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ВІТАЄМО З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

Голова фермерського господарства "Відродження"
Іван Савович Ярмолюк людина відома не лише на
Дніпропетровщині, а й як лідер фермерського руху
всієї України. Розповідь про нього на сторінці 3 газети.
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Шановні товариші, співгромадяни, колеги � селяни!
Хочу розповісти історію про те, як на мене нахрапом "на�
їхали" можновладці Татарбунарського району, нахабно
забрали мій комбайн і вивезли у невідомому напрямку.
Сучасною мовою це називають "рейдерське захоплен�
ня" чужого майна. Мало того, на мене ж і кримінальну
справу завели, ніби то це я шахрайським шляхом заво�
лодів комбайном, який я склав власноручно!

Скажіть, будь ласка, як у нашій країні Україні можна
займатися сільським господарством, якщо фермера�од�
ноосібника обкладають з усіх сторін, як вовка червоними
прапорцями? Мало того, що податки непідйомні, землю у
простих людей  хочуть знову відібрати, сільськогосподар�
ська техніка коштує більше, ніж уся моя садиба, ще й діл�
ки�шахраї від цього мають неабиякий зиск. А потім дер�
жава продовжує на подібних справах гроші заробляти.  

Але про все хочу розповісти з самого початку. В 2009
році я придбав комбайн. Усно домовилися з постачальни�
ками, і комбайн привезли трейлером на моє поле. Цим
комбайном з мого поля в рахунок авансового платежу бу�
ло зібрано 32 тони ячменю. Це зерно і ще 40 тис. гривень
(тобто, половину заявленої вартості комбайна) забрали
представники фірми. Ніякі документи  не оформлялися.
Чому я був такий довірливий? Бо мені терміново потрібен
був комбайн для збирання врожаю! Але після того, як ті
люди з грошима і зерном поїхали, комбайн виявився неп�
ридатним для подальшого використання. Мені продали
купу металобрухту! Довелося його повністю переоблад�
нувати. Я звернувся в центр технічного огляду транспор�
тних засобів, щоб компетентні люди визначили дефекти і
склали дефектовочний акт. Після того, як я повністю пе�
реобладнав комбайн, довелося його легалізувати, бо на�
сувалися жнива 2010 року. Зважаючи на ту обставину, що
більше половини суми я за комбайн вже виплатив, та ще
більше вклав у придбання механізмів, апаратури та зап�
частин для цього комбінованого засобу виробництва, я
зважив за необхідне оформити на нього право власності.
Суд задовольнив мій позов визнати право власності на
новостворене майно. В рішенні суду, зокрема, повідом�
ляється, що позивач "вирішив придбати комбайн для
збирання врожаю зернових, але за відсутністю необхід�
них коштів змушений був зібрати його з технічних вузлів
та частин, які купляв у знайомих людей та виготовляв
власноручно. В результаті своєї праці та коштів він зібрав
комбайн для збирання зернових культур, який повністю
відповідає всім нормам та технічним характеристикам".
За мною в судовому порядку було визнано право влас�
ності, і це рішення ніхто не оскаржував.

Якби я знав, ЩО мені доведеться пережити, я б навіть
і не зв'язувався з тими шахраями, які привезли мені ста�
резний, 1967 року випуску іноземний комбайн, нелегаль�
но завезений на територію України. Цей комбайн ще не
встиг окупити себе, як до мене з'являються люди і вима�
гають погасити заборгованість. Але ж ми домовлялися,
що другу половину вартості я відшкодую після того, як за�
роблю хоч трохи грошей. А замість того, щоб заробляти,
я ще більше вклав коштів, практично створив інший аг�
регат, і оформив правовстановлюючі документи, бо хо�
тів все зробити по закону! Моя біда, а не вина полягає в
тому, що нинішні закони так стрімко змінюються, що їх не
те, що виконувати, а й навіть прочитувати немає змоги,
бо селянин не читанням законів займається, а тяжко пра�
цює на землі і біля техніки. Хіба ж це справедливо, коли
зненацька до тебе додому заходять міліціонери, роблять
обшук, забирають документи і при цьому навіть не дають
ознайомитися зі скаргою на мене! Не отримав я і акт об�
шуку. А потім приїхав кран, зачепив мого комбайна, пог�
рузив на платформу, і мою власність вивезли у невідомо�
му напрямку! А потім на мене завели кримінальну справу,
викликали в район до слідчого, який допитував мене за
відсутності адвоката. Далеко не кожен приватний зем�
левласник може дозволити собі таку розкіш, як утриму�
вання штатного юриста. Дай Боже, хоча б встигати утри�
мувати землю, доглядати за нею, своєчасно сіяти, оброб�
ляти і врожай збирати. І тут � така біда! Приїхали, зроби�
ли в хаті обшук, забрали всі оригінальні документи, які
стосувалися мого комбайну, дали постанову про пору�
шення проти мене кримінальної справи, підігнали кран і
забрали у мене комбайн. І на сьогоднішній день шах�
райство вже приписують мені! Я навіть не знаю, до кого
вже звертатися, де шукати справедливості? І де шукати
мій комбайн? У мене є відомості, що комбайн знаходить�
ся вже за межами району, хоча як речовий доказ мав би
зберігатися на місцевому штрафмайданчику.

Про цю біду я розповідаю для того, щоб попередити: 
Люди! Пильнуйте! Подібні історії відбуваються зараз по

всій Україні, і стосуються не окремо взятого фермера �
злочинні дії нинішньої влади стосуються кожного українця!
Ми маємо всі гуртом стати на захист наших законних прав.
Якщо необхідно � прийти разом до будинку, де відбуваєть�
ся неправедний суд, встати на захист одного фермера,
щоб вберегти від свавілля тисячі земляків. Бо сьогодні
забрали комбайн, завтра віднімуть землю, а післязавтра
змусять батрачити на власній землі на якогось шахрая.

В. А. Михайловський,
Татарбунарський район

СПОВІДЬ ПОСТРАЖДАЛОГО ФЕРМЕРА

Наявність фермерських господарств
на 1 липня 2011 року
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Україна

Автономна

Республіка Крим

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано�Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська
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Рівненська

Сумська
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Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

м. Київ

41488

1547

1697

713

3368

1557

746

1597

2299

563

1377

2451

1409

943

4561

5681

1668

553

722

764

1192

2385

1290

1126

781

488

10

4340,8

146,1

224,5

39,5

454,2

215,2

62,0

13,0

347,7

25,0

138,4

387,7

264,8

49,9

366,6

347,2

201,2

35,4

105,3

69,0

236,8

248,4

120,3

131,7

28,9

82,0

0,0

4220,2

140,0

220,5

36,9

449,4

203,7

59,2

11,8

340,5

23,6

133,5

384,4

249,9

45,9

361,5

339,6

198,2

31,3

100,4

67,4

232,2

239,3

117,0

129,7

26,1

78,2

0,0

104,6

94,5

132,3

55,4

134,9

138,2

83,1

8,2

151,3

44,4

100,5

158,2

187,9

53,0

80,4

61,1

120,6

63,9

145,8

90,3

198,7

104,1

93,3

117,0

37,0

168,1

0,0

101,7

90,5

129,9

51,7

133,4

130,8

79,3

7,4

148,1

41,9

96,9

156,8

177,4

48,7

79,3

59,8

118,8

56,6

139,0

88,2

194,8

100,4

90,7

115,2

33,4

160,3

0,0

41726

1561

1653

710

3346

1574

744

1609

2273

556

1402

2499

1436

1002

4568

5830

1650

574

737

771

1199

2393

1261

1124

772

472

10

4324,1

145,1

212,9

41,8

452,4

208,0

66,6

13,6

335,3

24,0

139,9

391,5

262,3

59,0

360,3

333,3

201,2

44,2

110,1

69,0

231,7

249,2

134,6

131,8

27,8

78,5

0,0

Шановні колеги і партнери!

Від імені компа�
нії "Хліб Інвестбуд"
та від себе особис�
то щиросердечно
вітаю Вас з профе�
сійним святом �
Днем працівників
сільського госпо�
дарства!

Цей день особ�
ливо значимий та
урочистий. Адже
вшановує  людей
невтомної праці,
невичерпної енер�
гії,  незламної вит�
римки та глибин�

ної відданості рідній землі. Вшановує усіх тих,
хто трудиться в аграрному виробництві, яке стає
локомотивом вітчизняної економіки і за яким
майбутнє заможної та процвітаючої України.

Сьогодні Ваш святковий настрій доповнюють
слова поваги і вдячності за вирощений для країни
щедрий урожай. Тож нехай і надалі благословенна
праця приносить радість і добробут Вам та Вашим
родинам. Нехай Ваша наполегливість, працелюб�
ність та життєва мудрість завжди долають всі
труднощі й незгоди. 

Щастя Вам, успіхів, міцного здоров'я, життєвої
наснаги та оптимізму! 

З глибокою повагою 
та найкращими святковими побажаннями
Генеральний директор ТОВ "Хліб Інвестбуд"
Роберт Бровді

Вітаємо наших колег з Днем народ�
ження та бажаємо міцного здоров'я,
успіхів у роботі, особистому житті та
сімейної злагоди: 

Миркевича Миколу Степановича, Прези�
дента АФЗУ;

Пелешкей Юлію Іванівну, голову Закарпат�
ської  АФЗ;

Українця Дмитра Павловича, голову Рів�
ненської АФЗ;

Гонтову Людмилу Павлівну, директора
Дніпропетровського відділення Укрдержфонду;

Тур Кристину Сергіївну, директора Крим�
ського відділення Укрдержфонду;

Пінязь Богдана Петровича, директора Тер�
нопільського відділення Укрдержфонду;

Дашавець Зіновія Петровича, директора
Івано�Франківського відділення Укрдержфонду;

Моркляник Василя Миколайовича, дирек�
тора Закарпатського відділення Укрдержфонду.

Рада АФЗУ
Дирекція УДФПФГ
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Сад ФГ "Відродження" у Хуторському зачаровує
розмаїттям кольорів і медових ароматів. Весною �
біла кипінь яблуневого цвітіння, восени � червоно�
бокі, жовті, зелені яблука, налиті полудневим сон�
цем, красуються на деревцях, які ростом не більш
трьох метрів. Яблука лежать на землі, під ворохом
золотого і вологого листя, наче грона винограду,
звисають з гілля і самі просяться до рук дбайливого
господаря, у якого добре серце, відкрите для краси
і добра. Мабуть, садівник Божою милостю й має бу�
ти таким � щедрим і щирим. Голова "Відродження",
депутат Дніпропетровської облради Іван Ярмолюк
із таких особистостей і таких господарів. Він добре
відомий далеко за межами не лише Петриківщині,
але й області, уособлюючи новаторство у вітчизня�
ному садівництві та рослинництві, масштаб і невга�
мовність завжди "заточеної" на успіх натури.  

