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Українна не готова до
запровадження ринку
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ЗАСІДАННЯ РАДИ 
АФЗУ

30 листопада відбулося  засідання Ради АФ�
ЗУ, на якому було обговорено  стан  ринку зерно�
вих та овочевих культур, розглянуто можливість
прийняття Верховною Радою законопроекту "
Про ринок землі" та прийнято рішення про підго�
товку до чергового ХХІІ з'їзду АФЗУ. В різному
члени Ради обговорили питання діяльності орга�
нізації, сплати членських внесків та передплати
на газету "Вісник Фермер України". 

Про стан  ринку зернових та овочевих  куль�
тур доповів присутнім президент АФЗУ М.Мир�
кевич.За його словами в результаті протестних
акцій фермерів вдалося змусити уряд скасувати
мито на зернові культури, після чого закупівельні
ціни на зерно почали зростати по мірі збільшен�
ня експорту. 

А Ярослав Кардаш повідомив про значний
врожай овочевих, але неможливість реалізувати
продукцію за собівартістю. Ціна на капусту на оп�
товому ринку Шувар опустилась до 30 копійок за
1 кг. А за словами Демковського В.А. "цього року
на Волині виростили 1млн тон картоплі � це в де�
сять раз більше ніж потрібно для споживання об�
ласті. По іншим овочам � ситуація подібна. Вза�
галі збитки волинських фермерів складають по�
над 1 млрд 200 млн грн.  Така ситуація неприпус�
тима. Пропоную звернутись до влади щодо орга�
нізації планування вироблення продукції в регіо�
нах та в цілому по країні".

Це підтвердив і голова Чернігівської Асоціації
Якуб І.М.: "цього року українського фермера до�
водять до банкрутства � ціна на картоплю на Чер�
нігівщині �80 копійок � такого ще ніколи не було.
Ми в нерівних умовах з фермерами сусідніх країн.
В Росії фермери отримують дотації, ціни на скла�
дові врожаю нижчі � дизельне паливо � 4 грн/літр". 

Досвідом щодо  реалізації овочів до держав�
них установ поділився голова Запоріжської АФЗ
Довгань А.Г.:  "В Запорізькій області є позитив�
ний досвід. До державних установ виробники
постачали молоко по 8 грн/літр. Завдяки АФЗ ми
домоглися, аби молоко постачав наш фермер по
5 грн. Державі вигідно і фермеру. Однак він по�
терпає від сильного тиску СЄС, інших перевіря�
ючи, але за ним стоїть АФЗ, ми його відстоюємо.
Щодо тваринництва. За нього агітують, але ми
не попадаємо до того формату допомоги. Про�
поную звернутись до Прем'єра�міністра Азарова
про організацію круглого столу щодо планування
вироблення сільгосппродукції, де головним ви�
конавцем має стати Міністерство з його облас�
ними та районними управліннями за участю АФ�
ЗУ та інших громадських організацій". 

Микола Гаврилюк, віце�президент АФЗ АР
Крим, запропонував звернутися до світового
досвіду: "В Ізраїлі є позитивний досвід у плану�
вання виробництва сільгосппродукції. Його ми
частково застосовуємо в АР Крим (по результа�
там продажу насіння можливо промоніторити
перевиробництво). Наприклад цього року насін�
ня овочів продали стільки, що можна засіяти пло�
щу всієї України. Ми про це попереджали".

Наприкінець бурхливого обговорення цієї
теми Миркевич М.С. поінформував про досвід
Литви, де фермери змогли налагодити експорт
овочів до Росії. Запропонував запросити керів�
ників іноземних фермерських організацій  на
черговий з'їзд.   

При обговоренні другого питання, про ринок
землі, Микола Миркевич наголосив, що в тепе�
рішніх умовах було б доречно хоча б відстояти всі
фермерські вимоги до ринку, а саме: безоплатну
передачу у власність земель наданих в постійне,
довічне користування; перехід у власність фер�
мерам земель під житловими будинками, госпо�
дарськими дворами, спорудами; внести до зако�
нопроекту перепону купувати землю новоство�
реними фермерськими господарствами, тільки
тим що ведуть прибуткову господарську діяль�
ність не менше 5 років і обсяг сільгосппродукції у
яких перевищує 75 % річного обсягу.

Петро Шелех, розповів, що в Миколаївській
області АФЗ провела роботу по районах, сіль�
ських громадах. Як результат підготувала звер�
нення щодо землі до гаранта Конституції про во�
тування закону про ринок земель. 

Олена Юрченко, Газета "Вісник Фермер"

Рішення Ради АФЗУ
30 листопада 2011 року м. Київ, 

вул. П.Лумумби, 21

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного Рада 
Асоціації фермерів та приватних землевласників України

ВИРІШИЛА:

По першому питанню: Стан  ринку зернових та овочевих культур.
Раді АФЗУ продовжувати сприяти підвищенню реалізаційних цін на зерно.
Звернутись до Уряду України, відповідних міністерств та відомств:

� щодо сприяння фермерам у реалізації виробленої продукції шляхом надання до�
помоги в організації експорту овочевої та іншої сільськогосподарської продукції; 
� щодо доручення Міністерству аграрної політики та продовольства України, Мініс�
терству АПП АР Крим та головним управлінням агропромислового розвитку ОДА
запроваджувати планування  виробництва сільгосппродукції по регіонах;
� щодо погодження з АФЗУ запровадження мит на імпорт сільськогосподарської
продукції, що виробляється в Україні; 
� щодо недопущення контрабандного ввезення сільгосппродукції на територію Ук�
раїни ( до Митної служби, Генеральної прокуратури України, СБУ);
� щодо надання доручення профільним міністерствам організувати закупівлі держав�
ними установами сільськогосподарської продукції безпосередньо від виробників.

По другому питанню: Про ринок земель в Україні. 
1. Провести 8 грудня 2011 року під стінами будинку Уряду та Верховної Ради Ук�

раїни Всеукраїнську фермерську акцію протесту з вимогами продовження морато�
рію на купівлю � продаж сільськогосподарських земель та відміни постанови Уряду
про підвищення оцінки землі.

2. Обрати заступниками Голови Страйкового комітету АФЗУ Якуба І.М., Шапош�
ника М.О., Андрійчука І.Ю. 

3. Створити робочу групу для участі у доопрацюванні законопроекту "Про ринок
земель" у складі:  М. Миркевич, М. Стрижак, В.Бурлака, Л.Кириченко.

Робочій групі невідкладно прийняти активну участь у доопрацюванні законопро�
екту з включенням пропозицій АФЗУ. 

4. Президенту АФЗУ:
4.1. звернутись до всіх лідерів політичних сил, громадських організацій про при�

єднання до акції протесту 8 грудня 2011 року;
4.2. звернутись від імені Ради АФЗУ до Прем'єр � міністра України щодо відзиву

законопроекту "Про ринок земель";
4.3. у випадку не виконання головами обласних АФЗ даного рішення Ради в час�

тині забезпечення визначеної кількості фермерів на акції протесту звернутися до
обласних конференцій з пропозицією переобрання голови обласної АФЗ через не�
виконання статуту АФЗУ, зокрема, � рішення Ради. 

5. Головам обласних АФЗ: 
5.1. невідкладно провести засідання рад обласних АФЗ з метою підготовки до

участі в акції на яких поновити роботу обласних страйкових комітетів; 
5.2. забезпечити участь в акції фермерів області в кількості не менше 10 % від

числа фермерів області, виготовити не менше ніж три плакати з вимогами та один
із зазначенням назви обласної АФЗ;

5.3. організувати направлення листів від районних, обласних АФЗ до уряду, Ад�
міністрації Президента, парламенту про врахування вимог фермерів;

5.4. організувати участь фермерів в обговоренні законопроекту "Про ринок зе�
мель" в регіонах з обов'язковим висвітленням вимог фермерів.

По третьому питанню: Про підготовку до чергового ХХІІ зїзду АФЗУ.
1. Головам обласних АФЗ провести звітні та звітно � виборні конференції до  20

січня  2012 року з висвітленням їх проведення в ЗМІ (графік проведення конферен�
ції погодити з дирекцією АФЗУ).

2. Президенту АФЗУ, Віце � Президентам АФЗУ та дирекції АФЗУ прийняти
участь в обласних конференціях відповідно до графіку.

3. Затвердити принцип визначення кількості делегатів на з'їзд від кожної облас�
ної АФЗ за наступним критеріями відповідно до п.4.6 Статуту АФЗУ: 
� кількість сплачених членських внесків, а саме: 1 делегат від 10 % 
сплачених членських внесків, але не більше  10 делегатів; 
� кількість фермерських господарств, а саме: 1 делегат від 300 фермерских
господарств;
� кількість приватних землевласників (ОСГ), а саме: 1 делегат від 100 тис. гос�
подарств;

Виконавчій дирекції провести розрахунок кількості делегатів і повідомити кож�
ній обласній АФЗ про квоту на з'їзді. 

Від кожної обласної АФЗ обрати на з'їзд АФЗУ два запрошених.
Провести ХХІІ з'їзд АФЗУ 14 лютого 2012 року.
4. Запросити на ХХІІ з'їзд АФЗУ Президента України, Прем'єр �міністра, Міністра

АПП України, голову ВРУ, голів фракцій Верховної Ради України та керівників іно�
земних фермерських організацій.

По четвертому питанню: Різне:
Про затвердження Генерального директора. Затвердити генеральним директо�

ром виконавчої дирекції АФЗУ Куницького Василя Володимировича.
Щодо підготовки змін до законодавства.
Виконавчій дирекції АФЗУ спільно з Укрдержфондом підготувати пропозиції

змін до Порядку виділення державної допомоги фермерським господарствам.
Про звернення. 
Звернутись до з'їду щодо створення робочої групи з підготовки змін до стату�

ту АФЗУ.
Про нагороди.
Головам обласних АФЗ не пізніше 20 грудня 2011 року подати необхідні доку�

менти для нагородження фермерів державними та іншими нагородами.
Про підписку газети.
Головам обласних АФЗ провести роботу серед фермерів щодо передплати га�

зети "Фермер України" не менше 25% кількості фермерських господарств області
та подавати в редакцію матеріали для публікації.

Голова Ради, 
Президент АФЗУ                                             М. Миркевич 

ОБОВЯЗКОВИЙ
ТЕХНІЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ ЗА
СТАНОМ СІЛЬC
ГОСП ТЕХНІКИ
Кабінетом Міністрів України прий�

нято Постанову "Про затвердження
Порядку здійснення обов'язкового тех�
нічного контролю тракторів, самохід�
них шасі, самохідних сільськогоспо�
дарських, дорожньо�будівельних і ме�
ліоративних машин, сільськогосподар�
ської техніки, інших механізмів".

