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С ЧЕГО НАЧАТЬ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЙ БИЗНЕС?

Напередодні відкриття чергового з’їзду Асоціації фермерів і приватних земле-
власників України (АФЗУ) наш кореспондент прийняв участь у роботі засідання
Ради та взяв інтерв’ю у його учасників – Президента АФЗУ Миколи Миркевича
та фермера із Уманського району Черкаської області Сергія Гнатюка. Думки які

вони та учасники Ради висловили на сторінках 2-3 видання.

ЗА КІЛЬКА ДНІВ ДО З’ЇЗДУ РІШЕННЯ РАДИ АФЗУ 

06 лютого 2014 р. м. Київ

Заслухавши і обговоривши питання 
порядку денного Рада АФЗУ 

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки діяльності АФЗУ за
2013 рік взяти до відома. 

2. ХХІV з’їзд АФЗУ провести 14 лютого 2014 року
за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 6, „Будинок
Кіно”, реєстрація з 09.30 до 10.30, початок об 11.00.

3. Запропонувати делегатам з’їзду на затверд-
ження проект порядку денного з’їзду, проект регла-
менту, кандидатури до складу робочих органів з’їзду,
проект рішення з’їзду, проект плану заходів АФЗУ на
2014 рік, проект кошторису АФЗУ.

4. Встановити кількість запрошених на ХХІV з’їзд
від кожної області не менше трьох осіб. Головам
обласних АФЗ подати кандидатури виступаючих за
проблематикою.

5. Запросити на з’їзд наступних осіб: Міністра
АППУ, представників Міністерства фінансів, Голів
Комітетів, фракцій та груп Верховної Ради України,
народних депутатів:  Ляшко О.В., Порошенка П.О.,
інших, керівників іноземних фермерських організацій:
Білорусії, Росії, Литви, Польщі, Швеції, США, пред-
ставників аграрної громадськості, іноземних дипло-
матів, громадських діячів.

6. Головам обласних АФЗ та президенту АФЗ АР
Крим за організацію та оренду приміщення для прове-
дення з’їзду здійснити проплату з кожного делегата та
запрошеного по 300 грн. на р/р АФЗУ (ЄДРПОУ
14289145 р\р 2600400012617 в ПАТ КБ „Хрещатик”
МФО 300670 призначення платежу – членські внески
від ……………..(назва обласної АФЗ).

Пчелы дают человеку не только мед, но и много других ценных продуктов. Это маточное
молочко, пчелиный яд, прополис, используемые при изготовлении медицинских, ветеринар-
ных и косметических препаратов. Пчелиный воск также важное сырье для многих отраслей
промышленности. «Все что произведено пчелами, можно использовать на благо человека.
Даже подмор пчел является ценным биопрепаратом. Пчеловодство это полностью безотход-

ное производство, а
значит довольно
выгодное», - утвер-
ждает пчеловод в
третьем поколении,
начальник учебно-
научного производ-
ственного центра
п ч е л о в о д с т в а
Луганского нацио-
нального аграрного
у н и в е р с и т е т а
А л е к с а н д р
Папченко, который
дает рекомендации
об организации пче-
ловодческого фер-
мерского хозяй-
ства на странице
4 издания.
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ЗА КІЛЬКА ДНІВ ДО З’ЇЗДУ

Микола Миркевич, 
Президент АФЗУ:
– Вже стало доброю тради-

цією, що ми проводимо свій
з’їзд у середині лютого, коли
до початку весняних польових
робіт ще залишається певний
час і фермери мають змогу
взяти особисту участь у цьому
професійному форумі. Як
завжди, за кілька днів до з’їзду,
ми проводимо засідання Ради

АФЗУ, на якому відверто обго-
ворюємо свої здобутки й
невдачі та уточнюємо, які
питання будемо виносити на
всеукраїнський фермерський
форум. Зокрема, Рада повинна
підбити підсумки нашої роботи
у звітному періоді, оцінити
виконання накреслених попе-
реднім з’їздом завдань, сфор-
мулювати наші надії та споді-
вання на новий 2014 рік, врахо-
вуючи при цьому загальну
політико-економічну ситуацію
в країні, природно-кліматичні
особливості нинішньої зими та

інші важливі чинники, що
суттєво впливають на страте-
гію і тактику фермерської
діяльності в Україні.

До безперечних здобутків
Асоціації в минулому році слід
зарахувати продовження до
2016 року мораторію на ринок
землі. Щоправда, досі не до
кінця вирішені питання розме-
жування земель, складення їх
достовірного кадастру, тощо.
Але то вже прерогатива влади.
А ми раді й тому, що вдалося
знайти порозуміння з її пред-
ставниками в різних інстанціях.
Тепер ті люди, від яких знач-
ною мірою залежить прийняття
законодавчих і розпорядчих
документів, почали розуміти,
що коли ми з ними розмовляє-
мо про те, що продавати
землю в нинішніх умовах є
нерозумно і невигідно, до
наших слів варто прислухати-
ся. Адже саме земля є тією під-
валиною, на котрій утворюєть-
ся додаткова вартість.

Водночас доводиться кон-
статувати, що до наведення
повного порядку з українськи-
ми землями ще дуже далеко, і
тих двох років мораторію, які
вдалося вибороти, може вия-
витися просто замало для усу-
нення наявних перешкод і
переміщення земельного
питання в надійне правове
поле. На думку керівництва
АФЗУ, земля повинна бути
винятковою власністю держа-
ви, тоді можна буде надавати її
в оренду сільськогосподарсь-
ким виробникам і наповнювати

продовольчий ринок необхід-
ною продукцією, а бюджет
держави – коштами.

Друга проблема, над вирі-
шенням якої АФЗУ працювала
минулого року, стосувалася
спроб уряду запровадити
закон про сівозміни, який
сприймається більшістю фер-
мерів як невдала спроба
повернути наше сільське гос-
подарство у середину минуло-
го століття, коли «уповноваже-
ний із району», не маючи жод-
ної агрономічної освіти, дикту-
вав землеробу, що, де і коли
сіяти. Поки що вдалося відтер-
мінувати впровадження цього
закону, але проблема залиши-
лася. Наша позиція незмінна:
ми не проти сівозмін, але напо-
лягаємо, щоб ними займалися
фахівці. Найкраще буде відда-
ти вирішення цього питання
самим фермерам, які краще за
будь-кого знають можливості
своїх ланів. Звісно, під контро-
лем відповідних державних
органів.

Ще один законопроект,
внесений нами до Верховної
Ради, стосується скасування
державного технічного огляду
сільськогосподарської техніки,
аналогічно з тим, як це виріши-
ли для автомобільного транс-
порту загального призначення.
Техогляд у тому вигляді, як він
виглядає сьогодні, втратив
будь-який сенс, бо вже давно
перетворився на таку собі обо-
рудку з участю державних і
комерційних структур, голов-
ною метою якої є викачування
грошей. Аграрії не запере-
чують проти кваліфікованої
оцінки технічного стану їхніх
машин, але коли гроші з них
вимагають приватні структури
за нікчемні папірці, не варті
доброго слова, терпець урива-
ється. Слід віддати належне
Мінагрополітики, вони нас
підтримують, але віз, як кажуть,
і понині там. Зрушити його з
місця – одне з наших пріори-
тетних завдань на 2014 рік.

Наболілим питанням, до
вирішення якого ми повинні
докласти значних зусиль, є
врегулювання на державному
рівні закупівельних цін на сіль-
госппродукцію. Не можна
допустити, щоб наприкінці
жнив хтось одним розчерком
пера знову перетворив щед-
рий врожай, здобутий важкою
працею хліборобів, на збитко-
вість та здирництво, коли нічо-
го не залишилось окрім боргів.

