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РИНОК ЗЕМЛІ: "ЗА" І "ПРОТИ"
20 грудня 2011 року Верховна Рада прийняла Закон про мораторій на про.
даж земель сільськогосподарського призначення. Цю перемогу вибороли
фермери та приватні землевласники своїми активними діями. Що ж далі?

Сторінка 8

ВСЕУКРАЇНСЬКІ  
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ 

“УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ МІЖНА�
РОДНОГО РОКУ КООПЕРАТИВІВ”

РЕЗОЛЮЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ТА УХВАЛА ДРУГОГО
З`ЇЗДУ СОЮЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮ.
ЧИХ КООПЕРАТИВІВ УКРАЇНИ. Детальніше на сторінці 3.

ІНТЕРВ`Ю ПРЕЗИДЕНТА АФЗУ МИКОЛИ МИРКЕВИЧА ПРО
ПІДСУМКИ 2011 ТА ПЕРСПЕКТИВИ 2012 РОКІВ.
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Відлік часу 2011 року вже ве�
деться не те що на дні � на години.
Яким він був для хліборобів, тва�
ринників, усіх сільських трударів
нашої держави? Який короткий
висновок можна зробити, аналізу�
ючи прожиті у роботі й турботі оці
365 днів? На що український селя�
нин надіється у новому 2012 році?
Наскільки реально можуть справ�
дитись його надії? � на ці та деякі
інші питання газети "Вісник Фер�
мер України" ми попросили відпо�
вісти президента Асоціації фер�
мерів та приватних землевласни�
ків України Миколу Миркевича.

Як Ви оцінюєте підсумки 2011
року і перспективи 2012 року в плані
підтримки держави, податкових
пільг, роботи Укрдержфонду.

Приведу один загальновідомий
показник. Якщо у 2010 році ми спос�
терігали тривожну тенденцію до змен�
шення кількості фермерських госпо�
дарств у державі, то 2011�й не тільки
загальмував спад, а й показує, що ми
чисельно зросли. Хай і не набагато,
але це � добрий знак подальшого
зміцнення і становлення аграрної га�
лузі. Певну роль у цьому відіграла
Держава через роботу Українського
державного фонду підтримки фер�
мерських господарств. 28 мільйонів
гривень фінансової допомоги для
фермерів не занадто велика цифра, в
кращі часи отримували понад 150
мільйонів, але і ці кошти дали змогу
певній кількості господарств покра�
щити свій фінансовий стан.

Стосовно пільг скажу відверто � за�
конодавство у нас не з гірших, є подат�

кові пільги для аграріїв, але більше хо�
тілося б щоб Держава не втручалася у
відносини між   гравцями ринку.

Нажаль сподіватися на краще в плані
державної фінансової підтримки на 2012
рік не має ніяких підстав, адже в щойно
прийнятому бюджеті відсутній навіть ря�
док "Державна підтримка фермерських
господарств". Але є  і інші форми під�
тримки і ми сподіваємось на них.

Чи зможуть аграрії забезпечити се"
бе на весняну посівну достатньою кіль"
кістю палива і мінеральних добрив?

Це залежить від багатьох факторів.
Якими будуть  ціни на основні види ви�
робленої продукції, як поведуть себе
нафтотрейдери та продавці добрив,
яку позицію займе Держава?

Але в цілому це надто болюче пи�
тання, і повторюється воно щороку.
На мою думку, в цей період на допо�
могу фермерові повинні приходити
тіж самі зернотрейдери, чи оптові по�
купці іншої сільгосппродукції і аван�
сом фінансувати товаровиробника
для ефективного проведення посів�
ної. В кінцевому результаті виграють
обидві сторони. Добрий приклад цьо�
го року започаткувала компанія "Хліб
ІнвестБуд", вона здійснювала поста�
чання добрив за умови розрахунку з
майбутнього врожаю. 

Наскільки вигідно в 2011 році було
працювати фермерам за форвардни"
ми контрактами, які проблеми вини"
кали, що необхідно змінити або по"
ліпшити?

Звичайно вигідно. Адже за таких
умов сільгоспвиробник отримує 50%
коштів за врожай, який буде збирати
лише через пів�року, а тим паче напе�
редодні посівної. Про це лише мріяли
і про це говорили фермери на бага�
тьох своїх зібраннях у минулі роки.
Певною мірою це також є державна
підтримка сільгоспвиробника, але не
безпосередньо, а через Державну
продовольчо�зернову корпорацію, а
точніше через її оператора, компанію
"Хліб Інвестбуд". Алеж не можна ски�
дати все на одну компанію, інші гравці
зернового ринку теж не повинні стоя�
ти осторонь. А коли їх буде декілька,
то і фермеру буде з кого вибирати, та
і здорова конкуренція дасть свої пози�
тивні результати.

78% комбайнового парку країни
знаходиться за межами амортизацій"
ного і економічно доцільного терміну
експлуатації. Як результат " щорічні
втрати при збиранні врожаю " більше 6

млн тонн зерна, що при сьогоднішньо"
му рівні цін еквівалентні 12 млрд грн.
Наскільки цього року фермери були
забезпечені технікою і чи здійснює
держава допомогу в цьому напрямі?

Наведені цифри відповідають дій�
сності. Проблема надзвичайно гостра,
особливо для малих та середніх госпо�
дарств. Для оновлення парку техніки
необхідні кошти і не малі. 30% бюджет�
на компенсація за придбану техніку річ
добра, але фінансів у Держави на всіх
не вистачає. Та здебільшого купувати
дорогий комбайн для невеликого гос�
подарства недоцільно. Знову згадаю
добрим словом Державну продоволь�
чо�зернову корпорацію, яка створила
Машино�технологічні станції для вирі�
шення згаданої проблеми. Маленька,
але суттєва дрібниця говорить про
правильність такого рішення � цього
року ціна на послуги по збиранню вро�
жаю не лише не виросла, а навіть стала
меншою завдяки роботі 500�а комбай�
нів МТС. Та й терміни жнив були наба�
гато стисліші і з меншими втратами.

Як вплинула на економічний стан
фермерів  ситуація з неповерненням
ПДВ зернотрейдерам ?

Нажаль, за все розраховується то�
варовиробник. Зернотрейдерам Дер�
жава не віддала ПДВ і закупівельна ці�
на на збіжжя зменшилася рівно на
складову ПДВ. Окрім того, такі дії Дер�
жави витиснули з ринку невеликих
зернотрейдерів, а це зменшило конку�
ренцію, та збільшило диктат з боку ве�
ликих зерновиків. В кінцевому резуль�
таті втратив фермер. 

Як Ви оцінюєте прийняття Верхов"
ною Радою Закону про мораторій на
продаж земель сільськогосподарсько"
го призначення до 1 січня 2013 року?

20 грудня 2011 року Верховна рада
прийняла Закон про мораторій на про�
даж земель сільськогосподарського
призначення до 1 січня 2013 року. Без�
перечно, цю перемогу вибороли фер�
мери та приватні землевласники свої�
ми активними діями, в тому числі і під
стінами парламенту. Але тепер необ�
хідно працювати, і в першу чергу гро�
мадським організаціям аграрного
спрямування, щоб їх пропозиції увій�
шли до проекту Закону "Про ринок зем�
лі", та щоб Верховна Рада за наступний
рік прийняла весь пакет документів не�
обхідний для запровадження цивілізо�
ваного ринку земель в Україні.

Розмову вів 
Михайло ДАНКЕВИЧ

МИКОЛА МИРКЕВИЧ: 

Є І ІНШІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ, 
І МИ СПОДІВАЄМОСЯ НА НИХ

НОВИХ ЗДОБУТКІВ
ВАМ, УКРАЇНЦІ,

ФЕРМЕРИ
ТА ПРИВАТНІ 

ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ!
Головне управління Держкомзему у Київ"

ській області щиро вітає вас з Новим 2012
роком та Різдвом Христовим!

Увесь землевпорядний загін столичного
регіону високо оцінює вагомий вклад тих,
хто працює на землі, зокрема й фермерів,
яких ще справедливо називають піонерами,
ентузіастами трансформації земельних від"
носин на селі, у наповненні продовольчого
ринку області, держави відмінною продукці"
єю рільництва та тваринництва.

До честі фермерських господарств, за
непростих економічних обставин вони напо"
легливо утверджують себе як агроформу"
вання ринкового типу, беруть активну участь
у реалізації земельної реформи в Україні.

Землевпорядники Київщини й надалі
сприятимуть вирішенню нормативно"право"
вих проблем людей праці, фермерів та при"
ватних землевласників, подальшому роз"
витку фермерського руху, зміцненню еконо"
міки області, України, поліпшенню добробу"
ту людей.

Зичимо вам міцного здоров'я, достатку
вам і вашим родинам, добра, щастя й благо"
получчя, незмінних успіхів у всіх починаннях! 

З Новим роком! З Різдвом
Христовим!

В.о. начальника Головного управління
Держкомзему у Київській області
О.М. ГОРБАЧОВ

У понеділок, 19 грудня 2011 року,
директор Аграрної біржі Олександр
Марюхніч разом з ректором Націо�
нального університету біоресурсів і
природокористування України Дмит�
ром Мельничуком підписали меморан�
дум про співробітництво. Документ пе�
редбачає підготовку спеціалістів бір�
жового ринку та співпрацю в науковій
та виробничій підготовці брокерів.

Згідно положень меморандуму,
університет забезпечуватиме високу
якість професійної підготовки фахів�
ців біржового ринку, а Аграрна біржа
формуватиме групи бажаючих прой�
ти навчання, щодо біржового товар�

ного ринку. Передбачена необхід�
ність співпраці в сфері розвитку інф�
раструктури науково�освітньої та на�
уково�дослідницької діяльності, а та�
кож сертифікації та підвищення ква�
ліфікації брокерів.

"Сьогодні ми підписали меморан�
дум про співробітництво з НУБіП Ук�
раїни. При виборі університету, ми
враховували галузь в якій працювати�
муть випускники університету, особ�
ливе значення мало те, що універси�
тет готує спеціалістів саме біржового
ринку. Кафедра біржової діяльності
НУБіП України повністю відповідає
нашим вимогам до навчального про�

цесу", � заявив директор Аграрної
біржі Олександр Марюхніч.

"Співпраця з Аграрною біржею та
підготовка спеціалістів вже здійсню�
ється кафедрою біржової діяльності
нашого університету. На сьогоднішній
день, кафедра обладнана найкращи�
ми та найсучаснішими засобами для
навчання. Забезпечується прямий ви�
хід на учбові торги на Чиказьку товарну
біржу (СВОТ) та інші товарні біржі з
якими співпрацює кафедра. Ми пов�
ністю готові до підготовки нових бажа�
ючих навчитися біржовій справі", � за�
явив ректор Дмитро Мельничук.

За інформацією Аграрної біржі

Як безоплатно 
отримати державний

акт на право власності
на земельну ділянку?
Постановою Кабінету Міністрів України від

05.08.2009 р. № 844 затверджено Порядок бе�
зоплатних оформлення та видачі громадянам
України державних актів на право власності на
земельні ділянки. Цей Порядок визначає спро�
щену процедуру безоплатних оформлення та
видачі громадянам України у 2009 та наступних
роках державних актів на право власності на
земельні ділянки для будівництва та обслугову�
вання жилого будинку і господарських буді�
вель, ведення особистого селянського госпо�
дарства в межах населених пунктів та ведення
садівництва у розмірах, визначених статтею
121 Земельного кодексу України. 

Цією постановою було затверджено Поря�
док використання у 2009 році коштів Стабіліза�
ційного фонду для здійснення заходів з безоп�
латних оформлення та видачі громадянам Ук�
раїни державних актів на право власності на
земельні ділянки.

Разом з тим, Законом України "Про Держав�
ний бюджет України на 2011 рік" не передбаче�
но фінансування заходів з безоплатних офор�
млення та видачі державних актів на право
власності на земельні ділянки, тому продовжи�
ти роботи у 2011 році немає можливості.

У зв'язку з припиненням фінансування, ка�
дастрові номери земельним ділянкам не виз�
начені, бланки державних актів не отримані та
не роздруковані.

Через те, виготовлення державного акта на
право власності на земельну ділянку можливе
за власний рахунок. Для цього вам необхідно
написати відповідну заяву в районне Управлін�
ня Держкомзему у вашому районі. Після цього,
необхідно подати заяву про державну реєс�
трацію земельної ділянки та державного акта,
яка здійснюється на платній основі, відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.2011 р. №835.  