Зокрема, цим Порядком визнача�
ється процедура здійснення обов'язко�
вого технічного контролю тракторів, са�
мохідних шасі, самохідних сільськогос�
подарських, дорожньо�будівельних і
меліоративних машин, сільськогоспо�
дарської техніки, інших механізмів, за�
реєстрованих інспекціями державного
технічного нагляду Ради міністрів Авто�
номної Республіки Крим, обласних, Ки�
ївської та Севастопольської міських
держадміністрацій або Держсільгоспін�
спекцією та її територіальними органа�
ми, у результаті якого встановлюється їх
справність та придатність до експлуата�
ції або неможливість такої експлуатації.

Крім того, зазначено, що дія цього
Порядку поширюється на суб'єктів гос�
подарювання та фізичних осіб, які є влас�
никами зареєстрованих інспекціями ма�
шин або уповноваженими ними особа�
ми, та на суб'єктів господарювання,
уповноважених здійснювати контроль.

Також, Порядком визначено, що Інс�
пекції за погодженням з місцевими дер�
жадміністраціями щороку до 31 грудня
складають зведений графік здійснення
контролю машин, який доводиться до
відома власників машин та оприлюдню�
ється у місцевих засобах масової ін�
формації за десять днів до початку здій�
снення контролю, який здійснюється
щороку з 15 січня до 15 грудня. Разом з
тим, в Порядку зазначено документи,
які необхідні для проходження контро�
лю, її процедуру, вимоги до стану тран�
спортного засобу інше.

ПресCслужба 
Держсільгоспінспекції України

Уряд 
зменшує видатки

держбюджету
передбачені для

сільгоспC
кооперативів

Кабінет Міністрів вирішив здійснити
перерозподіл видатків державного бюд�
жету, передбачених Міністерству аграр�
ної політики та продовольства на 2011
рік. Про це йдеться в розпорядженні
Кабміну від 5 грудня 2011 р. № 1222�р.  

Зокрема, документ передбачає
здійснення у межах загального обсягу
бюджетних призначень, передбачених
МінАПП на 2011 рік у загальному фонді
державного бюджету, перерозподілу
видатків держбюджету шляхом змен�
шення фінансування за програмами
2801150 "Державна підтримка сільсько�
господарських обслуговуючих коопера�
тивів" та 2801170 "Фінансування заходів
по захисту, відтворенню та підвищенню
родючості ґрунтів" і збільшення обсягу
фінансування за програмою 2801590
"Часткове відшкодування вартості бу�
дівництва нових тепличних комплексів".
При цьому, сума видатків, які перероз�
поділяються, становить 10 млн грн. 
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Ранком 8 грудня Асоціація фермерів та приватних
землевласників зібрала під стінами Верховної Ради ба�
гаточисельний загал фермерів з усіх куточків України.
Залишити свої господарства та зібратися в Києві перед
владними будівлями змусила селян вірогідність прий�
няття парламентом проекту закону "Про ринок землі".
Як пояснювали представники фермерських організа�
цій, в разі прийняття цього закону значна кількість гос�
подарів буде не в змозі знайти гроші для викупу зе�
мельних паїв, які знаходяться у них в оренді. У іншої
частини, більш заможних, відбудеться вимивання обі�
гових грошових коштів на викуп паїв, а це в свою чергу
призведе до глибокого підриву економічного стану, а в
кінцевому результаті і до банкрутства господарств.

А що робити тим господарствам, які за кредитні
кошти придбали техніки, ну скажімо для обробітку 3 000
га землі, а в результаті запровадження ринку залиши�
лися з 2000? (А за підрахунками фахівців, в середньо�
му біля 30 % власників земельних паїв захочуть прода�
ти свої наділи відразу після старту продажу). Не пот�
рібно бути великим фінансистом щоб зрозуміти � бор�
гова яма і фінансове розорення для багатьох тисяч
господарств.

Це проблеми, так би мовити, приватного характе�
ру, які стосуються окремо взятих господарств. А є
проблеми і загально державного значення. В першу
чергу це можливість придбання великих масивів зе�
мельних угідь іноземними компаніями, яких соціальна
сфера та розвиток регіону не цікавить ні на йоту. З
цього питання деякі посадовці заперечують � законом
не передбачена продаж землі іноземцям. Але в зако�
нопроекті стільки лазівок, що тільки свисни � і корівку
не буде де випасати. Тому і привели фермери під сті�
ни Верховної Ради віковічну годувальницю простого
селянина � корівку Карину, щоб застерегти депутатів
від прийняття невірних рішень, які можуть залишити
тварину без останнього пасовища.

На наше запитання: � чому фермери, які ще з 10�15
років тому активно виступали за запровадження ринку
землі, сьогодні � його противники? � Микола Мирке�
вич, президент Асоціації фермерів та приватних зем�
левласників України дав таке пояснення: "І 15 років то�
му і сьогодні фермери переконані в необхідності зап�
ровадження ринку землі. Ринку, який дасть можли�
вість використовувати землю в якості застави, ринку,
який дозволить працювати на землі кращому господа�

рю. Але до його запровадження необхідно прийняти
низку законів, як у всьому цивілізованому світі, які в
першу чергу будуть захищати простого селянина, дба�
ти про інтереси Держави та майбутніх поколінь наших
громадян. А на сьогодні, Українна не готова до запро�
вадження ринку землі, не має необхідної законодавчої
бази. У крайньому випадку необхідно продовжити мо�
раторій хоча б  на 1 рік".

В цей день Закон "Про ринок землі" все ж не був
прийнятий. Але, нажаль, не в результаті мудрості на�
ших політиків, а в результаті вже давно звичної для нас
процедури � блокування трибуни. Розумні люди � до�
мовляються, а дурні � чубляться …

Михайло Данкевич,
Газета "Вісник Фермер України"

P/S: З останньої пропозиції стосовно змін до про�
екту Закону "Про ринок землі" від фермерів Семенів�
ського району Полтавської області, які стосуються
обмежень кількості землі у одного власника: відповід�
ну статтю пропонується доповнити таким текстом �
"... не більше 70% на території однієї сільської ради"

ФЕРМЕРИ ЗА, ЧИ ПРОТИ РИНКУ ЗЕМЛІ?

Президент АФЗУ М.Миркевич: 
Україна не готова до запровадження 

ринку землі

Питання ринку землі турбує кожного 
фермера України

Годувальниця Карина, щоб не залишитися
без останнього пасовища, також прибула 

під стіни Верховної Ради

Шановні читачі, насамперед хочемо вас попере�
дити, що події, які ми будемо описувати нижче відбу�
валися не в Мексиці, і не в Сомалі, а на нашій рідній
Україні, доречі правовій державі, як люблять наголо�
шувати наші керманичі.

Так от, молода людина, Сєргєєв Ігор Петрович, не
поїхав шукати тепле місце роботи в місті, а вирішив
посв'ятити своє життя нелегкій праці хлібороба, а саме
вибрав шлях фермерства. Певну роль у цьому відіграв
мабуть батько дружини, який очолює районну органі�
зацію Асоціації фермерів та приватних землевласників
Долинського району Кіровоградської області. 

Кандидатуру Ігора Сєргєєва розглянула районна
професійна комісія з питань створення фермерських
господарств ще в березні 2010 року, та рекомендува�
ла голові райдержадміністрації зареєструвати фер�
мерське господарство, що і було зроблено у листопа�
ді 2011 року. А весь цей час молодий господар не си�
дів склавши руки. Згідно розпорядження голови тієї ж
Долинської райдержадміністрації він займався офор�
мленням документів на земельну ділянку виділену для
ведення фермерського господарства за рахунок віль�
них земель запасу сільськогосподарського призна�
чення державної власності. (Дамо деякі пояснення
стосовно цієї землі. Вона дійсно належала до земель
запасу і теоретично повинна була бути вільною та ні�
ким не оброблюваною. Але це тільки теоритично. Нас�
правді ж до 2008 року цю землю обробляло та отриму�
вало з неї непогані прибутки  приватне підприємство
"Агромир", де і по сьогоднішній день працює найма�
ним керівником пан Котенко В. А. Можливо ми поми�
ляємося і цю землю використовував особисто пан Ко�
тенко, але те, що оброблялася вона технікою підпри�
ємства "Агромир" � то факт. Фактом є також те, що за
незаконне використання землі винні особи понесли
покарання у вигляді штрафу і з 2008 року ця земля бу�
ла дійсно вільною).

Тож поки оформлялися всі документи Ігор вирішив
не гаяти даремно часу і привівши землю до ладу засі�
яв її соняшником. На фото, які показував він нам у ре�

дакції, соняшник дійсно був чудовий � стеблини одна в
одну, голови соняха крупні, поле не забур'янене. Хло�
пець старався від душі. Дуже хотілося вже в перший
рік господарювання отримати хороший результат. Тай
й тесть, Неплях Сергій Миколайович, допомогав чим
міг, розуміючи, що на початку фермерської стежини ой
як потрібна допомога � і моральна і матеріальна. А як�
найкраща моральна підтримка � це хороші результати
хліборобської праці. І до того все йшло. Але знайшло�
ся падло, яке все це споганило.

27 жовтня, приїхавши до своїх ділянок Ігор разом з
Сергійом Миколайовичем та Ларисою Володимирів�
ною Руденок побачили що їх ділянки не тронуті, а два
комбайни New Holland та CASE працюють на полі, об�
кошуючи соняшник навколо його ділянок. Ніяких пре�
тензій, Сергій Миколайович навіть пішов дякувати
комбайнерів, що так дбайливо виконали роботу. За
кермом   New Hollandа, доречі, сидів агроном ПП "Аг�
ромир" Кучеренко Віктор Андрійович, який у відповідь
на подяку жартома сказав, що вони можуть і все ско�
сити. На цьому і розійшлись.

А на ранок соняшник на ділянках Ігора Сєргєєва
був скошений, як і не було його там. (На той час дого�
вора на оренду ділянок  з райдержадміністрацією бу�
ли  уже підписані). Звісна річ, що Ігор в першу чергу
звернувся до агронома Кучеренко: де мій соняшник?
І звісна річ � отримав вичерпуючу відповідь: а звідки я
знаю? Нічого іншого не залишалося господарям як
звернутися до голови адміністрації району пана Віт�
ряк Г.М. І ви вірите, дивна річ, чи то некомпетентність
керівника, чи  бажання уберегти когось від криміналь�
ної відповідальності, але голова райдержадміністра�
ції переконливо радить потерпілим не звертатися в
правоохоронні органи. Мовляв я сам все владнаю. От
у цьому і є головна помилка. Адже якби факт крадіжки
був зафіксований по гарячих слідах то і проблеми не
було б. Кожен отримав би своє. Хто соняшник, а хто і
кримінальну статтю. 

Але фермери, це люди які живуть і працюють на сво�
їй землі, виросли в цій місцевості і всі проблеми нама�

гаються вирішувати мирним шляхом. Тож знаючи звідки
ноги ростуть поїхали вони до директора ПП "Агромир"
Котенка Валерія Анатолійовича з запитанням � навіщо
він дав команду працівникам скосити соняшник,  та як в
подальшому вирішувати цю проблему. Але у відповідь
почули: " Ви мені як кістка в горлі, я попереджав вас не
лізти на цю землю". От така розмова вийшла.