Зараз на фінансовому
ринку спостерігається криза
нашої національної валюти,
натомість «жиріють» долари
США та «єврики». Така тенден-
ція обіцяє найближчим часом
зростання цін на паливно-
мастильні матеріали, засоби
захисту рослин, мінеральні
добрива, запасні частини до
сільгосптехніки, тощо. Це саме
ті позиції, які можуть дуже
боляче вдарити по дрібних і
середніх сільгоспвиробниках,
тобто по фермерах. І станеться
це саме тоді, коли настане час
активно розгортати весняні
польові роботи! В таких умовах
годі прогнозувати собівартість

майбутнього врожаю і боронь
Боже спробувати встановлю-
вати на нього ціни «нижче собі-
вартості». Така політика може
дати лише один результат:
повне знищення середнього
класу на селі.

Вже сьогодні фермерів
запитують: а чого це у вас
немає професійного свята, як у
інших? Ніби й не дуже складне
запитання, а відповісти на

нього нікому. Відсутність у
державному календарі Дня
фермера – це свідчення винят-
кової зневаги чиновників до
фермерської праці, яка їх
годує. Ми робили спроби
виправити цю помилку, але
поки що не вдається, і це якраз
той хрестоматійний випадок,
коли голова ніби в нормі, а ніг
не вистачає. Так, шановні, в
наш вік найсучасніших інфор-
маційних технологій до кожно-
го папірця, як і сто років тому,
потрібні ноги. 

Відверто кажучи, неви-
значеність державного кален-
даря не завадила нам торік від-
значити своє самопроголоше-
не професійне свято. Ця подія
відбулася 19 червня в
Карпатах. Слід зазначити, що
зустріч у неформальній обста-

новці сприяла подальшому
згуртуванню фермерського
загалу, а проведений у Яремчі
семінар щодо ринку землі
допоміг присутнім краще зро-
зуміти всі тонкощі чинного
законодавства та значення
земельного питання для
України. Ми сподіваємося, що
АФЗУ зможе й надалі практи-
кувати подібні зустрічі, зреш-
тою до цього спонукає саме
життя. Адже сьогодні настали

часи, коли вже ніяк не можна
жити і особливо виживати за
архаїчною формулою «моя
хата скраю». Бо якраз крайню
хату підпалять першою.

Важливими й невирішени-
ми питаннями залишаються в
Україні фермерське рибовод-
ство та бджільництво. Так,
культурному риборозведенню
заважає повна відсутність підт-
римки й захисту з боку держа-

ви, а бджільництву – безконт-
рольне застосування отрутохі-
мікатів на полях. І це за умови,
що всі ніби згодні з тим, що
риба сама по собі не росте, а
бджоли мед беруть не з
асфальту, а з квіток. Зрештою,
маємо сумну картину: тради-
ційні українські селянські про-
мисли поступово занепадають
і можуть бути втрачені. Вже
зараз українці споживають
лише 2% тієї ставкової риби,
яку можна було б виростити в
наших водоймах. Не краща
ситуація з медом.
Залишається чекати, доки
«нагорі» зрозуміють, що, скажі-
мо, вирощувати рибу в наших
водоймах набагато вигідніше,
ніж завозити її з чужоземних
морів. Коли це станеться, фер-
мери-рибоводи за кілька років

наповнять продовольчий
ринок «живим сріблом». А наші
бджолярі здатні забезпечити
медом не тільки Україну, а й
усю Європу, тільки дайте їм
розправити плечі.

Втім, до цих двох тем ми ще
не раз повернемося. Я споді-
ваюся, що вітчизняні бджолярі
й рибоводи займуть принципо-
ву позицію і підтримають наші
конструктивні, але безкомпро-
місні пропозиції, з якими влада

Шеремета В.В., 
віце-президент АФЗУ.
Необхідно залучати для

участі в роботі Ради АФЗУ біль-
ше активістів з обласних та
районних АФЗ, аби вони допо-
магали та стимулювали голову

обласної органі-
зації активніше
працювати.

В земльному
законодавстві
потрібно скасу-
вати норму
З е м е л ь н о г о
кодексу України
за якою земля-
ми комунальної
власності, тобто
землями тери-
торіальних гро-
мад, розпоряд-

жається Державне земельне
агентство України. Ця норма
суперечить Конституції України
та обмежує права місцевого
самоврядування (народу
України) вирішувати долю
свого майна – землі.

Андрійчук І.Ю., віце-пре-
зидент АФЗУ, голова

К і р о в о г р а д с ь к о ї
Асоціації. 

Виходячи із небез-
пек запланованого
співробітництва з
Китаєм необхідно
домагатися внесення
превентивних заходів
щодо недопущення
передачі українських
сільгоспземель у вико-
ристання іноземним
державам, їх підприєм-
ствам та спільним під-
приємствам за участю
іноземців. На своїй
землі ми самі здатні
виростити врожай та

нагодувати то й же Китай.

Шкарбан М.І., почесний
президент АФЗУ.

Раніше були і гірші часи для
роботи Асоціації та фермерст-

ва в цілому. Але в
минулому АФЗУ
д о м а г а л а с я
зустрічей та діало-
гу з владою. З
П р е з и д е н т о м
Леонідом Кучмою,
його прем’єр –
міністрами були
постійні зустрічі,
які давали відчутні
результати вже на
наступний день.
Були досягнення.
Тепер діалог з
владою відбува-

ється лише на рівні профільно-
го міністра, а результатів не
має.



№ 3 (325)

1-15  ЛЮТОГО 2014  ро ку 3

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044K501K78K23, 044K501K78K24 ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591

попередньо ніби погодилася.
Особливо хвилюючою темою для АФЗУ є

Майдан. Українські фермери, як справжні
громадяни, беруть активну участь у гро-
мадському житті. Вони не байдужі до про-
блем, які сьогодні підняті Майданом, і всіляко
підтримують тих, хто, на їх думку, чесно від-
стоює народні права і свободи. Ця підтримка
не лише моральна: сотні фермерів поста-
чають мітингувальникам продукти харчуван-
ня, теплий одяг, медикаменти, тощо. Адже
фермери теж громадяни України, і майбутнє
рідного краю турбує їх навіть більше, ніж полі-
тиків, які ніби взялися бути їхніми поводиря-
ми. Адже політики, за висловом Уїнстона
Черчіля, дбають про наступні вибори, а дер-
жавні діячі – про майбутнє держави. Ось і
вирішуйте, як і між ким на Майдані і в Україні
розподілені ролі. 

Наш народ потроху починає прозрівати і
розуміти, хто насправді його годує. Причому не
гаслами й щедрими обіцянками, а справжніми
запашними бутербродами з традиційним
салом. Таких бутербродів не подають навіть у
Німеччині, яка є взірцем європейського добро-
буту. А щоб ці делікатеси й надалі подавалися
до нашого столу, необхідно поважати й берегти
ФЕРМЕРА. Розповідають, що коли до Сенату
США заходить фермер, сенатори вітають його
стоячи. Наші ж можновладці не помічають
селян навіть тоді, коли ті, як свого часу Григорій
Наконечний, приходять до Верховної Ради зі
своїми коровами-годувальницями.

Настав час, як там у Еклезіаста, збирати
раніше розкидане каміння, тобто формувати в
Україні нову, європейську модель сільського
господарства, котра має передбачати насам-
перед упорядкування земельних відносин,
ліквідацію чиновничої корупції, розвиток фер-
мерства та кооперації на селі. АФЗУ доклада-
тиме всіх зусиль для реалізації цієї моделі
найближчим часом.