Головний спеціаліст юридичного відділу
Головного управління Держкомзему 

в Київській області 
Черемних М. М.

Аграрна біржа підписала меморандум про 
співробітництво з Національним університетом 
біоресурсів і природокористування України
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Учасники Других Всеукраїнських громадських слухань "Украї�
на напередодні Міжнародного року кооперативів " (далі � Слухань)
відзначають, що з часу проведення Перших всеукраїнських гро�
мадських слухань "Становлення та розвиток сільськогосподар�
ської обслуговуючої кооперації України" 14 жовтня 2010 року в Ук�
раїні спостерігається стійка тенденція погіршення умов для роз�
витку кооперації в сільській місцевості.

За рік, що минув, сила викликів, з якими стикалася сільсько�
господарська обслуговуюча кооперація, збільшилася, а реальних
кроків щодо їх подолання, формування комплексних підходів до
розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на ос�
нові світового досвіду поки що не зроблено.

Особливо негативні наслідки для становлення та розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації мають положен�
ня Податкового кодексу України. Більше того, цей правовий акт
вбиває будь�яку перспективу для створення таких кооперативів
абсолютною більшістю виробників овочів, фруктів, м'яса, молока �
особистими селянськими господарствами. Створення умов для
розвитку ОСГ, їх перетворення у фермерські господарства, під�
тримка фермерських господарств � це інституційна основа коопе�
рації на селі. Тому чи не найголовнішим завданням на теперішньо�
му етапі є перегляд норм Податкового кодексу України для ство�
рення стимулів для самоорганізації населення у кооперативи,
створення інтересу для дрібних та середніх товаровиробників
об'єднуватися у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Учасники слухань висловлюють підтримку зусиллям недер�
жавних організацій, Міністерства аграрної політики і продовольс�
тва України, що спрямовані на перегляд норм Податкового кодек�
су України в частині створення умов для сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів і сподіваються на  розуміння та під�
тримку Державної податкової служби,  Міністерства фінансів, ін�
ших центральних органів виконавчої влади, Кабінету Міністрів,
Верховної Ради, Президента України.

Слід також зазначити, що сьогодні практично не проводяться
ґрунтовні наукові дослідження стану кооперативів на селі. Такі дос�
лідження повинні стати основою для формування нового правово�
го поля  на основі світового досвіду.

Як і рік тому залишаються актуальними питання підготовки фа�
хівців у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, по�
пуляризація кооперації, солідарної участі центральної та місцевих
органів влади у розвитку сільськогосподарської обслуговуючої ко�
операції, стимулювання залучення приватного капіталу до коопе�
рації, застосування механізмів державно�приватного партнерства.

Сьогодні з жалем можливо констатувати відсутність навчаль�

но�координаційного, організаційно�методичного центру для сіль�
ськогосподарської обслуговуючої кооперації. Громадські органі�
зації є ще надто слабкими, проекти міжнародної технічної допомо�
ги теж є обмеженими в часі та завданнях, наукові та навчальні зак�
лади теж не проявляють особливої активності у цьому напрямку,
тому назріла гостра необхідність створення такого центру за під�
тримки  держави із широким залученням всіх зацікавлених сторін.

Створення такого центру тісно пов'язане з іншою проблемою �
необхідністю формування бачення кооперативів як частини проце�
су сільськогосподарського виробництва, формування цілей, стра�
тегії та тактики розвитку кооперації на селі � обслуговуючої, кре�
дитної, споживчої. Необхідно розробити правові та економічні ме�
ханізми співпраці різних гілок кооперації, дати можливість кредит�
ним спілкам працювати з юридичними організаціями сільської міс�
цевості. Потрібна цільова державна програма розвитку такої коо�
перації. Враховуючи індивідуальні особливості та можливості різ�
них регіонів країни, вбачається доцільними формування та реалі�
зація місцевих програм розвитку кооперації. 

Учасники слухань вбачають за доцільне поширити принципи ко�
операції на всю інфраструктуру аграрного ринку, зокрема, оптові та
фермерські ринки, склади, сховища сільськогосподарської продук�
ції. Такий підхід дозволить забезпечити доступність інфраструктур�
них об'єктів для дрібних та середніх товаровиробників.

Учасники слухань зазначають, як важливий напрямок діяльнос�
ті і громадськості і держави, формування механізму упередження
псевдокооперації, унеможливлення існування псевдокооперативів,
які створюються, як правило, для "освоєння" бюджетних коштів.

Не тільки держава, але й громадськість може й повинна впли�
вати на формування кооперативного руху на селі. Незабаром ви�
бори до Верховної Ради України. Ми закликаємо громадян, органі�
зації громадян, ставити перед кандидатами у народні депутати
завдання підтримки кооперації на селі. І потім вимагати звіту про
виконання наказів виборців.

Учасники слухань рекомендують СУСОКУ активізувати роботу
щодо членства у Міжнародних кооперативних організаціях, доби�
ватися отримання статусу саморегулюючої організації в галузі
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Учасники слухань підтверджують високу оцінку ролі міжнарод�
ної технічної допомоги у створенні нових сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів. Однак, несприятливе середовище в
середині країни, насамперед правове, нівелює значення такої до�
помоги. Тому є доцільність таким проектам спрямувати зусилля на
надання допомоги органам влади, а також професійним організаці�
ям на формування правого поля на основі світового досвіду, ство�

рення національного та регіональних кооперативних центрів, поси�
лання спроможності сільськогосподарських дорадчих служб щодо
розв'язання проблем кооперативів.

Учасники слухань вбачають доцільність у посиленні координації
діяльності кредитної, споживчої і сільськогосподарської обслугову�
ючої кооперації шляхом відновлення, активізації роботи коопера�
тивного альянсу, особливо на місцевому рівні.. 

Є також сенс у створенні Національного комітету із підготовки та
проведення 2012 року, як Міжнародного року кооперативів, Коопе�
ративної ради за участі представників ЦОВВ, кооперативних органі�
зацій, організацій сільськогосподарських товаровиробників, до якої
б входили питання міжвідомчої координації розвитку кооперативів

Президент України у виступі на урочистому зібранні з нагоди
Дня працівників сільського господарства 18 листопада 2011 року
заявив: "Поряд зі зміцненням фермерства та крупнотоварного
приватного виробництва необхідно зробити все необхідне для роз"
витку нового кооперативного руху на селі. Він має стати важливим
фундаментом структурної перебудови сільського господарства.
Розвиток кооперації дозволить підвищити дохідність виробництва,
позбутися засилля посередників, зміцнити бюджет та можливості
кожної родини на селі". Учасники Слухань підтримують таку пози�
цію Президента України та переконані, що 2012 рік має стати пово�
ротною точкою всіх видів і форм розвитку кооперації на селі, тому  й
звертаються до Президента України, Верховної Ради України, Кабі�
нету Міністрів України, місцевих органів влади не тільки проголоси�
ти 20012 рік Роком кооперативів в Україні, а й зробити все макси�
мально можливе для того, щоб цей рік був роком напруженої праці
засівання кооперативної ниви.

Головуючий Других всеукраїнських громадських слухань
"Україна напередодні Міжнародного року кооперативів"
Голова Союзу сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів України І.Ф. ТОМИЧ

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ 
“УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ МІЖНАРОДНОГО РОКУ КООПЕРАТИВІВ”

РЕЗОЛЮЦІЯ
Других Всеукраїнських громадських слухань 

"Україна напередодні Міжнародного року кооперативів"

15 грудня 2011 року м. Київ

Делегати Другого з'їзду України підтримують резолюцію Гене�
ральної Асамблеї ООН "Кооперативи у процесі соціального роз�
витку" та відзначають що сільськогосподарські кооперативи:
� сприяють забезпеченню максимально широкої участі сільського
населення в економічному і соціальному розвитку;
� сприяють подоланню бідності;
� повинні стати одним із найважливіших факторів соціально�еконо�
мічного розвитку українського села.

Делегати з'їзду глибоко стурбовані ситуацією, що склалася в
українському селі, аграрно�промисловому комплексі. Чергування
продовольчих криз загрожує продовольчій стабільності в країні,
девальвації її основи, людського капіталу та грунтово�кліматичних
можливостей в умовах наростання світового дефіциту продо�
вольства.

Одним із шляхів подолання системної аграрної кризи є розви�
ток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Так частка
виробництва м'яса особистими селянськими та фермерськими
господарствами складає майже 60%, молока � 83%, фруктів та
овочів � 87%, картоплі � 98%. В цій сфері виробництва зайнято, та
частково зайнято, понад 11 мільйонів громадян України.

Нажаль, цей сектор виробництва ізольований від будь�якої
державної підтримки, доступів до фінансових ринків, доступу до
цивілізованого ринку збиту, зберігання, переробки та продажу
продукції.

Монополізація ринків, корупція, як наслідок � грабіжницькі за�
купівельні ціни у селян, встановлені перекупниками, одні із най�
нижчих на Європейському континенті. В той же час роздрібні ціна
на прилавках магазинів одні із найвищих. Щорічно селяни втрача�
ють 60�65 млрд. грн. за рахунок недосконалої цінової політики, ще
ж більше втрачають споживачі, як наслідок � тотальне зубожіння
суспільства.

Делегати з'їзду вирішили звернутись:
І. До Президента України:
З проханням надати доручення Уряду що до розробки і прий�

няття Державної цільової програми розвитку обслуговуючих сіль�
ськогосподарських кооперативів.

ІІ. До Верховної Ради України:
З вимогою про прийняття змін до законів України, що забезпе�

чать умови діяльності обслуговуючих кооперативів.
ІІІ. До Уряду України з вимогами:

� прийняття відповідного рішення щодо надання дозволу сільсько�
господарським обслуговуючим кооперативам вносити до свого

пайового фонду майно (нерухомість, обладнання) сільських се�
лищних громад та майнові паї громадян;
� спрощення процедури та умов державного лізингу для сільсько�
господарських обслуговуючих кооперативів та їх участі в держав�
них програмах;
� забезпечення (спільно із НБУ) відкриття цільових кредитних ліній
(під 3% річних) для сільськогосподарських обслуговуючих коопе�
ративів на закупівлю обладнання, якого не вистачає для завер�
шення повного циклу виробництва.

ІV. До Міністерства аграрної політики та продовольства, Націо"
нальної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо:
� поширення освітніх програм з метою навчання керівників, спеці�
алістів, та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
� розробки програм з основ сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації та внесення пропозицій щодо їх впровадження в прог�
рамах підвищення кваліфікації фахівців податкових та правоохо�
ронних органів України;
� запровадження освітніх програм з основ сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації в середніх школах;
� підтримки системи інформації та просвітницької пропаганди
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на радіо, телеба�
ченні та в профільних друкованих виданнях;
� запровадити в державних засобах інформації соціальної реклами
з питань необхідності розвитку сільськогосподарської обслугову�
ючої кооперації, як умови подолання бідності. 

V. До Міністерства освіти та науки, Національної академії наук
України та Української академії аграрних наук з пропозицією про:
� підготовку методично�наукового забезпечення створення і діяль�
ності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
� проведення семінарів з питань принципів та розвитку сільсько�
господарської обслуговуючої кооперації;
� створення підручника з основ та принципів сільськогосподар�
ської обслуговуючої кооперації, підготовки та видання коопера�
тивного  календаря.

Делегати запропонували:
I.Раді Союзу:

� pвернутись до ООН щодо підтримки Кооперативів в Україні, та їх
громадських об'єднань;
� звернутись до європейських об'єднаннь фермерів та кооперати�
вів СОРА/СОСНЕСА з пропозицією про співпрацю та можливого
вступу Союзу до цього об'єднання;
� звернутися до селян, кооператорів що до підписки на профільні ви�
дання та підготовити окрему угоду про співпрацю з цими виданнями;

� звернутись до Генеральної прокуратури що до недопущення пору�
шень законних прав кооперативів контролюючими організаціями; 
� вважати необхідним прийняття Національної Кооперативної
програми, яка об'єднає усі напрямки кооперації в Україні; 
� внести зміни в п.п. 4.23�4.37 Статуту ВГО "Союзу сільськогоспо�
дарських обслуговуючих кооперативів України", щодо зміни по тек�
сту слів "Голова Союзу" та "Заступник Голови Союзу" на "Президент
Союзу" та "Віце�Президент Союзу" відповідно;
� вважати доцільним створити періодичне видання "Кооператив�
ний часопис" як постійний друкований орган при Союзі;
� звернутися до Асоціації кредитних спілок, Укоопспілки, міжна�
родних проектів технічної допомоги Україні, Київського коопера�
тивного інституту права і бізнесу Утворити Національний коорди�
наційний кооперативний центр на базі Інституту;
� проводити моніторинг на відповідність принципам кооперації
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
� проводити кооперативні виставки та ярмарки в місті Києві та
регіонах.

