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Через свавілля охоронців господарства

"Альфа�Агро" черкаський фермер зали�

шився без трактора. Асоціація фермерів

стала на його захист. 

Детальніше на сторінці 2. 

Як живуть українські сільськогосподарські

кооперативи на передодні Всесвітнього ро�

ку кооперативів.

Сторінка 3. 

Продаж сільськогосподарських земель зап�

ровадять з 1 січня 2013 року. 

Сторінка 5. 
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ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ДАІ
Кабінет міністрів України на офіційно�

му сайті розмістив повідомлення про те,
що уряд прийняв постанову, якою визна�
чено перелік платних послуг ДАІ. Доку�
мент за номером 1098 має назву "Деякі
питання надання підрозділами Мініс�
терства внутрішніх справ і Державної
міграційної служби платних послуг".
Вступить в дію він з 1 січня 2012 року.

Цією постановою окреслено перелік
та розмір платних послуг, які дозволя�
ється надавати підрозділам ДАІ. Зокре�
ма, отримання водійських прав на керу�
вання транспортними засобами, а також
перездавання водійського іспиту кошту�
ватиме лише 26 грн. Складання іспиту на
право керування автомобілями з небез�
печними вантажами обійдеться в суму 78
грн., а за тимчасовий реєстраційний та�
лон необхідно буде сплатити 15 грн.

За реєстрацію та перереєстрацію ко�
лісних транспортних засобів з видачею
свідоцтва та номерних знаків встановле�
на така плата: для причепів вітчизняного
виробництва та виробництва країн СНД �
148,63 грн., для вітчизняних автомобілів �
152,63 грн., для машин закордонного ви�
робництва � 190,15 грн. До цього ще тре�
ба додати витрати на виготовлення но�
мерних знаків � це в середньому 135 грн.,
а також свідоцтва про реєстрацію � це ще
приблизно 198 грн. 

Дозвіл на заміну номерного знака
коштуватиме 98 грн., видача одного ком�
плекту номерних знаків буде коштувати
300 грн. за три символи. Кожен наступ�
ний символ із восьми можливих кошту�
ватиме додатково 90 грн., а графічний
елемент �500 грн. 

ВФУ

Голові 
Черкаської обласної 

державної адміністрації
Тулубу С.Б.

Шановний Сергій Борисович!

Прокурору Черкаської області
Державному раднику юстиції 3 класу

Лісовому М.Л.

Шановний Микола Леонідович!

До Асоціації фермерів та приватних землевласників Укра�
їни надійшло звернення голови фермерського господарства
"Обрій", с. Куцівка Смілянського району Черкаської області
Ліщука Федора Леонтійовича за захистом від злочину (копія
звернення додається).

Просимо розглянути звернення та сприяти захисту прав
фермера. 

Додаток: копія звернення.

З повагою,
Президент АФЗУ Микола Миркевич

Прокурору Черкаської області

Начальнику міліції Смілянського р�ну

Прокурору Смілянського р�ну

Президенту АФЗУ

Головному редактору газети 

"Вісник Фермер України"

СКАРГА

15 листопада 2011 року, я Ліщук Федір Леонтійович, голо�
ва фермерського господарства "Обрій", с.Куцівка, орав своє
поле трактором МТЗ�80. Через дорогу в 5�и метрах знахо�
диться поле ТОВ МТС "Альфа�Агро" засіяне кукурудзою. Сто�
яла холодна, сира і вітряна погода.  О 16 годині я підїхав до
краю свого поля і став, щоб сходити в кукурудзу по своїй пот�
ребі. Хвилин через 7�10 виходжу на дорогу, а на зустріч ідуть
дві людини (які потім представилися охоронцями) із претензі�
ями � що я тут роблю і хто я такий. Я відповів хто я і що погана

погода і я ходив у кукурудзу по своїй нужді. Вони до мене з
претензією, що я краду кукурудзу. У мене своя є кукурудза, і
зерно і я не потребуюсь ніякою кукурудзою, відповідаю я.
Пристали до мене � "де ваші два мішки з кукурудзою?"  Відпо�
відаю, що мені ваша кукурудза і даром не потрібна. "Ви знає�
те чия це кукурудза і земля чия? Та на неє ставать даже ніль�
зя". Я відповів, що на цій, названій вами землі, я працював з
12 років. Потім вони пішли шарить по полю і дійсно знайшли 2
мішки з кукурудзою. Взяли мене удвох за руки, а мені вже 63
роки і я інвалід, і потягли у кукурудзу до одного з мішків, щоб
я взяв його на плечі, а потім сфотографувати мене  на мобіль�
ний телефон, але я не взяв той мішок, бо він не мій і це була
підстава. З їх слів я зрозумів, що вони давно цього чекали. Але
я інвалід, у мене права рука працює на 30%, а пальці � на 5% і
за 10 хилин однією рукою ніяк не можливо наламати 2 мішки
кукурудзи. Отім нагло заглушили трактор на моєму полі і че�
рез якусь Тетяну, що її кукурудза, визвали наряд міліції. При�
їхавши, наряд з 4�х осіб ніяких доказів не знайшов, та й знай�
ти не міг. Потім, без всяких пояснень, арештували мій трактор
і під конвоєм відігнали у господарство "Альфа�Агро". На мої
претензії "на якій основі ви це робите?" � відповіли "робіть що
сказано…". Потім відвезли у райвідділ міліції як злосного зло�
чинця, брали показання, відбитки пальців, фотографували,
брали експертизу на алкоголь, а назад додому добирайся як
хочеш.  Рахую це як злочин як із сторони охоронців, так і орга�
нів внутрішніх справ. Залишаються неорані поля і хто відпо�
вість за нанесені збитки, як моральні, так і матеріальні?

Прошу прийняти рішаючі міри по скоєному злочину і по�
вернути викрадений трактор.

18.11.2011 р. Ф. Ліщук 

Від редакції.
Асоціація фермерів та приватних землевласників зверну�

лася до правоохоронних органів області з приводу захисту
фермера і редакція газети буде відслідковувати дії правоохо�
ронців з цього приводу. Але ми б хотіли висловити і свою дум�
ку з цього приводу.

Проблема крадіжок з фермерських, і не лише фермер�
ських, полів та господарств існує давно, ще з часів радгоспів
та колгоспів, коли тягнули все, що "погано лежить". Сьогодні
кожен господар намагається захистити своє майно всілякими
способами. І це правильно. Але необхідно пам'ятати, що дія�
ти потрібно в правовому полі і не перевищувати закони. А
щоб не потрапити у подібну халепу � пора вже навчитись по�
важати чужу власність. Тоді і проблеми виникати не будуть.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ПРО ЗАХИСТ ФЕРМЕРА

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 рік
ДДООРРООГГІІ   ДДРРУУЗЗІІ!!

Триває передплата на "Вісник Фермер України" на 2012 рік. Якщо ви хочете одержу�
вати газету з 1 січня, то передплату слід оформити до 10 грудня в селах і райцентрах та до
15 грудня в обласних центрах і столиці.

Вже п'ятий рік передплатна ціна залишається незмінною і становить:
на рік  � 57 грн. 56 коп.
на півроку   � 28 грн. 78 коп.
на квартал  � 14 грн. 39 коп.
Передплатний індекс газети "Вісник Фермер України" 21591. 
Прохання не баритися, бо чимало читачів згадують про передплату тоді, коли газета пе�

рестає надходити.
Передплату на "Вісник Фермер України" зобов'язані приймати всі відділення поштового

зв'язку та листоноші. Інформація про передплату газети міститься в Каталозі видань Украї�
ни на сторінці 18.

Про кожен випадок відмови у передплаті просимо повідомляти редакцію листом або те�
лефоном: 044�501�78�23.

НАВЧАЛЬНІ ПОЇЗДКИ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ
На прохання фермерів АФЗУ розпочала здійснювати програму по вивченню зарубіж�

ного досвіду господарювання та впровадження новітніх технологій у сільськогосподар�
ське виробництво.

Окрім того є можливість запропонувати стажування студентів та дітей фермерів.

За інформацією звертайтесь до виконавчої дирекції АФЗУ по телефону: 044�501�78�73

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Шановний 
Миколо Степановичу!

Прийміть наші сердечні приві�
тання з днем народження! 

Поздоровляючи з цим чудовим
святом зичемо Вам невпинного ру�
ху вперед, успішного здійснення
всіх планів та задумів.

Бажаємо, щоб підґрунтям щас�
ливого життя та плідної професій�
ної діяльності були міцне здоров`я,
серце сповнене любові та добра,
натхненна думка й щирі почуття.

Бажаємо також, щоб Ваше життя
було світлим і радісним, як цей свят�
ковий день, а дружні привітання до�
дали життєвої наснаги у скарбничку
Вашої душі. Нехай людська шана бу�
де подякою Вам за плідну працю,
чуйність, уміння творити добро.

Від імені фермерського загалу
України, АФЗУ, Укрдержфонду,

редакції газети



№ 22 (271)

16�30  ЛИСТОПАДА  2011  року 3

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

"ДЕЛЬФІН" ТА
"ФЕРМЕР" ПІД�

КОРЮЮТЬ НЕБО
ВІННИЦІ

Демонтраційний політ двох літаків, по�
будованих на Державному підприємстві
"Одеське авіаційно�ремонтне підприємс�
тво "Одесаавіаремсервіс", відбувся на ае�
родромі "Гавришівка" у Вінниці. В небо під�
нялись літаки нового типу � легкий навчаль�
но�тренувальний літак С09 "Дельфін" та
спеціалізований сільськогосподарський лі�
так "Фермер�300". На презентації були
присутні представники Міністерства обо�
рони України, командування Повітряних
Сил Збройних Сил України, керівництво
Вінницької області та самого міста Вінниця.

"Новий літак сільськогосподарської
авіації "Фермер�300" � спільної україн�
сько�російської розробки. Як свідчать від�
гуки аграріїв, такі літаки потрібні в аграр�
ному секторі. Що ж стосується літака
"Дельфін", то він у майбутньому має за�
безпечити навчання курсантів�льотчиків
Повітряних Сил, які наразі починають свою
льотну практику на літаках Як�52", � розпо�
вів директор Державного підприємства
"Одеське авіаційно�ремонтне підприємс�
тво "Одесавіаремсервіс" Віталій Юхачов.