Сади Івана Ярмолюка
Три десятиріччя  Іван Савович займається садівниц�

твом. Після 8 класу вступив до Ерастівського технікуму.
На лекціях по спеціальності, які проходили в саду, оста�
точно зрозумів, що не помилився з вибором життєвого
шляху, відчув радість від спілкування з природою, від тур�
боти про дерева.  Іван Савович й досі підтримує дружні
стосунки  з директором технікуму Василем Джмілем. Свій
перший сад І. Ярмолюк  заклав  ще в 1993 році, за  прий�
нятої тоді традиційною технологією. А це � роки напруже�
ної праці до першого урожаю. В світі вже давно відмови�
лися від подібного підходу.

� Побувавши в багатьох європейських країнах, � згадує
Іван Савович, � вивчивши тамтешній досвід, я відчув, що
треба починати все з нуля.  З 2003 року сади я закладаю за
інтенсивною технологією. Традиційне та інтенсивне садів�
ництво відрізняються одне від одного кардинально, почи�
наючи від способу посадки дерев, обрізки, інших техноло�
гічних тонкощів. При інтенсивній технології на гектарі ви�
саджується до 2�2,5 тисяч дерев, що починають плодоно�
сити в перший рік: навесні посадив, літом зробив обрізку
таким чином, щоб всі гілки отримували достатньо сонячно�
го тепла та світа, а восени � вже є врожай. При цьому й
якість продукції � відмінна, яблука насичені цукром, які на�
дають й смаку, й лежкості плодам.  Задача  садівника поля�
гає в тому, щоб в перший рік зібрати від 2 до 10  тон с гекта�
ра, на другий  � 10�20  тон, а на третій � не допустити вро�
жайності понад 30  тон, інакше дерева "підуть в ріст". 

Рік тому, при нашій зустрічі, як  заступник голови об�
ласної Асоціації фермерів та приватних землевласників,
голова ради директорів корпорації "Садвинпром Дніпро�
петровщини" Іван Ярмолюк зауважив, що розробив прог�
раму відродження і розвитку садівництва в Дніпропет�
ровській області і має намір наполегливо просувати її ре�
алізацію. Промайнув рік, і завітавши до "Відродження",
відчуваю, що так воно і є, господар марнослів'ям не грі�
шить. До слова, наша  цьогорічна зустріч все відкладала�
ся з тижня на тиждень: спочатку Іван Савович, як перемо�
жець обласної спартакіади депутатів різних рівнів, брав
участь у всеукраїнській, що проходила в Криму, а потім
займався закупівлею 112 тисяч яблуневих саджанців для
майбутнього саду. За розробленим проектом, фруктовий
сад розкинеться на 105 га (сьогодні � 20 га). Вже підго�
товлена ділянка землі � 50 га, прокладені труби для під�
земного поливу. Загалом у "Відродженні" розробили 4

перспективних проекти: інтенсивний сад, зрошення, ви�
рощування полуниці на чорній плівці, що створює ефект
мульчі на площі 4 га і будівництво потужного холодильни�
ка з регульованим газовим середовищем (РГС) для збе�
рігання 5000 тонн плодів і овочів, з он�лайн спостережен�
ням, сервісним супроводом із Голландії. Останній проект
найбільш витратний, тож фермерське господарство шу�
кає інвестора для його втілення. А потреба в реалізації за�
думки нагальна, адже без цього неможливо бути лідером
в садівницькій галузі, "вбудуватися" в налагоджену сис�
тему реалізації вирощеної продукції. Торговельним ме�
режам зручніше мати одного�двох великих постачальни�
ків, аніж кілька сотень дрібних. Та й потужним сільгосппід�
приємствам теж доцільніше мати впевнений ринок збуту,
великооптових покупців. Тільки втілення інвестиційних
проектів на кшталт вищезгаданого дозволить  запашним,
соковитим   українським яблукам витіснити з наших су�
пермаркетів іноземні продукти. 

Нові технології + у практиці
В  фермерському господарстві "Відродження" розви�

ваються  також рослинництво, плодово�ягідний напрямок,
овочівництво. Кілька десятків гектарів зайняті інтенсивни�
ми садами, кілька гектарів � середньопізніми сортами по�
луниці, діють три модулі � теплиці для ранніх сортів. Усьо�
го під улюблену багатьма ягоду будє відведено сівозміну в
20 га. Новітні технології дозволяють отримувати високі
врожаї всіх культур, треба лише раціонально, активно їх
втілювати. В цьому році господарство стало кращим в об�
ласті зі збирання ранніх зернових. Врожайність склала 48
ц/га, порадували землеробів і кукурудза � 100 ц/га, ріпак �
29 ц/га. Врожай вселяє оптимізм, є заділ на майбутнє. Ко�
ли стало зрозумілим, що цього року через несприятливу
погоду � лише град двічі випадав на сад, не варто очікува�
ти на гарний врожай яблук, в господарстві зробили ставку
на овочівництво і висадили моркву. Виросла чудовою,
мрія кухаря! За вбиранням коренеплодів журналісти й
застали жінок � Людмилу Гнатишак, Людмилу Капелюшну,
Ірину Соколенко та інших �  під керівництвом бригадира
Олексія Голубчикова. Його голова ФГ відрекомендував не
тільки як досвідченого овочівника і садовода, але і як тур�
ботливого батька 4 дітей. А інженера, розробника проекту
інтенсивного саду Миколу Вовкодава, недавнього ви�
пускника Аграрного університету, ми зустріли в майбут�
ньому саду, де він спостерігав за роботами по прокладан�
ню системи підземного зрошення. Микола, будучи сту�
дентом, проходив практику у "Відродженні" і зрозумів, що
саме тут він хотів би працювати й надалі. Спеціаліст пер�
спективний, роботящий, добрий господар � такі колективу
потрібні і швидко в ньому приживаються. До речі, студен�
том Агроуніверситету став і син Івана Савовича, Ярослав
Ярмолюк. Батько пишається тим, що син обрав таку сте�
зю � працювати на землі, в сільському господарстві. Уп�
равляючий Ігор Кушнір працює у "Відродженні" з моменту
розпаювання землі і створення фермерського господарс�
тва. Головний бухгалтер Антоніна Губочкина � з 2006�го
року. Це ті фахівці, без яких складно уявити сьогодні зла�
годжену команду ФГ "Відродження".  

Наприкінці нашого візиту до господарства Іван Саво�
вич попросив на сторінках газети висловити подяку
всьому колективу господарства за наполегливу працю,
підтримку і порозуміння. "Бажаю всім працівникам сіль�
ського господарства, трудівникам, завдяки яким земля

У ХУТОРСЬКОМУ ЯБЛУКА МЕДОВІ

Голова фермерського господарства "Відродження" Петриківського району
Дніпопетровської області Іван Ярмолюк, депутат обласної ради, благодійник і меценат

На перспективному суничному полі

Бригада Олексія Голубчикова
за збиранням урожаю моркви

Дорогу здолає той, хто йде, 
а успіх супроводжує активних і небайдужих

розквітає, успіхів, благополуччя, миру, злагоди і міцного здо�
ров'я, здійснення планів і мрій! Дорогу здолає той, хто йде, а ус�
піх супроводжує активних і небайдужих", � сказав І. Ярмолюк. 

Не можу  не сказати, що сам Іван Савович �  благодійник і ме�
ценат, чуйна, як сьогодні кажуть, соціально відповідальна люди�
на, він першим готовий прийти на допомогу. Постійно підтримує
соціальну сферу району, допомагає сільським радам, православ�
ним общинам, громадським організаціям. Людина щедра � ду�
шею, серцем, знає проблеми району, знає, як їх вирішити. Йому
хочеться допомогти всім, хто цього потребує, він розмірковує,
кому, виходячи з фінансових можливостей господарства, допо�
мога потрібна раніше: адже душа болить і за сільських дітей та
підлітків, яким немає чим корисним зайнятися на дозвіллі, й за
віру православну � хочеться відродити храми на селі, християн�
ські моральні основи виховання підростаючого покоління. Він
завжди ставить перед собою високу мету і намагається її досяг�
ти. Іван Ярмолюк � справжній патріот Петриківського району,
якій не просто серцем переймається його долею, а своїми доб�
рими справами покращує життя земляків.

Людмила Маслова,  обласна газета "Зоря"
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Несприятливі погодні умови ставлять 
під загрозу майбутній урожай зернових

Про це 11 листопада на всеукраїнській селекторній нараді повідо�
мив заступник міністра аграрної політики і продовольства України
Олександр Сень. 

За даними Олександра Сеня, у країні озимі посіви через погодні не�
гаразди зійшли лише на сімдесяти відсотках засіяних площ. При цьому
третина всієї озимини, що зійшла, знаходиться у слабкому та зріджено�
му стані. А у деяких центральних регіонах взагалі зійшло не більше по�
ловини посіяної озимини. "Це свідчить про те, що навесні, скоріш за
все, пересіватимемо значні площі, � зауважив заступник міністра � Про�
шу в регіонах бути готовими до такого перебігу подій". 

Натомість, ситуація у Чернігівській області зі станом озимих куль�
тур задовільна: в регіоні зійшло сто відсотків посіяної озимини, при
цьому понад вісімдесят відсотків сходів знаходяться у доброму та за�
довільному стані. "Але все одно ми маємо пильно стежити за вегета�
цією та зимівлею озимих культур: здійснювати моніторинг та тримати
зворотній зв'язок, � підкреслив заступник голови облдержадміністра�
ції Олександр Шанойло. � "Адже стовідсотково бути впевненими, що
погодні умови нас не підведуть, ми не можемо". 

Чернігівська ОДА

Урожай зернових в Україні збільшено 
до 55,5 млн. тонн

Останні дані по збиранню пізніх зернових культур в Україні в 2011
році дозволяють збільшити прогноз загального урожаю зернових до
55,5 млн. тонн. Агентство ААА в рамках корекції свого прогнозу на
10.11.2011 збільшило урожай кукурудзи до 20,4 млн. тонн і урожай ри�
су до 182 тисяч тонн. Це на 68,5% і 22,7% відповідно більше об'ємів ми�
нулого року.

Також збільшений загальний урожай олійних культур � до 13,5 млн.
тонн або на 28,6% більше об'ємів минулого року. З нього на соняшник
припадає 9,6 млн. тонн (на 30% більше 2010 року), на сою � 2,5 млн.
тонн (на 49% більше 2010 року) і лише урожай рапсу цього року змен�
шився до 1,44 млн. тонн (на 1,7% менше 2010 року).

В цілому на зернові ціни прямий вплив робить світовий ринок, на
олійні � світові ціни на соняшникову олію, а на цукрові ціни � внутрішній
вжиток. Окрім цін на цукор, останні товарні групи (зерно і олійні) пока�
жуть усереднено упевнену прибутковість для виробників і переробників.

За інформацією Агентства ААА

Аналіз ринку зернових
Міжнародна зернова рада, що знаходиться в Лондоні, підвищує

свої прогнози врожаю сезону 2011/12. Перш за все, завдяки рекор�
дному врожаю в Причорноморському регіоні, виробництво пшениці
вище, ніж очікувалось кілька місяців тому. Світове виробництво пше�
ниці вище,ніж її споживання.

