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Мінеральне добриво "Сізам" – іннова)
ційний продукт в сучасному 
землеробстві 
Сторінка 13

БІЛОЦЕРКІВСКИЙ СІЛЬГОСПРИНОК: 
ПРИДБАТИ МОЖНА ВСЕ, БУЛИ Б ЛИШ ГРОШІ!

"Тримаю ціну таку, щоб і люди були задоволені, і мені якась копійчина
була. За тридев'ять земель доводиться від отої закупівельної неспра�
ведливості їздити, але отим здирникам ні я, ні мої одновуличники кори�
тись не будемо…" � таку думку мають більшість селян, що торгують на
ринках по всій Україні. Щоб їх почути, наш журналіст відвідав один з най�
більших ринків міста Біла Церква. Почуте та побачене на сторінці 7.

Смачний сир Галини Михайлівни з села Чупири

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ФОРУМ СІЛЬСЬКИХ ТА 

СЕЛИЩНИХ РАД

В рамках ХХІІІ Міжнародної агропромис�
лової виставки "АГРО 2011" відбудеться
Всеукраїнський форум сільських та селищ�
них рад на тему "Розвиток сільських терито�
рій � основа аграрної стратегії України".
Місце проведення � павільйон № 2 Міжна�
родного виставкового центру (м.Київ, Бро�
варський проспект,15). 

Початок роботи з 10 години 2 червня
2011 року.

ЗМІНИ НА РИНКУ ЗЕРНА, 
ПРО ЯКІ ГОВОРИЛИ СЕЛЯНИ ВПРОДОВЖ

ТРИВАЛОГО ЧАСУ, ВТІЛЮЮТЬСЯ В ЖИТТЯ

Мета розвитку Державної продовольчо�зернової корпорації України �
це отримати на ринку цілком сформованого гравця, який саме ринкови�
ми методами домагатиметься виконання таких завдань, як стабільний
розвиток виробництва зерна, забезпечення експорту безпосередньо
виробниками та кардинальне збільшення продажу продуктів переробки
зернових на зовнішні ринки. 

Про плани, які має корпорація на найближчу перспективу у
нашій розповіді на сторінці 3

Три варіанти вирішення проблеми
зважування від "НОВОЇ ЕРИ"
Сторінка 12

Де втрачають свої вигоди фермери у
маркетинговому ланцюгу? 
Детальніше � сторінка 2

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕР)
СЬКИХ ТА ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ У 2011 РОЦІ
Сторінка 7

В І Т Ч И З Н Я Н И Й  П Р И Р О Д Н И Й  Б І О )
К Л Е Й  Л И П О С А М  ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
УРОЖАЮ РІПАКУ
Сторінка 14
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Голові Ради АФЗУ, Президенту
АФЗУ М. Миркевичу

Просимо Вас надати доручення юристам вивчи�
ти Закони "Про фермерські господарства" Росій�
ської Федерації та Республіки Білорусь та перей�
няти найкращі положення, щодо забудови земель�
них ділянок фермерами, оскільки Закон України
потребує негайної поправки щодо розширення
прав фермерських господарств на забудову (винні
цехи, амбари, зернотоки, лабораторії, овочесхо�
вища, ферми тощо) без зміни цільового призна�
чення землі та спрощений порядок (для офор�
млення документів для будівництва) забудови. 

З повагою колектив АФЗ Херсонської області. 

За моїм дорученням було проаналізовано законо�
давство Російської Федерації, Республіки Білорусь та
деяких інших країн стосовно права зводити господар�
ські будівлі фермерськими господарствами. 