"В перспективі сільгосплітак обслуго�
вуватиме загін, який за заявками сільгос�
пвиробників області літатиме у райони і
працюватиме на зрошенні та вестиме бо�
ротьбу із шкідниками. Планування робо�
ти, збір заявок та технічне обслуговування
відбуватиметься у Гавришівці. Літак кош�
тує 170 тисяч доларів. Окреслені перспек�
тиви можливі вже навесні 2013 року, якщо
матимемо замовлення в області і буде по�
рядок фінансування виробництва таких
літаків", � прокоментував директор спеці�
ального проекту Віктор Стрельников.

Натомість багатоцільовий літак
"Дельфін", вартістю близько 350 тис. до�
ларів, вже має замовників. Один із пер�
ших � Кіровоградська льотна академія. 

Виробництво літаків підприємство
розпочне вже восени 2012 року, коли бу�
дуть отримані необхідні сертифікати.

Джерело: Укрінформ

ДОЇЛЬНІ АПАРАТИ
ОДНООСІБНИКАМ

Волинська влада подарувала доїльні
апарати 33�м власникам особистих се�
лянських господарств, які утримують 3 і
більше корів, а також є кращими здавача�
ми молока.  Господарям урочисто пере�
дали обладнання голова Волинської об�
ласної державної адміністрації Борис
Клімчук, його заступник Віталій Карпюк та
голова обласної ради Володимир Войто�
вич 21 листопада на сільськогосподар�
ському  ярмарку. Обладнання було прид�
бане за рахунок обласного бюджету. "Ба�
жаю, щоб ваші маленькі ферми стали у
розряд товарних, а на продукцію, яку ви�
готовляєте, була б належна ціна. Для того,
щоб молоко було якісним, а умови праці
кращими � даруємо вам це обладнання", �
наголосив голова облдержадміністрації.

Борис Клімчук у спілкуванні з селяна�
ми згадав слова Прем'єр�міністра Украї�
ни, який у вересні з робочою поїздкою від�
відав Волинь: "Микола Азаров сказав, що
поки в нашій державі будуються крупно�
товарні ферми, волиняни кормлять усіх
українців. Це так, адже волинська продук�
ція і сировина користується попитом".

Нині на Волині налічується  919 влас�
ників особистих селянських госпо�
дарств. За словами Віталія Карпюка,
вартість одного доїльного апарата скла�
дає від 5 до 7 тисяч гривень. 11  госпо�
дарств уже отримали це обладнання, і
ще 33 � 21 листопада. Загалом, у цьому
році заплановано передати господарям
100 таких апаратів, а у 2012�му � 200.

У свою чергу, голова облради Воло�
димир Войтович зазначив, що в обласно�
му бюджеті 2012 року для підтримки сіль�
госпвиробників закладено значні кошти. 

Джерело: Урядовий портал

З ЧИМ УКРАЇНА ЗУСТРІЧАЄ РІК КООПЕРАТИВІВ? 

Стан кооперації в Україні
За інформацією Держкомстату кількість сільськогосподарських обслуго�

вуючих кооперативів по областях України, станом на початок 2011 року ста�
новила 442, що на 203 кооперативи менше, ніж на 1 січня 2010 року. Тобто,
вдбулося суттєве зменшення об'єднань селян, більш ніж на 30 відсотків. Та�
ке зниження кількості кооперативів можливо віднести на неуважність держа�
ви до об'єднань селян. Але ця ситуація, певною мірою. Починає покращува�
тися. І в ряді областей помітно зростання уваги місцевої влади до обслугову�
ючої кооперації на селі. Це підтверджують і останні статистичні данні. 

Більше року тому відбулися Перші Всеукраїнські
громадські слухання "Становлення та розвиток сіль�
ськогосподарської обслуговуючої кооперації Украї�
ни", одним з ініціаторів проведення якого був Союз
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
України (ССОКУ). А нині прийнято рішення про прове�

дення Других Всеукраїнських громадських слухань
"Україна на передодні всесвітнього року кооперати�
вів". Відбудуться вони 15 грудня 2011 року.

Спробуємо з'ясувати, що змінилося за цей час та в
якому стані знаходиться сучасна сільськогосподар�
ська обслуговуюча кооперація України.

Кількість
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

На 1 січня
2010 року

На 1липня
2010 року

На 1 січня
2011 року

На 1 липня
2011 року

Україна

Автономна Республіка
Крим

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано�Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

м. Севастополь

м. Київ

645

45

76

27

23

5

97

12

14

30

19

19

16

35

8

41

16

12

40

5

14

36

12

20

11

12

449

38

36

30

22

1

49

8

9

12

3

13

23

5

4

32

14

27

33

7

8

13

12

25

2

13

8

442

38

36

30

22

1

40

8

8

12

3

13

23

5

4

32

14

27

33

7

8

8

12

25

1

13

2

8

565

49

70

32

30

�

51

9

9

32

3

12

24

6

7

34

15

36

32

7

9

24

12

34

6

11

3

8

Як працюється
Українським 

кооперативам? 
Щоб отримати більш свіжу та достовірну ін�

формацію, ми вирішили задати три однакові пи�
тання керівникам обласних організацій Союзу
сільськогосподарських обслуговуючих коопера�
тивів різних регіонів України.

Ось ці питання:

1.Ставлення  влади до створення нових та під�
тримки діючих кооперативів?

2.Чи є бажання у селян створювати сільськогос�
подарські обслуговуючі кооперативи?

3.Що дає для сільської місцевості створення
обслуговуючого кооперативу?

Ольчедаївський Анатолій Миколайович,
Вінницька область.

� Обслуговуюча кооперація завжди мала під�
тримку у керівництва області. За останньою інфор�
мацією на сьогодні у Вінницькій області існує 102
кооперативи. Більшість з них тваринницького нап�
рямку, по заготівлі молока та м'яса. Нажаль, не
завжди вистачає коштів на підтримку навіть існую�
чих кооперативів.

� Бажання у селян вступати до обслуговуючого
кооперативу виникають тоді, коли вони бачать
фактичну перевагу, яка виражається у вищій ціні за
здану продукцію, та нижчій  при закупівлі кормів.

� Створюються сприятливі умови для розвитку
особистих селянських господарств.

Федина Петро Володимирович, Львівська
область.

� З боку обласної влади ми не відчуваємо ніякої
підтримки. Люди міняються, у нас навіть начальни�
ка управління АПР немає, а толку ніякого.

� Люди психологічно не готові вступати в коопе�
ративи. Ще занадто свіжа пам'ять про колгоспи, у
які людей заганяли силоміць. Кожен хоче бути сам
собі господар не розуміючи переваг об'єднань.

� Допомога в реалізації продукції та підтримка
соціальної сфери.

Тимошин Володимир Михайлович, Луган�
ська область.

� Підтримка потрібна на державному рівні, міс�
цева влада навіть при бажанні зробити нічого не
зможе. Коли в 2009 році область отримала 3,5 млн.
гривень державної допомоги, то і кооперативи
запрацювали.

� У людей бажання є. Про це говорить кількість
реально діючих кооперативів. Їх на Луганщині 17.
Але потрібна вдосконалена законодавча база.

� В цілому � ріст добробуту населення, створен�
ня робочих місць.

Українець Дмитро Павлович, Рівненська
область.

� в Рівненській області навіть за районами зак�
ріплені відповідальні працівники для оперативного
вирішення питань розвитку кооперації. Проводять�
ся семінари, навчання по створенню та діяльності
кооперативів. На наступний рік в обласному бюд�
жеті передбачена фінансова підтрика кооперації.

� Бажання звичайно є, тому що обласна органі�
зація ССОК проводить велику розяснювальну ро�
боту. Ми навіть з податковою знайшли спільні мо�
ву. Вони погодилися з неприбутковим статусом
обслуговуючих кооперативів.

� В першу чергу підвищення добробуту членів
кооперативу, допомога соціальній сфері, зайня�
тість населення.

Основні вигоди 
від кооперації:

Збереження некомерційних відносин в кооперативі дає додатковий при�
буток його членам;

Через кооператив його члени, у тому числі малоземельні, мають можли�
вість контролювати ринкову ситуацію і працювати без посередників.

Кооперативна вертикальна організація збільшує прибуток, кооперуван�
ня в межах продуктового ланцюжка зменшує споживчі ціни.

Просування продукції як найближче до кінцевого споживача: чим менше
посередників у продуктовому ланцюжку � тим краща ціна буде для тієї жін�
ки, яка виробляє молоко чи овочі.

Кооперативи сприяють розбудові соціальної сфери на селі � це робочі
місця, це відмова від виплат по безробіттю, можливість надавати послуги
(оранка та інше) сільському населенню.
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Вопрос: Могли бы вы озвучить планы компании на но�
вый маркетинговый год (МГ)?

Ответ: Особое внимание в новом МГ мы уделим зер�
ноуборочной технике, дефицит которой особенно ощутим
на полях Украины. Обеспеченность зерноуборочной тех�
никой всех категорий хозяйств � менее 40% от потребнос�
ти. При этом 78% комбайнового парка страны находится
за пределами амортизационного и экономически целесо�
образного срока эксплуатации. Как результат � ежегодные
потери при уборке урожая � более 6 млн тонн зерна, что
при сегодняшнем уровне цен эквивалентно 12 млрд грн.

Машинно�технологический комплекс предоставляет
услуги тем хозяйствам Украины, которые не в состоянии
самостоятельно обеспечить себя зерноуборочной техни�
кой, а таких в Украине 84%.

В новом МГ мы планируем закупить еще 2 тыс. ком�
байнов и до 1 тыс. зерновозов. Сейчас идут переговоры
с производителями зерновозов, и они на финальной ста�
дии. Наши условия таковы: увеличить объем кузова, сни�
зив его вес, и если это удастся, нам будет достаточно на
следующий МГ 0,5 тыс. таких машин.

Вопрос: А насколько Вы собираетесь снизить вес
кузова?

Ответ: Кубатура увеличится почти в два раза, до 70
куб. метров, против нынешних 35 куб. метров. Здесь воп�
рос только экономический. Мы перевозим различные
грузы, и, если засыпать полный кузов КАМАЗа зерном, то
он будет 30 тонн, но если мы засыплем туда такой же
объем подсолнечника, то получится 15�17 тонн. Но день�
ги начисляются по тонно�километрам, а если это отруби,
а если это жом? Мы теряем очень сильно в весе, потому
что больший объем взять не можем. Поэтому нам нужны
универсальные кузова.

