
 
БИТВА ЗА ПОЛТАВСЬКУ С/Г ДОСЛІДНУ СТАНЦІЮ 

Відкритий лист 
    

  
До Громадської ради з заявою звернулися працівники Полтавської 

державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І.Вавилова щодо дій, які 

ведуть до знищення і забуття Дослідної станції. 
Заява була розглянута на колегії Громадської ради і одноголосно   

прийняте рішення  задіяти всі можливі заходи для недопущення знищення 
Дослідної станції. 

У відповідності до рішення колегії Громадської ради і за зверненням   
працівників Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. 
М.І.Вавилова направляємо наше звернення. 

 

Громадськість Полтавщини обурена позицією Національної аграрної 
академії України (НААН) та її Президента Я.М.Гадзало  по відношенню до 
Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. 
М.І.Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН 

(далі Дослідна станція), які ведуть політику знищення і забуття Дослідної станції. 
Полтавська сільськогосподарська дослідна станція була заснована в 1884р. 

Полтавським сільськогосподарським Товариством, яке об’єднало великих 
землевласників Полтавської губернії після земельної реформи 1861р. 

Ініціаторами були брати Лев і Сергій Кочубеї, Велика княгиня Олена Павлівна 
Романова, які мали великі сільськогосподарські угіддя в Полтавській губернії, та 
Полтавське земство. Це одна з перших в Російській імперії успішна дослідна 
установа, яка відповідала викликам того часу. 

На дослідній станції велись фундаментальні дослідження з грунтознавства, 
землеробства, агрохімії, захисту рослин, садівництва, бджолярства, 
тваринництва. До організації роботи Полтавського дослідного поля причетні 
всесвітньо відомі вчені В.В.Докучаєв, В.І.Вернадський, Д.І.Менделєєв, 

М.І.Вавілов, О.О.Ізмаїльський та інші. В радянські часи відділи Дослідної станції 
дали початок науково-дослідним установам, зокрема, і Полтавському Інституту 
свинарства. 

Зараз Дослідна станція являється Центром наукового забезпечення 
агровиробництва Полтавської області, тісно співпрацює з Департаментом 
агропромислового розвитку Полтавської ОДА. Сьогодні на базі дослідної станції 



продовжуються роботи по селекції продовольчих і кормових культур, а також 
проводяться заходи щодо інноваційного розвитку регіону. Кожного року  
наукові співробітники друкують у наукових журналах України та Зарубіжжя 
наукові статті, періодично випускають книги та монографії,  надають науково- 
практичні рекомендації з вирощування озимих та ярих культур. Сьогодні на 
дослідній станції виконується шість завдань з фундаментальних досліджень та 
сім прикладних із землеробства та насінництва. Постійно ведеться підготовка 

наукових кадрів, з 2015 року ступінь кандидата сільськогосподарських наук 
отримали 7 науковців, тільки за 2019 рік захищені 2 кандидатські дисертації. 
Кожного року на станції проходять практику студенти Полтавської аграрної 
академії та аграрних коледжів. 

Особливим розділом діяльності станції є проведення стаціонарних 
довгострокових польових досліджень продуктивності різних культур при 
беззмінному вирощуванні на одній і тій же території. Метою дослідження є 
визначення впливу тривалої дії антропогенних чинників на природну родючість 

ґрунту, його агрохімічні і агрофізичні властивості, здатність культури як 
монокультури. Серед цих дослідів є унікальний дослід «беззмінне жито», про 
який пишуть в підручниках з рослинництва в усьому світі. Йдеться про 135-
річний беззмінний посів озимого жита на одній і тій же ділянці. Він розпочався в 

рік заснування Дослідної станції в 1884р. В світі налічується лише три таких 
багаторічних дослідів: в Галле (Німеччина), в Ротамстеді (Великобританія), і в 
Полтаві. Окрім зазначеного, на дослідній станції ведеться ще 10 стаціонарних 
дослідів. 

