і звітувати за депутатськими запи-
тами Анатолія Івановича. А ще ж Гай-
воронський подав біля півсотні запитів, 
зміст і суть яких зводилася до захисту 
прав і інтересів своїх виборців-мешкан-
ців сіл і селищ району. І не подав жодного 
запиту, яким би лобіював якісь суто 
власні його інтереси й інтереси і по-
треби його фермерського господарства. 
Йому над усе болить людське, а своє 
він уміє та давно навчився боронити і 
відстоювати своїми силами. Тому мож-
на сміливо стверджувати, що головний 
фермер області з честю виправдовує 
довір’я, котре виявили йому земляки-ви-
борці. Головне ж – сумлінно виконує усі 
їхні накази та запити. А це значить, 
люди добрі, що до більших масштабів у 
царині народного депутата на усі сто 
відсотків він уже підготовлений – забез-
печте йому тільки таку можливість, 
дайте ці масштаби. І Анатолій Івано-
вич Гайворонський якщо усю землю й 
не переверне, то допомогти обраному 
Президентом Володимиру Зеленському 
перевернути з хворої голови на здорові 
ноги і привести до тями нашу Україну 
неодмінно зможе. Якщо у нас з вами 
зараз дійсно усі надії на Зеленського, то 
йому для реалізації та втілення наших 
сподівань саме такі, як Гайворонський, 
бійці-помічники й потрібні. Тільки з та-
кими Зеленський відступати і пасувати 
не буде.

! Щоб керувати собою, використовуйте голову; щоб 
управляти іншими людьми, використовуйте серце

Елеонора 
Рузвельт

На День вишиванки у колі 
однодумців.
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Продаж власної 
сільгосппродукції 

не оподатковується, 
якщо надана довідка 

за формою № 3 ДФ
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області 
нагадує, що до загального місячного (річного) оподат-
ковуваного доходу платника податку на доходи фізич-
них осіб (далі – ПДФО) не включаються доходи, отри-
мані від продажу власної сільськогосподарської про-
дукції, яка вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, 
виготовлена, вироблена, оброблена та/або переро-
блена безпосередньо фізичною особою на земельних 
ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земель-
ним кодексом України (далі – ЗКУ).
Підпунктом 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу 
України  передбачено дотримання певних умов для засто-
сування такої пільги: сукупний розмір вищезазначених зе-
мельних ділянок не повинен перевищувати два гектари. 
У разі продажу сільськогосподарської продукції (крім про-
дукції тваринництва) її власник має подавати податковому 
агенту копію Довідки про наявність у фізичної особи діля-
нок за формою № 3 ДФ, затвердженою наказом Міністер-
ства доходів і зборів від 17.01.2014 № 32 (зареєстровано у Мі-
ністерстві юстиції України 31.01.2014 за № 201/24978) (далі 

– Довідка). Така Довідка безоплатно видається сільською, 
селищною або міською радою за місцем податкової адреси 
(місцем проживання) платника ПДФО протягом п’яти ро-
бочих днів з дня отримання відповідною радою письмової 
заяви.
Довідка видається особисто власнику сільськогосподар-
ської продукції, якщо сільськогосподарська продукція 
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 
вироблена, оброблена та/або перероблена безпосеред-
ньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй 
у розмірах, встановлених ЗКУ для ведення садівництва та/
або для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/
або для індивідуального дачного будівництва;особистого 
селянського господарства та/або земельні частки (паї), ви-
ділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не пе-
ревищує два гектари.
Довідка видається строком на п’ять років. Оригінал Довід-
ки повинен зберігатись у власника сільськогосподарської 
продукції протягом строку позовної давності з дати її за-
кінчення.
Отже, якщо продавець сільгосппродукції надав підпри-
ємству чи фізичній особі-підприємцю, які є податковими 
агентами, копію чинної Довідки, і її дані свідчать про наяв-
ність у такої фізичної особи права на застосування зазначе-
ної вище пільги, то покупець не утримує ПДФО з доходів, 
що виплачуються за сільськогосподарську продукцію.
Водночас, якщо розміри земельних ділянок перевищу-
ють норми, встановлені ЗКУ, то такі доходи включаються 
платником ПДФО до загального річного оподатковуваного 
доходу, підлягають відображенню у податковій декларації 
про майновий стан і доходи за наслідками звітного подат-
кового року та оподатковуються ПДФО за ставкою 18% і 
військовим збором – 1,5%.