Вопрос: Скажите, комбайны Вы планируете закупать
у отечественного производителя или иностранного?

Ответ: За время начала работы МТС мы провели
встречи практически со всеми мировыми производите�
лями комбайнов: от самых больших до самых малень�
ких. С таким большим как у нас заказом мы совместно
с Министерством аграрной политики и продовольствия
Украины сумели их убедить в том, чтобы они открыли в

Украине собственное сборочное производство. Если
мы будем, подходить к решению подобного вопроса
какими�то другими путями, то всегда будем находиться
в пещерном веке. Сегодня мы позвали самых передо�
вых производителей комбайнов в страну, они согласи�
лись и пришли. 

На данный момент мы ведем переговоры с несколь�
кими известными мировыми производителями сельско�
хозяйственной техники. Это немецкий Claas, Case New
Holland, российский "Россельмаш", "Гомсельмаш" и не�
которые другие производители. Они выразили заинтере�
сованность участвовать в финансировании некоторых
программ по совместной сборке.

Основное наше условие � комбайны должны собирать�
ся на территории Украины. Это даст дополнительные ра�
бочие места и загрузку отечественного производства.

Вопрос: А российские компании участвуют в этом
процессе?

Ответ: Участвуют. Как я уже сказал, мы ведем пере�
говоры с "Россельмашем". Из того класса комбайнов, ко�
торые нас интересуют, они могут предложить только од�
ну модель � "Торум", производительность которой более
12 кг/сек. Надеюсь, в начале следующего года мы вый�
дем на финальную стадию переговоров с "Россельма�
шем". Внешэкономбанк России и Сбербанк России гото�
вы рассмотреть финансирование.

Вопрос: На каких условиях ГПЗКУ намерено осу�
ществлять закупку сельхозтехники?

Ответ: Мы будем использовать лизинг, лизинговые
компании. То есть прямой покупки не будет. Мы рассматри�
ваем предложения практически всех лизинговых компа�
ний, и выбираем самые оптимальные для нас условия.

Сейчас много говорится о производстве отечествен�
ной сельхозтехники. В нашей стране существует три про�
изводителя комбайнов: Херсонский машиностроительный
завод (ХМЗ), Белоцерковский машиностроительный за�
вод (БМЗ) и СП "Дон�Лан". ХМЗ производит собственные
комбайны, БМЗ собирает белорусские комбайны и СП
"Дон�Лан" собирает российские комбайны. Мы работаем
с техникой всех трех предприятий. Основными являются
ХМЗ и БМЗ, которые принадлежат одному собственнику
Александру Олейнику. Нами были взяты на условиях ли�
зинга 0,2 тыс. комбайнов у БМЗ и 21 комбайн у ХМЗ. Ком�
байны БМЗ работают хорошо. А проблема техники ХМЗ �
отрицательный имидж среди наших фермеров, и поэтому
этим комбайнам трудно найти работу. На ранних зерновых
они отработали неплохо, но на уборку поздних зерновых
мы не смогли заключить ни одного контракта. Поэтому эти
комбайны мы были вынуждены поставить на хранение.
Аграрии услышав, что это будет "Славутич", отказываются
от контрактов. Ранние зерновые убирают в очень короткие
сроки, и практически всегда существует нехватка убо�
рочной техники, а сейчас у аграриев есть выбор. Комбай�
ны же БМЗ работают, вот они и сегодня в поле.

Вопрос: В ключе выше сказанного о ХМЗ, не могли
бы вы прокомментировать заявление А. Олейника о
том, что МТС ГПЗКУ должно ХЗМ 30 млн. грн. по постав�
кам сельхозтехники?

Ответ: У нас с ХМЗ и БМЗ не существует договоров
о покупке сельскохозяйственной техники. Никаких эко�
номических или финансовых взаимоотношений у нас с
этими заводами и собственником заводов нет. Мы ни�
когда у него ничего не покупали.

Вопрос: В своем заявлении, А.Олейник отмечает,
что собственником данной техники выступает компания

ООО "Техноторг", являющаяся, по его словам, операто�
ром МТС ГПЗКУ?

Ответ: Компания "Техноторг" � это коммерческая
структура, у нее с А.Олейником совершенно отдельные от�
ношения, которые к ГПЗКУ никакого отношения не имеют. 

Вопрос: Скажите, каков парк МТС по итогам теку�
щего года?

Ответ: У нас 0,5 тыс. комбайнов и 0,3 тыс. зерново�
зов. Даже на сегодняшний день это самый большой парк
в Украине. Ни у кого в одних руках не сосредоточен такой
парк сельскохозяйственной техники, который работает в
интенсивном режиме по всей территории страны. 

Вопрос: Какой мощности комбайны вы будете заку�
пать, и как это повлияет на производительность?

Ответ: Мы собираемся в новом МГ брать более мощ�
ные комбайны, от 12�14 кг/сек, что позволит увеличить
производительность. Мы видим, что по итогам урожая
этого года нам необходимы комбайны с более высокой
производительностью. В этом году был большой урожай
зерновых. В частности, урожайность кукурузы в этом го�
ду превысила 80 ц/га.

Вопрос: А как все же это повлияет на производи�
тельность?

Ответ: Речь идет скорее о скорости уборки. У ферме�
ра есть две недели, если в них вкладываешься � хорошо,
если нет � сразу же возникают потери. Поэтому вопрос в
том, насколько оптимально можно убрать зерновые. Чем
больше производительность комбайна, тем быстрее он
ведет уборку, не зависимо от урожайности. 

У нас часть комбайнов, скорость которых 8 кг/сек, она
оптимальна при уборке 40 ц/га, а в этом году урожай�
ность превысила 50ц/га, и комбайн идет в два раза мень�
ше по скорости, чем он должен идти. Зная, что и аграрии
и Минагропрод работает над тем, чтобы максимально по�
высить урожайность, мы тоже стремимся к тому, чтобы у
нас были более высокопроизводительные комбайны. 

Вопрос: Какую долю работы МТС выполняет не�
посредственно для ГПЗКУ, а какую для сторонних
компаний?

Ответ: Мы работаем со всеми сельхозпроизводителя�
ми, как с холдингами, так и с мелкими хозяйствами, фер�
мерами, организациями, любой формы собственности. И
на той земле, которая арендуется филиалами ГПЗКУ, мы
оказали все услуги по уборке. А в основном � у нас мелкий
и средний производитель, который не имеет возможности
купить комбайн. Даже крупным холдингам техники все рав�
но не хватает. Мы и сейчас еще продолжаем убирать как в
крупных холдингах, так и в мелких и средних хозяйствах.
На сегодня мы уже убрали на площадях около 0,4 млн га.

Вопрос: В августе текущего года МТС ГПЗКУ внедри�
ла центр управления комбайнами МТС, не могли бы Вы
немного рассказать о нем?

Ответ: Вся техника, которая у нас работает, обеспечена
системой GPRS мониторинга. Благодаря этому мы имеем
четкую и понятную картину, где, как и в какие сроки, в какое
время работают наши комбайны. Техника работает в интен�
сивном режиме. Все комбайны поделены на бригады, у
каждой бригады свой бригадир, благодаря чему осущест�
вляется своевременное техническое обслуживание и
устранение неполадок на месте. За каждой бригадой
закреплен диспетчер центрального офиса, который отсле�
живает свою бригаду в режиме реального времени. 

На всю технику, которая будет приобретаться на усло�
виях лизинга, мы также будем ставить систему GPRS. То есть
мы хотим видеть каждую нашу единицу в реальном времени.

Руководитель подразделения МТС государствен�
ного предприятия "Государственная продовольс�
твенно�зерновая корпорация Украины" Бавицкий:
У нас 0,5 тыс. комбайнов и 0,3 тыс. зерновозов –

это самый большой парк в Украине
Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс�Украина" руководи�

теля подразделения машинно�технических станций (МТС) Государствен�
ного предприятия "Государственная продовольственно�зерновая
корпорация Украины" (ГПЗКУ) Александра Бавицкого.

Александр Бавицкий

З 24 листопада 2011 року в мережі Інтернет розпоча�
ла роботу оновлена версія веб�порталу публічного акці�
онерного товариства "Державна продовольчо�зернова
корпорація України" (ПАТ "ДПЗКУ") � http://pzcu.gov.ua. 

Основною метою створення нової версії веб�порталу
корпорації є забезпечення ефективної комунікації пуб�
лічного акціонерного товариства з громадськістю та ін�
весторами, що дозволить більш відкрито та оперативно
працювати зі ЗМІ та партнерами, інформуючи про захо�
ди, в яких бере участь ПАТ "ДПЗКУ", про питання, які ці�
кавлять громадськість, таким чином підвищивши відкри�
тість в роботі корпорації.

Результатом роботи став функціональний веб�портал,
який розроблявся з урахуванням корпоративного стилю
компанії, а внутрішня структура � з можливістю необме�
женої вкладеності елементів контенту один в одного.

На оновленому веб�порталі також з'явився експорт
нових матеріалів в RSS, підписка на новини, пошук з ура�
хуванням морфології, фото�та відеогалереї.

Значні зміни стосувалися і інформаційного наповнен�
ня � було додано безліч нових розділів і сторінок, а також
розроблена англійська версія сайту.

Наступним кроком по розвитку веб�порталу стане
удосконалення його англійської версії, а також подаль�

ше розширення та удосконалення інформаційного на�
повнення та функціональності сайту: розширення інфор�
мації про філії, опублікування фінансових звітів, ство�
рення on�line�форуму. 

Крім того, в найближчому майбутньому на базі корпора�
тивного веб�порталу ПАТ "ДПЗКУ" планується розробка
внутрішнього інтранет�порталу для співробітників компанії.

Прес�служба ПАТ "Державна
продовольчо�зернова корпорація України"

тел. (044) 206 15 17
pressa@pzcu.gov.ua      www.pzcu.gov.ua

Розпочала роботу оновлена версія веб�порталу ПАТ "Державна продовольчо�зернова корпорація України"
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НЕ ЛІКВІДУЄТЕ
ЧЕРГИ � ШУКАЙТЕ

ІНШУ РОБОТУ

Президент дав завдання не лише
навести порядок у земельній сфері, а й
чітко визначив терміни � до нового ро�
ку. Про це заявив Голова Державного
агентства земельних ресурсів Сергій
Тимченко, відповідаючи на запитання
читачів під час "прямої лінії" газети
"Урядовий кур'єр".