Співробітники станції разом з директором А.В.Коханом  власноруч провели 
реконструкцію та розширення музею історії Полтавського дослідного поля, в 
експозиції якого знаходиться і 4-метровий глибинний зріз ґрунту Дослідної 
станції, виконаний В.В.Докучаєвим у 1888 році. В 2018 році музею було 
присвоєно звання «Народного», а у 2019 році була відкрита його друга частина.  
Музей включає також відвідування стаціонарних дослідів. Зараз це один із 
найбільш популярних музеїв у Полтаві.   

Не зважаючи на недостатнє державне фінансування, яке здійснюється з 

НААН  через Інститут свинарства,  і яке в 2019 році становило лише 3% від 
потреби (фонду потреби фінансування установи), Дослідна станція всупереч 
таким обставинам продовжує працювати та розвиватись. За останні 5 років  
збільшилось надходження спеціальних коштів від с/г діяльності, що дозволило 
оновити матеріально-технічну базу Дослідної станції. 



Все це стало можливим завдячуючи молодому директорові Дослідної 
станції Кохану Андрію Володимировичу, який, прийшовши на посаду, зумів 
вивести станцію зі стану занепаду 90-х і першого десятиліття 2-х тисячних років, 
зберегти і зорганізувати  роботу колективу Дослідної станції. 

Слід нагадати , що доля  зберегла цю унікальну наукову установу і в Першу 
світову і в Громадянську війну. Під час Другої світової війни три бомби впали 
перед лабораторним комплексом, але не вибухнули. Коли німці восени 1943 

року покидали Полтаву, і був наказ знищувати  всі значущі будівлі в місті, 
німецький комендант Дослідної станції Г.Гільденбрандт покинув станцію, не 
виконавши наказу. 

Однак в останні роки над Дослідною станцією нависла загроза знищення. 
Почалося це з часів, коли в 2008р. НААН України призначила директором 
Полтавського Інституту свинарства ім. О.В.Квасницького д.с/г.н. В.М. Волощука. 
З паном Волощуком почався остаточний розгром дослідної бази Інституту 
свинарства ім. О.В. Квасницького.  Характерно, що з назви Інституту свинарства 

було прибрано ім,я О.В.Квасницького» -  академіка, відомого вченого, автора  
порід свиней, виведених ним в  цьому ж інституті. 

Одночасно відбулося поглинання Дослідної станції ім. М.І.Вівілова  з 
унікальними дослідними господарствами: «Степне» в Полтавському районі,  ім. 

Декабристів в Миргородському р-ні та «9-го січня» в Хорольському р-ні.  Всі ці 
дії не могли здійснюватися одноосібно директором Волощуком без згоди і 
ініціативи  НААН України. 

Як приклад, нагадаємо  дії НААН в 2017р. Постановою Президії НААН від 

15.03.2017р. (Протокол №5)  за підписом Президента НААН Я.М.Гадзало 
Полтавську дослідну станцію  перевели під юрисдикцію новостворюваного 
науково-виробничого Центру «Органічне виробництво Литвинівське» у 
Вишгородсьому районі Київської області, ближче до Чорнобильської зони! За 
явним безглуздям  той же Президент Постанову відмінив. 

В січні 2019 року закінчився 5-річний контракт  Директора дослідної станції 
А.В. Кохана А.В. Він вдруге подав документи на конкурс. Колектив Дослідної 
станції проголосував за А.В.Кохана одностайно, але його повноваження як 

директора Дослідної станції НААН в  особі Президента затвердила лише на 1 рік. 
На початку 2020р. контракт закінчився, і  Кохана звільнили з Дослідної станції, не 
запропонувавши ніякої посади. 

 Директор інституту свинарства зараз призначив виконуючим обов’язки 
директора Дослідної  станції наукового співробітника Інституту свинарства 



М.П.Сокирка, який  не є спеціалістом в напрямку діяльності Дослідної станції, він 
– технолог виробництва продукції тваринництва. 

