
Відкрите звернення українських фермерів щодо можливої ліквідації ПАТ «Аграрний 

фонд» 

 

Ми, українські фермери, щорічно отримуємо фінансування в рамках форвардної програми 

від ПАТ «Аграрний фонд», який є нашим надійним партнером, були глибоко стурбовані 

заявою в засобах масової інформації Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства Тимофія Милованова про намір міністерства ліквідувати ПАТ «Аграрний 

фонд». 

 

Ми, фермери, які вже п’ять років отримуємо кредитну підтримку від нашого шанованого 

партнера, як ніхто знаємо, яку важливу роль відіграють 5 мільярдів гривень для всієї 

сільськогосподарської галузі. Ми добре пам’ятаємо 2015 рік, коли через важку кризу, 

спричинену війною, банки майже не кредитували агровиробників. Якби не робота 

Аграрного фонду, що надав майже кожну другу гривню кредитної підтримки аграріям – 

Україна могла б і не посіятися тієї весни. І не зібрати врожаю. 

 

Сьогодні жоден банк не кредитує фермерів, що сіють хліб у прифронтових районах 

Луганської та Донецької областей. Це робить лише ПАТ «Аграрний фонд», продовжуючи 

виконувати свою важку, але таку необхідну для хліборобів місію! 

 

Мусимо принагідно також зазначити, що ми, українські фермери - партнери ПАТ 

«Аграрний фонд» повністю виконуємо свої зобов’язання: неповернення кредитів по 

«форвардах» Аграрного фонду складає менше одного відсотка. Таких показників ви не 

знайдете в жодному комерційному банку! 

 

Сподіваємося, пане міністре, на ваше мудре державницьке рішення. Адже в разі 

пропонованої вами ліквідації Аграрного фонду, або українське село наступної весни не 

посіється, або ви мусите закласти в Державний бюджет України «зайві» 5 мільярдів 

гривень для кредитної підтримки села. Наскільки нам відомо, в проекті Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2020 рік», такої суми не передбачено. 

 

А сьогодні, завдяки роботі абсолютно ринкового механізму кредитування через ПАТ 

«Аграрний фонд» і державна казна не несе цих видатків, і держпідприємство отримує 

прибуток, з якого сплачує до держбюджету понад мільярд гривень податків та дивідендів 

щороку, і фермери мають щороку зростаючу кредитну підтримку на ринкових засадах. 

То що ж ви зробите, пане Міністр? 

 

Дуже сподіваємося на вашу мудрість та чекаємо на таку саму публічну заяву з Вашого  

боку про відміну Вашого рішення. Бо дуже не хотілося б іти до Києва з вилами та, як то 

кажуть в народі, «на пальцях» пояснювати вам до якого горя в скількох українських селах 

та родинах фермерів-хліборобів воно може призвести! 

 

Збір підписів триває… 