Таким чином, світові запаси пшениці знову зростають. Крім того,
прогнозується підвищення виробництва кукурудзи. Хоча, існує невиз�
наченість з приводу врожаю кукурудзи в Східній Європі. Прогнози вро�
жаю в Україні на сьогодні неточні (між 17 та 22 млн т). Пропозиція ячме�
ню залишається низькою. На світовому ринку сьогодні домінує росій�
ський та український експорт зернових. Ймовірно, ситуація не змінить�
ся аж до весни 2012 року.

Враховуючи нинішню посуху в Україні, наступного року, ймовірно,
буде низький врожай озимих зернових. Ціни на пшеницю та ячмінь в
Україні лишаються на рівні минулого тижня, тоді як ціни на кукурудзу
трішки падають.

ZernoUA.info

Назарбаєв: Казахстан зіткнувся з кризою 
перевиробництва зерна

Казахстан повинен скоротити площу зернових удвічі, при цьому під�
вищивши врожайність, вважає президент республіки Нурсултан Назар�
баєв. "Давайте відверто скажемо, 30 млн тон урожаю � це перемога,
щастя, успіх. Але ми зіткнулися з кризою перевиробництва. У нас зараз
питання � куди дівати цю пшеницю? Наші внутрішні потреби � 7 млн.и
тонн, ще 7 млн. тонн купують наші сусіди. А щоб привезти нашу пшени�
цю до Прибалтики або через Чорне море ми субсидуємо по 40 доларів
за тонну. Що ж ми робимо? Ми платимо за те, що виробили в збиток со�
бі?", � сказав він на республіканському форумі АПК в  Астані.

У цій ситуації президент вважає за необхідне "зайві посівні площі
оптимізувати, розширити площі під кормові, круп'яні, боби і маслянич�
ні культури, овочівництво".

"Шапкозакиданням не потрібно займатися. Треба разом з аграрі�
ями поглянути, де є родючі землі, де є техніка � туди давати інвестиції
і вивести врожайність з гектара не менше ніж 20 центнерів. Тоді з 10
млн га ми отримуватимемо 20 млн тонн", � сказав глава держави в
зв'язку з цим.

"Цю кардинальну роботу необхідно прорахувати і зробити", � під�
креслив він, доручивши уряду "розробити для фермерів стимулюючі
механізми, які б забезпечили диверсифікацію посівних площ".

Президент також доручив уряду і акимам областей провести "ре�
тельну інвентаризацію всіх земель, визначити їх потенціал для введен�
ня в сільськогосподарський обіг". "В кожного регіону має бути план по
диверсифікації земель", � підсумував Н.Назарбаєв. 

Інтерфакс�Казахстан

Вітання генерального директора Лавринчука О.В. 
та колективу ДП "Державна продовольчо�зернова 
корпорація України" з нагоди Дня працівників 

сільського господарства

Дорогі друзі, працівники та ветерани агропромислового комплексу!
Вітаємо вас з професійним святом � Днем працівників сільського господарства, що увінчує напру�

жений, сповнений клопотами хліборобський рік. Саме він переконливо доводить спроможність і вмін�
ня трудівників села гідно виходити зі складних, почасти непередбачуваних ситуацій.

Нам відомо, як нелегко сьогодні працювати на землі. Але лише завдяки вашій наполегливій праці
та умілому господарюванню досягнення в сільському господарстві стають загальновизнаними. Наро�
щування обсягів виробництва зерна, іншої продукції поєднуються з поступовим підвищенням їх кон�
курентоспроможності, безперебійним задоволенням потреб харчової і переробної промисловості у
сировині, утворенням сталого експортного потенціалу держави. 

Це завдяки сільським трудівникам полиці наших магазинів все більше і більше наповнюються ви�
сокоякісними українськими продуктами, а в кожній українській оселі є і хліб, і до хліба. Значний вне�
сок в ефективний розвиток сільського господарства вносять підприємства переробної галузі, які з
року в рік вдосконалюють технології виробництва, нових успіхів добиваються українські фермери.

Але для повного відродження села треба ще багато зробити. Серед пріоритетів державної політи�
ки � створення сучасної і дієздатної інфраструктури агропромислового комплексу, забезпечення на�
лежних умов для достойного життя селян, підвищення рентабельності виробництва і переробки сіль�
госппродукції за рахунок комплексної модернізації в галузі, створення нових робочих місць.

Нехай не переводиться селянський рід на українській землі, а праця відданих їй трударів буде на�
лежно поцінованою. Велика подяка вам за любов до землі, терпіння і витримку. 

Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви, хай втілюються в життя ваші плани,
задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення добро�
буту всього українського народу. Хай обходять вас стороною природні стихії, а ваші родини живуть у
сімейному затишку, щасті та благополуччі!

Генеральний директор ДПЗКУ Лавринчук О.В.

ДП "Державна продовольчо�зернова корпорація 
України" виконала завдання по прийманню збіжжя 
нового врожаю на 70% від загального річного плану

З початку 2011�2012 маркетингового року (липень�листопад) ДП "Державна продовольчо�
зернова корпорація України" виконала завдання по прийманню збіжжя нового врожаю на понад
70% від загального річного плану. Про це повідомив генеральний директор державного підпри�
ємства Олександр Лавринчук, коментуючи виконання планів підприємством по заготівлі зерна на
2011�2012 маркетинговий рік.

Зокрема він зазначив, що "станом на 10.11.2011 р. на заготівельні філії надійшло понад 2 млн.
тонн зерна, що на 762 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого року. За цей же час че�
рез портові елеватори відвантажено 355,7 тис. тонн зерна (в минулому � 259,8 тис. тонн)".

За його словами, найбільше відзначилися 9 філій корпорації � Савинський, Сахновщинський
елеватор, Харківський та Ізюмський КХП (Харківська область), Роївський елеватор (Донецька об�
ласть), Білокриницький КХП (Херсонська область), Старокостянтинівський елеватор (Хмель�
ницька область), Ічнянське ХПП (Чернігівська область), Тернопільський КХП.

Крім того, генеральний директор ДП "Державна продовольчо�зернова корпорація України"
Олександр Лавринчук повідомив, що на землях, орендованих корпорацією, у цьому році зібра�
но понад 21 тис. тонн ранніх зернових. Зокрема, озимої пшениці зібрано 19 817, 44 тонн з пло�
щі 3 714,61 га; ярого ячменю � 1 587 тонн з площі 405 га.

Більша половина урожаю � продовольче зерно. Найкращий урожай одержано на полях філії
"Великолепетиський елеватор" (Херсонська область), де озимої пшениці намолочено 61 ц/га, а
ярого ячменю 44 ц/га

Крім того, соняшнику намолочено 5 247, 9 тонн з площі 2 703,1 га.; кукурудзи зібрано з пло�
щі 175,7 га.

Можна підвести підсумки осінньої посівної. Озимої пшениці під урожай 2012 року посіяно на
площі 3 004,3 га; озимого ячменю � 42 га.

Нагадаємо, що загальна робоча місткість 44 підрозділів�філій ДП "Державна продовольчо�
зернова корпорація України" складає 3 461 тис. тонн, у тому числі сумарні потужності з перевал�
ки на експорт Одеського та Миколаївського портів � 2 380 тис. тонн зернових вантажів на рік

На 2011�2012 маркетинговий рік корпорація планує заготовити понад 3 000 тис. тонн (90% єм�
костей) зерна в цілому, та здійснити перевалку зерна через портові елеватори � 2 210 тис. тонн.

Прес�служба ДП "Державна продовольчо�зернова корпорація України"
тел. (044) 206 15 17,   pressa@pzcu.gov.ua.,   www.pzcu.gov.ua  



№ 21 (270)

1�15  ЛИСТОПАДА  2011  року 5

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 050�27�58�700, 098�327�55�51 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

Минулого тижня, заступник нчальника Головного управ�
ління Держкомзему у Київській області Віталій Степанюк
провів зустріч з журналістами аграрниками для висвітлення
проблем та напрямків роботи відомства. Його відповіді на за�
питання журналістів  в нашому матеріалі.

Інформаційна довідка.
Із загальної кількості земель пристоличної області 1793,6 тис.

гектарів � землі сільськогосподарського призначення. Право на
земельний пай в області набули 321,658 тис  громадян, з яких
майже 98,4% замінили їх на державні акти. 

Спеціалістами територіальних органів Держкомзему в Київській
області  на сьогодні видано 32227 державних актів на право власності
на землю з 49001 підготовленого до видачі. Зокрема лише протягом
останнього тижня громадянам області видано 2750 державних актів.
Залишилося видати 6274 державні акти ( заборговані і поточні). 

Чи дійсні акти на земельні ділянки, які видавалися раніше?
Варто зазначити, що державні акти на право власності на землю,

які видавали раніше, і надалі лишатимуться дійсними. 
З 2013 року державні акти на право власності на землю видавати�

ме Держреєстр Мін'юсту, але я хочу заспокоїти всіх: усі державні акти,
які нині на руках у людей, будуть дійсними завжди. Найголовніше �
ввести його в єдину базу автоматизованого земельного кадастру. 

Ваша загальна думка про проект закону "Про ринок землі?
Закон соціально направлений на підтримку селянина, фермера, а

не великого агробізнесу. Спекуляція на ринку землі � буде виключена.
При перепродажу ділянки у перший же рік після придбання державне
мито складе 100 відсотків  від нормативної оцінки, а це � близько 20
тис. гривень за гектар. Отже, при  перепродажу паю, середній розмір
якого  становить  чотири гектари, торговцю землею доведеться  спла�
тити  80 тис. гривень митних зборів.  Спекулювати землею стане вкрай
невигідно � запроваджені диференційовані ставки державного мита
при перепродажу земель у перші 5 � 10 років зведуть нанівець спеку�
ляції земельними ділянками сільськогосподарського призначення. 

Законодавством  встановлено кваліфікаційні вимоги до покупців
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що дасть
змогу забезпечити концентрацію земель у власності безпосередніх
виробників сільськогосподарської продукції. Отже, придбати зе�
мельні ділянки зможуть лише громадяни України, фермерські госпо�
дарства, а також держава та територіальні громади.

Зважаючи на те, що вітчизняні сільськогосподарські товарови�
робники будуть не спроможні у найближчі 5�7 років на рівних конку�
рувати з іноземним капіталом, права купувати землі сільськогоспо�
дарського призначення іноземці не матимуть. Обмеження участі іно�
земного капіталу у придбанні земель сільгосппризначення, в тому
числі завдяки забороні на придбання земель юридичними особами,
гарантуватиме Україні продовольчу безпеку як надзвичайно  важли�
ву складової національного суверенітету

В разі запровадження ринку землі, щоб ви порадили
власникам земельніх паїв?

Земля дорожчатиме з кожним роком, тому зараз не потрібно
поспішати з її продажем. Селянам краще не продавати землю, а зда�
вати в оренду або обробляти самостійно, тобто до того часу, доки на
неї не сформується реальна ціна. 

Варто укладати договори емфітевзису, що дасть змогу отрима�
ти наперед орендну плату. Але земля при цьому залишатиметься у
власника. Навіть у разі його смерті вона перейде у спадок дітям. А
якщо хтось прагне мати землю у власності, а інший � продати, то
можна укласти договір ренти і протягом 10 � 15 років частинами
одержувати плату за ділянку.  