Порівнюючи норми законів які регулюють зведення
будівель фермерським господарствами слід зазначити,
що найбільш чітко і прямо це визначено у вітчизняному
законодавстві. І навіть декілька разів. А саме: ст.5 ч. 2
"Громадяни, що створили фермерське господарство,
мають право облаштувати постійне місце проживання в
тій частині наданої для ведення фермерського госпо�
дарства ділянки з якої забезпечується зручний доступ до
всіх виробничих об'єктів господарства. Члени фермер�
ського господарства мають право на створення відок�
ремленої садиби", п. г) ст.14 Фермерське господарство
та його члени відповідно до закону мають право споруд�
жувати житлові будинки, господарські будівлі та спору�
ди", та ст. 16 "Право фермерського господарства на бу�
дівництво житлових будинків, господарських та інших бу�
дівель та споруд" вся присвячена праву на забудову.

В аналогічному Законі Російської Федерації в статті
11 Земельні ділянки, надані і придбані для створення
фермерського господарства та здійснення його діяль�
ності пунктом 2 визначено, що "для зведення будівель,
будов та споруд необхідних для здійснення діяльності
фермерського господарства, можуть надаватися або
купуватися земельні ділянки із земель сільськогоспо�
дарського призначення та земель інших категорій".

В білоруському законі прямо не визначено право
фермерського господарства зводити будівлі, а лише в

статті 3 "Державна підтримка і гарантії діяльності фер�
мерських господарств" опосередковано згадується
при державній допомозі облаштуванню фермерського
господарства шляхом будівництва за рахунок держави
шляхів, ліній електро передач, об'єктів водопостачання,
газопостачання телефонного зв'язку та інших об'єктів".
Очевидно � господарських будівель, садиб.

А в казахському законі статтею 10 пунктом 5 перед�
бачається "право фермерських господарств зводити
на праві власності  виробничі, побутові та інші будівлі,
споруди на малоцінних землях у відповідності з зону�
ванням земель для потреб господарства, якщо це не
суперечить цільовому призначенню земельної ділян�
ки", пункт 5 статті 11 зобов'язує фермерське госпо�
дарство при зведенні споруд керуватися чинними архі�
тектурно � планувальними, будівельними, екологічни�
ми, санітарно � гігієнічними та іншими спеціальними ви�
могами (нормами, правилами, нормативами)". Таким
чином для казахських фермерів не все легко і просто.

Але відповідь лежить в іншій площині. Вивчення за�
кордонного законодавства не може слугувати дорогов�
казом для нас. В деяких державах зведення будівель ду�
же обмежено і зарегульовано законодавством. Аналіз,
позитивний або негативний досвід інших держав не по�
винен стримувати і впливати на силу захисту наших ін�
тересів. Нам � фермерам, як громадянам нашої країни,
її хліборобам це заважає, значить його потрібно випра�
вити або змінити. Нам самим чітко видно, яка норма за�
кону потребує вдосконалення. Стаття 16 має бути вик�
ладена з добавленням слів "без зміни цільового призна�
чення земельної ділянки за спрощеним порядком".  

Проте досягнення цього насамперед залежить від
самих фермерів. Від того наскільки це нам потрібно.
Чиновники, законодавці самі не будуть вдосконалюва�
ти законодавство в інтересах фермерів, навіть навпаки,
здається, що здійснюється політика обтяження діяль�
ності фермерів.  І лише ми самі повинні домогтися
удосконалення законодавства або через свою органі�
зацію � АФЗУ, або через парламентські партії, або че�
рез народних депутатів.

Легко навести факти успішного вирішення проблем
окремих професій в недалекій історії. Наприклад:  вчи�
телі домоглися надбавки до заробітної плати після
страйку перед Кабінетом Міністрів України, а після
дружного страйку таксистів Уряд відмовився від спроб
встановити касові апарати в автомобілі таксі. 

Однак, це не значить, що потрібно кинути все та іти

на страйк задля єдиної поправки до закону. У фермерів
ще багато проблем. Страйк це крайній і надзвичайно
великозатратний захід. 