II.Обласним організаціям Союзу:
� провести необхідні заходи щодо формування свідомості насе�
лення у необхідності розвитку сільськогосподарської кооперації на
місцевому рівні через телебачення, радіо, пресу;
� завершити легалізацію обласних осередків СУСОКУ та забезпе�
чити їх функціонування; 
� спільно із Київським кооперативним інститутом бізнесу та права
сприяти розвитку інформаційно�консультативної служби для на�
дання спеціалізованих дорадчих послуг сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам та ініціативним групам по створен�
ню таких кооперативів;
� активізувати роботу щодо сплати кооперативами членських
внесків в Союз СОКУ.

Головуючий  Другого з'їзду Союзу,
Голова Союзу сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів України І.Ф. ТОМИЧ

ДРУГИЙ З'ЇЗД СОЮЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ УКРАЇНИ

УХВАЛА
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Про ситуацію на зерновому ринку у перші місяці по"
точного маркетингового року, особливості експорту
зерна з України та його перспективи, підсумки вико"
нання  форвардних закупівель та інші актуальні пробле"
ми розповів у своєму інтерв'ю генеральний директор
компанії "Хліб Інвестбуд", яка входить до числа лідерів
вітчизняного експорту збіжжя, " Роберт  Бровді.

Для багатьох учасників зернового ринку поча.
ток нового маркетингового року був не досить
вдалим, про що свідчить низька торговельна ак.
тивність, як по внутрішніх, так і зовнішніх кон.
трактах. Як почався маркетинговий сезон
2011/2012 для Вашої компанії?

Відповідаючи на це запитання, потрібно враховувати
конкретну ситуацію, яка склалася на зерновому ринку
України в перші місяці нового маркетингового року. З
одного боку, позиція сільгоспвиробників, які з урахуван�
ням зростаючої собівартості вирощування й під вражен�
ням багатомісячного підвищення цін на зовнішніх рин�
ках, сформували високі запити щодо вартості продажу
зерна. З іншого боку � трейдери, які опинилися перед
фактом експортних мит і вичікували зниження цін з огля�
ду на значний валовий збір та пропозицію зернових. У
таких умовах, кожна компанія вибудовувала свою мо�
дель поведінки. Одні практично припинили торговельну
діяльність, не бажаючи знижувати рентабельність. Інші
взяли таймаут до вирішення долі експортних мит, або ж
до входження в пік збиральної кампанії і серйозних ціно�
вих поступок з боку аграріїв. Компанія "Хліб Інвестбуд"
працювала у звичайному режимі і здійснювала планову
закупівельну діяльність, що дало нам можливість за три
місяці нового сезону придбати у сільгоспвиробників
майже 3 млн. тонн і експортувати близько 450 тис. тонн
зернових. Таким чином, початок маркетингового року
було для нас досить результативним.

Можливо саме ці результати на не надто вража.
ючому загальному тлі стали грунтом для різних
суджень з приводу Вашої компанії? В окремих ЗМІ
звучали припущення, що "Хліб Інвестбуду" нібито
навіть вигідні експортні мита ..?

Хочу підкреслити, що у нас була своя логіка роботи
на ринку, свої розрахунки і цілі. Ще у вересні я публічно
наголошував, що ми робимо ставку не на високу маржу,
а на обсяги закупівель та продаж. І крім того, діємо не у
розріз сформованих партнерських відносин з вітчизня�
ними сільгоспвиробниками і зарубіжними споживачами.
Що ж стосується якихось наших загадкових "переваг",
то ніхто так і не пояснив � у чому вони полягали? Адже ми
на рівних з усіма платили експортні мита, працювали в
умовах однакових тарифів на логістику і перевалку, так
само, як і інші трейдери не отримували відшкодування
ПДВ. І якщо кажуть про чиїсь вигоди, то чому ж забува�
ють згадати аграріїв, у яких наша компанія в умовах
стагнації попиту і "лежачого" ринку купила мільйони тон
зерна? Або ж державу, якій ми в повному обсязі сплачу�
вали експортні мита, в той час як багато компаній взага�
лі заморозили зовнішньоекономічну діяльність?

Але Ви ж не станете заперечувати, що ситуа.
ція з експортними митами у жовтні загострила.
ся до краю. І навіть на офіційному рівні визнали,
що в умовах рекордного врожаю зернових, кра.
їні загрожує експортний колапс? І як наслідок,
мита скасували…

Своє ставлення до експортних мит, компанія "Хліб Ін�

вестбуд" озвучила чітко і недвозначно. Причому, задовго
до їх скасування. На наш погляд, це був нераціональний
спосіб регулювання ринку в умовах великого врожаю і
потужного експортного потенціалу зернових. Але на від�
міну від інших учасників ринку, ми не брали участь в агі�
таційних кампаніях щодо скасування мит, а продовжува�
ли працювати. Хоча це не завадило в кінцевому підсумку
деяким ЗМІ довести ситуацію до абсурду � спочатку ви�
шукувати якусь приховану користь "Хліб Інвестбуду" від
експортних мит, а потім, перевернувши все з ніг на голо�
ву, приписати нам ініціативу щодо їх скасування...

Якщо ж підходити об'єктивно, то скасування екс�
портних мит пішло на користь усім учасникам ринку, і
перш за все аграріям, які отримали адекватнішу закупі�
вельну ціну і розблокований збут зерна. За великим ра�
хунком, на мій погляд, негативні наслідки від експортних
мит не мають незворотного характеру. Після їх скасуван�
ня експорт помітно пожвавився. І за підсумками п'яти мі�
сяців поточного маркетингового періоду Україна уже
поставила за кордон майже 7 млн. тонн зернових, пере�
вищивши торішні показники. За сприятливої кон'юнкту�
ри світового ринку і при збереженні набраних у листопа�
ді темпів відвантажень (понад 2,15 млн. тонн в місяць),
заявлений на старті сезону експортний  потенціал в об�
сязі 20�22 млн. тонн може бути успішно реалізований.
Хоча, більш реалістичні сценарії передбачають, що цей
показник може виявитися на рівні 17�19 млн. тонн.

Якими є експортні показники компанії "Хліб Ін.
вестбуд", що входить до складу ДПЗКУ, за 5 міся.
ців 2011/2012 МР?

Згідно з укладеними контрактами за вказаний пері�
од наша компанія поставила на зовнішні ринки понад
700 тис. тонн зернових, у тому числі 280 тис. тонн пше�
ниці, 270 тис. тонн ячменю і понад 150 тис. тонн куку�
рудзи. За підсумками грудня плануємо суттєво збіль�
шити темпи відвантажень і відповідно нарощувати екс�
портні показники.

Як відбувається реалізація програми форвар.
дних закупівель зерна для Аграрного фонду краї.
ни. На яку суму і в яких обсягах "Хліб Інвестбуд"
законтрактував зерна по форварду в українських
сільгоспвиробників? 

З кінця липня 2011 року компанія "Хліб Інвестбуд"
здійснювала третій етап форвардної програми закупі�
вель зерна для Аграрного фонду. Він передбачав фак�
тичну поставку сільгоспвиробниками законтрактованих
культур та отримання ними остаточного 30�відсотково�
го грошового траншу. Нагадаю, що два попередні ета�
пи форвардної програми, реалізовані компанією з 18
березня по 10 червня 2011 року, завершилися підпи�
санням 1215 контрактів на поставку продовольчої пше�
ниці, гречки та жита з авансовою оплатою аграріям 70%
(понад 1 млрд. грн.) вартості майбутнього врожаю.
Протягом жовтня 2011 року "Хліб Інвестбуд" завершив
прийняття зерна у сільгоспвиробників, які не мали
проблем з класністю зерна або з іншими істотними
умовами контрактів, а також провів з ними повний роз�
рахунок. У листопаді ми завершили роботу з форс�ма�
жорними контрактами і тими, де відбувалася заміна
класності зернових культур. У підсумку 890 тис. тонн
зернових, передбачені форвардної програмою на за�
гальну суму 1,55 млрд. грн. були поставлені і оплачені.
Зараз повним ходом відбувається передача закуплено�
го за форвардною програмою зерна на баланс Аграр�
ного фонду. Таким чином, форвардну програму можна
вважати успішно завершеною.

Якщо можна, детальніше про форс.мажорні
обставини і проблеми з класністю зерна?

В принципі, як і будь�яка інша програма в аграрній
галузі, форвард передбачав певні ризики, насамперед
природно�кліматичного характеру. Для цього і проводи�
лося комплексне страхування від загибелі та пошкод�
ження законтрактованого врожаю. Але, як ви пам'ятає�
те, в перші місяці збиральної кампанії, аграріям довело�
ся зіткнутися не стільки з фізичними втратами врожаю,
скільки з проблемами його класності. У багатьох госпо�
дарствах частка продовольчої пшениці виявилася істот�
но нижчою, ніж очікувалося. Але оскільки для Аграрного
фонду мало постачатися виключно продовольче зерно,
ми пішли назустріч окремим сільгоспвиробникам, прий�
маючи у них фураж і закуповуючи натомість культури
потрібного класу на ринку. Таким чином, було компенсо�
вано близько 12% передбаченого форвардними кон�
трактами зерна продовольчої групи.

Якщо ж вести мову про інші непередбачені обстави�
ни, то у зв'язку з форс�мажором різного характеру і не�
можливістю виконати умови форварду, було розірвано

13 контрактів, за якими аграрії повернули 5,2 млн. грн.
Натомість  було зафіксовано близько ста, як правило,
незначних страхових випадків, за якими сільгоспвироб�
ники отримали компенсацій на суму 8 млн. грн.

Якщо коротко, які Ви б виділили найбільш істот.
ні переваги форвардної програми для аграріїв?

Я б виділив три головні переваги. По�перше, це без�
процентні фінансові ресурси виділені сільгоспвиробни�
ку в найбільш потрібний час (період посівної і вирощу�
вання врожаю) авансом на 4�6 місяців. У порівнянні з
банківськими кредитами під 20�22% це говорить само
за себе. По�друге, це міндобрива та пальне за пільгови�
ми цінами. За нашими підрахунками, учасники фор�
вардної програми у порівнянні з ринковими цінами за�
ощадили на зазначених ресурсах 107 млн. грн. І по�
третє, це гарантований збут вирощеного зерна і висока
закупівельна ціна на нього. Пригадується чимало скеп�
тичних висловлювань навесні 2011 року з приводу ніби�
то заниженої ціну форвардних контрактів. Насправді ж,
протягом серпня�жовтня 2011 року, тобто в період ос�
таточних розрахунків з аграріями, ціни форвардних
контрактів на продовольчу пшеницю 2�4 класу і жито
були на 100�170 грн. за тонну вищими від середньорин�
кових. А по гречці, якщо брати, наприклад, вересень мі�
сяць, форвардна ціна перевищувала ринкову на кілька
сотень гривень. Виходячи зі сказаного, можна зробити
висновок, що форвардна програма виявилася корис�
ною і вигідною для українських сільгоспвиробників.

Як відомо, очолювана Вами компанія окрім за.
мовлення Аграрного фонду займалася і власним,
комерційним форвардом. Який стан справ з цим
проектом?

Навесні 2011 року ми запустили пілотний проект з ме�
тою апробації системи комерційного форварду на прик�
ладі кукурудзи. Попередній обсяг законтрактованого
зерна склав близько 500 тис. тонн. Зараз відбувається
завершення процесу поставок і остаточних розрахунків з
аграріями. На даний момент за комерційним форвардом
уже поставлено близько 300 тис. тонн кукурудзи. Є всі
підстави стверджувати, що цей досвід буде не менш ус�
пішним, ніж форвардна програма для Аграрного фонду.

Який обсяг зернових "Хліб Інвестбуд" закупив
на внутрішньому ринку для переробки в готову
продукцію на підприємствах ДПЗКУ за підсумками
липня . жовтня 2011 року та які плани щодо екс.
порту цієї продукції?