А комбайнери Інгурян та Сердечний та тракторис�
ти Фоміних та Іващенко, які працювали на тому полі
пояснили, що розпорядження їм дало керівництво під�
приємства, а на їх зауваження, чи не отримають вони
"по шапці", їм відповіли: "У Сєргєєва немає докумен�
тів на ці ділянки …". 

Тож залишилося тепер розставити всі точки над і.
По перше, хто господар у Долинському районі, ко�

ли пану Котенку вказівки голови райдержадміністра�
ції, як то кажуть, до одного місця? 

По друге, зробивши один раз паскудство, ця люди�
на зробить його і ще раз, якщо не зупинити його вчас�
но. І наступного разу на місті фермера Сєргєєва може
опинитися любий власник паю чи земельної ділянки
Долинського району, а то й сусуднього. То може зібра�
тися громаді та промити мізки (якщо вони є) пану Ко�
тенку, щоб не кортілося людям пакості робити.

І по третє, як ми говорили на початку статті, пан Ко�
тенко найманий працівник, у підприємства є власник. А
чи потрібно власнику приватного підприємства з такою
чудовою назвою  "Агромир" така негативна репутація? 

Михайло Данкевич, 
"Вісник Фермер України"

P/S: За захистом проти свавілля долинського
"царька" та бездіяльності місцевої влади фермери
звернулися, окрім редакції фермерської газети, і з
заявою до Асоціації фермерів та приватних землев*
ласників України. Запит до відповідних органів вла*
ди готує виконавча дирекція. В наступних номерах
газети повідомимо про те, як відреагувала влада та
хто поніс покарання.

"ВИ МЕНІ ЯК КІСТКА В ГОРЛІ …", АБО ЧИМ ЗАВАДИВ 
МОЛОДИЙ ФЕРМЕР ПІДПРИЄМСТВУ "АГРОМИР"?
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Комбайни Механіко�технологічної станції ("ДПЗКУ�МТС")
ПАТ "Державна продовольчо�зернова  корпорація  України" на
сьогодні зібрали урожай пізніх зернових з площі понад 170 тис.
га. Згідно з контрактами з сільгоспвиробниками, "ДПЗКУ�МТС"
планує до кінця календарного року зібрати збіжжя ще з порядка
50 тис. га. В цілому "ДПЗКУ�МТС" намолочено зернових з площі
понад 380 тис. га. 

У роботі по збиранню пізніх зернових культур задіяна майже
третина парку зернозбиральної техніки � 143 комбайна, які працю�
ють у 16�ти областях країни: Вінницькій, Волинській, Дніпропет�
ровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луган�
ській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській,
Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій.

"ДПЗКУ�МТС" розпочала роботу по контрактації з сільгоспвироб�

никами по проведенню збиральних робіт у 2012 році. Попереднє ук�
ладання договору дозволить аграріям бути впевненими в своєчасно�
му збиранні та збереженні майбутнього врожаю, а також допоможе у
плануванні витрат. На сьогодні законтрактовано 232 тис. га.

Довідка: Механіко*технологічна станція  "ДПЗКУ*МТС" * сер*
вісна компанія  у складі  Державної продовольчо*зернової  корпо*
рації  України, яка проводить повний комплекс масштабних польо*
вих робіт. Це 17 бригад, до складу яких входять досвідчені комбай*
нери, водії та механіки, які жнивують в південних, центральних і
північних областях країни, мобільно надаючи аграріям комплексні
послуги під час збирання врожаю. Завдяки новітній системі моні*
торингу GPS, яка допомагає вчасно приймати важливі стратегічні
рішення, вдалося витримувати чіткий графік виконання робіт.

Державна 
продовольчоCзернова

корпорація України 
виконала завдання по 

прийманню збіжжя 
нового врожаю на 

80% від загального 
річного плану

З початку 2011�2012 маркетингового року (липень�листо�
пад) "Державна продовольчо�зернова корпорація України" (ПАТ
"ДПЗКУ") виконала завдання по прийманню збіжжя нового вро�
жаю на 80% від загального річного плану. Про це повідомив го�
лова правління ПАТ "ДПЗКУ" Олександр Лавринчук, коментуючи
виконання планів підприємством по заготівлі зерна на 2011�
2012 маркетинговий рік.

Зокрема він зазначив, що "станом на 30.11.2011 р. на заготі�
вельні філії надійшло понад 2,3 млн. тонн зерна, що на 927 тис.
тонн. більше, ніж за відповідний період минулого року. За цей же
час через портові елеватори відвантажено 355,7 тис. тонн зерна
(в минулому � 267,1 тис. тонн)".

За його словами, найбільше відзначилися 10 філій корпо�
рації � Савинський, Сахновщинський елеватор, Харківський та
Ізюмський КХП (Харківська область), Роївський елеватор (До�
нецька область), Шполянський елеватор (Черкаська область),
Старокостянтинівський елеватор (Хмельницька область), Іч�
нянське ХПП та Хлібна база № 83 (Чернігівська область), Тер�
нопільський КХП.

Крім того, голова правління ПАТ "ДПЗКУ" Олександр Лаврин�
чук повідомив, що озима пшениця під урожай 2012 засіяна на
двох філіях ДПЗКУ: "Великолепетиський елеватор" (Херсонська
обл.) І "Миколаївський портовий елеватор" (Миколаївська обл.).

З 2623 га озимих, засіяних у Херсонській області, більша час�
тина зійшла (на площі 1600 га). Решта � у критичному стані.

У Миколаївській області посіяно 613 га озимої пшениці і 77 га
озимого ячменю. Всі сходи в критичному стані.

Нагадаємо, що загальна робоча місткість 44 підрозділів�філій
Державної продовольчо�зернової корпорації України" складає 3
461 тис. тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на екс�
порт Одеського та Миколаївського портів � 2 380 тис. тонн зерно�
вих вантажів на рік

На 2011�2012 маркетинговий рік корпорація планує заготови�
ти понад 3 000 тис. тонн (90% ємкостей) зерна в цілому, та здій�
снити перевалку зерна через портові елеватори � 2 210 тис. тонн.

Керівництво Херсонської
ОДА відзначило колектив

"ДПЗКУCМТС"
Керівництво Херсонської облдержадміністрації відзначило

колектив Механіко�технологічної станції  "ДПЗКУ�МТС" "за знач�
ний внесок у проведенні збирання зернових 2011�го сільсько�
господарського року, значне зменшення втрат зерна та збере�
ження його якості", нагородивши почесною грамотою облдер�
жадміністрації.

Як відмітив керівник підрозділу "ДПЗКУ�МТС" Олександр Ба�
вицький: "Сьогодні особливо відчувається дефіцит зернозби�
ральної техніки на полях України. Забезпеченість зернозбираль�
ною технікою всіх категорій господарств � менш як 40 відсотків від
потреби. Водночас 78 відсотків комбайнового парку країни пере�
буває за межами амортизаційного та економічно доцільного
строку експлуатації. Як результат � щорічні втрати під час збиран�
ня врожаю � понад 6 мільйонів тонн зерна, що за сьогоднішнього
рівня цін еквівалентно 12 мільярдам гривень".

Крім того, Олександр Бавицький зазначив, що "машинно�тех�
нологічний комплекс надає послуги тим господарствам України, які
не в змозі самостійно забезпечити себе зернозбиральною техні�
кою, а таких в Україні 84 відсотки. Навіть великим холдингам техні�
ки все одно не вистачає. На сьогодні ми вже зібрали на площах
близько 400 000 гектарів".

Керівник підрозділу "ДПЗКУ�МТС" також додав, що "уся техніка,
що в нас працює, забезпечена системою GPRS моніторингу. Зав�
дяки цьому ми маємо чітку і зрозумілу картину, де, як і в які строки,
в який час трудяться наші комбайни. Техніка працює в інтенсивно�
му режимі. Всі комбайни поділено на бригади, в кожної бригади
свій бригадир, завдяки чому здійснюється вчасне технічне обслу�
говування й усунення неполадок на місці. За кожною бригадою зак�
ріплений диспетчер центрального офісу, який відстежує свою бри�
гаду в режимі реального часу".

До того ж, "своєю роботою "ДПЗКУ�МТС"  формує запит на
велику кількість комбайнів, що стане основою для запуску вітчиз�
няного машинобудування, як базове замовлення, а також ство�
рення великої кількості нових робочих місць � для понад 15 000
осіб, що проживають у сільській місцевості", � повідомив Олек�
сандр Бавицький.

Довідка: Механіко*технологічна станція  "ДПЗКУ*МТС" * сер*
вісна компанія  у складі  Державної продовольчо*зернової  корпо*
рації  України, яка проводить повний комплекс масштабних польо*
вих робіт. Це 17 бригад, до складу яких входять досвідчені комбай*
нери, водії та механіки, які жнивують в південних, центральних і пів*
нічних областях країни, мобільно надаючи аграріям комплексні
послуги під час збирання врожаю. Завдяки новітній системі моніто*
рингу GPRS, яка допомагає вчасно приймати важливі стратегічні
рішення, вдалося витримувати чіткий графік виконання робіт.

"ДПЗКУCМТС" 
розпочала роботу по контрактації з 
сільгоспвиробниками по проведенC

ню збиральних робіт у 2012 році

Прес�служба ПАТ "Державна продовольчо�зернова корпорація України", тел. (044)206 1517 ,  pressa@pzcu.gov.ua, www.pzcu.gov.ua 

Під час зустрічі української урядової делегації з представни�
ками ділових кіл Лівану обговорювалося питання участі ПАТ
"Державна продовольчо�зернова корпорація України"
("ДПЗКУ") в будівництві зернового портового терміналу в м. Трі�
полі з метою просування українського зерна та продуктів його
переробки на ринки Ліванської Республіки та інших країн Близь�
кого Сходу. 

Про це повідомив голова правління ПАТ "ДПЗКУ" Олександр
Лавринчук за результатами перебування з робочим візитом у Лі�
ванській Республіці 7�9 грудня у складі офіційної делегації на чолі
з Прем'єр � міністром України Миколою Азаровим. 

У переговорах взяли участь: міністр економіки Ліванської Рес�
публіки Мухаммад Садафі, президент компанії "Litat Group" Рафік

Даоу та президент "Синдикату агропродовольчих трейдерів Ліва�
ну" Арслан Сінно. 

За словами Олександра Лавринчука, представниками  ПАТ
"Державна продовольчо�зернова корпорація України" було запро�
поновано ряд  комерційних проектів щодо постачання українсько�
го зерна та продуктів його переробки до країн Близького Сходу.
Також обговорювалися можливі варіанти участі ДПЗКУ у розвитку
зернової інфраструктури Ліванської Республіки, звертаючи увагу
на її сприятливе геополітичне розташування.

Крім того, на завершальній стадії знаходяться переговори з
представниками ліванських компаній, зокрема з "Litat Group",
щодо будівництва зернового терміналу по перевалці зернових в
Криму.