Є більш ефективні і цивілізовані шляхи відстоювання
своїх інтересів � конструктивне лобіювання внесення
змін у законодавство, яке повинно здійснюватись пос�
тійно і послідовно, кваліфіковано і методично.  До речі,
успішні приклади цього завжди подає великий капітал.
Потрібно лише придивитись.

А фермери мають багато проблем, але організувати
їх вирішення чи лобіювання не хочуть. Президенту АФ�
ЗУ та його заступникам фізично не вистачає часу для
участі у всіх робочих групах, засіданнях, переговорах
по захисту фермерів. А коли обласні Асоціації не під�
тримують коштами діяльність АФЗУ, то здійснювати
ефективне лобіювання не вдається (залучити впливо�
вих захисників не має змоги). 

Коротше кажучи, ніхто крім фермерів прямо не заці�
кавлений в поліпшенні їх діяльності і з огляду на всю
двадцятилітню історію фермерської діяльності можли�
во сміливо констатувати, що всі здобутки давались
тільки завдяки зусиллям АФЗУ. Тому лише сильна і
впливова фермерська організація в змозі забезпечити
зручні і, по шведському, комфортні умови діяльності
для фермерів. 

АФЗУ має приміщення, робочі місця, телефонний
зв'язок, всі умови для роботи, за виключенням хоча б
мінімального фінансування основних потреб. І якщо об�
ласна АФЗ не має змоги зібрати внески по 10 грн. що�
річно та по 10 копійок з кожного гектара фермерських
земель то закликаю всіх керівників АФЗ до особистої
участі в діяльності виконавчої дирекції АФЗУ по захисту
інтересів фермерів!

В іншому випадку  за відсутності підтримки (фінан�
сування) подібні звертання є споживацькими. Протип�
риродними. Адже всі фермери здійснюючи свою діяль�
ність отримують прибуток за основним законом приро�
ди: посів � вирощування � збирання. То б то: спочатку
вкладення ресурсу, а потім отримання результату (при�
бутку).  Природу не обманеш: не посіявши, безглуздо
чекати врожаю! 

Однак у захисті своїх власних інтересів окремі фер�
мери через жадібність (скупість) або недолугість нама�
гаються іти протиприродно � вимагають відразу ре�
зультат не затратившись на нього ні копійки. 

Чого чекати в такому випадку зрозуміло всім.

Президент АФЗУ                             М. Миркевич

ПРО АФЗУ ЗГАДУЮТЬ КОЛИ ПРИПЕЧЕ

Де втрачають свої вигоди фермери,
власники особистих селянських госпо�
дарств у маркетинговому ланцюгу? Як
можна зменшити такі втрати, як примно�
жити додану вартість у процесі збору,
переробки та збуту сільськогосподар�
ської продукції, об'єднуючись у сіль�
ськогосподарські обслуговуючи коопе�
ративи? Відповіді на такі запитання шу�
кали 12 травня 2011 року фермери,
представники сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів,  організа�
цій, наукових та аналітичних центрів,
міжнародних організацій та проектів, а
також органів влади на круглому столі
"Розвиток ефективних фермерських та
кооперативних організацій в Україні". 

Особливе зацікавленні учасників за�
ходу викликала презентація головного
доповідача � експерта проекту "Вико�
нання Україною зобов'язань щодо
членства в СОТ і Європейської політики

добросусідства у сільському секторі
(секторальний підхід)",  що фінансуєть�
ся Європейським Союзом, пана Джона
Міллнза "Європейський досвід створен�
ня доданої вартості через кооперування
фермерів, особистих селянських госпо�
дарств та інших товаровиробників у про�
цесі збору, переробки та збуту сільсько�
господарської продукції".