"Нещодавно я зібрав усіх керівників
земельних управлінь областей і кадас�
тровиків та пояснив: якщо вони до но�
вого року не ліквідують черги, то шука�
тимуть собі іншу роботу. Тому питання
черг ми вирішимо обов'язково", � на�
голосив він. 

Стосовно збільшення орендної
плати керівник земельного відомс�
тва повідомив, що 31 жовтня Кабінет
Міністрів вже ухвалив відповідну
постанову про внесення змін до ме�
тодики нормативної грошової оцін�
ки. Наразі цей документ проходить
останні доопрацювання і набуде
чинності з першого січня 2012 року.
За рахунок підвищення коефіцієнта в
1,756 раз виросте нормативна гро�
шова оцінка землі. Виходячи з орен�
дної ставки у 3% від нормативної
грошової оцінки, орендна плата вже
з наступного року в середньому по
Україні зросте з 350 грн. за гектар до
600 гривень.

Сергій Тимченко, відповідаючи на
зауваження читача щодо черг, бюрок�
ратичної тяганини та  інших незруч�
ностей, пов'язаних з видачею актів на
землю, акцентував увагу на зрушен�
нях та позитивних змінах у цій сфері.
Зокрема, керівник земельного ві�
домства підкреслив: "Буквально за
два місяці ми видали понад 300 тисяч
державних актів на право власності на
землю, які люди не могли одержати
понад шість років". 

На стурбованість читача стосов�
но того, чому держава не візьме у
свої руки весь продаж земель сіль�
ськогосподарського призначення,
Сергій  Тимченко зауважив, що із
прийняттям законопроекту "Про ри�
нок земель" у державній власності
буде до 12 млн. гектарів таких зе�
мель, оскільки до існуючих резервів
перейдуть землі відумерлої спадщи�
ни та невитребувані паї. За словами
керівника земельного відомства, у
законопроекті регуляторна функція
держави чітко прописана. Вона по�
лягає у тому, що покупець паю має
пред'явити податкову декларацію,
тобто повинен довести легальність
коштів, які він має намір викласти за
землю. Це по�перше. А по�друге, як�
що він придбав земельну ділянку і
захотів її перепродати того ж року,
то йому необхідно сплатити 100 від�
сотків держмита від нормативної
грошової оцінки цієї землі. Це мито
впродовж наступних років зменшу�
ватиметься щорічно на 10 відсотків.
Так що, перепродувати її у перші ро�
ки немає зиску. 

"А за десять років дії високих мит�
них ставок сформується ефективний
землевласник, який купуватиме зем�
лю передусім для сільськогосподар�
ського товарного виробництва, а не
для перепродажу", � зауважив Голова
Держземагентства. 

Джерело: Урядовий портал

1. Роз'яснення щодо безоплатного виготовлення дер�
жавного акта на право власності на земельну ділянку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
31.01.2011р. № 57 "Про внесення змін до постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 05.08.2009 № 844 та від 21.10.2009 № 1112"
підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
21.10.2009  № 1112 "Про додаткові заходи щодо безоплатних
оформлення та видачі громадянам України державних актів на
право власності на земельні ділянки виключений.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" не
передбачає фінансування заходів з безоплатних оформлення та
видачі державних актів на право власності на земельну ділянку.

Враховуючи вищевикладене, проведення державної реєс�
трації державних актів на право власності на земельну ділянку, в
тому числі заповнення бланків таких актів проводиться на плат�
ній основі, за умови подання Вами заяви про відмову від без�
коштовної видачі державного акта на право власності на зе�
мельну ділянку.

Громадянам необхідно звернутися із заявою про відмову від
безкоштовної приватизації земельної ділянки до управління
Держкомзему в районі та в подальшому виготовляти державний
акт на право власності на земельну ділянку на платній основі.

2. Роз'яснення щодо присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці

Відповідно до Постанови КМУ від 18 серпня 2010 р. № 749
"Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастро�
вого номера земельній ділянці", що набула чинності з 01 січня
2011 року, визначення та присвоєння кадастрового номера зе�
мельній ділянці здійснюють територіальні органи Держкомзему. 

Присвоєння кадастрового номера на вже приватизовану зе�
мельну ділянку при існуючому державному акті старого зразка від�
бувається на підставі технічної документації із землеустрою що пос�
відчує право на земельну ділянку, з визначеними у ній геодезични�
ми координатами поворотних точок існуючих меж земельної ділян�
ки з прив'язкою до державної геодезичної мережі, наявності кадас�
трового плану та акту виносу меж земельної ділянки в натурі. 

Для цього власник такої ділянки або уповноважена ним особа
подає до територіального органу Держкомзему за місцезнаход�

женням земельної ділянки заяву про державну реєстрацію
земельної ділянки та копії: документа, що посвідчує особу, а
для уповноваженої особи також документа, що посвідчує її пов�
новаження; документа, що посвідчує право на земельну ділянку;
ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізич�
них осіб � для фізичної особи (у разі наявності). 

У разі наявності архівних примірників технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
на земельну ділянку в територіальних органах Держкомзему, ос�
таннім здійснюються роботи по формуванню обмінного файлу
для внесення даних про земельну ділянку до автоматизованої
системи державного земельного кадастру.

При відсутності документації із землеустрою, або відсутності у
ній обов'язкових вихідних даних для формування обмінного фай�
лу, необхідно замовлення технічної документації із землеустрою
щодо відновлення меж земельної ділянки.

Згідно ст.ст. 26�27 ЗУ "Про землеустрій", розробниками  до�
кументації  із  землеустрою є юридичні та фізичні особи, які от�
римали  ліцензії  на  проведення  робіт із землеустрою відповід�
но до закону.   

Із переліком організацій, що мають ліцензію на виконання
землевпорядних робіт, у тому числі і державних, Ви можете озна�
йомитись в районному Управлінні Держкомзему.

Датою присвоєння кадастрового номера є дата відкриття По�
земельної книги.  

Таким чином, для присвоєння кадастрового номера земель�
ній ділянці, громадянину необхідно звернутись до районного Уп�
равління Держкомзему із заявою про  державну реєстрацію зе�
мельної ділянки та державного акта, розробленою та погодже�
ною технічною документацією із землеустрою.

Крім того, слід зазначити, що згідно з Порядком справляння
плати за надання Держземагенством та його територіальними ор�
ганами платних    адміністративних послуг, затвердженого постано�
вою Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835, передбачено
плату за державну реєстрацію земельної ділянки в розмірі 93 грн.

Головний спеціаліст
юридичного відділу

Черемних Марина Миколаївна

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ 
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ КОНСУЛЬТУЄ

Графік
особистого прийому громадян керівництвом 

Головного управління Держкомзему в Київській області

Гущик Сергій Сергійович Начальник Головного управління середа  10.00 � 13.00

Степанюк Віталій Ростиславович Перший заступник четвер 10.00 � 13.00

Бакіров Гумбат Самедович Заступник начальника вівторок 10.00 � 13.00

Маноха Марія Дмитрівна Заступник начальника понеділок 10.00 � 13.00

Тел. приймальня: 409�2335
Адреса:  м.Київ, вул. Серпова 3/14  (cт. метро "Житомирська")

ПРОДАЖ 
СІЛЬГОСПЗЕМЕЛЬ 

ЗАПРОВАДЯТЬ 
З 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ

Мораторій на продаж сільськогосподарських зе�
мель в Україні може бути скасований до 1 січня 2013
р. Про це заявив заступник голови Державного
агентства земельних ресурсів Микола Калюжний на
засіданні "круглого столу" у Києві.

"Однозначно, законопроект "Про ринок землі"
буде прийнятий на цій сесії, яка закінчується 12
грудня. Найвірогідніше, що мораторій на купівлю�
продаж наділів сільськогосподарського призначен�
ня буде знятий з 1 січня 2013 р., щоб ми за цей час
змогли доопрацювати ті законодавчі акти, які необ�
хідні", � сказав представник відомства.

Водночас, на думку посадовця, законодавчі акти
щодо несільськогосподарських угідь наберуть чин�
ності з 1 січня 2012 р. 

Він також поінформував, що Держземагентство
має намір створити робочу групу, щоб протягом двох
тижнів доопрацювати "земельний" законопроект з
урахуванням пропозицій фермерів і громадськості та
внести до 8 грудня на розгляд Верховної Ради.

Як повідомлялося, 18 листопада парламент Украї�
ни направив на повторне перше читання урядовий за�
конопроект про ринок земель.

Джерело: Укрінформ

УРЯДОВИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Кабінет Міністрів України затвердив план дій з проведення земельної ре�
форми та створення прозорого ринку земель сільськогосподарського приз�
начення. Відповідне розпорядження №1072�р датоване 26 жовтня 2011 року. 

План містить низку заходів, серед яких розробка та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України таких проектів законів, як "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо спрощення процедури встановлення меж
населених пунктів", "Про затвердження Загальнодержавної цільової програ�
ми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року", "Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо відміни безоплатної
приватизації земельних ділянок". Також заплановано підготувати проекти
постанов Уряду, зокрема "Про затвердження документів, що регулюють пи�
тання ведення державного земельного кадастру", "Про затвердження По�
рядку рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок",
"Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми використання та
охорони земель", "Про внесення змін до Методики нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів". 

Також будуть підготовлені та затверджені: "Порядок формування, веден�
ня та користування Реєстром ліцитаторів з проведення земельних торгів",
"Порядок проведення кваліфікаційних іспитів з професійної підготовки ліци�
таторів з проведення земельних торгів", "Положення про співробітництво з
навчальними закладами стосовно професійної підготовки ліцитаторів з про�
ведення земельних торгів" тощо. 

Планом дій з проведення земельної реформи та створення прозорого
ринку земель сільськогосподарського призначення також передбачена ін�
формаційно�роз'яснювальна роботи серед населення щодо розвитку зе�
мельних відносин. 

Джерело: Урядовий портал



№ 22 (271)

16�30  ЛИСТОПАДА  2011  року6

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

Цільова аудиторія невпинно розширюється, то�
му крім фермерів зацікавленість у нових, імунних,
десертних сортах виявили і переробні підприємс�
тва та корпорації з повним циклом починаючи з ви�
рощування яблук і аж до представлення готової
продукції на полицях супермаркетів.  