Олександр Лавринчук: обговорюється питання 
участі ПАТ "ДПЗКУ" в будівництві зернового 

портового терміналу в м. Тріполі (Ліванська Республіка)

ТРАКТОРНИЙ 
ЗАВОД НА 

ТЕРИТОРІЇ КРИМУ
Турецький тракторний завод "Hema"

запропонував перевести виробничі по�
тужності підприємства на територію Кри�
му. На півострові передбачається склада�
ти трактори американського виробництва
з італійськими двигунами. Про це йшлося
під час робочої зустрічі заступника голови
Ради міністрів АР Крим Георгія Псарьова з
групою інвесторів з Туреччини.

Турецька сторона виступила з пропо�
зицією про надання їй у Криму цехів для
виробництва, а також спільного інвесту�
вання або відкриття кредитної лінії для ви�
готовлення машин.

Передбачається, що на заводі працю�
ватимуть близько 240 людей, усього в
проекті буде задіяно близько 1,5 тис.
осіб. Планується виробництво 5�6 тис.
машин на рік. 

www.agroua.net

СТАН ПОСІВІВ 
ОЗИМИХ В УКРАЇНІ

Станом на 1 грудня озимі зернові в Ук�
раїні перебувають у гарному стані на 1,71
млн. га, що становить 27,8% від загальної
кількості посівних площ. У задовільному
стані перебуває 2,43 млн. га, або 39,4%,
відзначається в інформації Міністерства
аграрної політики. На 32,8% площ, що
становить 2 млн. га, посіви слабкі й зрід�
жені. Усього з 8,049 млн. га, засіяних ози�
мими культурами, сходи отримані лише
на 76% площ, що становить 6,17 млн. га.
На вказану дату в гарному стані перебува�
ло 33,7% посівів озимого рапсу, у задо�
вільному � 34,3%, слабкі й зріджені � 32%.
Усього озимий рапс посіяно на площі
913,9 тис. га.

За інформацією МінАПП

Олександр МарюхC
ніч призначений 

директором 
Аграрної біржі

Наказом директора Аграрного
фонду України від 23 листопада 2011
року на посаду директора Аграрної
біржі призначений Олександр Ма*
рюхніч.

Виступаючи перед колективом, Олек�
сандр Марюхніч окреслив основні напря�
ми розвитку біржі на 2012 рік. "Запровад�
ження системи електронної біржової тор�
гівлі, створення розрахунково�кліринго�
вого центру, повноцінне функціонування
інформаційного центру. Робота вітчизня�
ного аграрного біржового сектору має бу�
ти впорядкована в найкоротші терміни", �
заявив директор Аграрної біржі.

"Аграрна біржа � єдина державна то�
варна біржа України, що забезпечує про�
зорість формування цін на сільгосппро�
дукцію, � відмітив Олександр Марюхніч.
Від ефективності її роботи залежить рі�
вень продовольчої безпеки країни".

Довідка: Аграрна біржа, засновником
якої виступив Аграрний фонд України,
створена на виконання постанови Кабіне*
ту Міністрів України від 26 грудня 2005 р.
№ 1285. Біржа створена з метою надання
біржових послуг суб'єктам господарю*
вання з укладення біржових договорів
(контрактів) щодо сільськогосподарської
продукції, продажу товарних деривативів,
базовим активом яких є сільськогоспо*
дарська продукція, іпотечних сертифіка*
тів та іпотечних закладних, а також з про*
ведення та/або організації розрахунково*
клірингової діяльності.
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ВЛАСНИКИ ПАЇВ 
НЕ ОТРИМАЮТЬ
СОЦДОПОМОГУ

Я отримую  державну соціальну до�
помогу. Мене повідомили, що з січня
2012 року до мене в любий час може
прийти інспектор і в разі виявлення у
мене автомобіля, або ж права влас�
ності на земельний пай припинити її
видачу. Чи дійсно це так?

Сидоренко І.,  с. Згурівка. Київська обл.

Щоб відповісти на це запитання ми ско*
ристалися інформацією, яку надав  дирек*
тор департаменту соцдопомоги Мінсоцполі*
тики Віталій Мущинін. 

За його інформацією, станом на 1 жовтня 2011
чисельність державних соціальних інспекторів в
Україні становила 1 459 осіб. Вони мають право:
проводити обстеження умов життя заявника (за
його згодою) з метою визначення складу сім'ї, сту�
пеня потреб і можливостей знаходження додатко�
вих джерел для її існування шляхом опитування
осіб, які входять до складу сім'ї, що звертається за
призначенням державної соціальної допомоги, ро�
дичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточ�
ненні обставин, що стосуються справи.

Відвідувати місце роботи осіб, які входять до
складу сім'ї, що звертається за призначенням дер�
жавної соціальної допомоги, для проведення пе�
ревірки відомостей про їхні доходи за умови
пред'явлення рішення про проведення перевірки
власнику або уповноваженому ним органу відпо�
відного підприємства, установи, організації, фі�
зичній особі � суб'єкту підприємницької діяльності.
Так, підстави для відмови у призначенні державної
соціальної допомоги та житлової субсидії, відпо�
відно до чинних нормативно�правових актів, мо�
жуть бути у випадках коли: присутня наявність двох
і більше транспортних засобів. При цьому не вра�
ховуються транспортні засоби, отримані або прид�
бані на пільгових умовах через органи праці та со�
ціального захисту населення, а також транспортні
засоби вітчизняного виробництва, що знаходяться
в експлуатації на протязі більш ніж 10 років з дати
випуску, та інші транспортні засоби, що знаходять�
ся в експлуатації протягом більше 15 років з дати
випуску; У власності чи володінні малозабезпече�
ної сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей
та осіб, які досягли 65�річного віку або є інвалідами
I і II групи, та сімей, в яких є діти�інваліди) є зе�
мельна ділянка площею понад 0,6 гектара (крім ви�
падків, коли така земельна ділянка з незалежних
від сім'ї причин не приносить дохід); У власності чи
володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира
(будинок) за умови, що загальна площа житла пе�
ревищує 21 кв. метр на одного члена сім'ї та додат�
ково 10,5 кв. метра на сім'ю. Нагадаємо, що з трав�
ня по грудень проводиться в п'яти пілотних управ�
ліннях праці та соціального захисту населення:
Луцькому районі Волинської області, Олександрій�
ському районі Кіровоградської області, Ленінсько�
му та Кіровському районах Кіровограда і Корюків�
ському районі Чернігівської області, експеримент з
непрямих методів оцінки доходів громадян, які
претендують на соціальну допомогу. Всеукраїн�
ська кампанія з введення непрямих методів оцінки
починається з 1 грудня 2011 року. 

Моя дочка являється двоюрідною сестрою голови фермерського господарства сі�
мейного типу. Я мати цієї дочки. 

Чи маю я право бути членом цього господарства?
Так, як у Законі України "Про фермерське господарство" щодо уточнення родинних

стосунків за "1661 � VІ від 21.10.2009 р. зазначено про родинні стосунки першого
ступеня споріднення".

Н. Сидоренко, Пятихатський район, Дніпропетровська область

Родинність розглядається як родинні зв'язки між людьми, що ґрунтуються на походженні однієї особи від іншої чи
кількох осіб від спільного пращура; кровний зв'язок осіб, що походять один від одного чи від спільного пращура.

До осіб, що походять один від одного, належать пращури та їхні нащадки як чоловічої, так і жіночої статі (нап�
риклад, прадід, дід, мати, дочка, онук, правнук та ін.).

Крім того, існує також поняття походження осіб від спільного пращура, до яких належать рідні і двоюрідні
брати та сестри, дядьки (тітки), племінники (племінниці).

Для родства (кровного споріднення) характерним є також поняття ступеня родства, яке визначає близькість
кровного споріднення. Тобто ступінь кровного споріднення � це кількість народжень, що пов'язують між собою
двох осіб, які перебувають у родинних зв'язках. При цьому народження нащадка не враховується. Наприклад,
мати і дочка знаходяться у першому ступені родства, бабуся і онук � у другому. Рідні брати і сестри � у другому,
бо для виникнення між ними родинних зв'язків необхідно два народження � брата і сестри. Близькими родича�
ми є родичі по прямій лінії кровного споріднення, а також рідні брати і сестри по боковій лінії родства.

Таким чином якщо Вашу дочку названо в переліку осіб визначених в Законі України "Про фермерське госпо�
дарство" які можуть бути членами фермерського господарства, то Ви, як родичка першого ступеня споріднен�
ня, маєте право бути членом цього фермерського господарства. До того ж, крім Вас, членом цього господарс�
тва можуть бути всі родичі Вашої дочки першого степеня спорідненості: діти, чоловік, батьки чоловіка, її батько.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про фермерське господарство

Стаття 3. Члени фермерського господарства

1. Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки,  діти,  які  досягли 14�річного  ві�
ку,  інші члени сім'ї, родичі,  які  об'єдналися  для  спільного  ведення фермерського господарства,  визнають  і
дотримуються положень Статуту фермерського господарства. Членами фермерського  господарства  не мо�
жуть  бути  особи,  які  працюють  у ньому за трудовим договором (контрактом).

2. При створенні фермерського господарства  одним  із  членів сім'ї інші члени сім'ї,  а також родичі можуть
стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його Статуту.

3.  Для  цілей цього Закону до членів сім'ї та родичів голови фермерського господарства відносяться дружи�
на  (чоловік),  батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка,  пасинок,  рід�
ні та двоюрідні брати та  сестри,  дядько, тітка,  племінники як голови фермерського господарства, так і його
дружини (її чоловіка),  а також особи,  які перебувають у родинних стосунках  першого  ступеня  споріднення  з
усіма вищезазначеними членами сім'ї та родичами (батьки такої особи та  батьки  чоловіка або дружини, її чо�
ловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

{Статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1661*VI ( 1661*17 ) від 21.10.2009}

Що таке автоматизована система державного земельного кадастру, та чи мають можли�
вість прості громадяни користуватися нею?

Петро Гірман, м.Березань, Київська область

В рамках програми Міжнародного Світового банку реконструкції та розвитку і відповідно до закону України
"Про земельний кадастр", прийнятого в липні 2011 року, з початку 2012 року  буде відкритий доступ до єдиної
автоматизованої системи  державного земельного кадастру (АС ДЗК). Частина інформації буде у вільному дос�
тупі, частина � за плату. Зверніть увагу, що відповідно до закону буде скасована видача держаних актів на зем�
лю з 2013 року, тому потрібно поквапитись, щоб оформити свої права на земельний пай або ділянку.

Зараз система знаходиться в закритому режимі, інформацію з неї можна отримати по запиту до Центру ДЗК
(державного земельного кадастру) надавши необхідну інформацію, а саме: кадастровий номер земельної ді�
лянки, її місце розташування. Для пошуку за суб'єктом права власності потрібно надати ідентифікаційний номер
для фізичних осіб, для юридичних � з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій. У разі, якщо інфор�
мація присутня в системі, то Центр ДЗК надасть інформацію про документи щодо права власності на земельну
ділянку. Для оформлення запиту потрібно звернутися в найближчий філіал державного підприємства "Центр
державного земельного кадастру".