Слід зазначити, що переробка зернової продукції є
для нас новим напрямком, яким ми почали займатися з
початку поточного маркетингового року. "Хліб Інвестбуд"
наразі активно співпрацює з 2 переробними підпри�
ємствами, що входять в систему ДПЗКУ. Найближчим
часом плануємо розробити спільні проекти та укласти
відповідні угоди ще з трьома підприємствами. Проводи�
мо роботу з реєстрації та впровадження власних торго�
вих марок, під якими реалізовуватиметься готова про�
дукція. З початку маркетингового сезону нами вже за�
куплено і направлено на переробку понад 100 тис. тонн
пшениці, вівса, жита, ячменю, гречки.  З цієї сировини
налагоджено  випуск 32�х найменувань продукції. Це � бо�
рошно  усіх гатунків, широкий асортимент круп, пластівці,
мюслі, комбікорми. Наразі працюємо здебільшого на
внутрішній ринок, хоча вже маємо підписані експортні
контракти на поставку за кордон борошна вищого і пер�
шого гатунку, гречаної крупи, кормових сумішей. Плану�
ємо поступово нарощувати в експортному пулі частку
переробленої продукції з високою доданою вартістю.

Якими є плани розвитку компанії "Хліб Ін.
вестбуд" на цей маркетинговий рік?

Свої плани на поточний маркетинговий рік компанія
неодноразово озвучувала в ЗМІ. Будемо прагнути до
розширення і вдосконалення закупівельної діяльності,
впровадження нових й розвитку апробованих форм
співпраці з сільгоспвиробниками. Насамперед, це сто�
сується форвардних програм, проектів з логістики, ре�
сурсного і технологічного забезпечення. Плануємо роз�
ширювати інвестування в переробку і випуск готової
продукції. І, природно, будемо працювати у напрямку
розвитку експортного потенціалу. Якщо говорити мо�
вою цифр, то наш орієнтир це закупівля і реалізація на
експорт до 5 млн. тонн зернових, а також постачання на
переробку та для потреб підприємств ДПЗКУ до 1 млн.
тонн зернових. Якою мірою нам вдасться виконати ці
плани і наскільки вони будуть відкориговані нестабіль�
ною ринковою кон'юнктурою та іншими об'єктивними
факторами, можна буде судити вже за підсумками
2011/2012 маркетингового року.

За матеріалами "ІНТЕРФАКС УКРАЇНА"

Роберт Бровді: "Нарощування
експорту переробленої продук.
ції . один з наших пріоритетів"

Генеральний директор компанії 
"Хліб Інвестбуд" Роберт Бровді
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Генеральна угода між ДПЗКУ та
"Козацьким зерновим союзом"–

об'єднання зусиль для 
ефективного розвитку АПК

20 грудня 2011 року у Києві в залі засідань Будинку профспілок проведено за�
гальні збори "Козацького зернового союзу" (сільськогосподарського обслуговую�
чого кооперативу). Головним питанням порядку денного зборів стало підписання Ге�
неральної угоди про співпрацю та партнерство між "Козацьким зерновим союзом"
та Державною продовольчо�зерновою корпорацією. Її основною метою є розбудо�
ва цілісної системи вирощування, збирання, транспортування, переробки, збері�
гання та реалізації (в тому числі на експорт) продукції виробленої членами КЗС. 

Як було наголошено на початку зборів, у вітчизняних сільгоспвиробників існує чимало проблем зі
збутом вирощеного збіжжя, ненадійними посередниками, а також із забезпеченням сучасною техні�
кою, пальним, добривами, засобами захисту рослин тощо. Для ефективного і комплексного вирішення
цих питань керівництво КЗС запропонувало членам організації Державну продовольчо�зернову корпо�
рацію як надійного с стратегічного партнера.

Презентуючи Генеральну угоду з боку ПАТ "ДПЗКУ", Голова Наглядової Ради корпорації Ігор Філі�
пенко відзначив: "сьогодні у нас є шанс змінити роками побудовані відносини між виробниками,
власниками інфраструктури і трейдерами; ситуацію, коли виробник залишається сам на сам з дикта�
том цін на вирощену продукцію". "Місія Державної зернової корпорації � виведення вітчизняного ви�
робника на зовнішні ринки шляхом реалізації ряду програм. Партнерство з ДПЗКУ дозволить отри�
мувати товаровиробникам більший доступ до фінансових ресурсів, зокрема, саме під час виробниц�
тва, коли ці кошти особливо необхідні для майбутнього гарного урожаю", � наголосив він. 

Ігор Філіпенко акцентував також увагу присутніх на тому, що ДПЗКУ на сьогодні має найбільшу інф�
раструктурну і логістичну мережу. Корпорація пропонує послуги 44�х елеваторів (в тому числі 2 мор�
ських портів), які визначають її лідируючі позиції за обсягами одночасного зберігання зерна і можли�
востями  експортних відвантажень.  Також вона  розвиває мережу машино�технологічних станцій че�
рез свій структурний підрозділ  "ДПЗКУ�МТС". А завдяки своїй потужній трейдинговій складовій � ком�
панії "Хліб Інвестбуд", ДПЗКУ вийшла на міжнародні ринки зернових, реалізувала міждержавні кон�
тракти і закріпилася в зонах традиційного споживання українського зерна.

У свою чергу, виступаючи перед присутніми, генеральний директор ТОВ "Хліб Інвестбуд" Роберт
Бровді ознайомив членів КЗС з основними принципами роботи компанії, а також анонсував програ�
му форвардних закупівель зерна на другу половину поточного та наступний маркетингові роки. За
його словами, на компанія "Хліб Інвестбуд" пропонує сьогодні сільгоспвиробникам, що входять у
КЗС п'ять форм співробітництва з компанією. Це широкомасштабна закупівля зерна по спотовим
контрактам; укладання авансових угод з закупівлі зерна без фіксації вартості майбутнього урожаю
(здійснюється за ціною, яка сформувалась на момент поставки); виконання класичних форвардних
програм (три транші і фіксована кінцева ціна); постачання насіння, мінеральних добрив, пального,
засобів захисту рослин в рахунок вартості майбутнього врожаю; організація спільної торгівельної ді�
яльності на зовнішніх ринках. 

Він наголосив на головних перевагах форвардних закупівель, виходячи з успішного досвіду їх ре�
алізації протягом 2011 року. По�перше, аграрії, які співпрацювали з компанією "Хліб Інвестбуд", на
кілька місяців авансом отримали безвідсоткові фінансові ресурси у найнеобхідніший для цього пері�
од посівної  і вирощування врожаю. По�друге, аграрії мали змогу скористатися мінеральними добри�
вами і паливом за пільговими цінами, заощадивши таким чином у порівнянні з ринковими цінами 107
млн. грн. По�третє, отримали гарантований збут свого зерна і високу закупівельну ціну на нього.

Роберт Бровді також презентував програму форвардних закупівель на другу половину поточно�
го та на наступний маркетингові роки, під час якої компанія "Хліб Інвестбуд" розраховує придбати 1
млн. тонн ячменю, 1,5  млн. тонн кукурудзи і 1,5 млн. тонн продовольчої і фуражної пшениці. Наразі
триває інтенсивна підготовка до підписання контрактів, яке може розпочатися уже з лютого 2012
року, тобто, з моменту здійснення посівних робіт.   

Щодо співробітництва з "Козацьким зерновим союзом", то Роберт Бровді висловив упевненість,
що "підписання цієї генеральної угоди допоможе консолідувати наші спільні зусилля  як на покра�
щення умов роботи вітчизняних сільгоспвиробників, так і на отримання ними більшого прибутку від
реалізації вирощеного зерна". 

В порядку обговорення Генеральної угоди на зборах також виступили начальник департамен�
ту економіки та розвитку ринків Мінагропроду України Сергій Кваша, голова правління ПАТ
"ДПЗКУ" Олександр Лавринчук та керівник компанії "Механіко�технологічна станція � ДПЗКУ"
Олександр Бавицький.

Для реалізації завдань, визначених Генеральною угодою між ПАТ "ДПЗКУ" та КЗС окреслено ос�
новні напрямки співробітництва, а саме: торгівля зерновими культурами на взаємовигідних умовах,
реалізація спільних торгівельних програм з експорту сільськогосподарської продукції, використання
сучасної зернозбиральної та іншої сільськогосподарської техніки, торгівля сільськогосподарською
продукцію за форвардними контрактами, спільне створення та розвиток елеваторів, портів, перероб�
них підприємств, в тому числі, з виробництва борошна, біопалива, олії, м'ясопереробної продукції і т.д. 

Слід відзначити, що започаткування тісної співпраці ДПЗКУ та "Козацького зернового союзу" ма�
тиме відчутні наслідки для всього зернового ринку України. Адже мова йде про значний синергетич�
ний ефект від об'єднання потужностей корпорації (одночасне зберігання 3,46 млн. тонн зерна, потуж�
ності з перевалки на рівні 2,38 млн. тонн зерна, потужності з переробки � 700 тис. тонн, парк техніки
МТС � 500 комбайнів і 300 зерновозів) з потенціалом "Козацького зернового союзу", який розпочавши
свою діяльність з 2009 року, на сьогоднішній день складається з 500 сільськогосподарських та фер�
мерських господарств у 14 областях України і володіє земельним банком в обсязі понад 815 тис. га. 

Підбиваючи підсумки зборів, Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков відзначив, що реалі�
зація угоди відкриє нові можливості для обох сторін, і найголовніше, дасть змогу плідно працювати і роз�
виватися  безпосереднім виробникам сільгосппродукції. 

PЕДАКЦІЙНА ПІДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ
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У чому зустрічати 2012 рік?

Новий 2012 рік . рік Чорного водяного дракона.
Стихія його � вода. Але не просто вода, а вода, в яку пофар�
бовані глибини давніх озер, що дають життя. Чорний колір �
сутність космосу, відображення глибини ночі, що приносить
спокій і відпочинок. Колір, древній, як і сам світ.

Віддаючи данину поваги символу року, ви повинні хоча б
одним елементом свого одягу вибрати чорний колір. Але не
перестарайтеся: не варто одягати все тільки чорне. Незважа�
ючи на те, що дракон � тварина серйозне, він дуже любить
блиск і яскравість. Дракон не байдужий до коштовностей і
сяйва золота, він любить блиск прикрас. А тому, якщо ви все
таки зважилися бути в чорному, то жінкам варто розшити своє

вбрання бісером, кристалами, стеклярусом, щоб він блищав,
як можна яскравіше. Чоловіки, що віддають перевагу ділово�
му костюму, можуть надіти золотий годинник, блискучі запон�
ки або шпильку для краватки, щоб теж порадувати Дракона.

І все ж, дракони на Сході � це перш за все карнавал і свя�
то. Вони люблять яскравість і барвистість, красу життя і оп�
тимізм. Чим яскравіше буде ваше плаття, тим краще. Дра�
кон любить і яскраво�червоний, і лимонно�жовтий і оглуш�
ливо�зелений кольори. Вони обожнюють, коли наряд епа�
тажний і незвичайний, вражає оточуючих і викликає тільки
позитивні емоції. Буйство різних колірних поєднань в одязі
тільки вітається.

Але не забудьте, що у вас в образі повинно бути щось
чорне, адже наступний рік � рік Чорного дракона.

12 колоритних традицій Різдва у 
Західній Україні.

Різдво . світле сімейне свято, одне з найголовні.
ших, улюблених і довгоочікуваних християнами. Ук.
раїнська православна церква відзначає Різдво в ніч з
6 на 7 січня.

Найколоритніші українські традиції на Різдво:
1. Вечір напередодні Різдва � 6 січня � називають Свята

Вечеря, Святвечір, Вілія, Багата кутя. За традицією на Свят�
вечір всі члени сім'ї повинні бути вдома, адже Різдво � ро�
динне свято.  

Зверни увагу: щоб упродовж року в родині був спокій і
злагода, не можна нічого позичати або давати.

2. Дідух � колоритний символ Різдва в Західній Україні � це
красиво прикрашений сніп пшениці, вівса або жита, у якого
обов'язково повинна бути "голова" і 12 гілок на всі боки.

У переддень Різдва дідух обов'язково заносять до хати і
ставлять на найпочеснішому місці, наприклад, біля ікон чи на
святковий стіл.

Люди вірять, що дідух � це символ здоров'я, щастя і успі�
ху, а також місце перебування духів дідів�прадідів і покрови�
телів будинку. Чим старше дідух, тим більше сили він у себе
увібрав, а значить, більше щастя, удачі і благополуччя прине�
се своїм господарям.

Цікавий факт: у деяких українських сім'ях є дідухи, яким
понад 20 років.

3. На святковому столі на Святвечір повино бути 12 піс�
них страв.

Згідно різдвяному повір'ю, кожну страву потрібно
обов'язково скуштувати, але жодну страву не можна доїдати
до кінця � щоб упродовж року вдома завжди була їжа.