Захід, який проводив плодорозсадник ДП
"Голланд Плант Україна", складався з 2�х час�
тин  � презентація, на якій було наведено багато ко�
рисної інформації.  Під час першої презентації мо�
ва йшла про переваги та економічну рентабель�
ність вирощування яблук на Україні, можливості
реалізації на внутрішньому ринку та експорту у по�
рівнянні з іншими країнами Європи.

Друга презентація була присвячена висвітлен�
ню переваг використання стійких до хвороб сортів
яблук, беручи до уваги можливість заощадити 50�
70% витрат на обприскування.

Слідом за інформаційним блоком на практичній
частині проводилась дегустація та оцінювання но�
вих, стійких до хвороб десертних сортів яблук.
Присутні проводили оцінювання сортів за допомо�
гою спеціально розроблених анкет, за 10 бальною
шкалою. Результати оцінювання було оголошено
одразу після завершення дегустації. Ви можете
проаналізувати їх на графіках. Сорти Голден Рей�
дерс та Айдаред служили контрольними сортами в
процесі дегустації. Загальні результати показали,
що нові сорти набрали більшу кількість балів, ніж
добре відомі контрольні сорти. 

На третій презентації була наведена детальна
інформація та характеристика нових сортів. Сорти
Луна, Оріон та Сіріус є першими в історії вирощу�
вання яблук стійкими до хвороб, надзвичайно
смачними  сортами жовтого кольору. Цікаво зазна�
чити, що саме сорти жовтого кольору складають
більш ніж 40%  загальної кількості споживання яб�
лук у свіжому вигляді. 

Частина нових сортів включена в програму Клуб
"Натуральне Яблуко®". Це 3 жовті сорти (Луна, Орі�
он, Сіріус). та 2 сорти червоного кольору � Розела та
Ред Топаз. Даний сортовий склад розширений не
менш цінними імунними сортами німецької селекції
Ренора, Рекарда, Реколор, Реанда, Релінда, Ревена,
які є доступними у вільному продажу. Слід зазначи�
ти, що поряд з надзвичайними смаковими та товар�
ними властивостями, ці сорти ще й стійкі до хвороб,
тому переваги їх використання очевидні. 

Наступна презентація�дегустація відбу�
деться 08 грудня 2011 року в м.Ужгороді.

Запрошуємо прийняти участь у дегустаціях

не тільки фермерів, які мають намір закладати
сади, а також керівників переробних заводів,
виробників соків і дитячого харчування та керу�
ючих продажами для того, щоб за допомогою
даних сортів Ви змогли створити у Вашому регі�
оні відповідну виробничу базу якісного яблука.
Серед представлених сортів можна обрати як
сорти, що є найбільш придатними для перероб�
ки � з високим вмістом кислоти, так і десертні
сорти з високим вмістом цукру (Брікс), які мо�
жуть повністю забезпечити потреби свіжого
споживання. Слід зазначити, що дані сорти пов�
ною мірою відповідають західноєвропейським
вимогам до дитячого харчування Baby Food
(продукт, що виробляється з яблук, які отриму�
ють шляхом інтегрального або органічного (біо)
вирощування, що гарантує низький рівень пес�
тицидів у плодах, а відповідно, у кінцевому про�
дукті). Таким чином, сорти максимально задо�
вольняють потреби як свіжого споживання, так і
широкий спектр промислових цілей. 

Через велику зацікавленість та кількість ба�
жаючих взяти участь у дегустаціях та особисто
переконатись в перевагах імунних сортів, крім
основних  дегустацій ми почали проводити ряд
мобільних регіональних виїзних дегустацій. 

За більш детальною інформацією, для по�
передньої реєстрації у дегустаціях та у випад�
ку потреби проведення виїзної дегустації у Ва�
шому регіоні просимо звертатись за наведени�
ми нижче номерами телефонів.

Беручи до уваги великий успіх проведених у 2010 році дегустацій нових, імунних, де�
сертних сортів яблук в рамках програми "Клуб "Натуральне Яблуко",  плодорозсадник

ДП "Голланд Плант Україна" продовжує проводити серію презентацій�дегустацій, перша
з яких відбулася 10 листопада 2011 року у м. Ужгороді.  

На презентації були представлені нові, стійкі до хвороб десертні сорти яблук � клубні сор�
ти: Луна, Розела, Оріон, Ред Топаз, Сіріус та імунні десертні сорти яблук поза рамками

клубу: Реанда, Релінда, Реколор. Присутні мали змогу скуштувати та оцінити  ці сорти, а також
особисто переконатись у їх численних перевагах.

На дегустації взяло участь багато зацікавлених, які вже зрозуміли переваги використання імунних
сортів яблук та прийняли правильне рішення закладати сад. Безпосередньо після закінчення заходу бу�

ло проголошено ряд намірів про довгострокову співпрацю та зарезервовано саджанці на наступний сезон.

Плодорозсадник ДП "Голланд Плант Україна"

Тел/Факс. (0312) 450209
Координатор проекту   +380503721729

Сентпетері Берталан, директор   +380503725574
Сейчі Саболч, комерційний директор  +380503726133

Попович Ігор, менеджер з продажу�  агроном   +380503728550
Закарпатська обл., Ужгородський р�н,  89420, с. Тарнівці, вул. Концівська,17

email: hpu@swi.net.ua      www.uzhgorodrozsadnik.uz.ua
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Солнечная энергетика � это одно из
направлений возобновлямой энер�
гетики, которое базируется на не�
посредственном преобразовании энер�
гии солнечного излучения в другие ви�
ды энергии, например, электричество
или тепло. Солнечная энергетика явля�
ется экологически чистой отраслью, а
ее развитие стимулируется "зеленым"
тарифом, действующим в Украине.

Солнечная энергия.
Наше Солнце � единственный источник

энергии, обеспечивающий существование
жизни на нашей планете. Так сложилось, что
солнечной энергии поступает ровно столько,
сколько требуется для развития биологических
объектов "земного типа". Известно, что уро�
вень излучения нашей звезды остаётся посто�
янным на протяжении всего времени наблюде�
ний. В обозримом будущем это излучение
сохранится, так как Солнце относится  к типу
звезд которые имеют значительный по про�
должительности период жизни � несколько
миллиардов лет. Можно ли как�нибудь исполь�
зовать этот поток солнечной энергии? Оказы�
вается можно, и не только путем нагревания
воды или обогрева помещений. Учёные уже
придумали несколько способов преобразова�
ния световой энергии Солнца в электрическую.

Из возможных "преемников", которые
могут подхватить эстафету у традиционной
энергетики, наиболее привлекательно, сре�
ди альтернативных источников, выглядит  пре�
образование энергии Солнца непосредствен�
но в електричество � экологически чистое
уже потому, что миллиарды лет поступает на
Землю и все земные процессы с ней свыклись.
Поток солнечной энергии люди просто обя�
заны взять под свой контроль и максимально
использовать, сохраняя тем самым неизме�
ненным уникальный земной климат. 

Несколько ключевых цифр. Наше светило
поставляет Земле мощность около 1017 Вт �
такова сила "солнечного зайчика" диаметром
12,7 тыс. км, который постоянно освещает об�
ращенную к Солнцу сторону нашей планеты.
Интенсивность солнечного света на уровне
моря в южных широтах, когда Солнце в зените,
составляет 1 кВт/м.кв., а на широте 40° � всего
0.3 кВт/м.кв. К тому же он зависит от времени
суток, сезона года и погоды. В этом и есть при�
чина  медленного развития солнечной энерге�
тики Чтобы усилить поток солнечной энергии,
надо собирать ее с большой площади с помо�
щью концентраторов и запасать впрок в акку�
муляторах. Пока это удается сделать в так на�
зываемой малой энергетике, предназначен�
ной для снабжения светом и теплом жилых до�
мов и небольших предприятий. 

Будущее солнечной энергетики � за пря�
мым преобразованием солнечного излучения
в электрический ток с помощью полупро�
водниковых фотоэлементов � солнечных ба�
тарей. Еще в 30�х годах прошлого века, когда
кпд первых фотоэлементов едва доходил до
1%, об этом говорил основатель солнечной
енергетики профессор Тесла. Идеи ученого
воплотилось в жизнь в конце 1950�х годов с
запуском искусственных спутников Земли,
главным энергетическим источником которых
стали панели солнечных батарей. Сейчас во
всех странах мира идет активная продажа
солнечных батарей.Основной составляющей
системы является солнечная панель (Фото. 1).
От качества ее производства во многом зави�
сит и качество всей системы. Но для ефектив�
ной и долговечной работы солнечной установ�
ки не достаточно иметь только качественную
панель � все оборудование должно соот�
ветствовать высоким стандартам надежности.
Поэтому компания HELIOS STRATEGIA,  один из
европейских лидеров в области консалтинга,
концепции и распределения фото�вольтаичес�

кого оборудования, работает только с всемир�
но известными брендами, такими как SANYO,
SCHOTT, KYOCERA, JETION, MITSUBISHI, CEN�
TROSOLAR, SOLARFABRIK для модулей и SMA
для инверторов.  Оборот компании только по
направлению солнечного оборудования сос�
тавляет более чем 50 миллионов евро в
2011году. Компания выбрала системную ин�
теграцию, соответствующую строгим требова�
ниям и ее руководители уверены в росте ис�
пользования возобновляемых источников энер�
гии в целом и фотоэлектрических в частности.
Поворот в общественном мнении против лю�
бой ядерной энергетики является очевидным
и видна устойчивая тенденция в пользу фото�
электрического оборудования. Эта энергия
следует по той же кривой роста, что электро�
ника и будет преобладать в ближайшем буду�
щем как неизбежная энергия. К тому же фото�
электрическая солнечная установка является
превосходной долгосрочной инвестицией. Не�
обходимо все скурпулезно прощитать и осу�
ществить согласно точным нормам.

Таким образом, компания HELIOS STRATE�
GIA предлагает своим клиентам все решения,
необходимые для осуществления солнечно�
го проекта: панели, инверторы, систему ин�
тегрирования, электрическое подсоединение.

Высокое место компании на рынке солнеч�
ных електроустановок подтверждается рядом
проектов выполненных во многих странах ми�
ра. На фотографиях только часть из них. Ком�
пания имеет представительство на Украине:  

49000, Украина, г. Днепропетровск,
пл. Ленина 1, оф. 131 

Телефон :
+38(056)372 88 47 +38(067)562 02 95 

Электронная почта:
dennis.skrypnyk@heliostrategia.com

Сайт: heliostrategia .info

� протравители семян ПС�10А
� зерноочистительные машины ОВС�25
� Петкус К�547
� калибровочные машины 

Петкус�Гигант, К�531, К�218

ЧПКФ "Изыскатель�91" 
Р Е А Л И З У Е Т

пгт Чабаны, Киевская обл.