Наприкінці серпня 2011 року в Гайсині Вінницької області була презентована для громадськості пілотна вер�
сія АС ДЗК. Як зазначив генеральний директор О.А. Філатов зараз ведеться робота по технічному оснащенню,
захисту та запису інформації до системи. Він також розповів що собою представляє система та які дані можна
буде отримати.

По перше доступ буде здійснюватись через офіційну сторінку Держземагенства � органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів. Система має вигляд карти з відповідними позначками та надписами та меню пошу�
ку по спеціальним критеріям. Безкоштовно, скориставшись пошуком, можна буде дізнатися загальний вигляд
земельної ділянки, кадастровий номер, межі, вид власності, цільове призначення ділянки та ін. Також будуть на�
даватися платні послуги, споживачами яких будуть землевпорядники, банки, нотаріуси та інші юридичні особи.
До платних послуг входитиме грошова оцінка землі, типи ґрунтів, степінь виснаження, історія земельної ділян�
ки, поворотні координати, наявність договорів оренди та суборенди.

Пізніше в автоматизовані системі ДЗК передбачається показувати в режимі онлайн етапи оформлення доку�
ментів, тобто можна буде відслідковувати рух своїх документів через мережу Інтернет. Також планується ввести
інформацію про лісові та водні ресурси.
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О перспективах карликового садоводства Лев Пла�
тонович Симиренко писал более столетия назад. Ор�
ганизовав помологический питомник в Млиеве, Лев
Платонович наряду с яблоней большое внимание уде�
лял и груше; изучал 1123 сорта груш, и каждый из опи�
санных им 575 сортов получил отнюдь не сухую харак�
теристику, а живое образное описание, в котором вы�
ражена и оценка сорта автором. Сорт Деканка дю Ко�
мис он кратко характеризует так: "… едва ли найдется
другой сорт, плоды которого соеденяли бы столько по�
ложительных достоинств, как то: объем, восхититель�
ную красоту, маслянистость мякоти, сочность, сла�
дость, аромат, и все это в столь удивительной гармо�
нии”. В нашем крае и в надлежащих условиях она явля�
ется сортом, пригодным, вероятно, не для одной лю�
бительской культуры, но, в соответствующих условиях,
так же и для широкой промышленной.

В одной из своих первых публикаций "Наши садо�
вые злобы дня", ссылаясь на данные о ввозе в 1880�х
годах больших партий свежих фруктов из�за рубежа в
Россию, ученый писал: "И хладнокровный русский пло�
довод заволнуется, узнав о тех миллионах, которые
утекают от нас преимущественно во Францию, тогда
как широкая полоса нашего юга представляет все дан�
ные к развитию такого плодоводства, которое с избыт�
ком покрыло бы требования русского рынка". Украин�
ский садовод не мог смириться с таким положением и
многое сделал для развития отечественного садоводс�
тва, стал одним из его фундаторов. Но прошло 130 лет,
и ситуация вернулась, такие же миллионы вновь уплы�
вают из теперь уже независимой Украины… 

Как утверждают европейские садоводы, грушевые
сады плодоносят вдвое дольше чем яблоневые (соот�
ветственно до 40 и до 20 лет).

Следует отметить, что большинство представленных
сегодня в европейском сортименте груш � сорта фран�
цузской, бельгийской, английской, американской и авс�
тралийской селекции. Лучшие из них � Парижанка, Бере
Гарди, Жозефина Мехельнская, Оливье де Серр, Бере
Боск, Вильямс, Бере Конгрессу, Деканка дю Комис,
Триумф Виенны, Аббат Фетель и др. � стали основой при
создании новых сортов отечественной селекции. Новые
сорта груши украинской селекции скороспелые, имеют
высокие вкусовые качества, устойчивы к заболеваниям,
хорошо приспосабливаются к интенсивному садоводс�
тву. Сорта Выжниця, Черемшина, Роксолана � результат
многолетней кропотливой работы супругов Копань. Се�
лекционеры Приднестровской опытной станции садо�
водства В. Сайко и Л. Сатина � авторы прекрасных сор�
тов Буковинка, Кучеренка, Яблунивская и др.

О сорте груши Ноябрьская, популярность и рас�
пространенность которого в Украине пришла с Букови�
ны, хочу сказать особо. Ноябрьская, или Ноябрьская
Молдовы, выведен селекционером Ксенией Душути�
ной в результате скрещивания сортов Триумф Виенны
и Николай Крюгер. Дерево среднерослое с раскидис�
той пирамидальной кроной, зимостойкость высокая,
сорт устойчив к грибковым заболеваниям, прежде все�
го парше и бактериальным ожогам. Плоды крупные �
180�350 г (некоторые имеют вес 700�800 г), после соз�
ревания � желтые, со слабым румянцем с солнечной
стороны. Мякоть сочная, маслянистая, кисло-сладкая,
освежающая, с приятным ароматом, вкусовые качес�
тва почти эталонные � 4,8 балла. Без преувеличения
можно утверждать, что как в Украине, так и в Европе
вкуснее этой груши нет.

Садоводство � интересное занятие и при правиль�
ном подходе может стать хорошим бизнесом. Напри�
мер, Польша, благодаря внедрению интенсивных тех�
нологий в собственную садоводческую отрасль, за
последнее десятилетие переместилась по показате�

лям производства яблок с двадцатого на второе место
в Европе. Уже почти десять лет на площади 4,5 га в
польском хозяйстве Тадеуша Пагача выращивают гру�
шу Ноябрьскую. Ежегодно 200 т этих плодов успешно
реализуют на местных оптовых рынках и за рубежом.
Популярен он и в супермаркетах. 

Голландский питомник "Ван Райн де Бран" приоб�
рел в Молдове генеральную лицензию на выращивание
посадочного материала Ноябрьской, зарегистрировав
сорт на территории Евросоюза под названием Ксения
(Xena). Так автор многих прекрасных сортов селекцио�
нер Ксения Душутина получила наивысшую награду �
мировое признание, а ее детище продолжает успеш�
ное шествие по европейским садам.

Было бы правильным, если бы число поклонников
этой груши росло и у нас. Дерево груши растет мед�
ленно, и при использовании однолетних саженцев
крону можно сформировать через три года, а прилич�
ный урожай получить через пять лет. Наилучшие ре�
зультаты получают от двухлетних�трехлетних сажен�
цев с сильным проводником высотой более 2 м, значи�
тельным количеством кольчаток и небольшим числом
боковых ответвлений, которые не кронируют в тре�
тьем поле питомника. 

Наверное, сегодня каждого интересуют показатели
хранения плодов. Уже само название � Ноябрьская го�
ворит о том, что это зимний сорт. Съемное созревание
плодов приходится на конец сентября � начало октяб�
ря, полное созревание плодов наступает в ноябре-де�
кабре. Это позволяет реализовать плоды еще с осени,
но пик продаж Ноябрьской � канун новогодних праз�
дников. Вот тогда ее вкус в самый раз! Вообще сорт
имеет хорошие свойства для дальнейшего хранения,
что и обеспечило ему такую популярность в Европе.
Правильно выбранный срок снятия плодов с деревьев �
надежная гарантия получения оптимального качества
плодов и их хорошей сохранности. В промышленных
насаждениях для этого используют различные методы,
например с помощью пенетрометра измеряют плот�
ность мякоти (показатель должен быть не ниже 6
кг/см2), рефрактометром измеряют содержание сухих
растворимых веществ (оптимальное � 11/14%), прово�
дят йод-крахмальную пробу, при которой лучшим пока�
зателем является 6,7 баллов по 10 балльной шкале. В
условиях природного охлаждения груша сохраняется
до декабря, в обычном холодильнике Ноябрьская ле�
жит до конца марта. Чтобы достичь свойственного сор�
ту богатого вкуса, плоды до 7 суток выдерживают в теп�
ле после окончания хранения в холодильнике. При
этом груша не теряет сочности, упругости и транспор�
табельности без применения обработок консерванта�
ми или другими веществами. 

Ценность промышленного сада заключается не в
большом разнообразии сортов, а немногих, хорошо
зарекомендовавших себя в определенных почвенно�
климатических условиях. При этом, цена на плоды гру�
ши в несколько раз превышает цену яблок при одина�
ковых затратах на закладку и содержание сада. При
соблюдении технологии сорт Ноябрьская ежегодно бу�
дет давать урожай 40 и больше тонн качественных пло�
дов с гектара. 

В своем питомнике мы выращиваем саженцы пер�
спективных на рынке сортов яблони и груши, в том чис�
ле и Ноябрьской. Двухлетние саженцы этого сорта да�
ют товарные плоды уже в питомнике.   

Более детальную информацию 
можно получить на сайте: 

www.ukrCsad.com.ua или по телефону: 
096 8106089 Николай Васильевич, 
098 8224566 Людмила Максимовна.

Перспективы 
груши в Украине
Николай Лановенко

Груша есть ценным диетическим продуктом питания, а об удовольствии от вкусовых качеств

можно рассказывать долго. Итальянские, голландские и другие заморские груши � есть всегда,

только выбирай, но нередко эти большие красивые плоды не имеют вкуса… Так где же наши

груши? Примерно таким вопросом задаются многие. Но слышат ли они ответ на эти вопросы?
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Відповідно до Закону  України "Про елек�
троенергетику" коефіцієнт "зеленого" тарифу
для електроенергії, виробленої з використан�
ням  альтернативних  джерел  енергії,  встанов�
люється на рівні: 

4,8 � для  електроенергії,  виробленої  з  енер�
гії  сонячного випромінювання наземними об'єк�
тами електроенергетики; 

4,6 �  для  електроенергії,  виробленої  з
енергії сонячного випромінювання об'єктами
електроенергетики,   які   вмонтовані (встанов�
лені)  на  дахах  будинків,  будівель та споруд,  ве�
личина встановленої потужності яких перевищує
100 КВт; 

4,4 � для  електроенергії,  виробленої  з  енергії
сонячного  випромінювання   об'єктами   електрое�
нергетики,   які   вмонтовані (встановлені) на дахах
будинків,  будівель  та  споруд,  величина встанов�
леної  потужності  яких  не перевищує 100 КВт,  а та�
кож для об'єктів, вмонтованих (встановлених) на
фасадах будинків, будівель та споруд, незалежно
від їх граничної потужності; 

Наразі, на грудень 2011 року тариф на вироб�
ництво електроенергії з сонячних наземних стан�
цій становить  0,56 євро за/кВт�час, в тому числі
НДС 20%. 

Відтак, наразі "зелений тариф" в Україні, є
найбільшим у Європі. 

Однак, також законодавством передбачені
загальноєвропейські тенденції щодо зменшення
"зеленого" тарифу, для об'єктів які  вводяться в
експлуатацію чи суттєво модернізуються почина�
ючи з 2014 року, а саме:

З 2014 року на 10%, з 2019 року на 20%, а з 2024
року на 30%. 