Сергій Гнатюк, голова фермерського
господарства «Струмок» Уманського рай-
ону Черкаської області:

– Фермером я став ще до ухвали відомого
закону. Спочатку взяв землю під пасіку, а зго-
дом переоформив під фермерське госпо-
дарство. Поступово став на ноги, став розви-
вати справу, якою займався ще в радгоспі,
тобто бджільництво. Починав із сотні власних
вуликів, сьогодні їх набагато більше. Крім
пасіки, хазяйную на 87 гектарах польових
земель, там вирощуємо зернові та сою з куку-
рудзою. Свій 50-річний ювілей я вже відзна-
чив, але громадянської активності не втратив.
Активно працюю як депутат районної Ради, а
останнім часом приділяю багато уваги і мате-
ріальних ресурсів наданню допомоги мітингу-
вальникам на київському Майдані. Бував
серед них не раз, навіть гранату мало не спій-
мав та досхочу нанюхався сльозогінного газу,
але своїх переконань не змінив: владу в
Україні потрібно міняти, бо далі так жити не
можна. Це жахливо й принизливо, коли по
різні боки барикад стоять сини однієї нації,
яких вправно нацьковують один на одного
безпринципні політики. На мою думку, най-
важливішою передумовою цього протисто-
яння стала влада олігархів, які маніпулюють
Президентом, а також зрощування вульгар-
ного криміналітету з державними і особливо
силовими структурами. Люди вийшли на
Майдан тоді, коли терпіти цей ганебний стан
стало не під силу. Тому я їх підтримую й буду
завжди підтримувати – і медом, і душею.

Спілкувався 
Володимир ЯРОШЕНКО

Відкритий лист
Голові Аграрного союзу України

Новікову Г.В.

Майдан майданом, а до весни потрібно готуватись,
адже селянин там стояти не буде. Отак і я перевірив насін-
ня, оглянув техніку, ніби непогано. Вирішив обзавестись
мінеральними добривами, прийнятну ціну обіцяли за раху-
нок зниження ціни на газ. Але не тут то було.

Ціна на селітру сягнула до 4000,00 гривень, а ближче до
весни обіцяють 4300,00 гривень. Купити селітру на заводі
неможливо. Всі обсяги добрив до квітня розписані і реалі-
зуватимуться через посередницькі фірми.

Незрозуміло, чому ціна на селітру на внутрішньому
ринку на 41 відсоток вища ніж при реалізації на експорт.

Звернувся до Голови Аграрного союзу нашої області,
Миколи Панасюка, надати роз'яснення з цього питання і
отримав таку відповідь:

- Я що тобі Прем'єр-міністр? 
- Чи Фірташ?
- Звернись до Новікова, Голови Аграрного союзу

України. Він там ближче до верхів та ще й під боком
Міністерства сидить.

- До речі, там ще є одна державна структура.
Антимонопольний комітет, який очолює Василь Цушко.

Кажуть, що колись був хорошим господарником на
Одещині. Адже, як стверджує антимонопольне законодав-
ство, монополістом вважається суб'єкт господарювання,
частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків. А як
бути, коли структура OSTCHEM виробляє 100 відсотків
селітри та захистила себе антидемпінговим митом майже
12 відсотків на імпорт дешевшої російської селітри.

Якщо Цушко не забронзовів в Києві і памятає своє
селянське минуле, то міг би допомогти.

Оце пишу Вам і думаю, що недарма стоїть той майдан. А
нам — селянам уже ніколи ставити палатки - скоро весна.

З повагою,
Іван Нетудихата
Тростянецький район,
Вінницька область.

У ВІДПОВІДЬ 
НА ПУБЛІКАЦІЮ …

Редакції газети „Вісник Фермер України”.
В газеті за січень 2014 року опублікована

стаття віце-президента АФЗУ Миколи Стрижака. 
Асоціація фермерів та приватних землевлас-

ників Знам’янського району Кіровоградської
області вдячна нашому земляку, Миколі
Івановичу, за правдиве повідомлення про наші
проблеми.

Ми, фермери, які маємо по 50 – 100 гектарів
землі, сьогодні вижити не маємо змоги.
Держава від нас відмовилася, ціни на сільсько-
господарську продукцію дуже низькі, а на техні-
ку, паливо та мінеральні добрива дуже високі.

У нас є непоодинокі факти, коли в 2013 році
закінчилися терміни оренди земельних ділянок
які ми використовували, обробляли десятки
років, а тепер переоформити для подальшого
використання неможливо. Причина в тому, що
сільські та районні ради по новому закону не
мають права продовжити терміни оренди, це
може зробити лише Кіровоградський обласний
відділ Держземагентства.

А як переоформити земельні паї? Окрім 1000
гривень для кожного договору потрібно ще зіб-
рати більше 10 довідок в земельних організаціях
та у нотаріуса! А власниками цих паїв, як прави-
ло, є люди похилого віку, які проживають у
селах, а всі ці організації знаходяться за 30 – 60
кілометрів від них, в районних центрах, куди
автобуси їздять раз чи два рази на тиждень. А за
один день інколи неможливо отримати і однієї
довідки, тому що кругом великі черги для пере-
оформлення земельного паю та оренди землі.
Процеси переоформлення тягнуться рік, а то й
більше.

Миколо Івановичу! Хто захистить нас, праців-
ників сільського господарства, українських зем-
леробів? Коли держава буде нам допомогати, а
не грабувати?

А. Ткаченко, керуючий справами Асоціації
фермерів та приватних землевласників
Знам’янського району Кіровоградської області.

АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА 
ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ

УКРАЇНИ ВИМАГАЄ:
Від влади та опозиції сформувати «Технічний уряд», який пови-

нен прийняти та реалізувати нову аграрну політику в країні. 
В основі нової моделі сільського господарства має бути фор-

мування Європейської моделі, що базується на трьох чинниках.
- Поетапне формування фермерського типу господарювання на

селі, як рушійної сили розвитку сільської місцевості України.
- Негайне усунення корупції, монополій, криміналізації на всіх

етапах виробництва, переробки, реалізації, та експорту аграрної про-
дукції. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

- Наведення порядку в сфері земельних відносин (основного
багатства нації). Проведення народної інвентаризації та охорони земель
і надр, використання їх виключно в інтересах суспільства, формування
національного господаря українських чорноземів.

Ми засуджуємо ганебну практику олігархізації українських земель та
намір влади торгувати чорноземами. 

Пріоритетними напрямками нової аграрної політики має стати:
- Системне подолання наслідків здійснюваних до

цього часу руйнувань в аграрній сфері та прийняття реаль-
ної програми відродження українського села.

- Подолання бідності, створення робочих місць, роз-
виток соціальної сфери,  освіти та медицини на селі,  фор-
мування Європейського устрою сільської місцевості.

- Модернізація та інновація сільського господарст-
ва, підвищення конкурентоспроможності, покращення яко-
сті та безпеки продукції, нарощування експортного потен-
ціалу.

- Зміна бюджетної політики: від корупційної до пря-
мої і прозорої та ефективної, підтримка тільки дрібних това-
ровиробників. 

- Зміна системи формування кадрової політики та
системи управління у аграрній сфері, науці та освіті. 

- Прийняття диференційованої системи оподатку-
вання в аграрній сфері, яка б стимулювала розвиток сіль-
ської місцевості. 

- Розроблення системи кредитування фермерських
господарств на основі європейських принципів.