(044) 526�64�45 
(050) 508�44�18

Гарантия 
Гарантия 

Доставка
Доставка

СОЛНЦЕ – САМЫЙ МОЩНЫЙ ПОСТАВЩИК 
БЕСПЛАТНОЙ ЕНЕРГИИ  " Качество � это гарантия хорошей окупаемости

в течение долгого времени".
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На сегодняшний день зарегистрированы десят�
ки препаратов для кормления растений по листу.
Но не один из этих препаратов не имеет ничего об�
щего с удобрением Мочевин � К (в том числе К6 �
для обработки семян, К1 � для первой листовой
подкормки и К2 для второй подкормки).

Специально подобранный состав органических

кислот трикарбонового цикла
в их составе руководит, стиму�
лирует и направляет работу клет�
ки растений в заданном направлении. 

Ниже приводим выдержки из статей ученых
и корреспондентов (их всего 17, но мы приведем
только три, касающихся овощей):

1. Собственные корреспонденты
газеты "Аграрник" � Алексеева
Галина, Корниенко Наталья 
тел. (067) 512 29 32, (0512) 58 00 65

Наша редакционная группа по
приглашению директора научно�про�
изводственного центра "Агронауко�
вец" Александра Ивановича Капелю�
ша проехала по полям Херсонской и
Николаевской областей.

Первым хозяйством, куда лежал
наш путь, было сохранившееся в
Херсонской области коллективное
сельхозпредприятие "Рад земля".
Здесь уже лет десять работают с
удобрением "Мочевин�К", рекомен�
дованным НПО "Агронауковец". И, по
заявлению главного агронома Буй�
ного И.А., по всем культурам усовер�
шенствованы технологические кар�
ты, что дает весомый результат по
урожайности и прибыли.

Но вот и помидорное поле, выпес�
тованное бригадиром полеводческой
бригады Галиной Петровной Полторак. 

Почитай, четверть века занимается
она томатами. Признаться, такого кра�
сивого поля нам не доводилось ви�
деть. 300 гектаров плотных, ровных,
как на подбор, рядков уходят за гори�
зонт. Выглядят так, словно им все вов�
ремя: и снег, и дождь, и весна, и лето.
Вот за такие "краевиды" в прошлом го�
ду Галина Петровна была награждена
Орденом "Княгини Ольги".

Галина Петровна с большим инте�
ресом включается в начатый разговор.

� С Мочевин�К мы работаем давно.
Можно так сказать, у нас тоже свой
многолетний эксперимент. Начинали
так: 15 гектаров, потом 120, теперь
все 300. Всегда оставляли контроль�
ные посевы для сравнения, а один год
вообще не вносили Мочевин�К. Прие�
хали к нам начальник облсельхозуп�
равления Дрегваль с директором УКР�
НИОЗА Никишенко и рекомендовали
вместо Мочевин � К применить Крис�
талон. То имели беду. Помидоры полу�
чились все в пятнах, не понять, то ли
желтые, то ли красные. Сейчас много
чего рекомендуют, но лучшего пре�
парата на сегодняшний день я не
знаю. Буду работать с ним до конца,
пока на пенсию не пойду. Засуха на
наших полях не сказалась особенно.
Конечно, поливаем, но все равно те�
перь мы всю площадь обрабатываем
Мочевин � К. И всегда с урожаем. И се�
мена сеем только свои � сорт Лагид�
ный. У него, кстати, есть одна особен�
ность. Заметила, если не дала Моче�
вин � К, то около плодоножки развива�
ются желтые пятна. С Мочевин � К,
плоды равномерно красные, краси�

вые. Все семена, кстати, я обрабаты�
ваю только К6. Всходы мы получаем
нормальные. Рядки полные, ровные,
растение не угнетенное. Корневая
система развивается хорошо. 

Технология простая: обработка
Мочевин�К6 семян (для получения
дружных всходов), потом � в начале
цветения, в фазе 5�6 листков, опрыс�
кать 0,2�1% водным раствором К1 в
норме 1 литр на гектар и на момент
формирования завязи, по первой кис�
точке опрыскать повторно К1. По бу�
рению первого помидора опрыскать
К2 из расхода 2 литра на гектар. Удоб�
рение К2 ускоряет и  выравнивает
фон. Почти одновременно созревают
все помидоры. Где�то по 250�300 тонн
помидоров в день на "Сандору", при
этом брака имеем ну полпроцента.
Обрабатываем К2 не сразу все поле, а
поэтапно. С перерывом в недельки
две, чтобы не все поле сразу созрева�
ло, а постепенно. Это облегчает убор�
ку, нет потерь. 

Раньше мы давали в два раза
больше селитры. Во�первых, несли
больше денежных затрат, а во�вторых,
продукция была менее качественная
за счет нитратов. Мочевин�К активизи�
рует фотосинтез в растении. При этом
углеводов увеличилось почти на два
процента.

Вволю налюбовавшись  роскошным
зеленым ковром томатного поля, отп�
равляемся в следующие хозяйства.   

2.  Доктор с/х наук, ИЗЮР УААН,
И.П. Бугаева, тел. (050) 277�35�28
Картофель Юга. Газета "Дачник"
№ 164

Этот год для южан выдался нео�
бычно влажным, с умеренными тем�

пературами. Поэтому для многих
картофелеводов неожиданной стала
необходимость интенсивной защиты
растений от грибных и других болез�
ней даже в весенней посадке. На от�
дельных площадях пришлось дос�
рочно проводить уборку из�за пора�
жения растений фитофторозом.
Этого можно было избежать при ус�
ловии постоянного наблюдения за
посадкой и заготовки необходимых
фунгицидов. Проблема защиты кар�
тофеля от болезней зачастую быва�
ет решающей при выращивании �
особенно � при сохранении выра�
щенного урожая.

Испытанные у нас в Институте
препараты серии Мочевин � К (НПО
"Агронауковец", Капелюш Александр
Иванович) позволяют не только улуч�
шить питание растений, но и снизить
зараженность клубней урожая такой
болезнью как парша обыкновенная.
В частности, комплексное примене�
ние МК�6 (обработка клубней), МК�1
(опрыскивание растений в период
всходов) и МК�2 (опрыскивание рас�
тений в фазу бутонизации) защища�
ет на 100% клубни такого неустойчи�
вого к парше сорта картофеля как
Незабудка. 

Кроме этого и солидная прибавка
урожая: от 3�х до 5�ти тонн карто�
феля высокого качества и всего
лишь � за 100 гривен!

3. Бураков И.И., ученый, агро�
ном, внештатный корреспондент
журнала "Агрохимия", e�mail:
agro@kahovka.net, Статья: "Новое
предложение аграриям"

Решение для двух проблем
Отечественный препарат "Мо�

чевин�К1" представляет собой воп�
лощенное открытие наших ученых
о мощном суммарном воздействии
на растительный организм компо�
зиции растворимых органических
веществ со строго рассчитанным
набором макро�и микроэлементов,
регуляторов роста и развития, не�
обходимых для растений.

Именно он, нанесенный на расте�
ния в виде внекорневой подкормки,
эффективно нивелирует дефицит
элементов питания на ближайшее
время, снимает стресс. Но самое ин�
тересное в том, что в состав препа�
рата "Мочевин�К6" входит еще одно
патентованное вещество � криопро�
тектор. Его влияние на физиологи�
ческие процессы в итоге приводит к
тому, что растение приобретает спо�
собность нормально развиваться
при температуре на 4�6°С ниже, чем
это свойственно конкретному сорту
или культуре. Именно те 4�6°С, кото�
рых так  часто не хватает.

Не лишним является и свойства
препарата Мочевин�К профилакти�
чески влиять на грибные заболева�
ния, действовать, как реппелент в от�
ношении вредителей. Не следует
полностью полагаться на это свойс�
тво препарата в защите растений,
поскольку действие это умеренное,
профилактическое, но начало защит�
ных обработок пестицидами способ�
но отодвинуть заметно, особенно
при регулярном применении препа�
ратов серии "Мочевин�К" различных
номеров: первого, второго и шесто�
го, каждого в те периоды развития
растений, для какого этот препарат
предназначен.

Зная о перечисленных свойствах
доступных препаратов, можно уве�
реннее и с надежным результатом
заниматься ранними овощами и рас�
садой в условиях недостаточно за�
щищенного от холода грунта.

Вывод: 

Назрела необходимость кор�
ректировки традиционных агро�
технических мероприятий  для
более высоких:  качества продук�
ции, урожаев и прибыли.

Более  подробная  информа�
ция об удобрении Мочевин � К и
дилерах НВО "Агронауковець" на
сайте: agronauk.narod.ru

Директор НВО "Агронауковець"
В.П. Шеремет

С.н.с. В.Ф. Дворецкий
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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 клет�
ке, 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 иммуностиму�
лирующей активности, криозащитным свойствам, что зависит от вида сырья, спосо�
ба производства препарата и формы готового продукта, поэтому стоит обращать
внимание на их состав и на производителя.

Консультант � Пучкова Ирина
0564 644173,  0507081557,  0671030593

Гидромельница�кормоприготовитель ГМК�500
Мощность двигателя: 4 �5,5 кВт, 3000об/мин
Производительность: 500 и более литров корма в час       
Возможность откорма 150�200 голов свиней или КРС 

Гидромельница�кормоприготовитель ГМК�500. Уникальней�
ший кормоприготовитель разработан по принципу технологичес�
кого процесса кавитационного нагревателя. ГМК предназначен
для приготовления полужидкого, киселеобразного концентриро�
ванного корма из воды и зерна в соотношении 3:1 (зерно любое от
пшена до кукурузы) для всех с/х животных. Измельчение происхо�
дит в вихревом потоке воды по пути от бункера до центрифуги с
одновременным самонагревом корма до 300С (без каких либо наг�
ревателей). ГМК�500 при мощности 5,5 кВт производит более 500
литров в час корма и позволяет откармливать до 250 голов свиней
или КРС с экономическим эффектом 90�100 тонн зерновых.