Відтак, якщо фотовальтаїчне поле буде введено в
експлуатацію у  2014 року, то приблизна вартість зеле�
ного тарифу буде 0,56 євро за /кВт�час � 10% = 0,504 єв�
ро за /кВт�час. 

Крім того, є вимоги щодо українського поход�
ження   сировини,  матеріалів, основних  засобів,
робіт  та  послуг  не менше 15% з 01 січня 2012 року,
з 1 січня 2013 року не менше 30 відсотків,  а з 1 січ�
ня 2014 року не менше 50  відсотків. Додатковою

умовою  застосування  "зеленого тарифу" є почина�
ючи з 1 січня  2013  року фотовольтаїчних модулів ук�
раїнського виробництва  не менше ніж 30 %,  а почи�
наючи з  2014  року  не менше 50 %.

Також законодавством обмежений термін
застосування "зеленого" тарифу до 01 січня
2030 року.

Разом з тим, необхідно зазначити, що вар�
тість зеленого тарифу встановлюється в євро,
відтак інвестор є захищеним від коливань націо�
нальної валюти.  Також держава гарантує покупку
усієї кількості електричної енергії, виробленої за
цінами "зеленого" тарифу. 

При практичному втіленні, як показує досвід,
вся процедура підготовки документів та безпо�
середньо термін будівництва становить близько
9 місяців. 

Отримання безпосередньо "зеленого" тари�
фу становить близько місяця. Крім того, необхід�
но зазначити, що всі компанії, які подали доку�
менти на отримання "зеленого" тарифу його от�
римали. Тобто ще не було жодної відмови в на�
данні зеленого тарифу. 

Разом  з тим необхідно зазначити, що багато
іноземних інсталяторів, іноземних організацій
неправильно надають інформацію щодо вимог по
отриманню зеленого тарифу, про що одноразово
наголошували співробітники державних органів
України. 

Існує багато різних державних документів, які
регулюють усі дії щодо отримання "зеленого" та�
рифу, разом з тим, наразі близько 15 компаній
вже отримали право щодо "зеленого" тарифу при
виробництві сонячної електричної енергії.
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"Зелений тариф" в Україні!
Законодавче обґрунтування

Процедуру отримання "зеленого" тарифу можна
схематично викласти так:  

Земля Узгодження Київ
Узгодження
обленерго

Узгодження
обласного ГАСК

Установа юридичної
особи

Придбання земельної
ділянки або оренда
земельної ділянки

Покупка устаткуван�
ня для електричного
поля

Зміна цільового
призначення земель�
ної ділянки на "землі
енергетики"

Здобуття ліцензії
НКРЕ на право ви�
робляти електрику

Договір з обленер�
го на приєднання
до мереж

Укладення договору
оренди або здобуття
нового держакту на
землю

Здобуття членства в
оптовому ринку
енергетики України

Здобуття ТУ на
розробку проекту

Договір з гос під�
приємством "Енер�
горинок"

Затвердження
проекту

Здобуття дозволу
на будівництво
ГАСК

Затвердження зеле�
ного тарифу

Підключення до
мереж

Введення об'єкту в
експлуатацію
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Вже не один рік поспіль в українських
судах ідуть численні судові процеси за по*
зовами літніх людей до держави. Мається
на увазі боротьба соціально незахищеної
верстви населення, яка підпадає під дію
Закону України "Про соціальний захист ді*
тей війни", тобто дітей війни проти держав*
ного апарату в особі Пенсійного фонду.

Згідно із Законом до дітей війни від�
носяться особи, які є громадянами Укра�
їни та яким на час закінчення (2 вересня
1945 року) Другої світової війни було
менше 18 років. 

Статтею 6 Закону (починаючи з 22
травня 2008 року) передбачено право ді�
тей війни на соціальну допомогу у розмірі
30% мінімальної пенсії за віком, яка вста�
новлюється у розмірі прожиткового мініму�
му для осіб, які втратили працездатність.

На сьогодні це 229 грн. 20 коп. замість
49 грн. 80 коп., які виплачуються по факту
щомісячно. Тобто держава виплачує по
факту в 4,5 рази менше соціальної допо�
моги дітям війни ніж повинна.

Нажаль, так вже сталося, що домогтися
справедливості і відновити свої права, в
даному випадку зобов'язати державу вико�
нувати взяті на себе зобов'язання, можна
лише, подавши відповідну заяву до суду.

Ті громадяни, які звертаються до суду з
приводу перерахунку надбавки до пенсій
як дитині війни, отримують позитивні рі�
шення судів. Пенсійний фонд зобов'язують
провести перерахунки та чи всі пенсіонери
задоволені цими рішеннями?

Як показала практика розгляду судами
заяв дітей війни, далеко не всім пенсіоне�
рам суди виносять рішення щодо прове�
дення перерахунку пенсій за весь період
недоплат з боку держави (з 22 травня
2008 року). 

Дивно, чи то через небажання суддів
встановлювати дійсну суть проблеми при
цьому об'єктивно та неупереджено виноси�
ти відповідні рішення, чи то через недос�
татню кваліфікацію, перезавантаженість
суддів, що не дозволяє їм відкрити нарешті
очі і побачити прогалини в своїх рішеннях,
чи то через адміністративний тиск з боку
органів державної влади щодо даної кате�
горії спорів, та різні судді в різних судах ви�
носять рішення протилежні один одному в
частині строків перерахунку пенсії. 

Тобто, те, що права громадян порушу�
ються, згодні всі судді без виключення, а
ось з приводу періоду проведення перера�
хунку (чи то за весь період починаючи з
22.05.2008 року незалежно від звернення
до суду, чи то за останні шість місяців, що
передують зверненню до суду) то тут як
виявилося, думки розійшлися. Як то ка�
жуть, кому як поталанило. Хто на якого
суддю натрапив.

Судді, при застосуванні строків щодо
винесення рішень за позовами дітей вій�
ни, які до серпня 2010 року обчислювали�
ся одним роком, а після серпня 2010 року
(що пов'язане зі змінами в законодавстві)
шістьма місяцями, керуються нормою
статті 99 Кодексу адміністративного судо�
чинства України (КАСУ). 

Я абсолютно переконаний в тому, що до
даної категорії спорів шестимісячний строк
не може застосовуватися з кількох причин.

По�перше, стаття 5 КАСУ на перше міс�
це, при розгляді справ, ставить Конститу�
цію України. Судді мабуть вже забули, що
Конституція України є основним і найви�
щим законодавчим актом в країні, норми
якої є нормами прямої дії. Згідно з ст. 3
Конституції України людина, її життя і здо�
ров'я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. Права і свободи лю�
дини та їх гарантії визначають зміст і спря�
мованість діяльності держави. Держава
відповідає перед громадянином за свою
діяльність. Утвердження і забезпечення
прав і свобод людини є головним обов'яз�

ком держави. Згідно зі ст. 8 Конституції в
Україні визнається і діє принцип верхо�
венства права, що кореспондується з нор�
мою статті 8 КАСУ, яка також визначає, що
суд при вирішенні справи керується прин�
ципом верховенства права, відповідно до
якого зокрема людина, її права та свободи
визнаються найвищими цінностями та
визначають зміст і спрямованість діяль�
ності держави. Норми статей 22, 64 Кон�
ституції України чітко визначають заборону
звуження змісту та обсягу існуючих прав і
свобод при прийнятті нових законів або
змін до нових законів, права і свободи лю�
дини і громадянина не можуть бути обме�
жені, крім випадків, передбачених Консти�
туцією України. 

Таким чином, виходячи з мети прийнят�
тя Закону України "Про соціальний захист
дітей війни", а саме встановлення соціаль�
них гарантій дітям війни у вигляді соціаль�
ної підтримки як особливій категорії гро�
мадян, громадянам, чиє дитинство збігло�
ся з роками Другої світової війни, суди зо�
бов'язані були застосувати пряму норму
ст. 3 Конституції України і поновити гаран�
товане їм державною право починаючи з
22.05.2008 року незалежно від звернення з
позовом до суду.

Так часто було і, мабуть, ще не скоро
викоріниться з голів деяких правознавців,
що багато хто каже: "що ти нам на ту Кон�
ституцію посилаєшся, ти покажи де це в
законі або постанові написано". Не звикли
ще ні наші судді, ні представники влади
керуватися прямими нормами основного
закону, їм ще роз'яснення, постанови, інс�
трукції подавай. 

Для тих, що мають сумніви, скажу, по�
друге, стаття 99 КАСУ, містить не лише
пряму вказівку на шестимісячний термін, а
й містить більш розширене розуміння
строків. А саме, частиною 2 статті 99 КАСУ
чітко встановлено, що шестимісячний
строк встановлюється, якщо не встановле�
но інше. Тобто, суддя при прийнятті рішен�
ня щодо застосування шестимісячного
строку повинен спочатку переконатися, чи
не "встановлено інше", а вже потім засто�
совувати строк у шість місяців. 

Це "інше", встановлено самим Зако�
ном України "Про соціальний захист дітей
війни", а саме статтею 3 передбачено, що
державні соціальні гарантії дітям війни,
встановлені цим Законом, не можуть бути
обмежені або скасовані іншими норматив�
но�правовими актами. Статтею 8 ратифі�
кованої в Україні Загальної декларації
прав людини, яка є частиною національно�
го законодавства, кожна людина має пра�
во на ефективне поновлення у правах ком�
петентними національними судами в разі
порушення її основних прав, наданих їй
Конституцією або законом.

Статтею 29 цієї ж Загальної декларації
прав людини визначено, що при здійснен�
ні своїх прав і свобод кожна людина повин�
на зазнавати тільки таких обмежень, які
встановлені законом виключно з метою за�
безпечення належного визнання і поваги
прав і свобод інших та забезпечення спра�
ведливих вимог моралі, громадського по�
рядку і загального добробуту в демокра�
тичному суспільстві. 

Дана норма декларації є показовою
щодо даної категорії спорів. Оскільки чітко
відображає, як держава, в тому числі і су�
дова гілка влади захищає права своїх гро�
мадян. Зокрема, дитина війни при поданні
позовної заяви про перерахунок пенсії об�
межує при цьому повагу, права і свободи
інших? Ні. Така людина намагається до�
могтися справедливості? Так. 

Тоді хто ж наділив наших суддів правом
на власний розсуд управляти долями похи�
лих людей, пенсіонерів? Такого ганебного
явища не повинно бути в демократичному
суспільстві. Я більш ніж впевнений в тому,
що при першому ж розгляді подібної спра�
ви в Європейському суді з прав людини

громадянин, права якого порушено, зможе
домогтися справедливості і зобов'язати
державу виконати свій прямий обов'язок.