Ринкова вартість землі спершу буде невисокою, але постійно
зростатиме. Сьогодні селяни отримують мізерну орендну плату, яка
приблизно у 10�15 разів менше, ніж, наприклад,  у Німеччині. Орендна
плата нині становить 3 відсотки від її нормативної оцінки. У середньо�
му по Україні це 330 гривень за зданий в оренду гектар ріллі. З 1 січня
2012 року вартість оренди в країні зросте в 1,76 рази. Отже, орендо�
давець отримуватиме, приміром, за 5 гектарів до 3 тис. грн. на рік. 

Вартість оренди після скасування мораторію на продаж поступо�
во наближатиметься до середніх європейських показників. 

У цьому випадку порада  кожному добре подумати, перш ніж на�
завжди розлучатися зі своїм земельним паєм.

Наскільки захищено право власності на землю?
Варто звернути увагу на одну неточність, яка вже узвичаїлася в

земельній термінології. Треба говорити не про ринок сільгоспу�
гідь, бо не земельні ділянки купуються і продаються, а лише
права на них. Адже продавати землю � це не одне і те ж, що прода�
вати іншу рухому чи нерухому річ. На право приватної власності на
землю у всіх цивілізованих країнах накладені обмеження, виходячи
з інтересів суспільства чи територіальних громад. Ми також маємо
словом закону сказати власнику землі про те, що він повинен вико�
ристовувати її саме так, а не інакше. 

Пристолична область найбільш проблематична в плані
сільськогосподарського виробництва. Як складаються взаємо�
відносини власників земельних паїв з агровиробниками?

Площа розпайованих сільськогосподарських угідь в області ста�
новить 1039,623 тис. гектарів, середній розмір земельної частки 3,2
гектара при середній вартості гектара ріллі 12,147   тис. гривень.

На Київщині сільськогосподарські агровиробники уклали 232,5
тисяч договорів оренди із власниками земельних паїв на площі
733, 17 тисяч га. 

Із їх числа � 131 280 тисяч договорів оренди на площі 424 тисяч
гектарів укладено з пенсіонерами. Більшу частину договорів укла�
дено терміном на: 1�3 роки � 25051, 4�5 років � 158381, 6�10 років �
38 539  та  10 років і більше � 10 558 договорів. 

Середній розмір орендної плати на рік становить 321,9 грн. за
один гектар. Загальна сума виплат за оренду земельних часток (па�
їв) згідно з укладеними договорами на 2011 рік � 235989,4 тис. грн.,
в тому числі селянам�пенсіонерам � 76702, 62 тис. грн..

Фактично виплачено за оренду земельних ділянок 113324,9
тис. грн., або 48%.

Як стверджують експерти, якщо за кордоном орендна плата за
землю становить 10�15 відсотків, то у нас � лише 1,5�3 відсотки. 

Не досягнуто також найменшого поступу в збереженні родю�
чості грунтів. Рік у рік зменшується вміст гумусу. Бо деякі орендарі не
дотримуються сівозмін, сіють соняшник по соняшнику, кукурудзу по
кукурудзі, дуже мало вносять органіки та міндобрив. 

Аграрії отримують 79% своїх прибутків за рахунок природної ро�
дючості землі і лише 21% � як результат застосування технологій. От�
же, беруть від землі значно більше, ніж їй дають. Це відбувається то�
му, що в угоди оренди не вносяться пункти, які зобов'язували б
орендаря виконувати заходи щодо збереження землі,

Які роботи здійснюються по проведенню розмежування
земель державної та комунальної власності у межах насе�
лених пунктів?

На розмежування земель державної та комунальної власності у
межах населених пунктів у 2011 році необхідно 92,43 тис. гривень.

Всього на території Київщини розмежуванню підлягають 1516,29
тис. га земель. Наразі проекти землеустрою щодо розмежування зе�
мель державної та комунальної власності розроблені для 2�х населе�
них пунктів. Це трохи більше ніж 3 тис. га земель або 1,98 % від не�
обхідної кількості. На ці роботи витрачено понад 200 тис. гривень.
Більша частина з них � кошти з місцевих бюджетів. 

Рішення про розмежування земель державної та комунальної
власності в межах адміністративних одиниць прийняті на загальну
площу близько 373 тис. га у 207 населених пунктах регіону. У перелі�
ку  � 5 міст, 1 селище та 201 село у різних районах області.  

На виконання Регіональної програми, в частині розмежування
земель державної та комунальної власності, необхідно 12684
тис.грн., з них: 9685 тис. грн. з місцевих бюджетів та 2999 тис. грн. з
обласного бюджету. 

На початок жовтня 2011 року на Київщині органами місцевого са�
моврядування та органами виконавчої влади прийнято 264 рішення
про розмежування земель державної та комунальної власності на
площі 369,2 тис. га. 

Основні причини, що стримують проведення цього виду робіт є
незацікавленість як органів місцевого самоврядування, місцевих
державних адміністрацій у проведенні розмежування земель, так і
невідповідність деяких положень закону  "Про розмежування земель
державної та комунальної власності" та Земельного кодексу України.

Чи ведуться роботи по оновленню нормативно�грошової
оцінки земель?

Землевпорядники Київщини закінчили оновлення нормативно�
грошової оцінки земель 1184 населених пунктів області площею по�
над 403,5 тис. га. Необхідність її оновлення обумовлена тим, що та�
ка оцінка  виконувалася у 1996�1998 роках, а згідно чинного законо�
давства ці розрахунки вже застарілі. 

Тепер від операцій з землею надходження до місцевих бюджетів
збільшаться у 3�5 разів.

За рахунок місцевих бюджетів нормативна грошова оцінка зе�
мель населених пунктів  виконана у Бориспільському, Броварсько�
му, Вишгородському, Києво�Святошинському районах, містах Бе�
резань, Бориспіль, Бровари, Буча, Ірпінь, Переяслав�Хмельниць�
кий, Ржищів, Фастів.  

Зараз на виконання Регіональної програми освоєння земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення
відповідних угідь, охорони земель, проведення нормативно�грошо�
вої оцінки земель виділено 20 млн. 838 тис грн.  від  відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Чи влаштовує ваших фахівців нормативна база грошової
оцінки землі?

Держземагентство пропонує внести зміни до Методики норма�
тивної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
і населених пунктів. 

Зокрема, пропонується для врахуванні змін у рентному доході,
який створюється при виробництві зернових культур, до показників
нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня
1995 року (з урахуванням індексації) застосовувати коефіцієнт 1,756.  

Фахівці пропонують також встановити, що нормативна грошова
оцінка гектара ріллі окремої земельної ділянки станом на 1 липня
1995 року застосовується з коефіцієнтом 1,756. 

У свідомості пересічного громадянина отримання земель�
ного акту пов'язано з корупцією та волокитою. Що ваше ві�
домство робить для наведення порядку та прискорення роботи?

Питання боротьби з корупцією в земельній сфері і видача дер�
жавних актів � одні з ключових у роботі Головного управління. 

У липні цього року вступили в силу закони "Про засади запобіган�
ня і протидії корупції" та "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення".
Ці закони ніхто не скасовував.  

Громадяни мають законне право отримати послугу у сфері земель�
них відносин і вимагати за це хабара � недопустимо. Це порушення за�
кону має бути припинено. Хабар, як явище у нашій сфері, має бути ви�
корінене. З усіма, хто не зможе працювати чесно, доведеться попро�
щатися. А ті, хто з метою особистого збагачення заважатимуть прове�
денню земельної реформи, залишаться не лише без посад і власного
майна, а й у місцях, які надовго позбавлять їх бажання власної наживи.

Матеріал підготував М. Данкевич

ДЕРЖКОМЗЕМ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ОСНОВНА
МЕТА � УПОРЯДКУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Київщина:
фермери столичного 
регіону свідомі того,
що цивілізований ринок
землі � це вимога часу

Проект закону України "Про ринок земель"
спрямований передусім на підтримку селян,
на розвиток інфраструктури села, � зазначив у
вступному слові на семінарі з керівниками
асоціацій фермерів та приватних землевлас�
ників, головами фермерських господарств
столичного регіону начальник Головного уп�
равління Держкомзему у Київській області
Сергій Гущик. Він підкреслив, що настав час
легалізувати ринок, який, по суті, існує, і при�
пинити тіньовий розпродаж земель. 

Заступник начальника Головного управ�
ління Марія Маноха зосередила увагу присут�
ніх на ключових положеннях законопроекту,
детально роз'яснила їх зміст.

У ході дискусії учасники заходу надали
пропозиції до проекту закону. Зокрема,
фермери наполягають на встановленні нор�
ми, за якої орендар, котрий обробляє землю
понад 7 років, отримав би першочергове
право на її викуп. Також висловлювалися
пропозиції надати громадянам право розпо�
рядження землями навколо сільських рад,
передавати у власність одній особі не більше
50 га земель сільськогосподарського приз�
начення. Крім того, учасники семінару ак�
центували увагу на запровадженні держав�
ної програми розвитку сільських територій
та встановленні чітких норм відповідальності
у Кримінальному кодексі за порушення зако�
ну "Про ринок земель".

Керівники асоціацій фермерів та приват�
них землевласників, голів фермерських гос�
подарств Київщини висловилися за те, щоб
питання запровадження ринку земель сіль�
ськогосподарського призначення визначити
на всенародному референдумі. 

У роботі семінару взяли участь перший
заступник начальника Головного управління
агропромислового розвитку Оллдержадмініс�
трації Сергій Личак та голова Асоціації "Зе�
мельна спілка України" Анатолій Вовк.

Прес�служба ГУ Держкомзему 
у Київській області

За порушення 
вимог земельного 

законодавства 
до відповідальності 

притягнуто 
175 порушників

За три квартали цього року Головним уп�
равлінням Держкомзему у Київській області
проведено 950 перевірок дотримання вимог
земельного законодавства. У їх ході виявле�
но 563 порушення вимог земельного законо�
давства на площі 4519 га. Найбільше пору�
шень виявлено у Богуславському та Сквир�
ському районах, по 62 в кожному, Миронів�
ському � 34 та Білоцерківському � 55. За ре�
зультатами виявлених порушень видано 445
приписів  на їх усунення, складено 207 про�
токолів про адміністративні правопорушен�
ня, притягнуто до адміністративної відпові�
дальності 175 порушників, яких зобов'язано
сплатити штраф на загальну суму  48 тис.
542 грн. ( з них сплачено 92 штрафи  на суму
22 тис. 119 грн). 

Найбільш характерні порушення � вико�
ристання земельних ділянок без правовста�
новлюючих документів, передбачених ст. 126
Земельного кодексу України та самовільне
зайняття земельних ділянок. Найбільше по�
рушень виявлено на землях житлової та гро�
мадської забудови � 287 на площі 232 га., та
на землях сільськогосподарського призна�
чення � 181 порушення на площі 3606 га. 