Земельна ділянка надається 
ФОП – «єдинником» в оренду:

сплата земельного податку 
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області 
повідомляє, що відповідно до статей 269 та 270 Податково-
го кодексу України (далі – ПКУ) платниками земельного 
податку є власники земельних ділянок, земельних часток 
(паїв) та землекористувачі, а об’єктом оподаткування – зе-
мельні ділянки, які перебувають у власності або користу-
ванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.
Фізичні особи-підприємці (далі – ФОП) – платники єдиного по-
датку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання 
податкової звітності, зокрема, з податку на майно (в частині зе-
мельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, 
що не використовуються платниками єдиного податку першої – 
третьої груп для провадження господарської діяльності та плат-
никами єдиного податку четвертої групи для ведення сільсько-
господарського товаровиробництва (п.п. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ).
Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої 
груп ФОП, які надають в оренду, зокрема, земельні ділянки, за-
гальна площа яких перевищує 0,2 гектари (п.п. 291.5.3 п. 291.5 ст. 
291 ПКУ).
Якщо право власності на земельну ділянку оформлене на фізич-
ну особу (а також у випадку оформлення права власності на зе-
мельну ділянку на ФОП), і земельна ділянка надається в оренду, 
а отже використовується ФОП для провадження господарської 
діяльності, то такий ФОП – платник єдиного податку звільня-
ється від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової 
звітності із земельного податку (з урахуванням п.п. 291.5.3 п. 291.5 
ст. 291 ПКУ).

П одаткова інформує

       Відверто 
     про найважливіше

схоже, нітрохи не розгубилася, коли мі-
крофон на трибуні виявився несправним. 
Скористалася мікрофоном «артистів» і 
вийшла з ним на подіум: струнка, красива, 
упевнена в собі і налаштована на кон-
структивний діалог з фермерами. Зверта-
ючись до сивочолих ветеранів і молодих 
фермерів, вона підкреслила: «Можливо, 
декого дивує, що міністерством керує 
молода дівчина. Мовляв, вона й землі не 
бачила, і про фермерське життя нічого не 
знає. Зовсім не так. Я фермерська донька, 
і цим усе сказано. Тут сьогодні вже немало 
говорилося про взаємодію фермерів з мі-
ністерством. Хочу зауважити, що протягом 
останнього року в цьому питанні багато 
позитивних змін, і цим ми повинні завдячу-
вати  заступнику міністра Віктору Шереме-
ті, вашому висуванцю. До міністерства ста-
ли частіше приходити і пересічні фермери, 
і представники керівництва АФЗУ, причому 
не зі скаргами чи нескінченними прохан-
нями про допомогу, а з конструктивними 
пропозиціями. Хочу також подякувати Ва-
диму Івченку за постійну підтримку наших 
ініціатив у ВР.
Про позитив говорити приємно, але в жит-
ті є й чорні сторінки. Так, з карти України 
постійно зникають села. Молодь неохоче 
затримується на землі дідів-прадідів і не 
прагне розводити корів чи свиней, а стар-
ше покоління банально вимирає. Досвід 
моїх попередників свідчить, що Україна 
ще не стала справді аграрною державою, 
що здатна на рівних конкурувати з акула-
ми європейського й світового ринку, де 
панують суворі і навіть жорстокі правила. 

Якщо ми й надалі будемо просто вигрібати 
вирощене збіжжя в не переробленому 
вигляді, іноземні виробники сприймати-
муть нас як сировинний придаток, з яким 
можна не рахуватися. А якби в сільській 
місцевості були побудовані сучасні пере-
робні підприємства, то і робота для молоді 
була б, і макарони та консерви в сільських 
магазинах були б власного виробництва 
і за помірними цінами. Звичайно, не за 
помахом чарівної палички це зробиться: 
потрібна довгострокова цілеспрямована 
державна програма, в якій повинні знайти 
своє місце і новітні технології, і екологія, і 
інфраструктурні проекти, і головне – со-
ціальні аспекти сільського життя. Житло, 
робота, пристойна зарплата, сучасні умови 
праці й відпочинку будуть для молоді кра-
щим стимулом, ніж сезонні підробітки на 
задвірках Європи.
Сьогодні політики вже ніби зрозуміли, що 
аграрний сектор є стабілізуючим у дер-
жавній економіці. Але їхні діти чомусь не 
поспішають зайнятися такими брендовими 
сільськими проектами, як зелений туризм, 
краєзнавство з археологією чи природоохо-
рона. Зрештою, на розведенні кіз теж можна 
побудувати непоганий бізнес. Натомість 
сучасні «вундеркінди» здебільшого мріють 
або про офіси грандів світової ІТ – індустрії, 
або ж порпаються в нетрях інтернету, де 
можна все купити й продати – аж до землі, 
мораторій на котру ви так ревно відстоюєте.
На мою думку, зміцнити АФЗУ і досягти 
нових успіхів фермери зможуть тоді, коли 
навчаться шукати не суперників та конку-
рентів, а однодумців і друзів, щоб спільно 
з ними боротися за збереження села на 
основі фермерства.
  Анатолій Гайворонський, голова АФЗ 