По�третє. Всі знають, що вперше пра�
во громадян на 30 % соціальну допомогу
до пенсії було відновлене в 2008 році Кон�
ституційним судом України шляхом виз�
нання неконституційними деяких поло�
жень законодавства, якими вносилися
зміни до статті 6 Закону "Про соціальний
захист дітей війни". В друге права грома�
дян було поновлено шляхом прийняття рі�
шення Окружним адміністративним су�
дом м. Києва від 15.06.2009 року про виз�
нання недійсним з моменту прийняття
пункту 8 постанови Кабінету Міністрів Ук�
раїни № 530 від 28.05.2008 року. Саме
цим пунктом постанови було встановлено
розмір соціальної допомоги дітям війни у
меншому розмірі, ніж потрібно (з 22 трав�
ня � 48,1 гривні, з 1 липня � 48,2 та з 1
жовтня � 49,8 гривні). 

Однак, ні Верховною радою України по
відношенню до статті 6 Закону, ні Кабіне�
том Міністрів України по відношенню до
пункту 8 постанови Кабміну № 530 до цьо�
го часу не внесено відповідні зміни і не
приведено данні норми у відповідність до
рішень судів (у первинний стан). Я маю на
увазі той факт, що в Україні немає законо�
давчого акту, який би регулював порядок
приведення законодавчих та нормативно�
правових актів у відповідність до рішень су�
дів. На сьогодні офіційно стаття 6 Закону і
пункт 8 постанови Кабміну № 530 фор�
мально продовжують діяти в попередній
редакції, наче рішень судів ніяких і не було. 

Тобто, якщо будь�який громадянин, в
даному випадку дитина війни, захоче озна�
йомитися з офіційним текстом статті 6 За�
кону, він там не побачить норму, яка дає
йому право на 30 % доплату до пенсії. А
враховуючи ще й той факт, що не донара�
хування доплат до пенсії дітям війни но�
сить системний характер (кожного місяця
починаючи з червня 2008 року), і беручи до
уваги те, що пенсіонер не залучається до
процедури нарахування та перерахування
пенсій, то звичайний пересічний пенсіонер
не лише не знає про своє порушене право,
а не може про нього знати, оскільки для
цього він має володіти спеціальними знан�
нями (бути як мінімум правником).

Таким чином випливає ще одна обста�
вина на користь пенсіонерів щодо немож�
ливості застосовувати до даних правовід�
носин шестимісячний строк, а саме части�
на друга статті 99 КАСУ, згідно з якою шес�
тимісячний строк обчислюється з дня, ко�
ли особа дізналася або повинна була діз�
натися про порушення своїх прав, свобод
чи інтересів. По даній категорії справ пен�
сіонери починають підозрювати про пору�
шення своїх прав хіба що з екранів телеві�
зорів та газет, а дізнаються про нього ли�
ше, отримавши офіційну відповідь зі свого
відділення Пенсійного фонду, з яким і ідуть
відразу до суду. Таким чином, навіть якщо
підходити до даної категорії справ суто
формально, не поглиблюючись у норми
Конституції за Загальну декларацію прав
людини, явно вбачається системність по�
рушення судами прав пенсіонерів.

На жаль, процеси реформування судо�
вої системи в нашій країні ще не скоро пос�
тавлять крапку в цьому питанні, а позовів
до судів стає все більше і більше, а увазі
правовій конструкції цих справ приділяєть�
ся все менше і менше.

www.legalCcollegium.com.ua
Олександр Головко, адвокат

Від редакції.
В наступному номері на сторінках

газети буде надана консультація як
через суд здійснити перерахування
надбавки до пенсії дітям війни, які
документи для цього потрібні, та буде
надано зразок судового позову. 

ПЕРЕРАХУНОК НАДБАВКИ 
ДО ПЕНСІЇ ДІТЯМ ВІЙНИ

C протравители семян ПСC10А
C зерноочистительные машины ОВСC25
C Петкус КC547
C калибровочные машины 
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пгт Чабаны, Киевская обл.
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ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК
в місті Березань, Київської об�

ласті  (1,5 години на електропоєзді

або 1 година на маршрутці до Киє�

ва), веранда, кладова, дві кімнати,

газ, вода, газове опалення, обкла�

дено цеглою та перекрито дах в

2009 році. Приватизований зе�

мельний участок 20 соток. Недале�

ко від центру, зручний підїзд, поряд

озеро, автобусна зупинка. 

Телефон: 050C391C94C72

Продається земельна 
ділянка з будинком в селі 
Жуківка (15 км від залізничної
станції Березань), Згурівського
району, Київської області, 39 со�
ток, господарські будівлі, газ,
електропостачання, вода, ас�
фальт до будинку, навколо села
ставки. Рибалка, полювання, чис�
те повітря, чудове місце для за�
міської дачі. 

Тел. 050C391C94C72
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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
Капуста синя
Баклажан
Буряк
Капуста білокач.
Капуста пекінс.
Капуста цвітна
Картопля
Морква
Огірок
Перець
Помідор
Часник
Цибуля
Цибуля зелена
Петрушка
Кріп
Салат
Яйця, 10 шт.
Мука
Олія
Цукор

4,0
11,0
3,00
21,0
1,2
0,6
5,0
9,0
1,1
1,0

19,0
19,0
7,0

10,0
1,1

25,0
40,0
60,0
50,0
7,0

�
�
�

8,5
25,0
4,00
23,0
1,5
1,0
6,0

12,0
1,5
1,7

23,0
22,0
10,0
45,0
1,5

45,0
50,0

100,0
50,0
8,0

�
�
�

4,0
15,0

�
22,0
1,0
0,5
3,0

�
0,8
1,1

16,0
18,0
10,0
12,0
1,0

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

12.25
6,2

8,0
25,0

�
22,0
1,2
0,6
4,0

�
1,2
1,3

17,0
21,0
15,0
28,0
1,3

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

18,0
7,0

5,0
14,0
2,50
22,0
1,7
0,7
4,0

11,5
1,4
1,5

21,0
20,0
19,0
10,0
1,2

30,0
37,0
60,0
50,0
9,3

3,45
7,3

5,96

9,0
26,0
4,00
23,0
2,5
1,2
4,0

11,5
2,2
3,5

25,0
26,0
21,0
30,0
2,3

55,0
60,0
70,0
80,0
9,5
4,2

15,0
6,8

ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ 
НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ 

СТАНОМ НА 13.12.11

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

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

Вінницька 4600�4700*

Дніпропетровська
1630�1730*,

2000
1580�1680*

4700�4800*,
5500�6000

Донецька 1630�1680* 1580�1630*

Київська 1670�1730* 1610�1680* 1550�1630* 4500�4600*

Луганська 1580* 1530* 4600�4700*

Полтавська 1630�1680* 1580*

Сумськая 1630�1650* 1530�1680*

Харківська 1630�1650* 1580�1610*

Черкаська
1650�1680*,

1900
1580*

Чернігівська 1800* 1630*

*Закупівельні ціни

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

Область
Пшениця

4 кл.
Пшениця

5 кл.
Пшениця

6 кл.
Ячмінь

КукурудC
за

Горох

Дніпропетровська 1450* 1450* 1450*
1580�1600*,
1650�1700

1300*

Донецька 1380� 1400* 1380� 1400* 1300�1310*

Житомирська 1600 1600 1600

Запоріжська 1450�1550* 1450�1550* 1450�1550* 1580�1700* 1300�1450* 2550*

ІваноCФранківська
1480�1530*,
1530� 1600

1480�1530*,
1530�1550

1480�1530*,
1530�1550

1750�1800*,
1800�1830

1280�1330*,
1330

Київська 1480�1500* 1480�1500* 1480�1500* 1450*
1300�1400*,
1300�1400

Полтавська 1450�1550* 1450�1550* 1450�1550* 1560�1600* 1300�1320*

Харківська 1500* 1500* 1500*

Херсонська 1430* 1430* 1430* 1450*

Черкаська 1400* 1400*
1300�1350*,
1550�1630

2800�2830

*Закупівельні ціни

Ціни на крупи в Україні, EXW, грн/т

Ціна

Крупа манна 2800�4000

Крупа пшенична 1900�2600

Крупа перлова 2400�2900

Крупа ячнева 2400�2900

Крупа гречана 7800�8300

Крупа кукурудзяна 2850�3100

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

мін. макс.

Пропозиція, FOB

Пшениця продовольча 239 244

Пшениця фуражна 233 236

Ячмінь фуражний 265 268

Висівки пшеничні 190 202

Кукурудза фуражна 227 230

Попит, FOB

Пшениця продовольча 225 227

Пшениця фуражна 220 230

Ячмінь фуражний 255 261

Висівки пшеничні 175 180

Кукурудза фуражна 220 227

Попит, CPT�порт, грн/т

Пшениця продовольча 1540 1610

Пшениця фуражна 1500 1620

Ячмінь фуражний 1530 1620 

Кукурудза фуражна 1500 1630

Висівки пшеничні 1260 1350

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

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

Вінницька 2800 2650 900�950

Дніпропетровська 2700�2870 2600�2650 900�1000

Донецька 2550�2850 2450�2700 2300 850�1000

Київська 2650�2700 2500�2650 2400�2500 850�900

Луганська 2600 2500 800�900

Львівська 2750 2650 2500 2750 1000

Полтавська 2700�2800 2600 2350 850

Сумська 2900 2650 2130 750

Харківська 2800�3000 2500�2600 2300 850

Черкаська 2700 2550 950

Чернігівська 2950 2750 1100

Україна зібрала майже 
58 мільйонів тонн зерна

Станом на 13 грудня аграрії зібрали зернові культури з 15,3 мільйона гектарів,
що становить 99% від прогнозу, намолочено 57,951 мільйона тонн зерна, що на
16,466 мільйона тонн більше за аналогічний показник минулого року. Про це пові�
домили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Зокрема пшениці зібрано з 6,7 мільйона гектарів (100% площ) і намолочено
23,18 мільйона тонн, що на 5,286 мільйона тонн більше показників 2010 року. Ячме�
ню намолочено з 3,7 мільйона гектарів (100%), зібрано 9,477 мільйона тонн, що на
0,241 мільйона тонн більше 2010 року. Жита зібрано з 0,28 мільйона гектарів
(100%), намолочено 0,604 мільйона тонн, що на 0,093 мільйона тонн більше 2010
року. Кукурудзи зібрано з 3,5 мільйонів гектарів (98%), намолочено 22,344 мільйо�
на тонн, що на 10,293 мільйона тонн більше 2010 року.

Київщина: землевпорядники сільських 
та селищних рад підвищили свій 

професійний рівень
Близько ста фахівців землевпорядної галузі області підвищили свій професій�

ний рівень під час дводенного тематичного семінару, організованого Київською об�
ласною державною адміністрацією та Центром перепідготовки та підвищення ква�
ліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій. 

Заступник начальника  Головного управління Держкомзему в Київській області
Марія Маноха акцентувала увагу учасників семінару на питанні діяльності органів
місцевого самоврядування у сфері земельних відносин, ключових нормах проекту
закону України "Про ринок земель". Зокрема вона детально роз'яснила питання
застереження фермерів щодо можливої монополізації земель області, формування
земельного банку, можливості надання кредитів для фермерського господарства,
ролі землевпорядників за використанням земель області та наповненні сільських і
селищних бюджетів за рахунок коштів, отриманих від землекористувачів, відповіла
на запитання слухачів семінару. 