Равно, как за 10�15мин приготовить малое количество для
десятка свиней и КРС, поэтому пригоден как для личных так и
фермерских хозяйств. Преимущества: быстрая окупаемость
ГМК. Возможность  вводить в корм разные добавки (витамины,
соль, мел, минералы).

Моментальное поедание корма, КРС поедает солому сдоб�
ренную киселеобразным кормом без остатка. Так как корм попа�
дает в желудок с/х животных теплым , то животные не затрачива�
ют энергию своего организма на нагрев корма до температуры

тела. Поэтому усваиваемость этого корма 95%, упитанность поголовья.
Срок откорма свиней до 110�130 кг сокращается до 6 мес. На привес 1 кг живого веса затрачивается до 3,6 кг жидкого корма.
Отсутствием жидкого навоза обеспечивается чистота помещения.
В подсобном хозяйстве это считанные минуты на приготовление корма. Малогабаритность ГМК позволяет избежать загроможде�

ния кормоцеха и обслуживается рядовым работником. Это долговечный и надежный агрегат, позволяющий переработать более 100
тонн зерновых без замены главной рабочей пары � статора и ротора. Краткое описание рабочего цикла: КП представляет двигатель
с гидромельницей которая двумя шлангами соединяется с бункером. В бункер заливается необходимое количество воды и включается
двигатель. В бурлящую воду всыпается зерно (можно и семечки, шрот, отруби) и через 10�20 минут готов теплый, киселеобразный корм
с запахом каши. Снятием верхнего шланга можно направить струю корма прямо в кормушку с/х животных. ГКМ состоит из двигателя и
спецнасоса. Насос очень прост, состоит из корпуса и главной пары (статора и ротора) которые и являются главным рабочим органом.
Между корпусом и фланцем двигателя расположен сальниковый узел с подтяжкой набивного сальника, вода служит смазкой набивки.
Если не замечено подтекание жидкости, чтобы влага от центробежной силы на валу двигателя не затягивалась внутрь двигателя, между
сальниковым узлом и фланцем двигателя на его вал туго насажена резиновая отсечная муфта (кольцо) которая разбросает капли воды
в стороны. ГМК с помощью всасывающего патрубка соединяется с бункером и двумя шлангами  (обратным и раздаточным). Бункер � лю�
бой. Можно взять пластиковую бочку объемом 200�300л с зажимным пластиковым коленом и обварить на 1/3 часть металлическим кор�
сетом на ножках. Подставка � станина под ГМК произвольная сварная рамочной конструкции. Подключение электродвигателя произво�
дится  силовым кабелем с защитным электромагнитным устройством типа АПЕ�25. ГМК; в зимнее время может стоять под открытым не�
бом, опуская на пол раздаточный патрубок, из которого сходит жидкость, препятствуя замерзанию. Главная пара выполнена из специ�
альной высокоуглеродистой стали с поверхностной термообработкой ТВЧ (ток высокой частоты) закалкой и цементацией с последую�
щей взаимной шлифовкой до рабочего зазора 0,5мм.  Такой зазор обеспечивает явление кавитации � самонагрев жидкости. Главная па�
ра имеет малейшие радиальное и линейное расширение при нагреве. Середина статора не закалена. Рабочая пара долговечна и изно�
состойкая. Статор главной пара поджимается и фиксируется крышкой корпуса ГМК, относительно штифта в корпусе. Ротор с приварен�
ными тремя лопастями для создания эффекта всасывания центробежного насоса посажен на вал через шпонку имеет резьбу для ста�
канного съемника. Например, изготовленная пара из стали 5 при зазоре 0,5мм и нагреве жидкости расширяясь заклинит, так как имеет
большое линейное расширение.  При полной закалке инструментальной стали изделие ведет в размерах (крутит), становится хрупким и
при 3000 об/мин может разлететься, повредив корпус и двигатель.

Как такового размола корма в потоке воды происходит очень малая доля, в начальный момент зерна перерезаются на части вза�
имными отверстиями. А дальше происходит следующие. ГМК это насос, падение давления до 4 атм, от завыхрения воды происходит
процесс самонагрева жидкости (кавитация). Поэтому с понижением давления и повышение температуры � части зерна вспучиваются
(взрываются), разлагаясь на легкоусваиваемый крахмал и глюкозу. Лопатками на роторе перемешиваются до кашеобразного состоя�
ния. Это как попкорн вспучивается на горячей сковородке увеличиваясь в объеме в десятки раз. В ГМК зерно вспучивается в потоке жид�
кости . Иеще один нюанс. Каждое зернышко покрыто "невидимым" пруиновым налетом (природные дрожжи). Виден этот налет на тем�
ных ягодах слив, винограда. Так в ГМК эти природные дрожжи вступают в окислительную реакцию с воздухом при перемешивании на�
сосом, происходит начальная стадия брожения � гомогенизация Гомогенизированный (дрожжованый) корм, который является самым
активным для усваивания кишечником даже излечивает заболевания желудочно�кишечного тракта. Еще одно предостережение. Выше
сказанный экономический эффект этого карма 50% зерновых � и это правда. Пример: суточная доза сухого корма на 100 кг поросенка
составляет 4,2 кг зерновых. Жидкого 3,6 кг (или литров), уже видима разница, а еще соотношение 3:1, то в корме3,6 кг � зерна только до
1,5 кг. Но корм очень активный, усваиваемость до 95%, поэтому жвачным животным нужно норму  понижать вдвое. 

Из  личного опыта работы ГМК более 4 лет установлено: экономия кормов составляет более 50% зерновых. Считанные минуты на кор�
мление десятков животных. Корм пригоден даже для  птицы. Голландский метод откорма животных жидким кормом. Мало кто знает, что по�
росенку весом в 100 кг в сутки положено принудительно два минерала : соль и мел (белая глина)по 40 г. А КРС весом 500 кг по 100�120г со�
ли и мела. Вот тогда будет упитанность КРС, удои и жирность молока. Никакой солевой лизунец  такого количества не обеспечивает. Поэто�
му соль и мел добавлять прямо в воду при приготовлении корма. Также лучшим кормом является солома мягких сортов (яровых) как самая
богата я на клетчатку. Но КРС ее плохо ест из�за отсутствия цвета и запаха. Поэтому соломенная сечка сдобренная этим кормом поедается
моментально и без остатка. Успехов в животноводстве !!
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Замовлення № 117818

Протягом 16�ти років, підприємство "Лаврін" випус�
кає обладнання з переробки с/г продукції для малих та
середніх фермерських господарств. 

Обладнання, яке ми виготовляємо, вигідно відріз�
няється від інших простотою в обслуговуванні, невели�
кою вагою та розмірами при високій продуктивності.

Завдяки постійним експериментам, щодо поліпшення
та впровадження конструктивних змін обладнання, наше
підприємство зменшує енергоємність, металоємність
конструкцій і збільшує продуктивність та якість обробки
сировини, що забезпечує зниження вартості цього об�
ладнання, причому найліпші якості його зберігаються. 

Пропонуємо декілька основних видів обладнання,
що виготовляє підприємство "Лаврін".

МАСЛОПРЕСИ ШНЕКОВІ 
ПОДВІЙНОГО ВІДЖИМУ

М а с л о п р е с а м и
ММШ�130, ММШ�220,
ММШ�450 продуктивніс�
тю 130, 220 і 450 кг/го�
дину методом однократ�
ного пресування без по�
передньої обробки сиро�
вини, можливо виробляти
олію з насіння: соняшни�
ка, сої, рапсу, гірчиці, льо�
ну та інших культур, що
містять олію. За допомо�
гою пресу гарантована
можливість  одержати
олію вищого ґатунку (не�

рафіновану). Технологічний процес дозволяє зберігати всі
корисні речовини (білки, вітаміни, каротиноїди, полінаси�
чені жирові кислоти та інші) в кінцевому продукті. Спожив�
на потужність цих масло пресів становить: 7,5; 11; 22
кВт. Вага від 280 кг до 1000 кг.

Слід відмітити, маслопрес шнековий ММШ�220
продуктивністю 220 кг соняшника на годину. В ньому ви�
користано потрійний віджим, підігрів сировини перед по�
дачею на масло прес. Підігрів масло пресу здійснюється
за рахунок тенів та автоматичного контролю температу�
ри, що дозволяє підняти відсоток віджиму олії, зменшить
наявність в ній механічних домішок та понизити остатню

маслянистість макухи до 11�14% від її ваги. Рекомендо�
ваний для роботи без використання експеллера при нор�
мальній вологості сировини 6,5�7%.

Ці масло преси також можуть бути задіяні для віджиму
олії з насіння ріпаку (рапс), яка після очистки на фільтрах
"ЛФ" може використовуватися як замінник дизельного
пального для сільгосптехніки.

ЛІНІЇ ФІЛЬТРАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

Лінії фільтрації рос�
линних олій (ЛФ�2;
ЛФ�3; ЛФ�4; ЛФ�5;
ЛФ�6) продуктивністю
40; 75; 150; 200; 700;
1000 л/годину призначе�
ні для фільтрації рослин�
них олій та забезпечення
їх очищення від механіч�
них домішок, тяжких жи�
рів та парафінів.

Фільтрувальні лінії
продуктивністю 700 та
1000 л/годину комплек�
туються автоматикою,

яка стежить за поданням тиску фільтруючої олії.

ЕКСТРУДЕРИ ЗЕРНОВІ

Екструдери зерно�
ві ЕКЗ�95; ЕКЗ�170;
ЕКЗ�350 призначенні
для виготовлення кор�
мів методом екструзі�
онної обробки фураж�
ного зерна (пшениця,
жито, ячмінь, кукуруд�
за, горох та соя). Екс�
трудери виробляються
в трьох виконаннях: 95;
170; 350 кг/годину.

Споживна потужність
11; 18; 37 кВт. Вага від
220 кг до 750 кг. 

Характеристика екструдера:

� засвоювання такого корму � 90�95%.
� підготовляє зерно до вигодування свиней, великої

рогатої худоби та інших домашніх тварин. Під час цього
процесу відбуваються наступні зміни:

� суха желитанізація крохмалю;
� перетворення клітковин;
� гине шкідлива мікрофлора (цвіль, бактерії, грибки),

що пояснюється високим тиском (20�30 атм)  та темпера�
турою 130�180 оС.  в екструдері;

Використання екструдата гороху, кукурудзи, ячменю,
пшениці у годуванні худоби дозволяє:

� зменшити падіж поросят внаслідок різкого (у 2�17
разів)  зниження бактеріального, грибного обнасіюван�
ня зерна; 

� інтенсифікувати середньодобовий приріст ваги сви�
ней на 15,7�27%, скоротити витрати кормів (у тому числі
дефіцитних кормів тваринного походження).