щоденна боротьба відразу на кількох на-
прямках. Звичайно, найголовнішим з них є 
виробництво сільськогосподарської про-
дукції, але щоб вона стала успішною, по-
трібно знаходити ефективні методи і спо-
соби протистояння викликам природи, які 
важко прогнозувати і ще важче долати їх 
наслідки. Мусимо зважати й на те, що наші 
уславлені чорноземи вже давно не бачили 
органічних добрив, їхній родючий шар 
доволі виснажений, а новий практично не 
утворюється, бо в хімічному середовищі 
черви не живуть і не розмножуються, а без 
них гумусу не буде. Такі землі без застосу-
вання новітніх агротехнологій не зможуть 
витримувати безсніжні морозні зими, по-
сушливі весни, затяжні дощі в період жнив 
тощо. Новітня історія українського села 
складається таким чином, що єдиним його 
рятівником залишається фермер. Сільські 
школи, дитячі садочки, ФАПи, водойми, 
дороги, інші елементи інфраструктури та 
ще й селяни похилого віку – це далеко не 
повний перелік тих важливих завдань, без 
вирішення яких не обходиться жодне фер-
мерське господарство. 
Україна отримує від фермерів значну допо-
могу саме там і тоді, коли найбільше потре-
бує її, причому без жодних нагадувань. Ми 
ж просимо державу лише про одне: щоб 
вона ставилася до фермерів як до рідних 
дітей, хоч іноді повертаючи до них добру 
половину свого обличчя. Якщо не в змозі 
допомагати, то нехай хоч не заважає нам 
робити свою нелегку справу. Тоді ефектив-
ність фермерського господарювання буде 
набагато вищою, а продовольчий кошик 
українців – значно багатшим. Ми зайвого 
не просимо – тільки невеликої допомоги в 
отриманні кредитів (з віддачею) та стабіль-
ності цінової політики. Ще хотілося б, аби 
всі земельні питання вирішувалися сіль-
ськими радами, а не в далеких столичних 
кабінетах, з яких тієї землі навіть не видно. 
Розвиватися без державної підтримки 
фермерам дуже важко, але ми вистояли в 
кризові часи, мусимо вистояти й тепер. Бо 
якщо не ми, то хто нагодує народ України?
«Зараз, – наголосив Анатолій Іванович, 
– коли ми тут святкуємо День фермера, 
мені надійшов телефонний дзвінок з об-
ласті: вбито ще одного нашого фермера. 
Спочатку були бандитські наскоки на 
господарство, пограбування майна, а ось 
тепер – звіряче вбивство. І в тому, що та-
ких випадків стає все більше, а фермерів 
усе менше, винні ми самі. Бо наша АФЗУ 
активізується лише тоді, коли її очільникам 
потрібно попіаритися перед Верховною 
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Радою чи Кабміном, а реально дати відсіч 
бандитам вона не може, бо не вміє знайти 
ключі ні до МВС, ні до Генпрокуратури, ні до 
Гаранта Конституції. Відтак авторитет нашої 
колись впливової громадської організації 
помітно зменшився, як і кількість її членів. 
Наш сьогоднішній з’їзд мав би проходити 
щонайменше в Палаці «Україна», і почесни-
ми гостями на ньому мали бути перші особи 
держави. Якщо не зробити своїми друзями 
всіх без винятку аграріїв, незалежно від 
партій і ставлення до влади, то на наступно-
му з’їзді зберуться 25-30 фіксованих членів 
АФЗУ та її вожді, більш нікого не буде. А 
вже пікетувати Верховну Раду доведеться 
одному Президенту. Чекати ж допомоги від 
влади не слід, допоки у ВР не буде хоча б 
півсотні депутатів-фермерів, а на таких клю-
чових посадах, як голова Аграрного коміте-
ту чи профільний міністр, не закріпляться 
фермери».
А. Гайворонський підкреслив, що єдиний 
шлях для керівництва АФЗУ – це консоліда-
ція. Не воювати один із одним і не вишу-
кувати ворогів у своїх лавах заради збе-
реження ефемерних преференцій, які дає 
посада президента Асоціації, а гуртуватися 
і берегти кожного фермера, кожного селя-
нина. Сьогодні для розвитку фермерства 
потрібна суттєва підтримка від профільно-
го міністерства, а «батьків нації» потрібно 
застерегти від нових позик МВФ та інших 
закордонних лихварів. Адже фермерам 
від нових багатомільярдних позик нічого 
не дістанеться, зате державні борги вони 
успадкують. А гроші доведеться віддавати 
нашим дітям, онукам і навіть правнукам. 
Олександр Зубенко, голова АФЗ Доне-

Дніпропетровської області, у своєму 
схвильованому, гарячому виступі нагадав 
присутнім, що фермерська праця – це 

цької області, в своєму рекордно корот-
кому виступі висловив заповітну мрію всіх 
українських фермерів: отримати Указ про 
призначення  Дня фермера як загально-
державного професійного свята. Для цьо-
го він передав Вадиму Івченку авторучку 
з написом «Все буде добре» і попросив на 
передати її Володимиру Зеленському, щоб 
саме нею новообраний Президент України 
підписав той Указ, до якого не дістали руки 
його попередників. А фермери добра не 
забувають, і зроблять усе, щоб в Україні 
дійсно все було добре.

Підготував
 Володимир ЯРОШЕНКО.

м. Київ.

Форум
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НАШ ПОРАДНИК

З доровенькі були!