Окрім того, учасники семінару поглибили свої знання з питань запобігання та
протидії проявам корупції в органах державної влади та органах місцевого самов�
рядування, проблем аграрного, земельного та екологічного права та організації
землеустрою на території адміністративно�територіальних одиниць.

Також землевпорядники області вдосконалили свої знання з норм і положень
закону України "Про доступ до  публічної інформації" та етики ділових стосунків у
системі державного управління. 

Підводячи підсумок семінару Марія Маноха зазначила, що постійне підвищення
професійного рівня � запорука успіху землевпорядників, а обізнаність у сфері запо�
бігання та протидії корупції � запорука успішної, відкритої роботи кожного працівни�
ка землевпорядної служби області.
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Замовлення № 117819

Какая техника востребована сегодня в частных и
фермерских хозяйствах? Чтобы узнать это я посе*
тил павильон компании "Миниагротехника", распо*
ложенный неподалеку от Киева * на 36 километре
Житомирской трассы.

Здесь в большом стеклянном здании, стоящем
прямо у дороги, выставлена мини*техника на любой
вкус. Ассортимент настолько огромен, что перечис*
лять его не имеет смысла. Но даже в таком много*
образии в глаза сразу бросаются очень симпатич*
ные трактора марки Mahindra FengShou. Останов*
люсь на них подробнее. 

Приступая к описанию, невольно приходится часто
употреблять слово "впервые". Прежде всего, это индий�
ские трактора (о чем свидетельствует первая часть за�
водской марки (Mahindra). Но выпускаются они на сов�
местном предприятии в Китае, так появилась вторая
часть названия � FengShou. Но международная коопера�
ция на этом не заканчивается. Трехцилиндровые двига�
тели с водяным охлаждением (24 л. с. � модели FS
240/244  и 35 л.с. � модель FS 354) произведены по ли�
цензии всемирно известной японской компании Kubota
Corporation, основанной в Осаке еще в 1890 году. Ди�
зельные двигатели она производит с 30�х годов прошло�
го века и является мировым лидером в этом сегменте. 

Трактора FS 244 и FS 354 полноприводные. Украин�
ские потребители впервые получили технику подобно�
го класса с передним ведущим мостом. Всем хорошо
известны прежние "маленькие лошадки" � экономные и
удобные в эксплуатации. Но при своем сравнительно
небольшом весе они иной раз оказывались неэффек�
тивными на тяжелых операциях, например � пахоте. Не
хватало хорошего сцепления колес с грунтом. 

Учитывая пожелания украинских фермеров, про�
изводитель устранил этот недостаток. Теперь вес, а
значит и тяговое усилие, распространяется на все че�
тыре колеса. 

Но и это еще не все. На агрегатах предусмотрены
съемные догружатели � на задние колеса и переднюю
часть рамы. Теперь при необходимости маленькие
трактора способны выполнить работу, посильную сво�
им более крупным собратьям. При этом они не утрати�
ли прежние свои преимущества: экономичность, ма�
невренность, простоту в обслуживании и прочие столь
ценимые качества. 

Какими же нововведениями и удобствами могут
похвастать трактора Mahindra FengShou FS?  

Они имеют подрессоренное регулируемое сиденье
и гидроусилитель руля � никогда трактора подобного
класса не оснащались такой функцией. 

Больший из собратьев � модель 354 , легко узнает�
ся по прочной дуге безопасности, которая защитит
тракториста в критической ситуации. 

Разумеется, трактора оснащены стартером, совре�
менным светотехническим оборудованием: фарами,
стоп�сигналами и поворотами. На панели приборов
размещены датчики температуры охлаждающей жид�
кости, давления масла, уровня топлива в баке, зарядки
батареи. Есть даже два сферических зеркала заднего
вида, чтобы машинист поменьше вертел головой, а ис�
пользовал ее по прямому назначению � думал. 

Особо следует отметить добротное заднее сцепное
устройство с гидроприводом, а также двухскоростной
вал отбора мощности, практически до бесконечности
увеличивающий варианты использования тракторов.
Есть тут и блокировка заднего моста, а также функция
раздельного торможения задних колес. Одним сло�
вом, маленькие трактора укомплектованы всем переч�
нем функций, какими обычно оснащают большие, сов�
ременные и по этой причине очень дорогие машины.     

Удивительно, но трактора Mahindra FengShou в 2�4
раза дешевле легковых автомобилей. Стоят они 43800
грн. (FS 240), 51100 грн. (FS 244) и 68500 грн. (FS 354).
Если легковушки, как правило, требуют лишь дополни�
тельных расходов на запчасти и бензин, то четырехко�
лесные дизельные "лошадки" наоборот � приносят сво�
им владельцам только прибыль. Они экономичны по
причине сравнительно небольших объемов двигателя и
собственной массы (FS 244 весит 1 270 кг, FS 354 � 1 500
кг) быстро перемещаются дорогами � до 33,9  км/час (8
передач вперед), но в то же время могут использовать�
ся на самых различных, в том числе и тяжелых полевых
работах (минимальная скорость вперед � 1,5 км/час, на�
зад: две передачи с диапазоном 1,7 � 9 км/час). 

Немаловажно, что трактора просты, неприхотливы
и удобны в обслуживании. Достаточно лишь периоди�
чески менять масло и чистить воздушный фильтр и
техника будет работать долгие годы. Все пробки за�
ливных и сливных горловин легкодоступны и цветные,
чтобы даже не искушенный в технике человек нашел
их и не спутал. 

Завершая знакомство с маленькими тракторами
компании Mahindra FengShou, кстати, в большом ко�
личестве поставляемые в страны ЕС, хочется остано�
виться на следующем. Впервые за годы независи�
мости в нашей стране появились столь надежные ма�
шины подобного класса с таким огромным перечнем
функций и комплектацией. Представители компании
поставщика � "Миниагротехника" заявляют, что ниче�
го аналогичного в Украине нет, в том числе и по соот�
ношению цена/качество.  

Подтверждением этих слов служат заинтересо�
ванные клиенты, замеченные мной в павильоне "Ми�
ниагротехники". Они внимательно изучали характе�
ристики тракторов Mahindra FengShou, одобрительно
и со знанием дела судили об их несомненных преиму�
ществах. Это были два фермера из�под Василькова
(Киевская обл.) Как удалось выяснить из разговора,
их сосед уже купил один из таких тракторов � Mahindra
FengShou FS 244, и опробовал его в работе. Приобре�
тению не нарадуется. Теперь фермеры � люди обсто�
ятельные и не привыкшие разбрасываться деньгами,
приехали подобрать железных коней и для себя.  

Мне подумалось, какую бы модель они не выбра�
ли, свои кровные не потратят напрасно. При разум�
ном ведении хозяйства маленький трактор с больши�
ми возможностями окупит себя еще до конца года. 

Материал компании 
"Миниагротехника"
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Зима � суровая хозяйка!
Зима в Украину, как правило, приходит неожиданно, хотя и регулярно. Люди еще

томятся от летнего зноя, а неумолимая Снежная Королева уже готовит свои сюрпри�
зы. Она � то знает, что чем теплее было летом, тем больше у нее шансов разгуляться
зимой! Можно даже не сомневаться, что в этом году она нагуляется, натешится
всласть; выстудит, выхолодит и укрытие птичек, и норки зверьков, и человеческие жи�
лища. Но птички улетят на юг, звери впадут в спячку, а человеку приходится думать,
как согреть свой дом, чтобы было и тепло, и не накладно. Конечно, топить газовые
котлы дровами в XXI веке обидно, но цена на газ не просто кусает семейный бюджет:
она его может съесть без остатка. Где же выход? Выход есть! Просто в газовую отопи�
тельную систему нужно вмонтировать энергосберегающий электроводонагреватель
"Обрій" � современное, автономное, высокоэкономичное, бесшумное, малогабарит�
ное, надежное (срок службы 30 лет) оборудование. Это оборудование было создано
еще советскими учеными � оборонщиками, но во времена СССР оно не получило рас�
пространения ввиду дешевизны газа. Но времена изменились, газ подорожал в разы,
да и его качество обычному потребителю определить бывает трудно: счетчик накручи�
вает кубометры � а тепла нет. А электричество, оно и в Африке электричество: ни при�
месей, ни добавок, только  банальный  поток   электронов,   один  киловатт   которых
отапливает 20 м? площади. Продолжительность работы ЭВН "Обрій" �  от одного до
десяти часов в сутки в зависимости от температури окружающей среды. Лютует
Снежная Королева � автоматический датчик � реле держит комфортную температуру
в помещении, работая 8�10 часов в сутки. Устала Хозяйка Вьюг и Морозов � автомат
мгновенно переходит на другой режим. Чтобы поддерживать нужную температуру в
помещении, умное оборудование, созданное талантливыми учеными, работает в та�
ком режиме: включения ? нагрев ?  отключение ? остывание ? включение. 

Умный, умеющий рассуждать потребитель, обязательно скажет: "Откуда тепло �
понятно, а где же экономия? А если отключат электричество?"

Ответ прост: ЭВН "Обрій" работает ровно столько, сколько это необходимо для
поддержания нужной температуры в помещении, и нагревает помещение в течении
считанных минут, потому что его КПД 98%: он не греет сам себя � он греет сразу воду,
которая и есть нагревательным элементом. Электричество тоже проходит через счет�
чик, в ночное время оно может стоить для потреби теля ровно половину. (Вспомним,
что существуют многотарифные счетчики.)

Очень резонный вопрос об отключении электричества. Действительно, Снежная
Королева любит развлечься: оборвет провода в самом недоступном месте � и радует�
ся, что будут умники сидеть не только в темноте, но и в холоде. А нет! Темнота чувс�
твам не помеха, а холода не будет, ведь, устанавливая ЭВН "Обрій" никто  не выбра�
сывает неэкономичные газовые котлы, которые можно включить в любой момент.
ЭВН "Обрій" монтируется в уже существующую отопительную систему и работает па�
раллельно с ней: экономим деньги � включаем  "Обрій", нет  электричества � включа�
ем газ. Пусть прилетает Снежная Королева с ее вьюгами и морозами, пусть радует
нас первым снегом и чистым морозным воздухом. Мы не боимся Зимушки � Зимы,
ведь в наших домах с энергосберегающим электроводонагревателем   "Обрій"   всег�
да тепло и уютно.

И денежки пойдут не на оплату за газ, а жене на новую шубу и детям на витамины.

Довольный потребитель экономного тепла * Кривка Н.В.

ОГОЛОШЕННЯ

25 січня 2012 року, о 10 годині. за адресою м.Ужгород, вул. Гойди, 8, відбудуться збори членів кредитної
спілки "ФЕРМЕР", Закарпатської області,  з порядком денним "Про ліквідацію кредитної спілки "ФЕРМЕР".

Правління кредитної спілки
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