4. Різдвяну вечерю починають тільки після того, як на небі
з'явиться перша зірка � знамення того, що народився Син Божий.

Як правило, упродовж дня 6 січня потрібно постити � зов�
сім нічого не їсти, а перед тим, як почати різдвяну вечерю,
обов'язково запалити свічку і прочитати молитву.

5. До початку Святвечора всім членам сім'ї обов'язково
потрібно помитися, переодягтися в чистий одяг, по можли�
вості, побувати в церкві, щоб зустрічати Різдво чистим, як фі�
зично, так і духовно.

У народі кажуть: під Різдво будинок і двір повинні бути
прибрані, поламане полагоджено, з сусідами слід примири�
тися, а всі незавершені справи � завершити. 

6. Кутя та узвар. Це два найважливіших частування на різ�
двяному столі на Святвечір. Кутя � страва з вареної пшениці,
жита або рису, з маком, родзинками і медом. Хоча в кожної
української господині є свій "таємний" рецепт приготування
куті. Узвар � компот із сухофруктів � яблук, груш, слив.

Як правило, кожна господиня готує пісні частування до
Святої Вечері, спираючись на смаки всіх членів сім'ї. Але кутя
та узвар � це обов'язкові традиційні частування, з яких почи�
нають вечерю на Святвечір.

Популярні різдвяні страви: на Святвечір готують голубці,
вареники з грибами, пампушки з часником, пісний борщ з ка�
расями та грибами, пісні пироги з капустою, грибами, яблука�
ми, сливами, смажену рибу, крученики, галушки , деруни, пе�
чені яблука з медом, горіхами, родзинками та інше. 

7. Для Святого Вечора по�особливому оформляють стіл.
Коли зайде сонце, беруть свіже сіно чи солому, застеляють їм
стіл, зверху злегка посипають зерном, накривають скатерти�
ною. Під скатертину по кутах кладуть по зубчику часнику �
оберіг від злих духів і хвороб.

8. На Святу Вечерю багато сімей запрошують за святко�
вий стіл самотніх, бідних або безпритульних людей. Це одна з
найкращих і милосердних традицій Різдва. Кажуть: голодно�
му � смачна вечеря, господарям � щастя й добробут у родину.

9. Шопка � це різдвяний вертеп � скульптурні композиції,
що символізують біблійні історії, в яких обов'язково є ясла з
немовлям Ісусом, фігури Марії, Йосипа, волхвів та інших різ�
двяних героїв.

Традиція прийшла до Західної України з Польщі, звідси й
назва � шопки. Хоча сьогодні колорит � суто український. 

Наприклад, у Львові напередодні Різдва завжди влашто�
вують "живий" різдвяний вертеп � перед глядачами "ожива�
ють"біблійні персонажі, які розповідають про народження Ісу�
са Христа. До речі, до різдвяного театрального дійства часто
залучають справжніх тварин � віслюка, теличку, кіз

10. У ніч з 6 на 7 січня багато господинь печуть різдвяні
книші і книшікі � маленькі хлібці, якими прикрашають хліб і
призначаються для духів предків, а також для того, щоб у но�
вому році врожай був щедрим. 

11. Після Святої Вечері починають колядувати, як діти, так
і дорослі.

12. Різдвяні ворожіння. На Святий Вечір ворожать всі не�
заміжні дівчата і жінки, які дуже хочуть зустріти судженого і
дізнатися про свою долю.

Популярний спосіб ворожіння: дівчина бере в'язку дров і
парує їх. Якщо складуться на парі, то вийде заміж за того, за
кого задумала, а ні � значить, не судилося.

7 січня святкують Різдво! Завжди весело і радісно. Наприк�
лад, у Львові по місту проходить гучна святкова хода колядників,
учасників вертепів і музикантів, а також працюють колоритні різ�
двяні ярмарки, де можна покуштувати найсмачніші пампухи
(смачні булочки), шоколад по�українськи і львівський глінтвейн.

"Радуйся, радуйся, земле. Син Божий народився"
"Добрий вечір, щедрий вечір. 
Добрим людям на здоров'я"

Анекдоти

Маленький хлопчик пише лист Діду Морозові:
Здраствуй дідусь Мороз. Мене кличуть Яша, я живу з

татом і бабусею. Тато гроші бабусі не дає, а моє пальтечко
усе зносилося, тому прошу тебе пришли мені тільки
пальтечко, шапку і рукавички. Більше мені нічого не треба.

На пошті, ясна справа, конверт розкрили, прочитали
і зворушилися. Зібрали гроші, купили пальто і шапку, а
на рукавиці грошей пе вистачило. Через якийсь час
одержують відповідь:

Здраствуй дідусь Мороз. Велике спасибі тобі за
подарунки. Пальтечко і шапочку я одержав, а рукавички
напевно на пошті сперли.

Новий рік, зима, вечір, холодно. На засніженій
дорозі стоїть даішник і гальмує машини. На зустріч
мчить джип. Він його гальмує, і коли бачить у ньому
двох амбалів � розгублюється.

Водій: � Чого треба?
Даішник: � Поколядувати можна?

Підготувала Олена ЮРЧЕНКО
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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

Буряк

Кабачок

Капуста брокколі

Капуста білокач.

Капуста пекінс.

Капуста цвітна

Капуста синя

Картопля

Морква

Огірок

Перець болгар.

Помідор

Часник

Цибуля

Цибуля зелена

Петрушка

Кріп

Салат

Яйця, 10 шт.

Мука

Олія

Цукор

3,5

11,5

1,0

18,5

23,0

0,80

4,0

15,0

2,0

1,0

1,0

17,0

10,0

30,0

30,0

1,1

25,0

35,0

60,0

�

�

�

�

�

8,0

12,0

2,0

24,0

25,0

1,0

6,0

19,0

3,5

1,6

1,7

19,0

20,0

38,0

45,0

1,4

30,0

50,0

85,0

�

�

�

�

�

5,0

15,0

1,0

23,0

11,0

0,5

3,5

14,0

�

1,0

1,1

16,0

18,0

15,0

12,0

1,1

15,0

10,0

15,0

12,0

6,5

4,0

11,8

6,2

8,0

25,0

1,3

23,0

12,0

0,7

4,5

15,0

�

1,2

1,3

17,0

21,0

20,0

28,0

1,3

20,0

15,0

30,0

20,0

9,0

5,0

15,0

7,0

6,0

14,0

2,0

�

30,0

0,7

4,0

25,0

3,0

1,7

1,0

15,0

20,0

10,0

23,0

0,95

25,0

37,0

70,0

55,0

9,4

3,45

7,3

5,96

10,00

17,0

2,5

�

50,0

1,5

5,0

25,0

4,0

2,5

3,5

28,0

33,0

30,0

30,0

2,0

30,0

55,0

85,0

100,0

9,4

4,2

15,0

6,8

ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ 
НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ 

СТАНОМ НА 28.12.11

Ціни на продовольчі зернові в Україні, EXW, грн/т
Область Пшениця 2 кл. Пшениця 3 кл. Жито гр. А Зерно  гречки

Вінницька 1700.1750* 1600.1650* 4600.4700*

Дніпропетровська 1630.1780* 1580.1680* 4700.4900*

Донецька 1630.1680* 1580.1630*

Житомирська 1680* 1580*

Запоріжська 1680* 1610*

Київська 1680.1800* 1610.1680* 1530.1630* 5000

Луганська 1680.1730* 4600.4700*

Одеська 1730* 1630.1680*

Полтавська 1650.1710* 1580.1630*

Рівненська 1550.1730* 1500.1680* 1450.1650*

Сумськая 1630.1680*

Тернопільська 1630* 4600.4700*

Харківська 1630.1680* 1580.1610* 4500.4600*

Херсонська 1780* 1610*

Черкаська 1730* 1630*

Чернігівська 1800* 1600*

Чернівецька 1730.1760* 1700.1720*

*Закупівельні ціни

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

Область Пшениця
4 кл.

Пшениця
5 кл.

Пшениця
6 кл. Ячмінь Кукурудза Горох

Волинська 1480�1500*,
1500

1480�1500*
1500

1480�1500*
1500 1700* 1300�1350*,

1350

Дніпропетровська 1480�1530*,
1530

1480�1530*
1530

1480�1530*
1530 1300�1350*

Донецька 1420* 1420* 1420* 1300*

Запоріжська 1530 1530 1530 1630*

Івано.Франківська 1530* 1530* 1530* 1750*, 1800 1260*

Київська 1500* 1500* 1500* 1350�1400*,
1350�1400

Полтавська 1530�1550* 1530�1550* 1530�1550* 1560* 1350�1370*

Рівненська 1430�1450* 1430�1450* 1430�1450*

Харківська 1500*, 1530 1500*, 1530 1500*, 1530 1300*, 1400

Херсонська 1450�1500* 1450�1500*

Черкаська 1400* 1400* 1400* 2800

Чернігівська 1400

*Закупівельні ціни

Солнечная энергия это уже наше настоящее. И
она имеет многообещающее будущее поскольку
она является неисчерпаемой. Постоянные инно�
вации оборудования, при помощи которого мы
получаем солнечную энергию и рыночные реалии
нас подводят к выводу что мы недалеки от эпохи,
когда выработка солнечной энергии и других ти�
пов энергии будет равной по стоимости. Эффек�
тивность существующих технологий, вырабатыва�
ющих электричество из солнечной энергии уже
намного выше эффективности использования
энергии биомассы!

Скажем даже больше. Каждый дом сможет вы�
рабатывать достаточно электро энергии для своих
нужд.  Время, когда Вы можете установить Вашу
собственную мини электростанцию уже пришло. И
это утверждение далеко не сказочное.  20 лет на�
зад мы даже не могли себе представить, что теле�
фонные кабинки исчезнут из обихода и что техно�
логия мобильной связи демократизируется !!!

Сегодня использование солнечной энергии � это
всего лишь вопрос цены. Необходима начальная ин�
вестиция, которая окупается в течении 5�7 лет. В
систему входят:  солнечные панели, инвертора, кон�

троллеры заряда и накопительные батареи (аккуму�
ляторы). На  Украине на сегодняшний день уже рен�
табельно  создание мини электростанций в местах
находящихся далеко от источников подключения.

Во многих странах Европы существуют програм�
мы, которые помогают демократизировать солнеч�
ную энергию. Активная политика немцев в этой об�
ласти показала замечательную эффективность сол�
нечной энергии. Наш Чернобыль, а также катастро�
фа, вовсе недавно произошедшая в Японии показа�
ла опасность ядерной энергетики. Стоимость лик�
видации ущерба слишком велика. Поэтому  в Бель�
гии как и в Германии проводится политика закрытия
атомных электростанций. Так как поддержание это�
го типа выработки энергии считается нерентабель�
ным в будущем

В чем интерес перехода на солнечную энергию?
� это чрезвычайно чистый источник энергии.

Солнечные панели гарантировано работают не
менее 25 лет, производя электричество без заг�
рязнения или выбросов, поглощая углекислый газ
что способствует защите окружающей среды и от�
даление парникового эффекта.

� Солнечные панели не требуют другой энергии,
кроме солнечного света для получения электроэ�
нергии. Это означает, что каждый может произво�
дить энергию для своих нужд.  

� Фотоэлектрическая энергия обеспечивает ток
во время пикового потребления, которое прихо�
дится как правило днём.

� Одно из многих других преимуществ этого
типа энергии в том, что мы можем  устанавливать
"солнечные батареи"  непосредственно в  густо�
населённых местах.  И для этого вовсе не нужно
использовать обширные инфраструктуры для
транспортировки энергии.

Инвестируйте уже сегодня в Вашу
независимость.

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
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РИНОК ЗЕМЛІ: "ЗА" І "ПРОТИ"
20 грудня 2011 року Верховна рада прийняла Закон про мора.

торій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1
січня 2013 року. Безперечно, цю перемогу вибороли фермери та
приватні землевласники своїми активними діями, в тому числі і
під стінами парламенту. Що ж далі? Що потрібно зробити в нас.

тупному році щоб уберегти українське селянство від безземелля.
Які застережні законодавчі акти та зміни необхідно прийняти до
проекту закону "Про ринок землі" щоб задовольнити всіх "грав.
ців" на цьому ринку? Пропонуємо вашій увазі точки зору як при.
бічників, так і противників запровадження цього закону.