Гумати Гумати - натрієві та калійні солі гумусових кислот (фульвокислот і гумінових кислот), 
які утворюються в грунті в результаті розкладання клітковини рослин
для обробки насіння, розсади і дорослих 
рослин. Коли гумати поглинаються ко-
рінням або пагонами рослин, у клітинах 
зеленого організму нормалізуються об-
мінні процеси і збільшується швидкість 
синтезу білків.

При замочуванні насіння в розчині 
гумінових стимуляторів підвищується 
їх схожість, збільшується енергія про-
ростання. При висадці розсади гумати 
покращують процес вкорінення і при-
скорюють її приживлюваність. Дорослі 
культури ростуть швидше і дають більш 
якісний і багатий урожай. При цьому 
найбільш добре «відгукуються» на за-
стосування гумінових препаратів гарбуз, 
редис, перець, цибуля, баклажани, помі-
дори, капуста, буряк, морква.

Гумінові речовини випускаються у ви-
гляді розчину або порошку темно-корич-
невого (майже чорного) кольору.

Крім того, гумати допомагають рос-
линам адаптуватися до несприятливих 
погодних умов. Це екологічно чисті речо-
вини, які не накопичуються в рослинах і 
нешкідливі для людини.

Добрива, в яких містяться гумати, 
рекомендується використовувати на ма-
лородючих піщаних і глинистих ґрунтах, 
також вони дають хороший результат 
на вапняних і лужних ґрунтах з низьким 
вмістом заліза. На родючих чорноземах 
відчутного ефекту від цих добрив не буде, 
вони просто допоможуть підтримати ро-
дючість ґрунту.

Застосування гуматів - 
коротка інструкція
І все-таки кардинальних відміннос-

тей у дії гумінових стимуляторів немає. 
Можна сказати, що ці речовини взаємо-
замінні.

Гумати у формі порошку розчиня-
ють у відрі (10 л) теплої (25-28°С) води. 
Для приготування такого розчину до-
статньо 5-6 г сухого добрива.

Рідкий гуміновий стимулятор може 
бути різної концентрації, тому під час 
застосування потрібно чітко слідувати 
інструкції, в якій вказано, яку кількість 
рідини потрібно розвести у воді. При 
цьому не можна збільшувати концен-
трацію гумату в розчинах: це може наш-
кодити рослинам.

Приготовлений розчин гумату мож-
на зберігати не довше одного тижня.

У цьому розчині можна замочувати 
насіння (томатів — на три доби, капусти 
— на дві доби, інших овочів — на добу), 
бульби картоплі (на 12 годин) і живці 
перед укоріненням (зазвичай протягом 
доби). Також можна обприскувати цим 
розчином рослини (для відновлення 
після стресу) і поливати їх під корінь 
(щоб підвищити імунітет і поліпшити 
плодоношення).

Обприскування і поливи гуматами 
зазвичай проводять тричі за сезон. При 
цьому перед використанням гумінові 
стимулятори можна змішувати з усі-
ма азотними, калійними і органічними 

добривами. А фосфорні добрива треба 
застосовувати окремо, щоб уникнути 
утворення важкорозчинних сполук. З 
цієї ж причини гумати не змішують з 
кальцієвою селітрою.

Гумати можна поєднувати з інсекти-
цидними засобами.

Інструкція по обробці/підгодівлі са-
дово-городніх культур робочим розчи-
ном гумату така:

Якщо ви застосовуєте гумати і до-
брива роздільно, то дотримуйтесь суво-
рої черговості: спочатку добре полийте 
ґрунт, внесіть розчин гумінових речо-
вин, а через 3-5 днів — добрива.

У розчині гумату можуть залиша-
тися частинки сировини, які забивають 
форсунки в пульверизаторі. Щоб цього 
не сталося, необхідно спочатку відстоя-
ти отриманий концентрат (протягом 1-2 
днів), а потім розчин профільтрувати 
через марлю.

Ефективність застосування гуматів 
у теплицях набагато вища, ніж у від-
критому ґрунті. Крім того, ці добрива 
найкраще додавати в бакові суміші і 
застосовувати на різних фазах розвитку 
рослин.

Не вважайте гумати панацеєю від 
усіх бід. Щоб ці речовини принесли 
бажаний результат, їх застосування по-
трібно поєднувати з правильним догля-
дом за рослинами.

Чому ж ці сполуки 
корисні для городніх культур?
Гумінові кислоти, або гумати, отри-

мують з торфу, бурого вугілля або са-
пропелю. Багато хто вважає ці речовини 
добривом. Але це не так. Гумати - це при-
родний стимулятор росту рослин.

Потрапляючи в ґрунт, гумінові ре-
човини активізують «роботу» ґрунтових 
мікроорганізмів, завдяки чому помітно 
поліпшується структура ґрунту, її водо - і 
повітропроникність.

Найчастіше гумінові кислоти виділя-
ють з торфу за допомогою лугу. Після 
чого їх очищають від домішок, нейтра-
лізують розчин, готують з нього гранули 
або рідке добриво.