Екструдер ЕКЗ�170
і ЕКЗ�350 можна вста�
новлювати в парі з мал�
слопресами для виго�
товлення шроту та олії з
насіння сої.

Екструдер встанов�
люється на будь�який
рівній підлозі, навіть без
наявності фундаменту.
Він позбавлений зов�
нішніх нагрівачів. За 5
хвилин після початку ро�
боти ви отримаєте гото�
вий продукт найвищої
якості, причому зерно

не потребує попереднього запарювання. 

ОБРУШКА НАСІННЯ СОНЯШНИКА

Продуктивність 500; 1000 кг/год., вага � 400�800 кг.

м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 133г
Тел.: (056)796�60�76; 798�12�42; 

796�65�59; 788�42�99

e�mail: lavrin.biz@gmail.com    
http://www.lavrin.dp.ua

Підприємство "Лаврін" – виробник обладнання з переробки с/г продукції

ЛФ�6

ММШ�220

ЕКЗ�95

ЕКЗ�350

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК в місті Березань, Київської області

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

да, кладова, дві кімнати, газ, вода, газове опалення, обкладено цеглою 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

Продається земельна ділянка з будинком в селі
Жуківка (15 км від залізничної станції Березань), Згурівського району,

Київської області, 39 соток, господарські будівлі, газ, електропостачан�

ня, вода, асфальт до будинку, навколо села ставки. Рибалка, полювання,

чисте повітря, чудове місце для заміської дачі. 

Тел. 050�391�94�72
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Колектив Херсонського машинобудівного заводу
сьогодні прикладає немало зусиль для  створення ста�
більної систему роботи підприємства без несподіванок і
авралів. Хоча на долю цього заводу також вплинула еко�
номічна криза, робітникам довелося максимально згру�
пуватися, стати на шлях мінімізації витрат і перші успіхи
тут же позначилися. Моїми співрозмовниками сьогодні
є голова правління Херсонмашу Олександр Олійник та
директор Віктор Слободянюк.

� В умовах жорсткої конкуренції на сільгоспринку ми прагне�
мо максимально використовувати потенціал цього найстарішого
підприємства, � почав розповідь Олександр Олійник.� Не сек�
рет, що воно завжди впливало на наповнення бюджету Херсона. А
ще це робочі місця і, врешті, продовольча безпека нашої держа�
ви. Прийшовши на завод, нам в епоху змін довелося довго абс�
трагуватися. Це знаєте, як при двох господинях на одній кухні. Не
обійшлося і без шокотерапії. Проте, я думаю, сьогодні ніхто не
скаже, що підприємство не працює. Вже другий рік ми посилено
випробовуємо нашу нову продукцію � комбайни "Скіф". Є досяг�
нення � отримали патент на їх промислове виробництво. Зараз
пішли далі � створили вітчизняну рисозбиральну машину "Скіф�
250Р" і її випробування подають великі надії.

� Чи відчуваєте Ви себе кризовим менеджером?
� Зовсім ні. Я просто докладаю максимум зусиль для ритміч�

ної роботи заводу. Доводиться вирішувати чимало питань в при�
ватному порядку. На політичному рівні доводити, що така велика
аграрна країна повинна мати свою зернозбиральну техніку. А
внутрішні проблеми нашого підприємства не повинні відбиватися
на якості нашої продукції і не повинні цікавити наших споживачів. 

� Закріпитися на ринку сільгоспмашин можна тільки за
рахунок двох складових: це "ціна�якість". Якщо ціна на за�
водську продукцію не може бути вище закордонної, то як
йдуть справи з якістю? Це питання я адресую новому дирек�
тору заводу Віктору Слободянюку: 

� Ми повинні виходити на ринок з натиском. Тому мої дії не
завжди традиційні і можливо для когось не відразу зрозумілі.
Але часу на пояснення у мене немає. Ритм нашої роботи вже не
зміниться. Якщо сьогодні ринок приймає тільки якісні комбайни
або жниварки, то ми, звичайно, вимагаємо і від постачальників
якісних комплектуючих. Наприклад, через поламку гідроцилін�
дра в полі зупинився комбайн. Ніхто не скаже: "Який поганий гід�
роциліндр". Говорять: "Поганий комбайн". І коли деякі херсон�
ські виробники починають розповідати, як їм важко жити, що я
повинен їм поспівчувати і купувати брак? Я не маю права роби�
ти запаси на складах на півроку, щоб убезпечити себе від неви�
конання договірних зобов'язань. Виводити гроші з обороту без�
глуздо. Це "мертві" гроші. Тому ми відмовилися від гідроцилін�
дрів  нашого українського виробника і змушені були укласти до�
говір з італійською фірмою. 

� Так, але у них значно дорожче. А терміни доставки,
розмитнення також створюють проблеми?

� Тільки на перший погляд у них дорожче. Адже браковані
комплектуючі, невчасні постачання і, як результат, погіршення
якості нашої продукції нам обходяться набагато дорожче. Все це
відбивається на іміджі. Забезпечать якість і ритмічність � будь лас�
ка, просимо назад. Ми працюємо з багатьма іноземними фірма�
ми, але в першу чергу � з українськими підприємствами. Завдан�
ня стоїть � не співробітничати з іноземцями, а використовувати їх
досвід і технології.

� Іноді гроші лежать під ногами. Треба тільки не лінувати�
ся їх підняти. Як Ви, Вікторе Миколайовичу, впроваджуєте ці
завдання на "Херсонмаші"?

� По правді, спочатку застосував адміністративні методи.
Спрацювало. Але хотілося б, щоб команди виконувалися вдумли�
во. Запропонував придбати партію датчиків руху для ввімкнення
освітлення. Першу придбали по 80 гривень за штуку, другу � по 57.
Чому відразу не знайшли по 57? Потрібно думати �  є оголошення,
інтернет нарешті.  Проте в результаті ми зекономили електрое�
нергії за вересень на 73 тисячі гривень.  Вони підуть на розвиток
виробництва.Працювати потрібно в одній команді. Якщо хтось ба�
чить недоліки в роботі, потрібно не боятися сказати про них.

� Чи проводили оптимізацію виробничих процесів?
� Ось деталь. При її виточуванні з болванок  70% металу йде

в стружку. На кожній деталі ми втрачаємо   8 гривень. Чому не ку�
пувати труби і не точити з них? На заточуванні свердел працює
дві люди. Максимум, що вони могли заробити � це по дві тисячі.
Ми ухвалили рішення купити машину для заточування. Окупиться
вона за 9 місяців. На ній працюватиме одна людина. Вона зро�
бить більше якісних деталей, а в результаті і заробить більше.
Другий робітник перейде на більш кваліфіковану роботу і теж
більше заробить. Хай замість двох тисяч у них вийде чотири. І лю�
дям добре, і заводу.

До речі, іще одне "хитре" свердло. Воно коштує 2200 гривень.
Дорого? Але використання одного такого свердла дає економіч�
ний ефект в 12 тисяч гривень.

� Бачу, що відчувається злагоджена робота керівниц�
тва підприємства. Олександр Анатолійовичу, як Ви вважа�
єте скільки зараз потрібно вкладати коштів, що б це швид�
ко окупилося?

� Багато. Восени я підписав договір на придбання у фірми
"Трумпф" листозгинального верстата. Дорого звичайно,  але він
нам украй необхідний для здешевлення виробництва деталей.
Встановили новий американський компресор за 500 тисяч дола�
рів і відразу ж добилися зниження витрати електроенергії на 40%.
Я вітаю раціональний підхід  до питань придбання такого недеше�
вого обладнання. Наприклад, якщо глибинний насос споживав 48
кіловат електроенергії, то після покупки частотних перетворюва�
чів за 120 тисяч гривень стало 14 кіловат. Ось вам економічний
ефект, і гроші повернуться через 8 місяців. 

� Питання до директора заводу. Вікторє Миколайовичу,
яку увагу приділяють на херсонському машинобудівному за�
воді умовам праці і культурі виробництва? 

� Я вважаю, що проблеми потрібно вирішувати в першу чергу
за рахунок того, що вже є, і робити так, як зробили б у себе вдо�
ма. Дав можливість робітникам, які обслуговують верстат з ла�
зерного різання металу відремонтувати своє приміщення. Люди
повинні працювати в комфортних умовах. Обладнали місця для
відпочинку, ремонтуємо туалети і гардероби. Усім виділяємо по
два комплекти фірмового спецодягу. Є пральня. Працює їдальня.
Купили понад 20 велосипедів для пересування між цехами і відді�
лами. Навіщо час даремно витрачати? 

Одночасно ми оптимізуємо розміщення устаткування в цехах,
щоб не опалювати величезні площі. Утепляємо дільниці, криємо
дах євроруберойдом. Так, він дорогий, зате гарантія 15 років. Уже
прибули два піролізних котли, які працюватимуть на відходах і
смітті. Потрібно забезпечувати умови для нормального виробни�
чого процесу, щоб люди приходили на робочі місця із задоволен�
ням, хотіли не більше отримувати, а більше заробляти. Така мож�
ливість є для всіх, хто приноситиме користь заводу. Зараз роз�
робляємо систему премій. За умови якісної роботи при окладі у
дві тисячі гривень можна буде отримати чотири.

�Це все будні заводчан. Проте програма впровадження у
виробництво цілого ряду зернозбиральних комбайнів все ж
вимагає значніших капіталовкладень. Сьогодні херсонські
машинобудівники продовжують випуск навісної сільгосптех�
ніки. Виробництво завантажене повністю, завод працює над
виконанням серійних замовлень по жниварках. На конвеєрі
також перша промислова партія нових комбайнів "Скіф".

Через рік комбайн збираються представити на виставці
"Золота осінь" у Москві.

� Ми повинні заявити про себе на російському ринку, � резю�
мує директор "Херсонмашу" Віктор Слободянюк. � За дизайном і
багатьма технічними параметрами комбайн "Скіф" відповідає за�
рубіжним аналогам. Думаю, він складе гідну конкуренцію "Векто�
рам", "Акросам" та красноярському "Єнісею".

Спілкувався  Микола ПАВЛЕНКО
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