Президент АФЗУ Микола Миркевич



№ 3 (325)

1-15 ЛЮТОГО 2014  ро ку4

ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044K501K78K23, 044K501K78K24

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЙ БИЗНЕС?
ПАСЕКА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ЦЕННЫЙ МЕД…
«Есть еще один неоценимый плюс от

жизнедеятельности пчел. Собирая
нектар с растений, пчелы производят их
опыление и тем самым способствуют
значительному повышению урожайности
сельскохозяйственных культур, - продол-
жает свой рассказ Александр
Викторович, - Ученые давно доказали, что
стоимость дополнительной продукции,
полученной в результате пчелоопыления,

в несколько раз превышает стоимость
меда, собранного пчелами в течение
сезона». От 30 до 50% урожая по всем
видам энтомофильных культур зависит от
опыления пчелами. (Энтомофилия -
перекрёстное опыление у растений, осу-
ществляемое насекомыми. Прим. – авто-
ра). А это, практически все садово - ягод-
ные культуры. Дело в том, что не многие
сорта плодовых деревьев способны к
самоопылению, в результате которого и
урожаи более низкие, и плоды мелкие и
менее вкусные.

Ягодные кустарниковые культуры,
такие как смородина, крыжовник, ежеви-
ка, малина способны к самоопылению, но
перекрестное опыление значительно
повышает их урожайность. Виноград дает
хорошие урожаи только при перекрест-
ном опылении, а некоторые сорта этой
культуры вообще самобесплодны.
Природой задумано так, что, цветки
винограда приспособлены для пере-
крестного опыления ветром, а пчелоопы-
ление дает еще более высокие результа-
ты в повышении урожая.

Арбузы, дыни и тыквы, относящиеся к
бахчевым культурам, имеют раздельно-
полые цветки, значит их самоопыление в
пределах цветка невозможно. Ввиду лип-
кости и большой массы пыльцевых зерен,
перенос пыльцы ветром у бахчевых куль-
тур также затруднен. Поэтому без опыле-
ния насекомыми бахчевые культуры не
могут дать высокий урожай. То же самое
относится к ценной кормовой культуре
эспарцету. У люцерны цветки закрыты и

чтобы произошло их опыление, необхо-
димо воздействие посторонней силы.
Пчелы как раз и являются этой посторон-
ней силой.

Роль пчелоопыления в овощеводстве
также велика. Из семян полученных в
результате перекрестного опыления пче-
лами зернами пыльцы, развиваются
более мощные и жизнеспособные расте-
ния. Значительно повышается урожай-
ность гречихи при опылении ее пчелами.
К тому же гречиха является важнейшей
медоносной культурой, дающей большую
массу товарного меда. Что касается под-
солнечника, площади посевов которого в
настоящее время в отдельных регионах
занимают до 70%, то пчелоопыление
повышает его урожайность почти в два
раза. А сам подсолнечник дает с одного
гектара до 50 кг меда и пыльцу золотисто
- желтого цвета.

«Как видим и для тех аграриев, кото-
рые занимаются растениеводством, цен-
ность и значение пчеловодства трудно
переоценить. Поэтому, чтобы повысить
рентабельность в растениеводстве, агра-
риям целесообразно заниматься пчело-
водством или активно сотрудничать с
местными пчеловодами, всячески спо-
собствуя их работе», - подчеркнул
Александр Папченко.

ГДЕ БЫТЬ ПАСЕЧНОЙ УСАДЬБЕ?
«Прежде, чем создать фермерское

пчеловодческое хозяйство, нужно изу-
чить массу информации по пчеловодству,
а также разные нормативные акты, -
советует Александр Папченко, - Сейчас
за окном зима и самое время заняться
самообразованием в этом направлении».
Для начала нужно определиться со спе-
циализацией пасеки и направлением
будущей деятельности. Пасеки медото-
варного направления рационально раз-
мещать на территориях, где имеется
богатая естественная медоносная расти-
тельность. Если пасека будет нести в
себе функции опылительного направле-
ния и размещаться на площадях
хозяйств, занимающихся садоводством,
овощеводством в открытом и защищен-
ном грунте, то надеяться на максимально
большой сбор меда не следует. Но, как
отмечалось выше, стоимость дополни-
тельной продукции в растениеводстве,
полученной в результате пчелоопыления,
в несколько раз превышает стоимость
меда, собранного пчелами в течение
сезона.

Существуют пасеки разведенческого
и племенного направления. Основная
задача таких пасек - это выведение маток
и разведение пчелиных семей для прода-

жи. В пасеках комплексного направления
занимаются всеми вышеперечисленны-
ми видами работ.

При создании пасеки необходимо
определиться с выбором места под ее
размещение. При этом нужно учесть, что
пасеки бывают стационарными и кочевы-
ми. Если пасека стационарная, то на бли-
жайшей территории в радиусе лёта пчел,
не менее 2 км, для них должна быть хоро-
шая кормовая база с различным видовым
составом растений и различными перио-
дами цветения, что на протяжении всего
сезона медосбора обеспечивает взяток
для пчел. Также хорошо, если в пределах
участка произрастают акация, ива, клен
остролистный, боярышник, ягодные
кустарники и плодовые деревья, которые
цветут весной. В начале лета зацветает
липа, потом медоносами станут эспарцет,
гречиха, луговые травы и в конце сезона –
главный медосбор с подсолнечника.

Видовое разнообразие медоносов
наблюдается на территориях с пересе-
ченной местностью, то есть имеющих
неровный рельеф с возвышенностями и
оврагами, низинами и холмами. На такой
местности растения обычно имеют раз-
ные периоды цветения.Перерывы в полу-
чении взятка от окружающей раститель-
ности восполняются посевом медонос-
ных растений. Это также нужно учесть
при выборе участка для пасеки. В этой
связи наиболее удачной  для размещения
пасеки можно считать местность, где
сочетаются лесные, полевые и луговые
участки. «Будущим пчеловодам также
следует помнить, что при выборе участка,
где будет размещена пасечная усадьба,
нужно выяснить, есть ли в окрестностях
другие пасеки. Желательно, чтобы они
находились на расстоянии друг от друга
не менее четырех километров, - уточняет
Александр Викторович, - Не рекоменду-
ется также ставить ульи на перелетах к
местам взятка пчел других пасек».

Но далеко не всегда на стационарной
пасеке можно обеспечить пчел хорошим
взятком. Поэтому целесообразно пере-
возить ульи на те участки, где растут
хорошие медоносы. Причем, если в
окрестностях или в определенном хозяй-
стве посевы разнообразны, а значит у них
разный период цветения, то и пасека
будет перемещаться на участки, где
непосредственно идет цветение сельско-
хозяйственных культур. Такая кочевка
пасек дает возможность для более про-
дуктивного медосбора. 

«При выборе участка также следует
учесть, что он  должен находиться от
автомагистралей и железных дорог на
расстоянии не менее 300 - 500 метров.
Линии электропередач тоже отрицатель-
но влияют на пчел.  Пчелы, которые живут
под высоковольтными линиями, начи-
нают вести себя агрессивно, собирают
меньше меда и продолжительность
жизни у них гораздо короче, - предосте-
регает от ошибок в выборе места опыт-
ный пчеловод, - Еще нужно изучить
состояние  соседних участков. Их ограж-
дение должно быть высотой не менее
двух метров. Дело в том, что в весеннее -
летний период маршруты пчел в сторону
основных медоносов пролегают на высо-
те 6 - 12 метров, но при сильном ветре
они летят низко и есть опасность того, что
пчелы будут жалить людей на соседних
участках». Не подходят также места вбли-
зи животноводческих ферм и больших
водоемов, поскольку не все пчелы спо-
собны преодолеть большие расстояния
над водным пространством, в результате
чего много пчел погибает.

Что касается погодно - климатических
условий, то пасечную усадьбу не следует

размещать в котловинах, где обычно
холоднее и бывают туманы. Ульи нужно
устанавливать на сухом, защищенном от
ветра участке, огородить их живой изго-
родью. Сквозняки пчелы не любят, они
даже могут покидать гнезда, которые
стоят на сквозняках. Площадка пасечной
усадьбы по возможности должна быть
ровной, без бугорков и холмиков, в то же
время иметь общий склон для стока воды
во время таяния снега и дождей.