Корисні властивості гуматів
В рослинництві гумінові стимулятори 

застосовуються у вигляді водних розчинів 

Можливо, ви вже чули про 
користь насіння льону, але 
досі не наважилися почати 
вживати його? Ми підібрали 
головні причини, чому ви 
повинні вже сьогодні сходити 
в магазин за ним в магазин і 
додати в страву.

ПОЛІПШЕННЯ РОБОТИ СЕРЦЯ
У насінні льону містяться 
такі хороші жири, як Омега-3. 
Результати багатьох 
досліджень показали, що 
вони корисні для серцево-
судинної системи. Крім того, 
в насінні присутня велика 
кількість клітковини, яка допоможе нормалізувати рівень 
холестерину в крові.

ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ТРАВЛЕННЯ
Клітковина, крім усього іншого, сприяє поліпшенню якості 
перетравлення їжі. Вона затримує її в шлунку, завдяки чому 
організму вдається поглинути більше поживних речовин. А 
волокна насіння допоможуть менше хотіти їсти солодке і 
сприятимуть зниженню ваги.

ЗМІЦНЕННЯ ЖІНОЧОГО ЗДОРОВ’Я
Насіння льону особливо корисно їсти жінкам у період і 
після менопаузи, оскільки в ці роки у них знижується рівень 
важливого для здоров’я жінки гормону естрогену. А в 
складі насіння льону присутні природні гормони - лігнани, 
які допоможуть збільшити виробництво естрогену і 
захистити від хвороб кісток, налагодити роботу серцево-
судинної системи та інших органів. Крім того, насіння 
здатне омолоджувати організм на клітинному рівні.

ДЖЕРЕЛО КОРИСНИХ РЕЧОВИН
У насінні льону міститься багато корисних компонентів, 
потрібних для нормального функціонування всього організму. 
Зокрема, воно багате магнієм, який дуже корисний для 
м’язів. Наприклад, якщо ви страждаєте від судом або часто 
перебуваєте на ногах, обов’язково додайте насіння льону у 
свій раціон.

БОРОТЬБА З ОНКОЛОГІЄЮ
Вчені з’ясували, що Омега-3 допомагає придушувати 
розвиток злоякісних пухлин і знижувати їх розмір. Особливо 
насіння льону ефективно бореться з раком молочної залози.

Стародавня легенда свідчить, що у Вавілоні 
простолюдинам забороняли їсти волоські 
горіхи. Це стосувалося і недозрілих 
зелених плодів, що володіють унікальними 
для здоров’я якостями.

У ТРАКТАТАХ давньогрецького історика Геродота 
написано, що волоські горіхи наділені особливою 
життєвою енергією. А лікар Гіппократ радив вжи-

вати горіхи при захворюваннях шлунку, мозку, серця, 
печінки та нирок. Чудодійні рецепти на основі недоз-
рілих горіхів або, як їх ще називають, горіхів молочної 
зрілості, — теж родом з глибокої давнини. Спеціальним 
чином приготовані, вони можуть зцілити, стати джере-
лом припливу сил і в цілому — поліпшити якість життя.

За кількістю вмісту вітаміну С незрілі горіхи в рази 
перевершують смородину і в десятки разів — цитрусові. 
У їх складі є йод, цинк, залізо, поліненасичені жири та 
унікальний природний антибіотик юглон.

Завдяки такому складу, зелені горіхи в цілому зміц-
нюють імунітет, покращують загальне самопочуття, 
підвищують опірність організму радіації, прискорюють 
процеси загоєння та епітелізації ран, борються з бакте-
ріями, запобігають розвитку атеросклерозу, зупиняють 
кровотечі, усувають запальні процеси та розлади орга-
нів шлунково-кишкового тракту, сприяють відновленню 
організму після хвороб і після важких фізичних наванта-
жень, зміцнюють чоловічі сили та допомагають у бороть-
бі з онкологічними захворюваннями.

Збір
Цей значний перелік «заслуг» всього лише одного 

недозрілого плоду! Але потрібно знати, що зелені горіхи 
для приготування лікувальних засобів збирають в кінці 
червня — на початку липня. Важливо не пропустити цей 
час. І важливо вгадати, коли сировина буде в стані ідеаль-
ної зрілості.

Що це означає?
Плоди повинні бути в зеленій шкірці та ще з не за-

тверділою шкаралупою. Такий горіх можна наскрізь 
проткнути голкою, і з дірочки повинен капати сік. Якщо 
плід не протикається і не видно соку — значить, час згая-
но, і доведеться чекати врожаю наступного року.

Приготування
З зелених горіхів готують дуже пікантне загальноз-

міцнююче варення, настоянки їстівні та неїстівні й навіть 
видавлюють сік.

Горіхове варення. Особливість приготування його в 
тому, що плоди потрібно кілька днів вимочувати, постій-
но міняючи воду, для того, щоб позбавити їх від в’яжучих 
дубильних речовин. За рецептом, на 1 кг зеленого горіха 
знадобиться 700 г цукру, 500 мл води та плюс ще 150 г 
соди та вода для вимочування.