Прес�служба ГУ Держкомзему 
у Київській області
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Науковий Центр Академії Інженерних Наук України  разом з підрозділами Української  Акаде�
мії аграрних наук розробили технологію світового сучасного рівня годування тварин зволоженим
ферментованим кормом �  гомогенною кормовою суспензією (г.к. с.) з суміші зернових.  

За рахунок спеціальної конструкції агрегату та виходу фіксованого розміру фракцій зерна 0.5…1.4мм,
яке є найкращим для травної системи свиней, та 0.8…2.0мм для ВРХ, одержуємо високоефективні фер�
ментовані, збагачені протеїном  корми, де збільшено утримання в тілі тварин азоту на 30%, кальцію на 12%,
фосфору на 6.4%, маг�нію на 4%, та зменшено  їх вихід у гної та сечі тварин, що забезпечило  перетрав�

ність сирого протеїну на 12.3%, сирої клітковини  на 14.4% вище, ніж при годуванні сухими та екструдова�
ними кормами і значно збільшило добовий приріст живої маси тварин та покращило їх стан здоров'я.

Отримані зволожені корми із зернової суміші та комбікормів в кормоагрегатах серії АКГСМ "Мрія" у
процесі переробки дають ферментований корм � гомогенну кормову суспензію (гкс).

В даному процесі ферменти  виступають каталізаторами процесу розпаду корму на амінокисло�
ти, що сприяє   швидкому  засвоєнню  корму, і як результат, зменшення виділення гною у свиней � до
44%, у ВРХ � до 20�25%.

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ КОРМИ � ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ М'ЯСО НОВИНКА

НОВІТНЯ, ВИСОКО�ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ШВИДКІСНОЇ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ТА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

КОРМОАГРЕГАТИ СЕРІЇ  АКГСМ "МРІЯ"  НОВОГО ПОКОЛІННЯ ВИРІШАТЬ ВАШІ ПРОБЛЕМИ
По загальним даним: По технічним даним: По економічним даним:

Свині ВРХ

� Підвищать живу масу  тварин  в1,3�1,5 рази;
� Заощадять  до 20% кормів  ;
� Заощадять  до 30% енергоресурсів;
� Лікувальні дії корму (ферментаційні процеси);
� Збереження свиноматок та збільшення опоросів до
2.3 рази за рік;
� Зменшення виділення гною у ВРХ до 25%,  у свиней
� на 44%,  що на 50% вирішує проблему навозовід�
ведення.

� Економія електроенергії � до 30%; 
� Компактність розміщення; 
� Простота в обслуговуванні;
� Заміна дорогого, технічно складного обладнання
кормоцехів;
� Заміна 4�х агрегатів: зернодробарки, змішувача,
кормозапарника, механізму роздачі корму (тобто чо�
тири в одному);
� Збільшений моторесурс довговічності.

� Витрати  ферментованого корму  на 1 кг живої  ма�
си � 2.4 � 2.8 кг;
� Витрати кормоодиниць на 1 кг живої маси � 3.0 � 3.2;
� Досягнення живої маси свиней 100 кг за 5.5 � 5.8
міс. при витратах 240�250кг зернової суміші;
� Собівартість 1 кг живої маси �   3.5 � 4.0грн.;
� Зниження собівартості до 40%;
� Рентабельність до 80%.

� Середньодобовий приріст живої маси � 950� 1000г

(збільшення на 17%);

� Витрати кормоодиниць на 1 кг  живої маси � 8.9 �9.1;

� Собівартість 1 кг живої маси �  4.0 � 4.5грн.;

� Підвищення надоїв молока до 20%;

� Зменшення  ускладнень після отелення;

� Рентабельність  � 25�30%.

АКГСМ� 04А             АКГСМ� 04;�04М;03;�03М                         АКГСМ�05А                                       АКГСМ�05 М                            АКГСМ�01;�01М                     Кормороздавач V =170 л

ЗАМІНЮЮТЬ КОРМОЦЕХИ, ВИКОНУЮЧИ ОДНОЧАСНО В ОДНОМУ АГРЕГАТІ 4 ОПЕРАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕРМІН ОКУПНОСТІ :
АКГСМ�04А АКГСМ�04;03М АКГСМ�05А АКГСМ�05М АКГСМ�01;01М

Продуктивність, кг/годину  75 100;  200 300 500 1000; 1200

Потужність двигуна, кВт 1.1 2.2;  4.0 4.0 5.5 18.5;  22.0

Займана площа, м2 0.2 0.5 0.6 0.8 3.0

Підігрів корму,  до 0С 25�27 25�27 25�27 25�27 25�27

К�ть голів на обслуговуванні
�  свиней
�  ВРХ

15�20
5�10

40; до100
10 � 50

до 200
100

до 300
100

150�700; 1000
200;  300

Окупність агрегатів , днів до 20 дн. до 30 дн. до 20 дн. до 15 дн.

Ми пропонуємо одну з найкращих, на сьогоднішній день, в світі технологій годування свиней, ВРХ
та телят ферментованим кормом � гомогенною кормовою суспензією, яка на 01.11.2011р.  працює
майже у 2800 господарствах України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

Позитивні результати одержано при домішуванні 30% гомогенної кормової суспензії до основних
кормів на відгодівлі  телят та ВРХ, що збільшило середньодобовий приріст живої маси тварин на 17%, на�
дої до 20%,  жирність молока на 18% особливо  в  осінній,  зимовий та ранньовесняний  періоди.

Гарантія � 12 місяців.  Термін експлуатації до капітального ремонту � 5 років.  Післягарантійне обслуговування.  Забезпечення жорнами, запчастинами.

Адреса прямого виробника кормоагрегатів АКГСМ "Мрія"
74900, Херсонська область,  м. Нова Каховка , вул. М. Букіна, 52.   т/ф (05549) 7�08�88, 7�08�01.  e.mail: mriya�08@mail.ru.   сайт:  www. agrokorm.info

Чим закушувати горілку. 
Горілка � національний український напій. Під за�

кусон до неї йдуть холодець, сало, оселедець з від�
вареною картоплею, чорна і червона ікра, солоні
огірки, мариновані помідори та грибочки, квашена
капуста та інше � за смаком споживають.

Чим закушувати коньяк.
Коньяк � національний французький напій. Його

добре закушувати часточкою лимона або шматочком
твердого сиру. Часточку лимона можна злегка приси�

пати цукровою пудрою і меленою кавою. Таку закуску
до коньяку придумав цар Микола II, тому вона стала
називатися "ніколашкой". У класичному варіанті коньяк
в закусці не потребує.

Чим закушувати віскі. 
Віскі � національний шотландсько�ірландський на�

пій. У Шотландії віскі наливають у товстий келих і роз�
бавляють содової (у нас можна замінити сильно газо�
ваною водою). В Ірландії віскі п'ють нерозбавленим
(зауважте, це слово чоловічого роду), закушуючи коп�
ченою рибою, дичиною і устрицями. У Росії віскі п'ють
обома способами, однак воліють все ж закушувати.

Чим закушувати джин.
Джин � чисто англійська ялівцева горілка. Джин з

тоніком � улюблений коктейль наших дам. Його, звіс�
но, п'ють не закушуючи. Якщо джин пити чистим, то
закушувати треба оливками, лимоном та маринова�
ною цибулею.

Чим закушувати граппу.
Граппа � національний італійський напій, а нас�

правді � проста виноградна горілка. До неї в якості
закуски підходять м'ясні страви і, звичайно, виног�
рад і оливки.

Чим закушувати раки.
Раки � національний турецький напій, а насправді

� анісова горілка з великою концентрацією анісу. Її в
чистому вигляді не п'ють. Або розбавляють водою у
високому вузькому стакані, і тоді напій набуває мо�
лочного відтінку, який турки називають aslan suyu
(молоко левиці), або кладуть в нього шматки льоду.
П'ють раки маленькими ковтками, а закушують
бринзою, оливками або скибочкою ароматної дині. У
Болгарії є схожий з раки алкогольний напій, назива�
ється мастика.

Чим закушувати саке.
Саке � національний японський напій, який пода�

ють в підігрітому вигляді. Закушують суші і, вибачте
за тавтологію, сушеними кальмарами.

Чим закушувати текілу.
Текіла � національний мексиканський напій. Тра�

диційно пити і закушувати його слід таким чином:
лизнути сіль на краю келиха, випити напій одним ков�
тком і закусити тут же прилаштованоюї часточкою
лайма. Сіль і лайм деякі любителі текіли замінюють на
корицю і апельсин.

Чим закушувати ром.
Ром � національний напій країн Карибського басей�

ну, п'ють зазвичай без закуски. Найчастіше ром йде на
приготування різних коктейлів.

Чим закушувати чачу.
Чача � грузинський національний напій. Відомий у

нас як виноградний спирт. Раз спирт, то і закушувати
треба, як російську горілку.

Чим закушувати лікери.
Бехеровка � національний чеський лікер великої

фортеці. Його п'ють, не закушуючи, в чистому вигляді,
а також додають у каву або чай. 

Самбука � національний італійський анісовий лікер.
Його розбавляють водою або п'ють з льодом, так само,
як і раки, але не закушуючи, якщо закускою не вважати
пару�трійку кавових зерен, кинутих на дно келиха. 

В загальному плані закуска до лікерів підбира�
ється відповідно до їх смаку. Приміром, до вишне�
вого підійдуть зацукровані вишні, а до ванільного �
ванільне печиво.

Чим закушувати вина.
До білого вина в якості закуски йдуть морепродук�

ти, копчена риба, та й риба в будь�якому іншому вигля�
ді, м'ясо птиці та фрукти.

До червоного вина підходить будь�яке червоне
м'ясо, особливо баранина, жирна запечена птиця,
телятина і твердий сир.

До вермуту в якості закуски подайте смажені горіш�
ки або фрукти.

І, нарешті, королева святкового столу � пляшка
шампанського.

Чим закушувати шампанське.
Кращою закускою до шампанського вважається

чорна або червона ікра, морепродукти, біле м'ясо,
сир, фрукти та морозиво. 

Хто не любить св'ято?  Запасливі господа�
рі напередодні забивають холодильники їс�
тівними припасами і алкоголем. Але постає
питання � чим закушувати алкогольні напої?
Звичайно, і шампанське можна вінегретом
або оселедчиком, але хотілося б дати пра�
вильні, науково обгрунтовані і перевірені
практикою рекомендації. Отже, почнемо з
міцних алкогольних напоїв.

ЧИМ ЗАКУШУВАТИ АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ?
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Сегодня сельхозпроизводителям пред�
лагают множество различных моделей по�
севной и обрабатывающей минитехники
как отечественного, так и зарубежного
производства. 

Предприятие "Агросервистрактор", ра�
ботая над конструкцией своего мотоблока,
учло потребности частных крестьянских и
фермерских хозяйств, разработало и внед�
рило целый ряд принципиально новых запа�
тентованных решений по всему комплексу
агротехнических работ. 

Особый интерес вызывает сеялка ва�
куумная точного высева. Эта новинка не
имеет аналогов и обеспечивает точный
многорядный высев семян различных
культур (4�8 рядков). Предприятие также
предусматривает возможность агрега�
тирования указанной сеялки с другими
мотоблоками и мини�тракторами. 