Застереження селянам з приводу того, що чекає на  них 
у разі втрати життєвого простору

Все сьогодні може бути товаром і навіть нирки, кров, спинний мозок. Але про.
дають їх люди лише в умовах безвиході. Землю теж можна прирівняти до життє.
во важливих органів людини, бо разом із повітрям, водою і сонячним світлом во.
на є її життєвим простором. Його теж можна продати, але це означає поставити
під загрозу існування народу і країни. Проте можновладці вперто повторюють:
"Продавайте землю, будете жити краще…" 

Українські чорноземи � це віковічна спадщина наших предків, які з незапам'ятних часів
живуть на одній території. Наша земля найкраща у світі не тому, що нам поталанило під час
Божого розподілу. Висока якість землі � це результат титанічної праці сотень поколінь укра�
їнців, свідчення їхньої високої культури землеробства. Наш народ сьогодні знедолений, зне�
вірений, але не можна допустити, щоб через цей стан він утратив свій найбільший скарб. Із
огляду на те, що у світі вже немає вільних для розселення земель, а також загострюється
продовольча проблема, продавати, проїдати, пропивати землю, не передавши її своїм на�
щадкам, � найтяжчий гріх. Мільйони наших співвітчизників сьогодні мають у власності зе�
мельну частку (пай) � від 2 до 4 га землі. Навіть уявити неможна, що ще може бути цінніше,
ніж кілька га безцінної ріллі, в той час, як щороку понад мільйон га землі через глобальне по�
тепління в різних країнах світу виводиться з обробітку. 

Історія людства вчить, що велике лихо очікує той народ, який легковажить заповітами
своїх пророків. Тарас Шевченко вважав продаж землі великим злочином:

Ви розбойники неситі, 
Голодні ворони! 
По якому правдивому, 
Святому закону 
І землею, всім даною, 
І сердешним людом 
Торгуєте? Стережіться ж, 
Бо лихо вам буде, 
Тяжке лихо!..
Реформатори обіцяють, що з запровадженням ринку землі будуть збережені старі робочі

місця у сільській місцевості і створені нові. З якого дива? Роботу матимуть одиниці, а основна
маса людей буде витіснена з сільськогосподарського виробництва. Більшість селян цього на�
віть не усвідомлює. Вони думають, що продадуть свої паї, отримають по кілька тисяч гривень
і все залишиться так, як і було раніше. Ніхто з них і думки не кладе, що на куплені землі можуть
прийти представники інших народів, а корінні мешканці опиняться в ролі зайвих. Усередині
липня, у Хмельницькому, відбувся круглий стіл політичних партій і громадських організацій із
питань земельних відносин в Україні. Фермер В.Тіней, навів приклад, який усіх уразив. Землі
одного болгарського села розкупили громадяни кількох європейських держав. Кожний із цих
нових землевласників підняв на своїй території прапор своєї держави, а робітників на сіль�
ськогосподарські роботи німці привозять із Німеччини, італійці � з Італії, греки � з Греції. Корін�
ні ж болгари живуть під чужими прапорами, але без землі, і без роботи. 

Закон "Про ринок земель" нібито формально унеможливлює монопольне володіння зем�
лею, а також продаж її іноземцям. Але навряд, щоб ці норми втрималися більше 2�3 років, а як�
що й втримаються, то наші та заокеанські мільярдери знайдуть десятки способів їх обійти.
Проект закону забороняє змінювати цільове призначення земельних ділянок протягом 10 ро�
ків після їх придбання. Ну й що? Хіба це перепона для скоробагатьків? Хіба 10 років � це строк
для такої стратегічної цінності як земля. Виходить через десять років на наших чорноземах
можна будувати сховища для радіоактивних відходів, шкідливі виробництва, поля для гольфу
та інше, що непов'язане з сільськогосподарським виробництвом? Он при купівлі цукрових за�
водів і майстерень "Сільгосптехніки" в інвестиційних договорах також були зобов'язання не
змінювати цільове призначення цих підприємств, та їх почали різати мало не на другий день. 

Запевнення посадовців, що продаж землі підвищить нашу продовольчу безпеку, викликає
хіба що гірку посмішку. По�перше, закон про ринок земель так і не запропонував дієвого ме�
ханізму консолідації земель, в тому випадку, якщо сільгоспугіддя перетворяться на "шахівни�
цю", коли одне і теж поле належатиме кільком власникам. По�друге, якщо середні і дрібні сіль�
госпвиробники включаться у змагання за викуп земель, то миттєво збанкрутують. Отже, ри�
нок виробництва продовольства буде монополізовано кількома гігантськими структурами,
котрі диктуватимуть ціни, або ж вирощуватимуть одну кукурудзу, яку експортуватимуть. 

Нам обіцяють, що лише після впровадження ринку землі припиниться її тіньовий розпро�
даж. Можливо. Але чому влада не спинить це беззаконня сьогодні? Одна�дві відповідних
поправки до Земельного кодексу України і це стане неможливим.

Держава мала б забезпечити під час реформи рівні можливості для всіх учасників ринку.
Тобто пересічний власник паю, який хоче і вміє працювати на землі, мав би одержати держав�
ну допомогу або вигідний кредит для розширення своїх землеволодінь. Але таких механізмів
не передбачено. Земельна реформа, яку пропонує влада, побудована так, що земля рухати�
меться лише в одному напрямку: від бідних � до багатих. Власники паїв похилого віку змушені
будуть їх продавати, аби вижити в умовах мізерного пенсійного забезпечення. Спадкоємці по�
мерлих власників паїв, які проживають переважно в містах, також продадуть свою земельну
спадщину за будь�яку ціну, бо їм вкрай потрібні гроші на навчання дітей та придбання нового
житла. Невже таки збудеться пророцтво Нострадамуса, що в Україні запанує монгольська ра�
са, а українці будуть наймитувати в португаліях та італіях? 

Витіснення українців з їхньої землі шляхом її купівлі з попереднім розоренням власників
земельних ділянок є ніщо інше, як захоплення їхнього життєвого простору, є нічим іншим як
різновидом агресії або геноциду. Якщо нинішня влада не хоче бути причетною до цього зло�
чину, вона має: забезпечити неухильне дотримання Конституції України щодо всенародної
власності на землю (ст. 13) і заборонити продаж землі (продовжити мораторій на продаж,
припинити тіньовий продаж, який існує, провести широкомасштабну перевірку фактів відчу�
ження земелі, ліквідувати незаконні відчуження, окрім передачі земельних ділянок у спадщи�
ну); законодавчо закріпити положення, що власники земельних ділянок при бажанні позбути�
ся землі можуть передати  її лише державі і отримати за неї грошову компенсацію; все по�
дальше землекористування в Україні здійснювати на основі оренди; відраховувати певний
відсоток від орендної плати і спрямовувати його на соціальний розвиток села. 

Через якийсь час суспільство може повернутися до питання продажу землі. Але тоді еко�
номічні негаразди мають будуть подолані й забуті, в Україні запанує економічна і політична
стабільність, люди довірятимуть своїй владі, а рівень їх життя відповідатиме кращим європей�
ським стандартам. Держава до того часу має подбати, щоб платоспроможність її громадян
зросла настільки, щоб всі вони мали вільний доступ до землі і могли її купити. 

Впровадження ринку землі сьогодні � це наруга над народом, над його правом на жит�
тя, над його правом володіти історичною спадщиною своїх предків. 

Кузьма МАТВІЮК, 
фермер, голова Комітету захисту рідної землі Хмельницької області
с.Пирогівці, Хмельницького району

ПІД ЧУЖИМИ ПРАПОРАМИ, 
НА ЧУЖІЙ ЗЕМЛІ... Українська аграрна конфедерація 21 грудня

провела круглий стіл із проблем земельної ре.
форми. В заході окрім фахівців земельного пра.
ва, взяли участь представники таких великих аг.
рохолдингів, як "Авангард", "Астарта.Київ", "Ні.
булон", "Приват.Агроцентр", "Агропродінвест",
"Лендком" та інших. 

У цілому підтримуючи завершення земельної ре�
форми, більшість учасників розмови зійшлася на дум�
ці, що деякі положення цього законопроекту створю�
ють загрозу для подальшого сталого розвитку сіль�
ського господарства України: нарощування врожаїв
зернових та технічних культур, кардинального збіль�
шення інвестування у цей, чи не найважливіший та ди�
намічний, сектор економіки України. Найбільше запе�
речень у латифундистів викликають положення п.4
ст.14, що запроваджує обмеження оренди землі пло�
щею 6000 га у межах адміністративного району та 5
відсотками � у межах області.

Великі товаровиробники не бачать раціонального
способу дотримання цієї вимоги законопроекту "без
створення хаосу та дезорганізації у використанні
мільйонів гектарів земель сільськогосподарського
призначення, вимушеного повернення до тінізації
орендних відносин на землі, що, без сумніву, матиме
негативні наслідки для сталого сільськогосподар�
ського виробництва в Україні". Власники агрохолдин�
гів вважають, що ця норма особливо боляче вдарить
по цукровиробництву, де концентрація орендованих
земель навколо заводів (у 2�3 районах � по 30�50
тис.га) продиктована логістичними та технологічни�
ми особливостями цієї галузі, які склалися (ще у ра�
дянські часи � у вигляді радгоспів�заводів). Такі самі
деструктивні наслідки цього пункту законопроекту
матимуть місце щодо індустріального молочно�то�
варного виробництва, де концентрація оренди зе�
мель на прилеглих територіях викликана оптимізаці�
єю кормо�виробництва.

Аграрні магнати переконані також, що такі земель�
ні новації завдадуть значної шкоди інтересам мільйонів
орендодавців, громадянам України, що на сьогодні за�
доволені тим, що віддали свої паї у оренду провідним
українським аграрним компаніям, що сумлінно викону�

ють договори, підтримуюсь соціальну сферу на селі.
Учасники розмови висловили також стурбованість з
приводу того, що право іпотечного кредитування під
заставу землі надано виключно державному земельно�
му банку, що може призвести до монополізації цих пос�
луг та зменшення інвестицій в АПК.

.То радіти, чи плакати з приводу того, що по ла.
тифундіям може бути завдано нищівного удару? �
запитую у президента Союзу сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів України Івана Томича.

� Я переконаний, що латифундистську структуру
нашого АПК треба руйнувати, бо вона завдає вели�
чезної шкоди селу і країні в цілому. І не треба бояти�
ся, що це завдасть удару продовольчій безпеці нашої
країни. Нішу, яка звільниться, заповнять середні та
дрібні виробники, що позитивно позначиться на соці�
ально�економічному розвитку сільських територій.
Але радіти ще рано, бо для того, щоб зруйнувати мо�
нопольну структуру українського АПК, треба політич�
на воля і відповідна аграрна політика держави, яка
має переорієнтуватися з лобіювання інтересів лати�
фундій на підтримку фермерів, одноосібників, серед�
ніх сільгосппідприємства, обслуговуючих кооперати�
вів, � відповів Іван Федорович.

. Але що стоїть за таким несподіваним пово.
ротом у політиці влади, яка раніше сприяла кон.
центрації земель, а тепер виступає проти цього? 

� Я думаю, що нинішня влада усвідомила, що підій�
шла до межі, за якою � прірва, і що уникнути катастро�
фічного падіння можна лише шляхом урегулювання
земельних питань в інтересах держави, місцевих гро�
мад та селянства. Спроба запровадити обмеження
землекористування � це перемога здорового глузду.
Але вона ще не остаточна, бо я відчуваю, що аграрні
олігархи з нею не змиряться і підуть у наступ. Воче�
видь, слід чекати і потужної інформаційної хвилі на за�
хист їхніх інтересів, і акцій протесту "обурених" влас�
ників земельних паїв. Одне слово, в суспільстві з'яви�
лася нова дуже гостра колізія. Тож ми станемо свідка�
ми нової дискусії. Але якщо правляча політична сила
піде на поступки латифундистам, то вона себе навіки
поховає під час наступних парламентських виборів… 

Олександр КАРПЕНКО

ЧОМУ ПЛАЧУТЬ ЛАТИФУНДИСТИ?

У листопаді соціальні мережі зарясніли повідом�
леннями: "Пропонуємо 150 гривень за годину роботи.
З собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Тільки
для неодружених". Звісно ж, такі вимоги дещо спанте�
личували, тому організатори написали своєрідний
"мануал" для всіх занепокоєних. За їх словами, потріб�
но було лише написати заяву про бажання отримати
землю в Київській області. А одразу після цього � ук�
ласти договір дарування цієї ділянки іншій людині. 

Організатори акції не приховують її кінцевої мети.
"Офіційно земля в Україні не продається, але кожен
має право на 10 соток. Тому ці "законні" ділянки
оформлюються на сторонніх людей, які передають
право власності на них. Так і виникають ці палаци на
гектарах землі у наших товстосумів", � зазначає один
з організаторів акції.