Настоянку для внутрішнього застосування роблять 
з цукром або медом на горілці, самогоні або на спирту. 
Пропорції такі: на 100 г подрібнених горіхів додають 5 
столових ложок цукру або меду, і цю суміш заливають 
горілкою, спиртом чи самогоном, розведеною водою, 
так, щоб літрова банка була заповнена до країв. Потім 
цю настойку тримають місяць у темному прохолодному 
місці, потім ще три тижні — в холодильнику. Прийма-
ють, як правило, по 1 чайній ложці два рази на день пе-
ред їжею.

Настойка для зовнішнього застосування готується на 
гасі — їм заливають подрібнені горіхи. Отримана суміш 
допомагає при хворобах опорно-рухового апарату, при 
болях у м’язах, суглобах і при різних запаленнях. Для 
отримання цієї настоянки знадобиться 80 г подрібнених 
зелених горіхів і по 1,5 л води та гасу.

Сік з молочних горіхів отримують за допомогою со-
ковидавлювача, і додають в нього мед або цукор.

Попередження
Попри те, що зелені горіхи дуже корисні, прийма-

ти їх можна не всім. Як і у будь-якого лікарського засо-
бу, у них теж є протипоказання. Не можна застосову-
вати для оздоровлення горіхи молочної стиглості та на 
їх основі настоянки й інші види «ліків» при гіперфунк-
ції щитовидної залози, при алергії, псоріазі, гастриті, 
нейродерміті, екземі, схильності до тромбоутворення, 
дітям до 12 років, вагітним, людям з нирковими пато-
логіями.

Сила недозрілих горіхівЧому потрібно 
додавати насіння 
льону в кожну страву?
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Раки є популярним делікатесом. Їх м’ясо входить до 
складу різних страв, але основне їхнє застосування - це 
чудова закуска. Розведення раків як бізнес цілком по 
кишені навіть підприємцю з невеликим капіталом. Вам не 
потрібно буде роками збирати гроші, щоб стартувати в 
цій справі. Але є один мінус, бізнес все-таки сезонний. Сезон 
продажу раків припадає на період з травня по жовтень. У 
зимовий час продаж істотно падає, і бізнес в цей момент 
переживає не найкращі часи.

ЗА РАХУНОК погіршення ситуації з екологією і чистотою 
озер і річок, рак стає все більш дорогою їжею, оскільки ці 
членистоногі живуть тільки в чистій воді і вимагають пев-

них кліматичних показників для нормального розмноження.
Також, раків по типу поділяють на озерних, вони зазвичай ма-
ють великий розмір, швидко ростуть, але вимагають і певних 
умов утримання, і річкових раків, особини не дуже великі, але 
в той же і менш вибагливі до умов утримання. Спочатку на 
закупівлі раків, ви можете істотно заощадити, якщо вирішите 
займатися саме річковими раками.
Існує дві основні технології розведення раків: у штучних став-
ках і в акваріумах, ми постараємося розглянути обидва ці 
варіанти, а який з них ви виберете для ведення свого бізнесу, 
вирішувати вже вам.

Вирощування раків у штучних ставках
Місце для облаштування ставка бажано вибирати недале-
ко від річок або озер, але потрібно дивитися по ситуації, в 
принципі й інші варіанти теж підходять. Позаяк ґрунт, який 
буде оточувати ставок, найкраще використовувати глину або 
суглинки. Розміри водойми можуть бути різними залежно від 
того, яку кількість раків ви плануєте там вирощувати. В серед-
ньому беруть площу 2 м на 5 м. Такий подовжений формат 
дозволяє більш зручно доглядати за самим ставком і займа-
тися доглядом за раками. Дно водойми роблять водонепро-
никним, для цього спочатку створюється підкладка з гальки, 
яку зазвичай змішують з глиною, і на неї укладають плівку, або 
ж заливають бітум, на який зверху наноситься стяжка. Для 

Думаєте, який бізнес можна відкрити в селі чи шукаєте 
цікаві ідеї для примноження своїх капіталів? Тоді радимо 
почитати про вирощування томатів. 
Томати займають одне з перших місць серед овочів 
за популярністю і попитом. На їх вирощуванні можна 
побудувати прибутковий, високорентабельний бізнес. 
Культивувати томати можна двома способами 
–  у відкритому ґрунті в теплу пору року і в теплицях 
практично цілий рік, для отримання ранніх і продовження 
пізніх, найцікавіших за ціною реалізації, врожаїв.