Но прежде чем, заняться выбором
участка, следует проконсультироваться
со специалистами управления агропро-
мышленного развития райгосадминист-
рации, землеустроителями, а также с
представителями местной власти.
Возможно, на понравившийся и подходя-
щий по всем параметрам для размеще-
ния пасечной усадьбы земельный участок
кто-то уже претендует или он по каким-
либо другим причинам не может быть
отведен.

ПЧЕЛА ПЧЕЛЕ РОЗНЬ
«Еще один немаловажный момент –

приобретение хороших пчел. В этом слу-
чает надо обращаться к опытным пчело-
водам, можно получить информацию и в
управлениях АПР райгосадминистраций,
- советует Александр Папченко, - Лучше
всего покупать пчел на племенных пасе-
ках, где есть все необходимые сертифи-
каты, лицензии, ветеринарное обследо-
вание и так далее».

На территории Луганской и Донецкой
областей и на левобережной Украине
районируется украинская степная поро-
да. Сейчас, по словам Александра
Викторовича, ее называют просто «укра-
инской», поскольку она уже распростра-
нена в Черниговской, Сумской и других
областях, кроме Карпат. «Карпатская
порода пчел у нас тоже районируется, и
полесская, это от среднерусской ветки,
но она более распространена там, где
лесистость – Чернигов, Сумы, Житомир, -
сообщил начальник центра по пчеловод-
ству, - Но следует отметить, что все эти
три породы в первые годы после при-
обретения работают хорошо. Потом идет
расщепление признаков и необходимо,
как говорят, «вливать новую свежую
кровь» и опять из питомника брать маток
и от них разводить пчел».

Кстати сказать, в учебном научно -
производственном центре пчеловодства
Луганского национального аграрного
университета производят маток украин-
ской степной породы. Для этого здесь
есть все условия, а также проведена
аттестация с присвоением статуса пле-
менной пасеки по репродукции пчел этой
породы. А еще в летнее время с июня по
август проводится трехмесячная подго-
товка пчеловодов. Иногородним слуша-
телям предоставляется общежитие. В
целом курс обучения рассчитан на 654
академических часа. После выполнения
всех требований учебного процесса и
успешной сдачи государственного экза-
мена выдается документ о присвоении
квалификации «Пчеловод».

«Если нет возможности пройти обуче-
ние в сертифицированных центрах, то
нужно обращаться к опытным пчелово-
дам, пригласить осмотреть участок,
чтобы получить профессиональную кон-
сультацию, - советует Александр
Папченко, - А если в планах у будущего
пчеловода - фермера обустройство пче-
линой усадьбы с большим количеством
пчелосемей, то, возможно, придется
нанять на работу опытного специалиста.
Но независимо от размера пасеки, она
будет приносить вам пользу и прибыль»

Лариса Чайка
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РОСТСЕЛЬМАШ ЗАМОРОЗИЛ КУРС ВАЛЮТ

По прогнозам экспертов, рост курса
валют отразится на увеличении цен на
продукцию различных отраслей про-
мышленности Украины. Коснется это и
машиностроения. Так специалисты про-
гнозируют для многих марок зарубеж-
ных автомобилей 30-процентный рост.
Не в силах противостоять давлению
рынка многие производители уже сей-
час начали поднимать цены.

Чтобы защитить своих клиентов от
резкого повышения цен, Ростсельмаш
разработал беспрецедентную програм-
му поддержки и «заморозил» курс
валют.

Проведенные исследования показа-
ли, что большой процент покупки сель-
скохозяйственной техники приходится
на февраль. Чтобы аграрии имели воз-
можность перед началом нового сезона
купить технику Ростсельмаш по мини-
мальным, «старым» ценам, до первого
марта 2014 года цены на всю линейку
останутся фиксированными. Это значит,
что они не будут корректироваться,
несмотря на резкий рост курса валют.

Все потребители, которые успеют
подать заявку на покупку техники компа-
нии в течение февраля, получат машины
Ростсельмаш по курсу 8,30 гривны за
доллар при покупке тракторов, опрыс-
кивателей, почвообрабатывающей тех-
ники VERSATILE произведенных на
Североамериканских производствен-
ных площадках компании, и по курсу
НБУ (гривен за рубль) для приобретения
комбайнов и адаптеров.

Помимо специальных акций на под-
держку клиентов направлены множе-
ственные финансовые программы
Ростсельмаш, позволяющие приобре-
тать технику на максимально выгодных
условиях. 

Кредитные программы компании
разработаны совместно c ведущими
банками Украины, такими как -
КредиАгриколь Банк, Райффайзен Банк
Аваль, Укргазбанк, ПроКредит Банк. Они
позволяют клиентам приобретать тех-
нику без внесения аванса, без поручите-
лей, при этом получая льготный период
по погашению кредита, учитывая сезон-
ный бизнес клиентов и удобный график
платежей. 

Аграрии, которые пользуются про-
граммами покупки техники в лизинг так
же не будут обделены нашим внимани-
ем, в данном направлении Ростсельмаш
поддерживает партнерские отношения
с такими лизинговыми компаниями как -
ОТР Лизинг и UniCredit Leasing.

Ростсельмаш: инструменты 
для успеха клиентов 

Четкая клиентоориентированность –
одна из главных черт в работе гиганта
сельхозмашиностроения Ростсельмаш.
Руководство компании утверждает, что
курс на опережение желаний аграриев и
забота в первую очередь об их бизнесе,
приносит хорошие результаты, укрепляя
позиции компании на рынке.
Финансовая политика компании по отно-
шению к клиентам играет в этом одну из
главных ролей. Помимо многочисленных
акций, финансовых предложений в тече-
ние года, частных преференций, компа-
ния Ростсельмаш предлагает своим кли-
ентам большой выбор финансовых про-
грамм. 

С каждой программой аграрии могут
подобрать для себя оптимально выгод-
ные условия финансирования.

- Одна из основных наших целей —
сделать технику Ростсельмаш доступнее
для покупателей, - говорит директор
представительства в Украине Дмитрий
Дьяченко. – Для этого мы используем
самые современные финансовые
инструменты, работаем только с надеж-
ными партнерами и разрабатываем наи-
более удобные и выгодные для покупа-
телей схемы по приобретению техники.

В настоящий момент основны-
ми партнерами Ростсельмаш по предо-
ставлению техники в кредит являются:
КредиАгриколь Банк,Укргазбанк,
Райффайзен Банк Аваль и ПроКредит
Банк. 

Особое внимание хотелось бы обра-
тить на кредитную программу с
КредиАгриколь Банком нацеленную как
на заемщиков среднего и малого бизне-
са, так и на корпоративных клиентов, с
опытом работы в сельхозбизнесе не
менее 12 месяцев. Срок кредита по дан-
ной программе - до 5 лет, авансовый
платеж от 25% стоимости техники, зало-
говым обеспечением является приобре-
таемая техника.

Особым условием является льготный
период по погашению основной суммы
кредита – погашение происходит только
три месяца в году равными платежами –
октябрь, ноябрь, декабрь.
Периодичность уплаты процентов еже-
месячно. Процентные ставки зависят от
срока финансирования и размера аван-
сового платежа и варьируют от 6,8%
годовых в гривне.