"Багато людей переживають, що в подальшому
не зможуть отримати земельну ділянку. Це безпід�
ставне побоювання. 1) Єдиного земельного кадастру
в Україні не існує! 2) У ваш паспорт штамп "Право от�
римати земельну ділянку використано" ставити ніхто
не буде", � розповідає він про деталі афери.

Тож, хоча формально процедура переписування
ділянки відбувається без порушень, насправді вона є
досить сумнівною за суттю. Втім, це не лякає люби�
телів легких грошей. Сотні людей переоформили
свої ділянки, не особливо задумуючись про власні дії
та їх наслідки.

Подібним чином здійснюється і процедура по
оформленню двох гектарів під особисте селянське
господарство.

Зазвичай процедура виділення земельної ділян�

ки виглядає наступним чином. Згідно зі 123 статтею
Земельного кодексу України, зацікавлена особа
звертається з клопотанням до районної чи сільської
ради. До клопотання вона має додати обґрунтування
відведення цієї ділянки і бажане розташування з поз�
наченням на карті. Далі районна чи сільська рада мі�
сяць розглядає заяву, а потім дає згоду на розробку
проекту землеустрою ділянки. Після цього громадя�
нин повинен погодити цей проект із "органом по зе�
мельних ресурсах, природоохоронним і санітарно�е�
підеміологічним органами, органами архітектури та
охорони культурної спадщини". Після одержання не�
обхідних висновків їх необхідно знову подати до ра�
йонної ради, а через місяць дізнатись про остаточне
рішення щодо землевідводу. І зовсім не факт, що во�
но буде зроблене на вашу користь.

Але це � для звичайних громадян. Зовсім інші
правила діють для тих, хто погодився переписати
землю для "багатого інвестора". Потрібно лише по�
дати копію паспорта та ідентифікаційного коду. А по�
тім підписати необхідні заяви � про розроблення пла�
ну землеустрою ділянки та про передачу права на ді�
лянку іншій особі.

Даний випадок не є винятковим. Оголошення про
переписування землі за невелику суму можна було
знайти в інтернеті ще більше року тому. Охочих не
бракує: до одного з таких повідомлень було залише�
но більше 300 коментарів. Тож можна тільки здогаду�
ватись, скільки ще земельних ділянок буде передано
до рук заможних осіб.

За матеріалами "Українськаої правди,
19 грудня 2011 р. 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ДЕРИБАН. ПОГЛЯД З СЕРЕДИНИ

СУДДЯ РОЗРОБИВ 
СХЕМУ ПРИВЛАСНЕННЯ ЗЕМЛІ

Генеральна прокуратура України порушила  кримінальну справу проти екс�голови Тульчинського районного
суду Вінницької області, який розробив схему привласнення земельних ділянок. Про це повідомив прес�центр СБУ.

Процедура була надзвичайно проста. Суд приймав рішення про погашення неіснуючих боргів, які нібито
мали власники паїв. Термін оплати закінчився і їх паї згідно рішення суду переходили у власність кредитору.
Селяни про це дізналися лише отримавши на руки рішення суду.

За матеріалами УНІАН

НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАЦІЛИЛИСЬ 
КИТАЙЦІ ТА ЛІВІЙЦІ

З достовірних джерел стало відомо, що в Лівії був створений інвестиційний фонд в розмірі 7 млрд. доларів
для купівлі української землі. А в Китаї створено два таких фондів � на 5 та на 10 млрд. доларів. Тож, якщо вчасно
не зупинитися, то в майбутньому ми отримаємо китайські поселення на нашій території. 
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Приватне підприємство "Ковальчук"
Апос толівський р�н Дніпропетровська обл.

с. Вільне вул.. Кірова, 1

Заступнику прокурора Дніпроперовській області 
Базалєву Г.К.

Голові Апостолівської райдержадмінїстрації 
Чорнило Л. О.

Редакції газети "Фермер України",
рубрика "Правовик"

До відділу Держкомзему в Апостолівському районі 23
грудня 2010 року для реєстрації було подано 62 договори
оренди разом з реєстраційними картками. 27 січня 2011 р.
відділом Держкомзему підприємству була видана довідка "
витяг з державної статистичної звітності про площу земель"
ної ділянки станом на 01.01.2011р.

З січня по червень 2011р на неодноразові усні запити до
начальника відділу Лепехи В.В. надавалась відповідь " обі"
цянка про те , що найближчим часом буде проведено реєс"
трацію. На початку червня було об'явлено про початок реєс"
трації і про необхідність виписати рахунки і заяви на реєс"
трацію договорів оренди на кожний окремо. Вартість реєс"
трації одного договору від заявника орендодавця складала
"15 гривень, від заявника орендаря " 55 гривень.
6.06.2011р. я з'явилась до відділу Держкомзему з належно
оформленими і зареєстрованими в Вільненській сільраді
довіреностями від орендодавців з наміром подати заяви від
фізичних осіб і мала сплатити за 62 договори 930 гривень.
Лепеха В.В. і Кононенко А.М. відмовили мені, пояснивши що
їхня комп'ютерна програма не приймає заявника фізичну
особу, а може прийняти тільки юридичну, тобто я повинна
сплатити за реєстрацію майже в чотири рази більше , а са"
ме " 3410 гривень. Не маючи змоги довести свою правоту, я
погодилась на таку реєстрацію. В цей день мені було випи"
сано заяви і рахунки на оплату реєстрації договорів, але Ле"
пеха В.В. сказав , що терміново сплачувати немає сенсу, бо
договори ще будуть здані на перевірку в відділ ДЗК в м. Кри"
вий Ріг і коли повернуть їх з перевірки, тоді можна буде
сплатити. В серпні на черговий усний запит про реєстрацію

договорів отримала відповідь про те, що згідно нової Поста"
нови перевіркою і реєстрацією договорів буде займатись
виключно відділ Держкомзему. До жовтня місяця кожного
разу при черговому зверненні відповіді Лепехи В.В. були
обнадійливі і заспокійливі.

21 жовтня до відділу було подано заяву з проханням
письмово відповісти про причини, з яких не проведено ре"
єстрацію. Відповіді до теперішнього часу не отримала. Ус"
но Лепехою В.В. було мені повідомлено про необхідність
виготовлення ХМL " файлів і про вартість реєстрації " 51
гривня. Було складено договір і виписано рахунок на суму
3978 гривень.

01.11.2011 до відділу знову було подано договори з ХМL "
файлами і копією платіжного доручення про сплату за реєс"
трацію. Ще було виписано рахунок на оплату за перевірку
ХМL "файлів по 60 гривень за кожний договір " 4680 гривень.
Ця сума також сплачена підприємством.

В загальному підрахунку станом на 28.11.2011р. реєс"
трація 80 договорів оренди коштує підприємству майже 24
000 гривень. Для порівняння : річна сума прибуткового по"
датку з орендної плати за землю, який підприємство повин"
но було би сплатити Вільненській сільській раді (при своє"
часній реєстрації договорів оренди) "18 600 гривень.

ПП "Ковальчук" створено в 2010 році, працювати почало
з 2011 року, виключно на орендованих землях. Основний вид
діяльності " вирощування зернових і технічних культур, а ніяк
не регулярне ходіння до земельного відділу по 2"3 рази на
тижні для вирішення таких питань, які взагалі не повинні на"
бувати статусу питань.

В даний момент, як керівник, я взагалі не розумію як діяти
далі. Сплатити прибутковий податок з орендної плати за зем"
лю в сільраду не можу, бо на законних підставах підприємство
не має ні одного га в оренді. Залишити всіх 80 чоловік, як од"
ноосібників, теж не можу, бо втрачає сенс існування ПП. Про"
шу Вашої поради з цього питання,  а також чи мають понести
моральну і матеріальну відповідальність посадові особи за
свою бездіяльність і зволікання ?

Директор 
Л.В. Ковальчук

Розмір оплати послуг Державного агентства земельних
ресурсів та його територіальними органами визначається
Постановою Кабінету міністрів України № 835 від 1 серпня
2011 р. Деякі питання надання Державним агентством зе�
мельних ресурсів та його територіальними органами платних
адміністративних послуг. За яким державна реєстрація дого�
вору оренди земельної ділянки сільськогосподарського приз�
начення та відповідних змін до нього, договору про розірвання
договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського
призначення � 51 грн.

Як діяти?  Методично і кваліфіковано домагатись виконан�
ня чиновниками законодавства використовуючи всі доступні
шляхи: звернення до АФЗУ, до телефонних "гарячих ліній", до
правоохоронних органів тощо. Або змінювати законодавство в
інтересах громадян.

Асоціація фермерів та приватних землевласників України
має успішний досвід в цьому.

До того ж чинне цивільне та господарське законодавство
передбачає шляхи законного уникнення подібних перешкод та
продовження господарювання. Про що можливо дізнатися у
Вашій Асоціації.

Щодо відшкодування моральної та матеріальної відпові�
дальності, то її відшкодування домагається той хто прикладе
до цього неймовірні зусилля висококваліфікованих правників.
Але хто має кваліфіковане юридичне забезпечення той не до�
пускає до нанесення моральної, матеріальної шкоди. Оскільки
виборена в судах вартість компенсації зазвичай лише частко�
во покриває витрати на її присудження.

А всім іншим громадянам залишається діяти в інший, на�
дійно вивірений європейськими народами спосіб � через полі�
тичні партії у рік виборів, а у весь інший час через професійні
громадські організації. Зокрема, через Асоціацію фермерів та
приватних землевласників України здійснювати вплив на дер�
жавну політику в інтересах невеликих та середніх сільгоспви�
робників та селян. Спільними громадськими зусиллями дома�
гатись від влади створення комфортних умов господарювання
на селі. Без обтяжливого формалізму звітності і оподаткуван�
ня, без лишніх сплат, без непрозорих розцінок, без численних
перевірок, без зарегульованого законодавства аби не допус�
тити владу чиновництва над суспільством.

Державна реєстрація договорів оренди земельних ділянок
Загальні вимоги Орендодавець � особа, яка передає земельну ділянку в оренду:   фізична особа самостійно або через належно уповноваженого представника (якщо передає

в оренду земельну ділянку фізична особа) або належно уповноважений представник юридичної особи (якщо передає в оренду земельну ділянку юридична особа).
Орендар � особа, яка отримує земельну ділянку в оренду: фізична особа самостійно або через належно уповноваженого представника (якщо фізична

особа отримує в оренду земельну ділянку) або юридична особа в особі належно уповноваженого представника (якщо юридична особа отримує в оренду
земельну ділянку), (далі по цьому розділу � заявники).

Орендодавець визначається з Орендарем та укладає у письмовій формі договір оренди землі, у трьох примірниках, за формою затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 "Про затвердження Типового договору оренди землі".

Підготовка документів Оренда.
рем або Орендодавцем

Договір оренди землі обов'язково повинен містити інформацію про істотні умови та невід'ємні частини договору.
Істотними умовами договору оренди землі є:
� об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);
� строк дії договору оренди;
� орендна плата із зазначенням  її  розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;
� умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;
� умови збереження стану об'єкта оренди;
� умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;
� умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;
� існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;
� визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;
� відповідальність сторін;
� умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.
Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог Закону України "Про оренди землі" є

підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних  угідь, порядок виконання зобов'язань сторін,

порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведення меліора�
тивних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди тощо.

Обов'язкові умови договору
оренди землі

Невід'ємною частиною договору оренди землі є:
� план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
� кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
� акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
� акт приймання�передачі об'єкта оренди;
� проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом.

У разі якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об'єкта оренди, до договору додається уго�
да щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель держав�
ної та комунальної власності � земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування).

Заявник (за бажанням може
бути орендар або орендода.
вець) надає документи

Управління (відділ) Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки

Склад документів, які необхід.
но надати до Управління (від.
діл) Держземагентства

Для державної реєстрації договору оренди землі заявник (за бажанням може бути орендар або орендодавець) звертається до територіального органу
Держземагентства у районі (місті), головного управління Держземагентства у місті Києві або Севастополі та надає:

� заяву про державну реєстрацію договору оренди;
� договір оренди (у трьох примірниках);
� копію державного акта на право власності на землю, що перебуває у власності фізичної особи;
� квитанція про сплату послуг � державна реєстрація договору оренди, внесення відомостей до Поземельної книги.
Крім зазначених документів до заяви додається:
� акт перенесення меж земельної ділянки, яка надається в оренду, на місцевість у разі невизначення їх у натурі.