Пристрасна дискусія розгорілася
при обговоренні сучасної ситуація в Ук�
раїні у цій сфері. Учасники Круглого сто�
лу висловили занепокоєння тим, що такі
процеси відбуваються вкрай повільно.
Головними негативними чинниками є
незадовільне економічне становище
учасників маркетингової кооперації, що
гальмує розширення діяльності коопе�
ративів зі створення доданої вартості на
всіх етапах проходження сільськогоспо�
дарської продукції  по маркетинговому
ланцюгу, проблеми із визнанням сіль�
ськогосподарських обслуговуючих коо�
перативів неприбутковими організація�
ми, нерозуміння ролі таких кооперативів
із боку чиновників та відсутність кон�
кретних дій держави, відсутність знань і
вмінь з боку виробників сільськогоспо�
дарської продукції.

У процесі дискусії учасники заходу
розробили рекомендації для органів
влади,  сільськогосподарських товаро�
виробників, реалізація яких дозволить
пришвидшити розвиток кооперативів в
українському селі. Вони � і фермери, і

кооператори, і представники органів
влади, і науковці � були одностайні у то�
му, що слід об'єднати зусилля для до�
сягнення синергетичного ефекту у сфе�
рі розвитку сільськогосподарської обс�
луговуючої кооперації та, зважаючи на
те, що ООН оголосила 2012 рік Міжна�
родним роком кооперації, розробити та
реалізувати спільний робочий план
розвитку кооперації у сільській місце�
вості. А також оголосити  2012 рік ро�
ком кооперації в агропродовольчому
секторі України.

Ми переконані, йдеться у цьому доку�
менті, що через кооперування фермерів,
особистих селянських господарств та ін�
ших товаровиробників � це шлях до по�
долання бідності на селі, це шлях сіль�
ського розвитку, який обрав світ. Україна
звернула з цього шляху в роки радян�
ського тоталітаризму. Час повертатися!

Організаторами Круглого столу вис�
тупили Союз учасників сільськогоспо�
дарських обслуговуючих кооперативів
України, Асоціація фермерів та приват�
них землевласників України, Національ�
ний науковий центр "Інститут аграрної
економіки України" за підтримки проекту
"Виконання Україною зобов'язань щодо
членства в СОТ і Європейської політики
добросусідства у сільському секторі
(секторальний підхід)".  

Корінець Р.Я.,
Директор СУСОКУ

ДЕ КРИЄТЬСЯ ДОДАНА ВАРТІСТЬ ФЕРМЕРІВ:
МОЖЛИВОСТІ КООПЕРАЦІЇ

Виступ пана Джона Міллнза перед учасниками круглого столу
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Державна продовольчо�зернова
корпорація України (ДПЗКУ) створена
для реалізації планів уряду зі стабілі�
зації українського ринку зерна й пов�
ноцінного входження аграрного секто�
ру України в глобальну світову еконо�
міку. Приватна структура вирішувати
подібні завдання не здатна, це може
робити тільки державна компанія. Дос�
від США, Канади, Росії, Казахстану �
провідних виробників і експортерів
зернових у світі � додатковий цьому
доказ. Та й наші сільгоспвиробники,
фермери, на численних своїх зібран�
нях, з'їздах, говорили про необхідність
надання права та можливостей держа�
ві виступати повноцінним гравцем на
внутрішньому та зовнішньому ринках
зерна. Про грандіозні плани, які має
корпорація на найближчу перспективу
у розповіді нашого журналіста.

Організаційна структура Держкорпора�
ції � це вертикально�інтегрований холдинг
в аграрному секторі економіки. Власне,
Держкорпорація є управляючою компанією
холдингу зі стратегічними функціями. До її
складу входить 47 підприємств на правах
відокремлених підрозділів � філій. 

Підприємства можуть одночасно збері�
гати близько 4 мільйонів тонн зернових, що
автоматично робить ДПЗКУ найбільшим
оператором зі зберігання зернових. До
складу Держкорпорації входять обидва, що
залишилися державними, портові елевато�
ри � Одеський і Миколаївський. Вони здат�
ні забезпечувати 12% всього обсягу екс�
портних відвантажень зерна. 