Программой также предусмотрена
возможность финансирования банком
клиента без первоначального взноса с
условием предоставления дополнитель-
ного обеспечения, в качестве которого
может выступать зерно клиента, храня-
щееся на сертифицированном элевато-

ре.
Еще одним финансовым

инструментом для выгодной и
удобной покупки техники
Ростсельмаш является кредит-
ная программа разработана с
Райффайзен Банком Аваль,
которая предназначена как для
заемщиков среднего и малого
бизнеса, так и для корпоратив-
ных клиентов с опытом работы в
сельхозбизнесе не менее 12
месяцев. Максимально возмож-
ный срок финансирования по
данной программе - до 5 лет,

минимальный авансовый платеж от 20%
стоимости техники, залоговым обес-
печением является приобретаемая тех-
ника. Максимальная отсрочка по пога-
шению основной суммы кредита с уче-
том сезонности и индивидуальности
бизнеса клиента составляет до 9 меся-
цев. Периодичность уплаты процентов
ежемесячно.

Существует также возможность
финансирования банком клиента без
первоначального взноса с условием
предоставления дополнительного обес-
печения, в качестве которого может
выступать б/у техника, автотранспорт,
недвижимость, депозитные средства и
пр. ликвидное имущество. Процентная
ставка по данному продукту составляет
от 8% процентов годовых в гривне и
зависит от срока финансирования и раз-
мера авансового платежа.

Также пользуется популярностью
программа которая подготовлена
сотрудниками Ростсельмаш с
ПроКредит Банком. Она нацелена как на
заемщиков среднего и малого бизнеса,
так и на корпоративных клиентов, с опы-
том работы в сельхозбизнесе не менее
12 месяцев. Максимально возможный
срок финансирования по данной про-
грамме - до 7 лет, минимальный авансо-
вый платеж от 20% стоимости техники,
залоговым обеспечением является при-
обретаемая техника. Максимальная
отсрочка по погашению основной суммы
кредита с учетом сезонности и индиви-
дуальности бизнеса клиента составляет
до 12 месяцев. Периодичность уплаты
процентов ежемесячно. Существует
также возможность финансирования
банком клиента без первоначального
взноса с условием предоставления
дополнительного обеспечения, в каче-
стве которого может выступать б/у тех-
ника, автотранспорт, недвижимость,
депозитные средства и пр. ликвидное
имущество.

Отличительной особенностью данно-
го кредитного продукта является отсут-
ствие обязательного страхования залога
и нотариального оформления договора
залога, что существенно сокращает рас-
ходы клиента на оформление сделки.
Скорость принятия решения и рассмот-
рения документов клиента – до 5 рабо-
чих дней. Процентная ставка по данному
продукту составляет от 12% процентов
годовых в гривне и зависит от срока
финансирования и размера авансового
платежа.

Совместно со специа-
листами Укргазбанка
сотрудники Ростсельмаш
разработали кредитную
программу, нацеленную в
основном на заемщиков
среднего и малого бизне-
са с годовым оборотом до
100 миллионов грн.
Особенностью данного
кредитного продукта
является максимально
возможный срок кредита -
до 6 лет, авансовый пла-
теж от 20% стоимости тех-
ники, залоговое обес-
печение - приобретаемая
техника. Периодичность
уплаты процентов ежеме-
сячно. Возможна отсрочка
платежа по телу кредита

до 12 месяцев – подход к каждому кли-
енту строго индивидуальный, зависящий
от сезонности бизнеса клиента.

Программой также предусмотрена
возможность финансирования банком
клиента без первоначального взноса с
условием предоставления дополнитель-
ного обеспечения, в качестве которого
может выступать б/у техника, автотранс-
порт, недвижимость, депозитные сред-
ства и пр. ликвидное имущество.

Процентные ставки зависят от срока
финансирования и размера авансового
платежа и варьируют от 0,1% до 16%
годовых в гривне.

Преимуществами финансовых
инструментов являются индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, присут-
ствие во всех областях Украины, опера-
тивное обслуживание, сотрудничество с
крупнейшими банками Украины, но
самое главное - специальные, низкие
ставки и лояльный подход для
Покупателей техники Ростсельмаш.
Любую машину, приобретенную в ком-
пании Ростсельмаш можно застраховать
от самого широкого набора рисков:
пожара, взрыва, стихийного бедствия,
ДТП, угона, воздействия животных,
падения летательных аппаратов и других
непредвиденных обстоятельств.

Одним из не менее эффективных
способов приобретения техники
Ростсельмаш на выгодных условиях
является лизинг, который позволяет
приобрести сельскохозяйственные
машины по специальным условиям и
привлекательной цене.

Преимуществ у данного инструмента
масса: не требуется дополнительный
залог; лояльные требования к финансо-
вому состоянию лизингополучателя;
экономия на налогообложении; быстрые
сроки принятия решения о финансиро-
вании.

Авансовый платеж при покупке тех-
ники Ростсельмаш в лизинг - от 30%
стоимости техники. Срок лизинга может
достигать 5 лет, удорожание от 0,1%
годовых с привязкой к валюте и от 14%
годовых в гривне. Вы можете выбрать
любой удобный график погашения: убы-
вающий, аннуитетный (равными частями
через равные промежутки времени),
сезонный. Партнерами Ростсельмаш в
данной программе являются хорошо
зарекомендовавшие себя компании:
ОТР Лизинг и UniCredit Leasing.

Прес-служба Ростсельмаш
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ЗЕМЕЛЬНІ ПРОБЛЕМИ …
Ми п’ятий рік виписуємо газету

„Фермер України”. Часто ставали у
пригоді поради та інформація газети.
Але прийшла біда.

Надайте, будь ласка, пораду як
врятувати наше фермерське госпо-
дарство.

Все почалося сім років тому з того як
помер голова нашого  фермерського
господарства на якого було виписано
державний акт на право постійного
користування земельною ділянкою для
ведення фермерського господарства.
Тоді виникло багато складнощів.
Неймовірними зусиллями нам вдалося
внести зміни до установчих документів
щодо обрання нового керівника.
Протягом цього всього часу чинився
тиск на кожного члена фермерського
господарства. Чиновники вимагали
здати землю та припинити діяльність
господарства. Через те, що не має вже
того чоловіка якому надавалася земля,
на якого виписаний державний акт на
землю. Різні інстанції, як нацьковані
вишукували злочини в користуванні
землею і радили, і погрожували, і підма-
нювали. Але куди нам без землі подіти-
ся? Вся наша родина працювали у фер-
мерському господарстві, фермерське
господарство давало нам роботу і при-
буток - воно нас годувало. Тут наша
земля і виїжджати закордон нам нікуди.
Так і до цих пір попри весь тиск продов-
жуємо вести господарство. Вже навіть і
звикли.

Але прийшла нова біда. Землі нашо-
го господарства розпорядженням рай-
держадміністрації були роздані грома-
дянам для ведення особистого
селянського господарства по 2 га на
кожного. Дізналися ми про це тільки
тоді коли землевпорядна організація і
нові ”власники” почали щось вимірюва-
ти на землях фермерського госпо-
дарства. З’ясувалося, що райдержад-
міністрація вже давно, за рік після смер-
ті голови нашого господарства, прийня-
ла рішення роздати землі нашого гос-
подарства під ОСГ. Тепер закінчується
виготовлення технічної документації
для цих людей. Нам за ці роки жодного
повідомлення не було. Ми весь час вели
господарство, сплачували податок за
цю землю, сплачували інші податки.
Невже державні чиновники це не знали.
Одразу ж ми написали до райдержадмі-
ністрації про незаконність таких дій,
потім звернулися до земельного відді-
лу. Їх відповіді були формальним про
прийняте рішення. Тепер ми звернули-
ся до суду та до прокуратури.
Реагування досі не має.

Як нам діяти далі? До кого звертати-
ся про допомогу та захист?

Дніпропетровська область

Вами все було зроблено правильно
під час зміни голови фермерського
господарства. І тепер Ви маєте пози-
тивний результат – діяльність фер-
мерського господарства, прибуток і
добробут родини. Це позитивно.

Існують випадки коли в таких самих
умовах члени фермерської родини не
встояли під тиском чиновників і втра-
тили землю.