Вибори директора Дослідної станції відбулися 10 лютого. Кандидати на 
посаду директора, затверджені НААН: 

М.П.Сокирко-  - співробітник Інституту свинарства 
О.А. Самойленко – вчений секретар Дослідної станції. 

На виборах був присутній В.М.Волощук, вели збори прибулі з Києва: академік-

секретар О.М.Жукорський, який курує Інститут свинарства, та О.Л.Шевцова 
(начальник відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення 
НААН). 
Виборча комісія Дослідної станція 5 лютого затвердила виборчий список в 
кількості 17 наукових співробітників. Але  на виборах 10 лютого  з’явився список, 
що включав 23 наукових співробітника, тобто за 5 днів штат Дослідної станції 
збільшився на шістьох нових наукових співробітників. Хто вони?  
Виявилося, що два нових наукових співробітника – це працівники Дослідної 

станції: головний бухгалтер і секретар, які терміново за сумісництвом зайняли 
посаду м.н.с на пів ставки, один співробітник з  інституту свинарства теж на пів 
ставки, ще два - це бувші працівники Дослідної станції та Інституту свинарства. 
Отаким способом була проведена компанія по збільшенню частки 

заангажованих співробітників у виборчому списку. Однак, не зважаючи на всі 
маніпуляції, голосування показало перевагу в 2 голоси на користь 
О.Самойленко, яка набрала 52% голосів. (Перерахуйте, прибравши 
маніпулятивно збільшену кількість голосів, і ви отримаєте підтримку 

Самойленко більше ніж в 70%). 
Зараз іде підкилимна робота по нівелюванню результатів виборів.   Мета - мати 
на посаді директора Дослідної станції  керовану людину. 
 А що далі?  Чим це може закінчитись для станції? Одна відповідь: ДЕРИБАНОМ, 
тобто знищенням Полтавської сільськогосподарської Дослідної станції 
ім.М.І.Вавілова,  а для нас -- крахом ще однієї Цивілізації на теренах України. 
Колегія Громадської ради при Полтавській обласній Раді звертається до 
Президента Національної аграрної академії України  Я.М.Гадзало: 

ВИМАГАЄМО: НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ГАНЕБНУ ПРАКТИКУ РЕЙДЕРСЬКОГО  
ЗАХВАТУ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ГРОМАДИ ПОЛТАВЩИНИ. 
Вимагаємо: 

1. Затвердити  О.А. Самойленко на посту директора Полтавської с/г 
державної дослідної станції ім. Вавилова   як переможцю в конкурсі на 
дану посаду. 



2. Виключити  Полтавську державну сільськогосподарську дослідну станцію 
ім .М.І.Вавилова з підпорядкування  Інституту свинарства і АПВ НААН 
України, та повернути їй історичну назву «Полтавська сільськогосподарська  
Дослідна станція ім. М.І.Вавілова». 
3. Залишити за Дослідною станцією виконання покладених на неї 
обов’язків – продовжувати ведення селекції кормових культур, 
вдосконалення і розробку технологій для господарств регіону різних форм 

власності та типу господарювання. 
4. Вважаємо, що Дослідна станція з її унікальною історичною роллю в 
становленні аграрної науки на території всієї України і її діяльністю на 
сьогодні заслуговує звання «Національна сільськогосподарська дослідна 
станція ім.М.І.Вавілова». 
 
Доводимо до відома, що нами надіслані звернення  у правоохоронні 

органи. Ми вимагаємо перевірку Вас, пане Президенте НААН України, 

директора Інституту свинарства і АПВ В.М.Волощука, академіка-секретаря НААН 
О.М.Жукорського, О.Л.Щевцову  та виконуючого обов,язки директора Дослідної 
станції М.П.Сокирка на причетність до корупційної схеми. 

Звернення також направляємо до КМУ, Парламенту України та до  Офісу 

Президента України. 
 
Колегія Громадської ради при Полтавській обласній раді 
Координатор                                                    Т. Донченко 

Секретар                                                            А. Любич 
«____» ____________________ 2020 р. 