ПРИВАБЛИВИМ бізнес на вирощуванні томатів є ще й 
тим, що проблеми зі збутом плодів практично не ви-
никають. Добірні, корисні і смачні помідори придатні 

до використання в сирому вигляді, тоді як менш кондиційні 
зразки реалізуються харчовим господарствам і виробни-
цтвам для отримання томатної пасти, соку, консервації, 
кетчупу, соусів і як інгредієнт для багатьох страв.
Вирощувати томати можна в рамках невеликого господар-
ства на присадибній ділянці, навіть в невеликих обсягах це 
вже непогане джерело доходу. Якщо говорити про велико-
масштабному організацію бізнесу, то необхідно зареєстру-
вати особисте підсобне господарство і зайнятися пошуком 
відповідних земельних угідь.
Якщо у власності є пару соток, решту землі можна орен-
дувати. Ціна оренди залежить від регіону і складу ґрунту. 
Важливо пам’ятати, що томати сильно виснажують ґрунт, 
тому через 2-3 роки земля потребуватиме «у відпочинку» і 
підгодівлі. Щоб вона не простоювала, на ній можна вирощу-
вати менш вибагливі культури.
У відкритому ґрунті томати вирощувати вигідно з точки 
зору витрат, але тільки в потрібний для цього час року. Для 

Вирощування томатів
отримання врожаю цілий рік використовується критий 
ґрунт. Для цього купуються або будуються полікарбонатні 
теплиці, рідше – плівкові парники (останні дискредитували 
себе, позаяк придатні тільки при відсутності сильних за-
морозків, не захищають від примх погоди у вигляді граду, 
шквального вітру, які можуть пошкодити ніжні кущі і плоди 
томатів).
Багато що залежить і від сорту томатів, адаптованого до тих 
чи інших кліматичних умов. Відштовхнувшись від місцевих 
погодних умов, передбачуваних каналів збуту (переробка, 
консервація) можна вибрати найбільш підходящий вид. 
У будь-якому випадку велику частину ділянки раціональніше 
віддати під забудову теплиць, до них повинні бути підведені 
газові, електричні та водні комунікації. Вартість теплиці 
розміром 25х25 м складає близько 1800-2000 доларів. 
На один га можна розмістити до 16 таких тепличних ком-
плексів. Кожен з них забезпечується кількома електрични-
ми або газовими обігрівачами (одна шт. на кожні 40 кв.м.), 
вартістю 125 у.о. кожен. Теплиця за бажанням замовника 
може бути укомплектована кватирками, фітолампами, си-
стемами поливу, мати фундамент, все це полегшує процес 
догляду та підвищує врожайність.
Ґрунт готують за рік до посадки, збагачують органікою, 
у міру зростання кущів – без фанатизму азотними, калійни-
ми і фосфорними добривами. Рослина не сприймає сусід-
ства з бур’янами, любить регулярний полив, світло і тепло, 
але не посуху і спеку. Ідеальні попередники – огірки, цибуля, 
кукурудза. Хороший сусід для томату – редис, вирощуючи 
ці дві культури одночасно, можна збільшити прибуток і від-
дачу з одного квадратного метра землі.
Для вирощування томатів у відкритому ґрунті ділянку за до-
помогою орендованої або власної сівалки засівають насін-

ням. Витрата – 600 гр. на га, але частіше використовується 
розсадний метод. Це скорочує витрату насіння в два рази. 
Вартість насіння безпосередньо залежить від сорту і коли-
вається від 15 доларів за кг «звичайних» і до 60 доларів за  кг 
«елітних» за смаком або за розміром видів.

Рентабельність бізнесу вирощування томатів
Досвідчені фермери, можуть отримувати з одного кв.м. 
урожай у 40 кг, але це швидше виняток, ніж правило. Се-
редній показник з поправкою на регіон і відсутність рясних 
підгодовувань азотами – до 5 кг томатів з одиного кв. м., а 
значить, до 50 тонн з  га. Ціна продажу помідорів сильно за-
лежить від пори року, влітку цей показник може становити 
0,5-2 $ за кг, тоді як взимку – від 2,25 $ і вище. 
На одних тільки літніх продажах, з гектару, можна отримати 
дохід у розмірі 2-10 тисяч доларів залежно від сорту та вро-
жаю, цієї суми вистачить на покриття витрат на будівництво 
теплиць. З кожним роком поточні витрати будуть зменшу-
ватися, оскільки теплиці вже є, насіннєвий фонд можна фор-
мувати самостійно, а при наявності відповідного досвіду 
навіть займатися селекцією нових сортів.

Розведення раків
облаштування дна водойми, також на стяжку насипають пісок 
і шар мулу, а також як укриття для раків укладають різні де-
рев’яні корчі, труби та інше. По контуру ставка робиться бор-
тик із відведенням води. Робиться це для того, щоб дощовий 
потік не забруднював воду в ставку. Врахувати варто, що для 
комфортного обслуговування водойми вам потрібно подбати 
про можливість зливу води. Для цього зазвичай монтують 
з одного боку бетонні кільця, які служать в якості невеликої 
дамби, з яких виводять труби для зливу води. А також потріб-
но забезпечити вашу будову можливістю накачувати воду при 
необхідності.
Крім основних ставків, при бізнесі на вирощуванні раків у до-
машніх умовах використовують і додаткові невеликі ставки, 
куди поміщають цьоголіток. Після їх підростання їх перено-
сять в основне водоймище. Ще один важливий момент при 
організації дна водойми потрібно заздалегідь продумати різні 
рівні глибини. Біля берегів зазвичай роблять глибину 30 – 40 
см, але і роблять поглиблення до 1 – 1,5 м. Також при наявності 
фінансової можливості потрібно передбачити покупку аера-
тора для ставка, який буде просочувати воду киснем. Вартість 
такого пристрою – $ 80 – $ 330, залежно від потужності і фірми 
виробника. Можете включити ці витрати в свій бізнес-план 
ракової ферми.