Інша проблема - виділення земель
для ОСГ із фермерських земель, ще не
біда. Таке зустрічається в нашій дер-
жаві. А під Києвом було майже типо-
вою схема роздачі земель в два, а то і
в три „поверхи” на одній земельній
ділянці.

Безкарність чиновників і тваринна
жадоба отримати гроші будь яким
шляхом штовхають навіть на злочини.
Без оглядки на наслідки для себе і для
інших.

А наслідки такої „двохповерхової”
роздачі землі в правовій державі
мають бути тяжкими. Кримінальним
кодексом України такі дії можуть квалі-
фікуватися як самоправство, зловжи-
вання владою або службовим станови-
щем, перевищенням влади або служ-
бових повноважень тощо, де покаран-
ням передбачено позбавлення волі.
Скористайтесь цим. Зверніться із
заявою про цей злочин до міліції, про-
куратури, Служби безпеки України всіх
рівнів. 

Не комплексуйте та не соромтесь
звертатися, це прямий і безпосеред-
ній обов’язок правоохоронців розслі-
дувати злочин, а не проводити пере-
вірки хліборобів.

Закон на Вашій стороні. Так, части-
на п’ята статті 116 Земельного кодек-
су України (далі - Кодекс) передбачає,
що земельні ділянки, які перебувають
у власності чи користуванні громадян
або юридичних осіб, передаються у
власність чи користування за рішен-
ням органів виконавчої влади чи орга-
нів місцевого самоврядування лише
після припинення права власності чи
користування ними в порядку,
визначеному законом.

Норма статті 141 Кодексу встанов-
лює, що підставами припинення
права користування земельною
ділянкою є:

а) добровільна відмова від права
користування земельною ділянкою;

б) вилучення земельної ділянки у
випадках, передбачених цим
Кодексом;

в) припинення діяльності релігійних
організацій, державних чи комуналь-
них підприємств, установ та організа-
цій;

г) використання земельної ділянки

способами, які суперечать екологіч-
ним вимогам;

ґ) використання земельної ділянки
не за цільовим призначенням;

д) систематична несплата земель-
ного податку або орендної плати;

е) набуття іншою особою права
власності на жилий будинок, будівлю
або споруду, які розташовані на
земельній ділянці;

є) використання земельної ділянки
у спосіб, що суперечить вимогам охо-
рони культурної спадщини.

Порядок вилучення земельних діля-
нок визначений статтею 149 Кодексу.

Відповідно до частини другої статті
149 Кодексу вилучення земельних
ділянок провадиться за згодою земле-
користувачів на підставі рішень
Кабінету Міністрів України, Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим,
місцевих державних адміністрацій,
сільських, селищних, міських рад від-
повідно до їх повноважень.

У разі незгоди землекористувача з
вилученням земельної ділянки питання
вирішується в судовому порядку
(частина десята статті 149 Кодексу).

Коротше кажучи. Земельна ділянка
надається іншим особам лише після
припинення права власності або права
користування на неї.

Земля Вашого фермерського гос-
подарства не вилучалася. Фермерське
господарство її використовувало за
призначенням. Підстав вилучення у
Вас земельної ділянки не було. Тому -
зберігайте спокій. Спокійно господа-
рюйте. Забезпечуйте продовольчу
безпеку держави та добробут своєї
родини.

Як Вам діяти. З огляду на викладе-
не слід схвально відзначити Ваші пра-
вильні кроки у виборі шляхів захисту.
Найперше, Ви звернулися до суб’єкта
порушення прав про припинення пра-
вопорушення. Про всяк випадок із роз-
рахунку на випадковість рішення та
швидке виправлення допущеного пра-
вопорушення. А коли чиновники орга-
ну влади своїм листом підтвердили
свідому умисність здійсненого і неба-
жання припинити порушення ваших
прав - Ви отримали письмове підт-
вердження того, що чиновники не вва-
жають свої дії протизаконними і вчини-
ли їх свідомо з повним розумінням
наслідків вчиненого.

Після цього Ви діяли також пра-
вильно, коли звернулися до прокура-
тури. Реагування буде. Проте позитив-
ного результату потрібно наполегливо
і невтомно домагатися.

Людина сама вибирає спосіб захи-
сту своїх прав, включно і судовий.
Проте судовий захист потребує квалі-

фікації, витрат людських ресурсів,
коштів. І буває так, що недосвідчена
людина може зробити помилки, які
значно ускладнять справу. В інших
випадках судовий розгляд швидко і
безповоротно закріпить Ваше право.

Слід зазначити, що головною
метою судочинства є розгляд спорів, а
також судовий захист прав. А в даному
випадку спору не має – відбулося
пряме порушення закону державою
або її чиновниками. Всупереч
Конституції України за якою перед-
бачено, що органи державної влади та
місцевого самоврядування, їх посадо-
ві особи зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Обов’язок виконання законів – чин-
ного законодавства є безспірним! В
першу чергу для державних чиновни-
ків. Він забезпечується державою. А
нагляд за додержанням прав і свобод
громадянина, додержанням законів із
цих питань органами виконавчої
влади, органами місцевого самовря-
дування, їх посадовими і службовими
особами покладається на прокурату-
ру. Прокуратура для цього має широ-
кий набір засобів прокурорського реа-
гування, включно до притягнення до
кримінальної відповідальності чинов-
ників. В правовій державі не має
потреби звертатися до суду про
дотримання законів, там це викону-
ється безспірно, і за цим слідкує про-
куратура. Можливо і в Україні слід
повною мірою використати такий спо-
сіб захисту ваших прав. Можливо це
буде тривалий час. Однак, право вибо-
ру за Вами. 

Будьте наполегливі та послідовні.
Звертайтесь за порадою до тих, хто
здолав такі проблеми, консультуйтесь
в АФЗУ. Залучайте до захисту Ваших
прав і дотримання законів чиновника-
ми всі можливі важелі: народних депу-
татів всіх рівнів, всю управлінську вер-
тикаль держави включно і Президента
України, як гаранта додержання зако-
нів в державі, різні політичні партії,
засоби масової інформації, громадські
організації, зокрема, і нашу організа-
цію фермерського самоврядування –
АФЗУ, оскільки лише вона має на меті
розвиток фермерського господарю-
вання в Україні та його захист. 

Разом ми досягнемо більшого! Так
легше, швидше і вигідніше для кожно-
го.

Не дайте зруйнувати Ваш бізнес,
Ваше майбутнє! 

Юрист АФЗУ
Василь Горбачев
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ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

(станом 10. 02. 2014 року)

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА ЗЕРНОВІ

В советское время в Каменско -
Днепровском районе Запорожской
области в сельскохозяйственной
отрасли была сделана ставка на оро-
шаемое овощеводство. За 19-ю спе-
циализированными совхозами было
закреплено 44,7 га орошаемой
земли, что составляло практически
половину от всего количества пашни.
И неудивительно, что и в наше время
селяне района занимаются овоще-
водством. Но сейчас в районе овоще-
водство перешло на более высокий
уровень – овощи  здесь выращивают-
ся в основном в защищенном грунте,
что позволяет в год собирать два уро-
жая. Содержит балаганы, так в рай-
оне называют теплицы, и Геннадий
Немчинов, житель села Днепровка.

«В начале 1956 года в нашем селе
был создан совхоз «Днепровский», кото-
рый специализировался на производ-
стве молока и овощей. Со временем за
счет увеличения площадей под выращи-
вание овощей и повышения урожайно-
сти совхоз занял в районе лидирующие
позиции, а в отдельные годы валовый
сбор овощей доходил до 25 тысяч тонн»,

- вспоминает сельский голова
Днепровки Виктор Рыбов, 26 лет рабо-
тавший в совхозе управляющим по про-
изводству овощей. Сейчас население
села составляет чуть более четырех
тысяч человек и практически каждая
семья содержит балаганы. У кого-то они
небольшие, а есть и больше гектара.