Сеялка обеспечивает разделение се�
менного материала на одиночные семе�
на, пунктирную укладку семян в посев�
ную борозду с точным соблюдением за�
данного расстояния между ними и за�
делку семян в почву.

Сеялка  обеспечивает одновремен�
ное с посевом внесение гранулирован�
ных минеральных удобрений непосредс�
твенно в рядки высаживаемых семян.

В 2011 году предприятие выпустило
опытную партию таких сеялок, которые по�
казали отличные результаты при посеве как
мелкосеменных, бобовых и других культур.

С некоторыми фермерами различных
регионов  (Крым, Советский р�н, с Марко�
во/ Черновицкая обл., Новоселецкий р�н,
с.Драница / Черкасская обл., Жашковский
р�н, с.Кривчунка)  предприятие поддер�

живает постоянную связь. В этом году
фермерами сеялкой вакуумной  были по�
сеяны такие культуры как морковь, редис,
лук�чернушка, капуста, свекла, фасоль и
др. Также получен положительный опыт
высева семян амаранта. Производитель�
ность вакуумной сеялки �  25�30 со�
ток/час, экономия семян  � 80%, а также
значительная  экономия  во времени по
сравнению с механическими сеялками.

Не меньший интерес вызывает карто�
фелесажалка, принципиально новой конс�
трукции, которая позволяет высаживать
клубни до границы участка, не оставляя
мертвой зоны. Укладка клубней осущест�
вляется на заранее заданном расстоянии
от 250 до 400 мм. Разворот картофелеса�
жалки на 180 градусов происходит без
значительных физических усилий.

С помощью комплекта дополнительных
приспособлений мотоблок "Днiпрo�6R" ус�
пешно справляется  не только с предпосевной
обработкой почвы, посадкой различных куль�
тур, но и с мульчированием, поднятием цели�
ны, аэрацией и рекультивацией газонов, оку�
чиванием, прополкой и выкапыванием кор�
неплодов, опрыскиванием полевых и плодо�
вых культур, скашиванием трав, уборкой сне�
га и транспортировкой грузов. В виде стацио�
нарной установки "Днiпрo�6R" может быть
трансформирован в зернодробилку, кормоиз�
мельчитель или измельчитель веток.

Начнём по порядку, с основной подготовки
почвы, то есть, вспашки. Несмотря на то, что
многие современные мотоблоки могут ком�
плектоваться плугами различных конструкций,
в условиях небольшого хозяйства эту опера�
цию всё же лучше проводить с помощью поч�
вофрезы. В данном случае получаем более

ровную поверхность обработанного участка и
оптимально измельчённую почву. При этом
измельчение и перемешивание растительных
остатков и сорняков является более приемле�
мым вариантом, чем их запашка на дно бороз�
ды с помощью обычного плуга. Кроме этого, с
помощью почвофрезы намного эффективнее
происходит уничтожение личинок и кладок яиц
различных вредителей. Таким образом, за
один рабочий проход почвофреза осущест�
вляет сразу две операции � основную и пред�
посевную обработку почвы. "Дніпро�6R",
укомплектованный мощной почвофрезой, с
лёгкостью справляется с этой задачей даже на
тяжёлых почвах, демонстрируя при этом за�
видную производительность � до 0,10 га/час.

Для проведения других, связанных с обра�
боткой почвы операций, таких как, например,
поднятие целины, аэрация и рекультивация
газонов, или прополка сорняков и мульчиро�
вание, "Дніпро�6R" можно оснастить более
лёгкой активной фрезой. 

С установкой дополнительного редуктора�
ходоуменьшителя и ходовых колёс, мотокульти�
ватор трансформируется в компактный тяговый
модуль. Простой и надёжный ходоуменьшитель,
на установку которого уйдёт не более 10 минут,
с успехом заменяет такой сложный узел как ко�
робка передач, присутствующий в конструкциях

дорогостоящих импортных мотокультиваторов.
Используемый в качестве тягового моду�

ля, оснащённого металлическими колёсами с
агрессивными почвозацепами, "Дніпро�6R"
может комплектоваться дисковым или лемеш�
ным окучником для окучивания пропашных
культур и нарезки борозд под посадку карто�
феля и других овощей, а так же лемешно�прут�
ковым копателем для уборки корнеплодов. С
таким набором орудий "Дніпро�6R" заслужи�
вает особого внимания со стороны земле�
дельцев, на чьих участках картофель является
приоритетной культурой. Ведь, согласно ста�
тистике, большая часть возделываемого в Ук�
раине картофеля поступает на рынок именно с
небольших приусадебных участков.

Кроме этого, тяговый модуль, оснащённый
стандартными колёсами на пневматическом
ходу, может комплектоваться универсальной
однобарабанной косилкой, щеткой или лопа�
той�отвалом для уборки снега. В последнем
случае, что бы избежать пробуксовки, на дис�
ки колёс и на раму  можно установить допол�
нительные грузы.

Для измельчения веток деревьев( диамет�
ром до 40 мм), кустарников, травы, остатков
многолетних цветов существует приставка к мо�
тоблоку "Дніпро�6R" � измельчитель, который
перерабатывает природное сырье в превосход�
ное удобрение, мульчу, топливо. А при измель�
чении стеблей кукурузы, сена, соломы, свеклы и
других овощей получается полноценный корм.
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До Асоціації фермерів та приватних землев�
ласників України надходять звернення ферме�
рів Каховської районної АФЗ Херсонської об�
ласті щодо роз'яснення вимог законодавства та
правомірності вимог чиновників.

Справа в тім, що до окремих фермерських
господарств звертаються працівники земельних
відділів щодо необхідності замовлення проектів
землеустрою на земельну ділянку, що викорис�
товується фермерським господарством. А за від�
сутності такого проекту передбачено значні
штрафні санкції. Вартість виготовлення такого
проекту складає біля 50 тисяч грн. 

31 липня 2010 року набрав чинності Закон України
від 4 червня 2009 року "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо збереження родю�
чості ґрунтів", яким у статтю 22 Земельного кодексу
України внесено доповнення. Відповідно до них зе�
мельні ділянки сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподарського ви�
робництва повинні використовуватись відповідно до
розроблених та затверджених в установленому поряд�
ку проектів землеустрою, що забезпечують еколого�
економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування
угідь і передбачають заходи з охорони земель.

Згідно з пунктом 18 розділу X Земельного кодексу
України ці вимоги на період до 1 січня 2015 року поши�
рюються лише на тих власників та користувачів, які ви�
користовують земельні ділянки сільськогосподар�
ського призначення для ведення товарного сільсько�
господарського виробництва загальною площею по�
над 100 гектарів.

АФЗУ звертала увагу фермерів на можливі негатив�
ні наслідки, однак достатню підтримку фермерів на
стадії розробки законопроекту не отримала.

Тепер фермерам та іншим сільгоспвиробникам
вже слід подбати про виготовлення проектів землеус�
трою щодо сівозмін та охорони земель. Оскільки ве�
личина штрафів не маленька � тягне за  собою  накла�
дення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста нео�
податковуваних мінімумів доходів громадян (3400 �
1700 грн.) і на посадових осіб  �  від  трьохсот  до
п'ятисот  неоподатковуваних  мінімумів доходів гро�
мадян (5100 � 8500 грн.).

Розробка проектів відбувається відповідно до По�
рядку розроблення проектів землеустрою, що забезпе�
чують еколого�економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь (Постанова КМУ № 1134 від
02.11.2011 року).

Вносити зміни до чинного законодавства набагато
важче ніж під час його розробки. Проте зараз ще мож�
ливо внести зміни в кошторис розробки агротехнічних
паспортів за умови потужного та організованого захис�
ту інтересів фермерів.

Але, з огляду на практику запровадження непопу�
лярного і обтяжливого законодавства в Україні, вбача�
ється очевидним � ще один тягар вчеплять на спину
хлібороба. Згадайте введення техоглядів для сільгос�
птехніки. АФЗУ також виступала за відміну техоглядів,
тривало протистояння: запроваджувати чи не запро�
ваджувати. Знову ж таки за відсутності достатньої під�
тримки АФЗУ змогла відвоювати лише одну позицію �
проведення техогляду в господарстві, а не в районно�
му центрі, як бачилось чиновникам. Проте влада чи�
новників тоді виявилась сильнішою за народ. І знову
підтверджується прислів'я: один з сошкою, а за ним
семеро з протоколом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 листо�
пада 2011 р. N 1134 затверджено ПОРЯДОК  розроб�
лення проектів землеустрою, що забезпечують еколо�
го�економічне обґрунтування сівозміни та впорядку�
вання угідь.

Проект   землеустрою  розробляється  на  підставі
рішення відповідного органу виконавчої влади, органу
місцевого самоврядування  або  суду  про  проведення
робіт із землеустрою та укладеного  відповідно  до  ньо�
го  договору  між  землевласником (землекористува�
чем) та розробником проекту землеустрою. 

Розробником  проекту  землеустрою  може бути юри�

дична або фізична особа, яка має ліцензію на прове�
дення відповідних робіт із землеустрою.

Замовником   проекту   землеустрою   може  бути
сільська, селищна, міська рада або районна, Київська,
Севастопольська міська держадміністрація, землев�
ласник, землекористувач.

Для розроблення проекту  землеустрою  замовник
укладає з виконавцем відповідний договір, істотними
умовами якого є вартість і строки (не більш як три міся�
ці) проведення робіт із землеустрою. 

До договору замовник додає копії документів,  що
посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наяв�
ності),  рішень органів виконавчої влади,  органів місце�
вого самоврядування  чи  суду  про проведення  робіт  із
землеустрою,  а також агрохімічного паспорта поля, зе�
мельної ділянки,  історії полів за останні  три  �  п'ять ро�
ків та у разі наявності актуальні матеріали польових ге�
одезичних вишукувань та ґрунтових обстежень. 

Проект землеустрою розробляється відповідно до
завдання на його розроблення, складеного з урахуван�
ням нормативів оптимального співвідношення культур
у сівозмінах в різних природно�сільськогосподарських
регіонах,  затверджених  постановою Кабінету Міністрів
України  від  11 лютого  2010  р.  N 164, та оптимально�
го співвідношення угідь і затвердженого замовником.

Проект землеустрою складається із:
� завдання на розроблення проекту землеустрою.
�пояснювальної записки, в якій зазначаються дані

про об'єкт землеустрою,  виконавця  та  опис проведе�
них робіт із землеустрою, еколого�економічні обґрунту�
вання проектних рішень щодо організації полів сівозмі�
ни, упорядкування  угідь  та передбачених заходів з охо�
рони земель, план переходу до прийнятної сівозміни.

� текстових матеріалів: рішень органів   виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування чи суду про
проведення робіт із землеустрою;  матеріалів геодезич�
них та землевпорядних вишукувань; матеріалів ґрунто�
вих обстежень;  копій агрохімічних паспортів полів, зе�
мельних ділянок; копій документів, що посвідчують пра�
во на земельну ділянку (у разі їх наявності);  матеріалів
історії полів за останні три � п'ять років;  матеріалів по�
годження та затвердження проекту землеустрою.