З мінусів використання 
штучних ставків можна виділити:

 замерзання води у водоймі, а також зниження її температу-
ри нижче 15 градусів, що приводить до того, що раки впада-
ють в сплячку, а їх ріст припиняється;

 при спорудженні таких, максимально схожих із природним 
середовищем умов, раки повільно ростуть і набирають вагу, а 
це в свою чергу збільшує час віддачі від інвестицій.
Також варто відзначити, що при покупці раків під розведення 
орієнтуйтеся на один вид, позаяк не бажано поєднувати різні 
типи раків, вони можуть не прижитися.
Запліднення у раків проходить в осінній період, десь на 
жовтень, листопад. До початку наступного літа у самки під 
хвостом розвивається ікра, після чого вона виростає до личи-
нок. Їх розмір 9 – 11 мм. Тримаються личинки на самці близько 
10 днів, після чого відокремлюються. Плодоносність самки в 
середньому становить близько 20 – 30 особин. У середньому 
один самець здатний запліднити близько 4 – 5 самок.
Перший вилов раків буде на другий рік після запуску їх у водо-
йму орієнтовно в серпні місяці. 
Устаткування одного невеликого штучного ставка під бізнес 
на раках обійдеться вам в суму близько – $ 1100 – $ 1500.

Раціон харчування
За наукою добова норма корму для одного рака – це 3% – 4% 
від його ваги. Але так вгадати важко і для дозування їжі вико-
ристовують спеціальні годівниці, за допомогою яких можна 
очищувати залишки їжі, оскільки в подальшому ці залишки 
можуть засмічувати ставок і це призводить до різних проблем 
у бізнесі з вирощування раків.

Як корм застосовують сиру, так і варену їжу. У  їх раціон вхо-
дять: молюски, відходи від риби, черв’яки, равлики, овочі, 
м’ясні відходи та інше.
У теплу пору року раків годують за графіком одна годівля 
на два дня. Взимку, коли вони знаходяться в сплячці, їх не 
годують.

Розведення раків в акваріумі
Якщо у вас у власності є вільне приміщення, в якому можна 
обладнати невеликий бізнес для ракової ферми, то ви цілком 
можете стартувати в цьому напрямку. По-перше, вам потріб-
но буде купити сам акваріум ємністю від 250 літрів. По-друге, 
його потрібно буде обладнати системою подачі води, аера-
ції та фільтрації, а також забезпечити потрібно освітлення. 
Вартість такого акваріума становитиме близько $ 800 – $ 950. 
Також для його організації вам потрібно буде укласти на дно 
акваріума пісок і камені, а також різні корчі для того щоб раки 
могли робити для себе там укриття. До плюсів бізнесу на 
розведенні раків в акваріумі можна віднести те, що ви повні-
стю контролюєте весь процес їх вирощування. Наприклад, 
потрібну якість води або ж необхідний показник температури 
(20 – 24 градусів). За рахунок підтримки температури процес 
вирощування раків скорочується, позаяк вони не впадають     
в зимову сплячку і продовжують активно рости.
Щільність посадки раків для акваріума на 250 літрів становить 
близько 50 особин.

Розведення раків в установці замкнутого 
водопостачання
Основна фішка бізнес-ідеї з розведення раків в установці зам-
кнутого водопостачання полягає в швидкості вирощування 
раків і повного контролю цього процесу. Це ще один спосіб 
того, як розводити раків на дому, маючи приміщення і невели-
кий стартовий капітал.
Що вам для цього буде потрібно:

 приміщення з мінімальним опаленням, в якому температу-
ра не опускатиметься нижче 15 градусів.

 мінімум дві пластикові ємності, на дно яких насипається 
глина, пісок і камені. У них раки будуть рити нори. Вартість 
однієї секції під басейн для УЗВ становить близько $ 350 –
 $ 400 за шт.

 очисні фільтри і аератори.
 оксігенератор; закупівля кормів.

Щільність посадки в ємність на 300 л   близько 80 раків

Ринки збуту та рентабельність
Раків можна продавати або в продуктові магазини, кафе, ре-
сторани, або на ринку. Продаж живих раків як бізнес непога-
но себе показав, і люди в літню пору із задоволенням купують 
їх які закуску.
Вартість одного кг раків становить від $ 3,5 до $ 15, залежно від 
розмірів і сезону.
Рентабельність в цьому бізнесі доходить до 250% – 300%. Фермерське господарство запрошує 

 на роботу бухгалтера. 097-727-41-79
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