У Геннадия Немчинова теплицы
занимают всего 20 соток. Площадь это
небольшая, поэтому справляются свои-
ми силами, работают с Геннадием жена
Ольга, дочь Инна и зять Станислав.
«Рабочий день у нас начинается в 5
часов утра и заканчивается в 10 часов.
Позже в балаганах очень жарко. И толь-
ко вечером с 6 до 9 - 10 часов опять
можно работать», - рассказывает
Геннадий. Ну а чтобы поставить техно-
логический процесс по выращиванию
овощей на научную основу, он заключил
договор с несколькими компаниями,
которые предлагают овощеводам семе-
на, средства защиты растений, удобре-
ния и оборудование для капельного оро-
шения. 

Продовження на сторінці 8.

ХОРОШИЙ ДОХОД 
С 20 СОТОК

НБУ ПЕРЕЙШОВ ДО ГНУЧКОГО КУРСУ ДОЛАРА
Національний банк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер

офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на підставі середньоринкового курсу
на міжбанківському ринку.

Про це заявила директор Генерального департаменту грошово - кредитної політики НБУ
Олена Щербакова. Вона зазначила, що перегляд курсу можливий щодня залежно від ситуації
на ринку. "Він має змінюватися щодня... Якщо буде 8,6 гривень за долар - ми поставимо 8,6
гривень за долар", - сказала пані Олена.

Вона підкреслила, що це правильний крок, давно очікуваний інвесторами і ринком, і пози-
ція НБУ є консолідованою позицією регулятора і комерційних банків.

На 10 лютого Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 8,528 гривень за долар.
Джерело: НБУ
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После юридического оформления
необходимого пакета документов на ведение
предпринимательской деятельности, овоще-
вод открыл собственный магазин и продает
землякам только ту продукцию, которую
апробировал в собственных балаганах.
«Выращиваем мы огурцы и томаты. Методом
проб и ошибок остановились на таких сортах
огурцов, как Гунар, Седрик, Меренга, тома-
тов - Матиас, Махитос, Нада, - делится опы-
том Геннадий Васильевич, - Причем томаты
только высокорослые. Подвязываем их на
шпагат, закрепленный на стойках каркаса
теплицы. Огурец растет на шпалерной сетке».

Выращенную самостоятельно рассаду
Немчиновы высаживают в балаганы в конце
февраля - начале марта и первый урожай
огурцов собирают в первой декаде апреля.
Это при солнечной погоде. По словам
Геннадия, досвечивание в теплицах не
делают, поскольку это экономически невы-
годно. А вот отапливать балаганы конечно
нужно. Для этого используется твердотоп-
ливный котел мощностью 100 кВт. Газовый
котел мощностью 5 кВт служит для подогре-
ва воды, идущей на капельное орошение.
Воду берут из пробуренной скважины глуби-
ной 30 метров.

Вместе с орошением вносятся средства
защиты от болезней и подкормки растений.

Для расчета количества удобрений Геннадий
проводит анализ почвы. Минеральное пита-
ние растений обеспечивается сложным ком-
плексным удобрением Полифид разных
модификаций. В борьбе с вредителями
растений также уже определились. На корне-
вых вредителей делают атаку Медвецидом и
Актарой. С основными вредителями огурца, а
это тля, белокрылка, трипс ведут борьбу пре-
паратами Натургард, Золон и Шерпа. Эти же
препараты, а также Энжио и Кораген исполь-
зуют в борьбе с вредителями томатов.

«Кроме вредителей огурцы и томаты под-
вергаются и заболеваниям. Самое распро-
страненное среди заболеваний огурца это
переноспороз или ложная мучнистая роса. А
еще - серая, белая и корневая гниль и вирус
крапчатой мозаики, - сетует овощевод, - Для
профилактики и борьбы с ними применяем
предпосевную обработку семян препарата-
ми Альбит с Лигногуматом калийным, а также
проводим листовую обработку препаратом
Бион». Но если все же поражения заболева-
нием избежать не удалось, то в ход идут
такие препараты, как Квадрис, Ридомил
Голд, Ширлан, Фармайод и Фиталовин.
Фактически все заболевания, по словам ово-
щевода, вызываются неблагоприятными
климатическими условиями, если влажность
высокая – идет серая гниль, белая гниль –
при загущенности посадок.

«При благоприятных условиях выращива-
ния применять средства защиты растений
практически не приходится. В раннем ово-
щеводстве необходимо поддерживать в
норме влажность почвы и воздуха, тепловой
и световой режим, - советует Геннадий
Немчинов, - При повышении температуры в
теплице применяем затеняющую сетку
Алюминет, рассеивающую солнечные лучи».

Что касается конструкций теплиц, то
Геннадий соорудил их по собственному про-
екту. «К теплицам европейского стандарта я
не стремлюсь, они более затратные. У меня
каркасные теплицы высотой до 3,5 метров,

шириной – 7 - 8 метров, длиной 60 метров, -
говорит овощевод, - Каркас сварен по прин-
ципу теплиц, которые строили в совхозах, из
круга диаметром 14 мм».

Балаганы имеют тройное укрытие.
Наружное укрытие из полиэтиленовой плен-
ки толщиной 120 мк. Внутренний двойной
слой из пленки 80 мк является воздушной
подушкой с тепловым зазором 30 см. В
период, когда приживается рассада, ее дней
на десять укрывают агроволокном марки
Агрин.

«Круглый год в балаганах кипит работа.
Вырастив рассаду, в конце февраля теплич-
ники начнут высаживать огурцы. В начале
марта высадят помидоры. Это первый сево-
оборот. Второй севооборот начнется с авгу-
ста и продолжится до ноября – декабря, -
рассказывает Днепровский сельский голова
Виктор Рыбов, - У нас и летом все выращива-
ется под пленкой. Овощеводство в открытом
грунте в наших климатических условиях дело
затратное и очень рискованное».

Первый урожай овощей
реализуется в апреле.
Проблем с этим в Каменско -
Днепровском районе нет.
«Местная власть позаботи-
лась о создании оптовых и
небольших розничных рынков
по всему району. Так райго-
садминистрацией вдоль авто-
мобильных дорог специально
отведена земля для организа-
ции торговли. А в районе сел
Водяное и Петровка созданы
небольшие оптовые рынки, -
сообщил Днепровский сель-
ский голова, - Там есть быто-
вые условия для продавцов и
покупателей - туалет, душе-
вая, мини - кафе».

Овощная продукция теп-
личников Каменско -
Днепровского района пользу-

ется спросом практически во всех регионах
Украины. А в Москву овощи отсюда везут
фурами по 30 тонн, иногда даже появляются
оптовики из Прибалтики. «Апробированные
нами сорта огурцов и томатов в среднем
дают урожай до 5 килограмм с куста.  С 20
соток, в зависимости от года, за сезон соби-
раем от 15 до 40 тонн овощей. Что касается
цены, то год на год не приходится. Цену
очень сбивает импорт, который по качеству
сильно уступает нашим овощам. Ведь там
все выращено на гидропонике, а у нас - на
естественных грунтах. Вот и в прошлом году
продали овощи не очень выгодно, хотя стар-
товали от 14 гривен на огурцы и 25 гривен на
томаты. А потом цена упала до 8 гривен, -
сетует Геннадий Немчинов, - Но, несмотря
на это, балаганы – это наш семейный мини-
банк. А часть средств, полученных от реали-
зации овощей, направляем на дальнейшее
развитие  собственного агробизнеса».

Лариса Чайка 

ХОРОШИЙ ДОХОД С 20 СОТОК