� графічних матеріалів: плану існуючого стану  вико�
ристання земель у розрізі землеволодінь та землеко�
ристувань, угідь, обмежень, обтяжень та особливих
умов використання земель; схеми розміщення попе�
редників сільськогосподарських культур;  плану агро�
виробничих груп ґрунтів та рельєфу;  схеми агротехно�
логічних груп ґрунтів; плану організації землеволодінь
(землекористувань), впорядкування  угідь,  розміщення
виробничих  будівель  і споруд, об'єктів інженерної та
соціальної інфраструктури та  заходів з охорони зе�
мель;  плану організації території сівозміни (проекту�
вання полів сівозміни з визначенням їх  типів  і   видів,  з
урахуванням спеціалізації  сільськогосподарського ви�
робництва, чергування сільськогосподарських культур
у сівозміні);  матеріалів перенесення в натуру (на місце�
вість) запроектованих полів сівозміни.

� проект  землеустрою  погоджується з відповід�
ною сільською, селищною,  міською радою або район�
ною, Київською, Севастопольською міською держад�
міністрацією.

� погоджений    проект   землеустрою   підлягає   дер�
жавній експертизі землевпорядної документації в уста�
новленому  законом порядку.

� після отримання позитивного висновку державної
експертизи землевпорядної  документації  проект  зем�
леустрою   затверджується замовником.

� відомості  затвердженого проекту землеустрою
підлягають в установленому порядку внесенню до дер�
жавного земельного кадастру. 

� копії матеріалів, отриманих у результаті проведен�
ня робіт із землеустрою,  розробник передає до місце�
вого фонду документації із землеустрою.

Де і як отримати проект землеустрою щодо
еколого�економічного обґрунтування сівозмін?

Уже цьогорічна посівна має відбутися відповідно
до проекту землеустрою, що забезпечує еколого�еко�
номічне обґрунтування сівозміни та впорядкування
угідь і передбачає заходи з охорони земель. Саме та�

ку постановку питання щодо використання земель�
них ділянок сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільгоспвиробництва перед�
бачають зміни до статті 22 Земельного кодексу Укра�
їни, внесені законом "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо збереження родю�
чості ґрунтів". 

Де і як отримати проект землеустрою щодо еколо�
го�економічного обґрунтування сівозмін, розповідає
начальник відділу оперативного реагування Департа�
менту Держземінспекції Державного комітету зе�
мельних ресурсів України Станіслав Шпак.

� Чи всіх власників паїв стосується згадана
зміна у Земельному кодексі щодо обов'язкового
еколого�економічного обґрунтування сівозмін?

� Ні. На період до 1 січня 2015 року вимоги поши�
рюються лише на тих власників та користувачів, які ви�
користовують земельні ділянки сільськогосподар�
ського призначення для ведення товарного сільсько�
господарського виробництва загальною площею по�
над 100 га земель.

� Що входить у вказаний проект землеустрою?
� Власне проект � це загальна інформація про всі зе�

мельні ділянки, що є в користуванні. Але не тільки про їх
місцезнаходження, контури, а й про склад грунтів, обґ�
рунтування сівозміни, рекомендації щодо впорядкуван�
ня угідь та заходів із охорони земель. Складовою части�
ною цього проекту є агрохімічний паспорт земельної ді�
лянки, що розробляється на кожну ділянку окремо.

� До кого треба звернутися фермеру за роз�
робкою проекту землеустрою?

� Законом передбачено, що це будуть організації,
які мають ліцензії на проведення саме цього виду ро�
біт. Інформацію про них можна отримати в головних
управліннях земельних ресурсів на рівні областей.

� Які будуть ціни на розробку проекту та виго�
товлення агрохімічних паспортів?

� Кошторис уже розроблений. Він має бути най�
ближчим часом затверджений постановою Кабінету
міністрів.

� А як бути, якщо в загальному масиві орен�
дованих земель є нічийні, або не орендовані ді�
лянки? Як вони будуть враховуватися в проекті
землеустрою?

� Це питання зараз потребує додаткового законо�
давчого регулювання. Фахівці прописують питання
ліквідації черезсмужжя та вкраплень у великі масиви
сільськогосподарських угідь земельних ділянок з не�
визначеним правовим статусом в проекті закону "Про
ринок земель", "Про охорону грунтів" та "Про консолі�
дацію земель". Маю сподівання, що до 2012 року пи�
тання буде врегульоване.

� Чи передбачено якусь відповідальність за
відсутність проекту землеустрою та агрохіміч�
них паспортів?

�  Згідно із законом "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо збереження родючос�
ті грунтів", якщо щодо земельних ділянок сільськогос�
подарського призначення для ведення товарного сіль�
ськогосподарського виробництва передбачено необ�
хідність затвердження проектів землеустрою, що за�
безпечують еколого�економічне обґрунтування сівоз�
міни та впорядкування угідь, а їх немає, це тягне за со�
бою штраф: на громадян � від 50 до 100 неоподаткову�
ваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб �
від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів.

� Відповідно до закону, проекти землеустрою
та агропаспорти будуть обов'язковими з 1 січня
2012 року. То чи є сенс фермерам уже зараз опі�
куватися їх отриманням?

� Так. Насамперед тому, що сама процедура офор�
млення і проекту землеустрою, і агрохімічних паспортів
передбачає певний лабораторний період. Тож, якщо
зараз розпочати роботи, результат буде саме вчасно.
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Ціни на продовольчі зернові в Україні, EXW, грн/т

Область Пшениця 2 кл. Пшениця 3 кл. Жито гр. А Зерно гречки

АР Крим 1630* 1530�1580*

Вінницька 1610�1680* 1530�1630* 4600�4700*

Дніпропетровська 1630* 1580* 1530�1580* 4800*

Донецька 1630�1680* 1580�1630* 1550�1650*

Житомирська 1630�1680* 1530�1580*

Закарпатська 1580�1600*

Запоріжська 1630�1680* 1570�1610*

Київська 1630�1730* 1580�1660* 1530�1630* 4900�5000*

Львівська 1530* 1700�1750

Полтавська 1630�1680* 1580�1620*

Рівенська 1630* 1530* 1530�1580*

Сумськая 1730* 1530*

Тернопільська 1530�1580* 1650 4600�4800*

Харківська
1580�1630*
1650�1700

1580* 4500�4900*

Херсонська 1730�1780* 1530*

Черкаська 1650�1680* 1580*

Чернігівська 1730�1760* 1700�1720*

*Закупівельні ціни

Назва 
продукту

Оптовий ринок
"Столичний", Київ

Оптовий ринок
"Шувар",

Львів 

Оптовий ринок
"Господар",

Донецьк
Ціна мін.

грн.
Ціна макс.

грн.
Ціна мін.

грн.
Ціна макс.

грн.
Ціна мін.

грн.
Ціна макс.

грн.

Яблуки
Виноград
Гарбуз
Капуста синя
Баклажан
Буряк
Капуста білокач.
Капуста пекінс.
Капуста цвітна
Капуста синя
Картопля
Морква
Огірок
Перець
Помідор
Часник
Цибуля
Цибуля зелена
Петрушка
Кріп
Салат
Яйця, 10 шт.
Мука
Олія
Цукор

3,0
13,0
3,0

3,00
8,0
1,4

0,50
4,0
9,0
3,0
1,3
1,5

16,0
8,0
3,0

32,0
1,2

30,0
30,0
30,0
35,0
7,0

�
�
�

12,0
16,0
4,0

5,00
8,0
1,8
1,0
5,5

12,0
5,0
1,7
2,0

21,0
15,0
8,0

45,0
1,6

40,0
40,0
80,0
45,0
8,0

�
�
�

3,0
7,0

�
�

5,0
1,0
0,4
3,0

�
�

0,9
1,0

�
9,0
5,0

12,0
1,0

15,0
10,0
15,0
12,0
6,5
4,0

12.5
6,2

8,0
15,0

�
�

6,0
1,3
0,6
4,0

�
�

1,2
1,3

�
18,0
11,0
28,0
1,5

20,0
15,0
30,0
20,0
9,0
5,0

18,0
7,0

4,0
11,0
1,50
3,50

�
1,5
1,0
4,0

11,5
3,5
1,3
1,5
5,0

13,0
12,0
17,0
1,0

40,0
35,0
10,0
50,0
8,4
4,2

15,0
6,7

9,50
24,0
1,50
4,00

�
2,5
1,6
4,5

11,5
4,0
2,5
3,5

14,7
13,0
18,0
30,0
2,3

40,0
35,0
70,0
60,0
9,0
4,2

15,0
7,0

ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ 
НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ 

СТАНОМ НА 15.11.11

Ціни на крупи в Україні, EXW, грн/т

Ціна

Крупа манна 2900�4000

Крупа пшенична 1900�2600

Крупа перлова 2400�2900

Крупа ячнева 2400�2900

Крупа гречана 8000�8800

Крупа кукурудзяна 2850�3100

Ціни на фуражні зернові в Україні, EXW, грн/т

Область
Пшениця

4 кл.
Пшениця

5 кл.
Пшениця

6 кл.
Ячмінь

Кукуруд�
за

Горох

Дніпропетровська 1450*, 1530
1400�1510*

1530
1400�1450*

1530
1450*,

1650�1700
1300�

1350*, 1350

Донецька 1410* 1400� 4100*
1610� 1530*,

1630
1610�1630*,

1630
1300�1430*
1430�1600

Житомирська 1510*, 1510 1510*, 1510 1510*, 1510
1380�1400*,
1400�1550

Запоріжська 1450*,1530 1450*,1530 1450*,1530 1650
1330�1350*,

1350

Івано�Франківська
1530�1590*,
1530� 1600

1530�1580*,
1530�1600

1530�1580*,
1530�1600

1750*,
1750�1900

1350�1450*,
1400�1630

2800

Київська 1480�1600* 1480�1580* 1480�1580*
1380�1400*,
1400�1600

Одеська 1610�1630 2700�2750

Полтавська 1450�1590* 1450�1580* 1450�1580*
1300�1470*,

1550

Харківська 1430�1500* 1430�1500* 1430�1500* 1600* 2530*

Херсонська 1430* 1430* 1430* 1550*

Черкаська 1400* 1400* 1600 2830

Чернігівська 2600*

*Закупівельні ціни

Ціни на продукти переробки в Україні, EXW, грн/т

Область Мука в/г Мука 1 гат. Мука 2 гат. Житня мука Висівки

АР Крим 2600�2700 2450�2500 800�1100

Вінницька 2800 2700 900

Дніпропетровська 2700�2750 2600 950�1100

Донецька 2650�2850 2500�2700 2300 800�900

Житомирська 2750 2550 2299 900

Закарпатська 2800 2700 2400 1000

Запоріжська 2650�2750 2500�2550

Київська 2650�2850 2550�2650 2400�2500 900

Луганська 2700�2850 2500�2700 2400�2500

Львівська 2750 2650 2500 2750 1000

Полтавська 2700 2600 2350 900�1000

Сумська 2900 2650 2130 900�1000

Харківська 2750�3000 2500�2600 2300 850�1000

Черкаська 2800 2650

Чернігівська 2950 2750 1100

Експортні ціни на зернові та продукти
переробки в Україні, USD/т

мін. макс.