Під час подання заяви про державну реєстрацію договору оренди заявник повинен пред'явити документ,  що посвідчує його особу, а у разі подання зая�
ви  представником фізичної чи юридичної особи � документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб.

Продовження читайте у наступному номері
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Наклад — 18 000 примірників.

Замовлення № 117820

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК в місті Березань, Київської

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

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

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

Вода в почве 	 попробуй, 
сохранить!!!

Экстремальные условия осени 2011 года, характеризующиеся осенней

засухой, заставляет нас обратить особое внимание на проблему формиро�

вания засухоустойчивых характеристик у растений. 

Отсутствие всходов 2011 года демонстрирует всю серьезность проб�

лемы засухи для нашей страны. Общие потери урожая сельскохозяйс�

твенных культур от засухи в одном только 2011 г. в нашей стране состави�

ли около 2 млрд гривен. По прогнозам специалистов, в связи с изменени�

ем климата, увеличится число экстремальных  жарких засушливых лет.

Защита посевов от засухи является одним из важных направлений в

сельскохозяйственном производстве.

Наряду с выведением новых засухоустойчивых сортов растений, велика

роль как иагротехнологий, так и препаратов � формирующих засухоустойчи�

вость. Ассортимент таких препаратов присутствует на рынке. Одним из та�

ких препаратов является препарат АгроГумат, который позволяет увеличи�

вать засухоустойчивость растений на 15�20%.

Специалистами нашей компании изучалось влияние препаратаАгрогумат

на устойчивость растений к недостатку влаги. В результате был выявлен сам

эффект повышения устойчивости, а также выяснены причины его возникно�

вения. В полевых испытаниях на примере ярового ячменя обнаружено, что в

условиях засухи АгроГумат в значительной степени повышает устойчивость

белоксинтезирующего и фотосинтезирующего аппаратов клеток. Как следс�

твие растение в целом, в том числе особенно чувствительный к недостатку

влаги репродуктивный аппарат, становятся более устойчивыми к засухе. В

результате в условиях засухи продуктивность растений обработанных пре�

паратом оказывается на 15�20% выше, чем у необработанных. 

В сферу исследований также попали зерновые и зернобобовые, крупя�

ные и технические культуры, овощные, кормовые,иплодоягодные культуры.

Выявлено положительное влияние препарата на сохранение урожая при не�

достатке влаги, низких и высоких температурах, передозировке гербици�

дов, наличии фифопатогенов.

Анализ полученных результатов показал, что препарат наиболее эффек�

тивен на относительно чувствительных к недостатку влаги сортах при сла�

бой, средней и даже среднесильной засухе, которая не вызывая гибели рас�

тений существенно влияет на величину урожая. Поэтому неслучайно опти�

мальной фазой обработки оказалась та, которая предшествует моменту на�

ибольшей чувствительности репродуктивной системы злаков к засухе. Фе�

нологические наблюдения и анализ структуры урожая показывают, что посе�

вы обработанные препаратам в случае засухи выглядят более тургорисцен�

тными, зелеными, они имеют большее число продуктивных стеблей, более

озерненный колос. Все это обеспечивает в среднем 15�20% прибавку уро�

жая по сравнению с необработанными растениями. В дальнейшем анало�

гичные результаты получены на других зерновых культурах .

Препарат рекомендуется применять как путем опрыскивания вегетирую�

щих растений, так и путем предпосевной инкрустации семян.

Консультант � Пучкова Ирина

(067)1030593, (050) 7081557, (056)4644165, (056)4401084
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"Умное" отопление . умному потребителю
Время, в котором мы живем, требует от нас не только самостоятельности в решении жизненно

важных вопросов, но и нестандартных подходов к их решению. Мы сами можем улучшить нашу жизнь,
покупая хорошие продукты и товары, пользуясь качественными услугами, экономя тяжело зарабо�
танные деньги. Эти прописные истины касаются и главной статьи расходов практически каждой ук�
раинской семьи � оплаты за отопление. Решить проблему "тепло + экономия" можно просто и эффек�
тивно � в существующую газовую отопительную систему нужно вмонтировать электродный котел.

Идею использовать электродные котлы в быту предложил народный умелец из Северодвин�
ска Дмитрий Николаевич Кунков еще в 80�е годы XX века. Но во времена СССР, когда газ стоил ко�
пейки, эта отопительная система не получила распространения среди населения, однако задол�
го до этого времени военные уже использовали на подводных лодках и кораблях Военно�Морско�
го флота котлы, работающие по принципу электродного нагрева, как наиболее эффективные,
долговечные и безопасные.

СССР распался, и времена дешевого газа навсегда канули в Лету. Плата за газ стала неподъем�
ной для большинства семей, но люди учатся мыслить по�новому, использовать возможности, кото�
рые дают прогрессивные технологии, среди которых важное место занимает электродное отопи�
тельное оборудование.

Секрет электродных котлов прост, как все гениальное. Под воздействием электричества моле�
кулы воды расщепляются на положительные и отрицательные ионы, которые и выделяют тепловую
энергию. По сути электродный котел � это большой кипятильник, нагревающий проточную воду, но
разница в том, что котлы электродного типа нагревают воду не за счет разогрева проводника, кото�
рый, в свою очередь, нагревает воду, а за счет движения ионов между электродами.

Электродный котел набирает мощность постепенно, но достаточно быстро. По мере нагревания
электрическое сопротивление воды уменьшается, ток между электродами возрастает, увеличивает�
ся количество выделяемого тепла, и батареи нагреваются почти мгновенно. 

В ТЭНовом котле сначала нагреваются ТЭНы, а потом они своей поверхностью отдают тепло
жидкости. В электродном оборудовании нет таких "посредников". По сути, вода греет саму себя.

В электродных котлах "Обрій" используется элементы из спецсплава, который разработан на
основе новейших технологий. Благодаря этому, ЭВН обладает высоким КПД � 98% (один кВт мощ�
ности ЭВН отапливает 20 м? площади).      

Применение электродных котлов позволяет экономить на отоплении и не мерзнуть, экономя на
дорогостоящем газе.

К примеру: для отопления дома в 40�50 м? необходим электродный котел мощностью всего 3
кВт. А благодаря автоматическому регулятору температуры электродный котел будет работать в
заданном режиме столько, сколько захочет хозяин. Еще большая экономия достигается при ис�
пользовании многотарифных счетчиков (оплата за электричество в ночное время значительно ни�
же, чем в дневное).

Электродное оборудование, которое легко монтируется в уже существующую систему отоп�
ления без разрешений и согласований, позволяет нам самостоятельно выбирать необходимую
температуру.

Электродное оборудование надежно и безопасно: при наличии протечки воды система автома�
тически отключается. Электродные котлы изготавливаются из экологически чистых спецматериа�
лов, они компактны и просты в монтаже и обслуживании, работают бесшумно.

При существующем положении вещей, будущее � за электродным отоплением. Газ Украина
покупает � и с каждым годом цена на него повышается, а электричество у нас свое. КПД газовых
и ТЭНовых котлов можно увеличить, но этот коэффициент никогда не достигнет 98%.

"Умный дом" � это не выдумка, но он никогда не станет таким без "умного" отопительного обо�
рудования. Мы наконец должны научиться считать и рассчитывать, чтобы жить комфортно, не пе�
реплачивать за все и вся, пользоваться теми преимуществами, которые предоставляют нам инно�
вационные технологии.

Выбор за вами!

У Німеччині, де надої молока сягають рекордних, як для нас, висот, більшість підприємств уже перей�
шли на змішувальну систему годівлі. В Україні ж, користуючись старими технологіями і морально застарілою
технікою, отримують низькі надої, і, як наслідок, нерентабельність. Змішування корму є одним із факторів
вищої рентабельності м'ясомолочних сільськогосподарських підприємств. 

Системи годівлі 
Європейські спеціалісти розрізняють два методи годівлі худоби. 
Перший � "годівля за трьома заходами", як його називають німці. Окремо подаються енергетичні, про�

теїнові і білкові корма. Як правило годівля відбувається кормороздавачем, на який навантажують сінаж і си�
лос. Комбікорми видаються за допомогою ком'ютерної установки. Роздавання регулюється за кількістю на�
доєного молока (в середньому 1 кг комбікорму � це додатково 2 кг молока). Чим більше корова дає молока,
тим більше вона отримує комбікорму. Цей метод застосовується у Німеччині на невеликих фермах. 

Другий � це тотальний змішувальний раціон (ТЗР). Годівля відбувається змішуванням всіх кормів. Коро�
ви отримують з кожним укусом комбікорм, силос, сінаж. Тим самим корм для корови є набагато смачнішим,
вона з'їдає більше, молока дає теж більше. 

Змішування кормів 
При застосуванні ТЗР корівник поділяється на відділи: телиці, дійні та плідні корови. Для кожного відділ�

ку складається свій раціон. Запліднені корови отримують більше соломи, дійні � більше комбікорму. 
Вчені довели, що склад корму повинен бути завжди однаковим. При цьому створюються сприятливі

умови життєдіяльності мікрофлори рубця і зростає засвоєність організмом. Тому навіть при споживанні змі�
шуваного корму можна отримувати кращі показники та кращу якість молока, порівняно з незмішаним. 

Худоба швидко набирає вагу. Це необхідно для телиць на відгодівлі, але є ймовірність ожиріння, а тим
самим і проблеми при народженні телят. 

При правильній кількості та вологості корова не вибирає смакуючі частинки і з'їдає весь корм, тобто за�
лишків не виникає і можливе використання невисокоякісних кормів. 

При цій системі на фермах із безприв'язним методом утримування можна майже у три рази зекономи�
ти на довжині годівельного столу. В корівнику не виникає конкурентної боротьби за місце і кращий корм. 

Корови мають кращий імунітет і краще протидіють інфекційним захворюванням. 
Порівняння систем 
Європейські вчені не надають великої переваги тій, чи іншій системі. Застосування ТЗС залежить від

кількості худоби, якої потрібно мати не менше 80. У сільськогосподарських підприємтвах України, де стада
корів дійсно великі, застосування змішувальної системи годівлі є більш оптимальним рішенням. 

Недоліком змішування корму є його швидке нагрівання. В результаті цього відбувається втрата енергії,
зменшення засвоєння та прийом корму. Причина цих явищ � дріжджові грибки, які виникають при зміні тем�
ператури. Швидкість нагрівання кормів залежить від структури. Якщо раціон складається із більшої частини
трави, то корм нагрівається не так швидко, як при перевазі силосу. 

"Годівля за трьома заходами" вимагає наявності комп'ютерної установки та безприв'язного утримання
худоби, що на більшості ферм є неможливим. Роздавання вручну не є оптимальним результатом викорис�
тання комбікорму. 

Інвестиції
Інвестицією при застосуванні тотального змішувального раціону є купівля кормозмішувача або стаціо�

нарної змішувальної установки. Ціна кормозмішувача, що зможе обслуговувати до тисячі корів, становить в
Україні біля 25 тисяч євро. При правильному застосуванні змішувального раціону надій молока (до 500 літ�
рів на рік) та жива маса збільшуються. Не важко підрахувати за який термін це окуповується. 

Не все так просто 
Сучасні кормозмішувачі експортуються із�за кордону і інколи просто не придатні для українських умов

експлуатування. Європейська техніка, що спроектована на асфальтовані дороги, не завжди проїздить по ук�
раїнському бездоріжжю фермерських господарств. Низькі проїзди корівників, що збудовані за часів Радян�
ського Союзу, не здатні пропускати високі вертикальні кормозмішувачі. Та й людський фактор грає важливу
роль. Кожна зміна складу корму призводить до зміни мікрофлори рубця і, тим самим, до зниження продук�
тивності на період від 4�6 тижнів, тож персонал повинен бути досить відповідальним. 

Висновок
Змішування корму зможе знизити собівартість молока і м'яса, тим самим підвищивши рентабельність

цієї галузі. Інвестиції на придбання обладнання, порівняно з ефективністю, не такі вже й великі. 
Німецьке прислів'я говорить: "Корову доять через рот". Можливо саме пряме розуміння цієї фрази дає

змогу європейським колегам отримувати десятитисячні надої? 
Демидовський Дмитро, ТОВ "Сілокінг.Україна" 

. 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

ГГарантия 
арантия 

Доставка
Доставка

Продається земельна ділянка
з будинком в селі Жуківка (15 км від
залізничної станції Березань), Згурівсько�
го району, Київської області, 39 соток,
господарські будівлі, газ, електропоста�
чання, 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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