Пропозиція, FOB

Пшениця продовольча 242 250

Пшениця фуражна 233 238

Ячмінь фуражний 265 268

Висівки пшеничні 190 202

Кукурудза фуражна 254 260

Попит, FOB

Пшениця продовольча 230 232

Пшениця фуражна 220 230

Ячмінь фуражний 255 261

Висівки пшеничні 175 180

Кукурудза фуражна 237 250

Попит, CPT�порт, грн/т

Пшениця продовольча 1490 1560

Пшениця фуражна 1500 1620

Ячмінь фуражний 1530 1680

Висівки пшеничні 1300 1400

Світові ціни на пшеницю, USD/т

Ф'юч. ринок Місяць
поставки

Країна
виробник

Умови
поставки Ціна

Пшениця Груд. США EXW 236,3

Пшениця муком. Лист. Франція CPT, Руан 258,3

Пшениця Лист. ЕС EXW 241,4

Пшениця корм. Груд. Аргентина EXW 136,5

Готівк. ринок

Пшениця HRW Лист. США CPT, Мекс.зал. 291,4

Пшениця SRW Лист. США CPT, Мекс.зал. 267,9

Пшениця тверда Лист. Аргентина FOB 245,0

Пшениця корм. Лист. Великобрит. FOB 251,4
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Наклад — 18 000 примірників.
Замовлення № 117817

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК в місті Березань, Київської

області  (1,5 години на електропоєзді або 1 година на маршрутці до Києва),

веранда, кладова, дві кімнати, газ, вода, газове опалення, обкладено цег�

лою та перекрито дах в 2009 році. Приватизований земельний участок 20

соток. Недалеко від центру, зручний підїзд, поряд озеро, автобусна зупинка. 

Телефон: 050�391�94�72

НАВЧАЛЬНІ ПОЇЗДКИ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ
На прохання фермерів АФЗУ розпочала здійснювати програму по вивченню зарубіж�
ного досвіду господарювання та впровадження новітніх технологій у сільськогоспо�
дарське виробництво.
Окрім того є можливість запропонувати стажування студентів та дітей фермерів.
За інформацією звертайтесь до виконавчої дирекції АФЗУ по телефону: 044�501�78�73

ГАЗУ – НІ!
Якось гість із Німеччини сказав, що українці дуже багаті люди, бо купують неякісні

товари, споживають дорогу енергію, не вміють рахувати і економити, а тому постійно
за все переплачують. Це, в першу чергу, стосується газового опалення. Багато корис�
тувачів в останній час скаржаться, що живуть в холоді, а платять за газ позамежні су�
ми. Але є й серед нас люди, які використовують прогресивні технології і вміють раху�
вати свою копійку. Вони паралельно з опаленням, яке працює на дорогому газі, вста�
новлюють економні і недорогі електродні котли, які працюють на електриці. 

Електричні електродні котли були розроблені ще в СРСР. Секрет цих котлів прос�
тий, як все геніальне: під впливом електрики молекули води розщеплюються на іони,
які виділяють теплову енергію і практично миттєво нагрівають батареї. Коефіцієнт ко�
рисної дії приладу складає 98%! 

Наталія Володимирівна Буряковський з смт. Нова Водолага розповідає: я живу в
будинку площею 100 кв.м. До подорожчання витрати на опалення становили приблиз�
но 500 грн. при використанні 680 куб.м. газу на місяць. Після першого подорожчання
на 50% я платила 750 грн., А після чергового збільшення цін оплата становила 1120 грн.
на місяць. Ця сума для моєї сім'ї виявилася непідйомною, і я знайшла вихід. У вже дію�
чу систему фахівці вмонтували енергозберігаючу опалювальну установку, яка спожи�
ває 5 кВт. Я люблю, щоб у будинку було тепло, комфортно і затишно. Опалення відре�
гульовано так, що котел працює 10 годин на добу і споживає 50 кВт. У день це складає
50 * 24,36 коп. = 12 грн. 18 коп. За місяць я плачу 365 грн. 40 коп. Багато? Багато! Але
це набагато менше, ніж 1120 грн. 

Уміння рахувати, щоб не переплачувати, � це нагальна потреба для кожного спожи�
вача. З метою економії коштів можна встановити багатотарифний лічильник електро�
енергії. Вартість нічного тарифу становить 11 коп за 1 кВт. Електродний котел автома�
тично працює в режимі "нагрів" � "відключення" � "охолодження" � "включення" � "наг�
рів". При роботі вночі електрокотел буде працювати 4 години і споживати 20 кВт. (20
кВт * 11 коп. = 2 грн. 20 коп.) За місяць це становитиме 66 грн. Газовий котел буде пра�
цювати в денний час, споживаючи в два рази менше газу. Таким чином, ви можете пе�
рейти на більш дешевий тариф по газу. 

Електродні котли прості в монтажі � їх можна вішати на стіну або встановлювати на
підставках, вони абсолютно надійні в експлуатації; довговічні та екологічно чисті. 

Електродний котел монтується в діючу систему водяного опалення паралельно з
газовим котлом, як основне опалення, а газовий залишається, як резервний. 

В експлуатації котел простий настільки, що кожен споживач може самостійно нас�
троювати його потужність, регулюючи температуру в приміщенні. 

Установка електродних котлів не вимагає ніяких проектів і погоджень. 
Електродні котли дітище російської електро,�теплотехніки пов'язаної з оборонною

промисловістю. Вони зроблені за нормативами військової техніки та конверсійним
розробкам підприємств, що випускають товари для оборонної промисловості. 

За часів Радянського Союзу електродні котли успішно застосовувалися в промис�
ловості, але серед населення не набули поширення, тому що газ був дешевий і навіть
малозабезпечені сім'ї не замислювалися про його ціну. В умовах сучасного світу ми
повинні думати про економію, і економічні електродні установки стали альтернативою
дорогому енерговитратному традиційному опаленню. 

Життя вимагає від нас уміння вважати, бачити свою вигоду, використовувати прог�
ресивні технології. З будь�якої ситуації є вихід. Вибір за нами! 

http://www.teplodom21.ucoz.ua/
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Гуминовые препараты 
нового поколения повышают 

морозоустойчивость озимых культур
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к гуминовым препаратам,

про действие которых написано достаточно много статей. Многочисленными иссле�
дованиями установлено стимулирующее действие гуминовых соединений на рост и
развитие растений, повышение их устойчивости к неблагоприятным факторам окру�
жающей среды. Климатические изменения ставят нас перед необходимостьювнима�
тельно следить за препаратами, способствующими адаптации растений в период
низких температур, засухи и прочих неблагоприятных факторов.

Замерзание растительных клеток и тканей и их действие на растения.
Способность растений переносить отрицательные температуры определяется

наследственной основой данного вида растений, однако морозоустойчивость одно�
го и того же растения зависит от условий, предшествующих наступлению морозов,
влияющих на характер льдообразования. Лед может образовываться как в протоп�
ласте клетки, так и в межклеточном пространстве. Не всякое образование льда при�
водит клетки растения к гибели.

Основные причины вымерзания растений.
Постепенное снижение температуры со скоростью 0,5�1 °С/ч приводит к образо�

ванию кристаллов льда прежде всего в межклеточниках и первоначально не вызыва�
ют гибели клеток. Однако последствия этого процесса могут быть губительными для
клетки. Образование льда в протопласте клетки, как правило, происходит при быс�
тром понижении температуры. Происходит коагуляция белков протоплазмы, крис�
таллами образовавшегося льда, повреждаются клеточные структуры и клетки поги�
бают. Убитые морозом растения после оттаивания теряют тургор, из их мясистых
тканей вытекает вода.

Если льда образуется немного и клетки не были механически повреждены его крис�
таллами, то при последующем оттаивании такие растения могут сохранить жизнеспо�
собность. При последующем медленном оттаивании межклеточники заполняются во�
дой, которая поглощается клетками, и листья возвращаются в нормальное состояние.

При всем этом клетки, ткани и растения могут погибнуть от мороза. Основными
причинами гибели клеток растений при низких отрицательных температурах являют�
ся чрезмерное обезвоживание клеток или механическое давление, сжатие клеток
кристаллами льда, повреждающее тонкие клеточные структуры. Насыщенные водой
ткани легко повреждаются, а вот низкое содержание воды в тканях растения позво�
ляет переносить низкие температуры.

Важно отметить, что состояние переохлаждения (без образования льда) растения
переносят без вреда; при тех же температурах, но с образованием льда в тканях рас�
тения гибнут.

Современные гуминовые препараты решают проблему низких температур на ози�
мые культуры. 

Гуминовые препаратыв зимнее время обеспечивают процесс накопления сахаров
в узле кущения, в результате повышается концентрация клеточного сока, что снижает
температуру замерзания,повышает морозостойкость растений и  помогает посевам
выдержать мороз при отсутствии или недостатке снежного покрова. У хорошо зака�
ленных растений благодаря высокой концентрации клеточного сока, пониженному со�
держанию воды образуется значительно меньше кристаллов льда, причем не в клетке,
а в межклеточниках. Такие растения погибают только при очень сильных морозах.

Накопленные сахара в конце лета и осенью в тканях озимых культур, используют�
ся весной при возобновлении роста, обеспечивая потребности растений в строи�
тельном материале и энергии. 

Подготовка озимых культур к перезимовке.
Растения озимых культур можно закалить, если их корни или узлы кущения обра�

ботать гуминовыми препаратами с микроэлементами (кобальт, цинк, молибден,
медь, ванадий и др.) Такие растения выдерживают сильные морозы. Накапливающи�
еся в процессе закаливания питательные вещества локализуются в клеточном соке,
цитоплазме, клеточных органеллах, особенно в хлоропластах, что значительно сти�
мулирует адаптацию к низким температурам.

Экстремальные условия осени 2011 года, характеризующиеся осенней засухой,
затянутой осенней вегетацией, может привести к ослабленным всходам с низкими�
защитными механизмами и как следствие   растения становятся ослабленными пе�
ред уходом в зиму.

Таким образом, практический опыт доказывает, что обработка всходов озимых�
культургуминовыми препаратами, содержащие микроэлементы способствуют более
интенсивному накоплению питательных веществ в узле кущения, формированию
мощной корневой системы, в результате чего повышается морозоустойчивость ози�
мых культур, что ведет к лучшей выживаемости растений после перезимовки.

Гуминовые препараты, содержащие в своем составе микроэлементы, аминокис�
лоты, белки, моно�и полисахариды увеличивают коэффициент полезного действия,
что позволяет добиться максимального эффекта. Гуминовые препараты, поступаю�
щие на рынок, существенно различаются по ростостимулирующей и иммуностимули�
рующей активности, криозащитным свойствам, что зависит от вида сырья, способа
производства препарата и формы готового продукта, поэтому стоит обращать вни�
мание на их состав и на производителя.

Консультант � Пучкова Ирина
0564 644173,  0507081557,  0671030593
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