Кілька цифр для характеристики пере�
робних потужностей. Сьогодні � це ком�
плекси такою сумарною потужністю, що
дозволяє переробляти близько 600 тисяч
тонн зернових і круп'яних або майже 10%
від середньорічного споживання в Україні. 

Щодо планів розвитку ДПЗКУ, то вони
масштабні. Кінцева мета розвитку держав�
ної корпорації � це отримати на ринку ціл�
ком сформованого гравця, який саме рин�
ковими методами домагатиметься вико�
нання таких завдань, як стабільний розви�
ток виробництва зерна, забезпечення екс�
порту безпосередньо виробниками та кар�
динальне збільшення продажу продуктів
переробки зернових на зовнішні ринки. 

Яким чином ДПЗКУ реалізовуватиме
завдання? По�перше, мова йде про якісне
збільшення обсягів виробництва зерна. Як
завжди, є як мінімум два шляхи розвитку �
інтенсивний та екстенсивний. 

Якщо брати середній рівень збору вро�
жаю зернових, то він в Україні знаходиться
на рівні 40�50 мільйонів тонн. Ще 10 млн
тонн � технічні культури. Так от, тільки за
рахунок поліпшення якості сільськогоспо�
дарських робіт, при впровадженні нових
технологій, поліпшення технічного парку та
оптимізації структури посівних площ, мож�
на домогтися підвищення збору зернових
до 70�80 млн тонн у рік. 

Якщо ж взяти до уваги ще й екстенсив�
ний шлях розвитку, то тут можливе введен�
ня в сівозміну незадіяних площ. А це близь�
ко 6 млн га. І тоді цілком реальним стає
врожай на рівні 80�100 млн тонн зернових. 

Сьогодні шість підприємств ДПЗКУ об�
робляють майже 10 тис. га орних земель.
Зате є високі плани � 400 тис. га до кінця
2011 року, а загалом є прагнення вийти на
1 млн га. На першому етапі передбачається
освоїти 150 тис. га. Збільшення банку зем�

лі відбуватиметься на умовах оренди паїв
та вільних орних земель, яких у нашій краї�
ні  близько 2 млн. га. Ось на ці обсяги й орі�
єнтується ДПЗКУ.

Якщо з екстенсивним варіантом особ�
ливих питань не виникає, то з інтенсивного
вони можуть бути. Адже він передбачає ту
саму модернізацію села. Для цього Дер�
жкорпорація передбачає створення низки
спеціалізованих підприємств. 

Одним із них буде підприємство з ма�
теріально�технічного забезпечення (МТЗ).
На ньому лежатиме відповідальність за
своєчасне надання сільгоспвиробникам
палива, мінеральних добрив, насіннєвого
матеріалу, засобів захисту рослин, сіль�
госптехніки і запчастин до неї, інших мате�
ріальних ресурсів. 

Окремо створюються або відроджують�
ся машинно�технологічні станції (МТС). Ад�
же сьогодні є гострий дефіцит дорогої і ви�
сокопродуктивної техніки, в першу чергу,
для збирання врожаю. Використовуючи не�
достатню кількість комбайнів, морально
застарілих та фізично зношених, товарови�
робник порушує оптимальні строки збиран�
ня і втрачає "на полі" значні обсяги зерно�
вих. Основу ж загального парку МТС Дер�
жкорпорації складатимуть до 7 тис. оди�
ниць сучасних зернозбиральних комбайнів.
Тільки це нововведення дозволить знизити
втрати зернових на 6�7 мільйонів тонн у рік. 

А, крім того, для технічного парку перед�
бачається купівля близько 200 легких і важ�
ких тракторів на пневматичному і резино�
гусеничному ходу, 300 сівалок для зернових
та технічних культур (або 250 універсальних
посівних комплексів), 100 комплексів для
внесення мінеральних добрив, 75 комплек�
сів для внесення засобів захисту рослин і
200 глибокорозпушувачів. Даний технічний
парк дозволить надавати послуги сільгос�
пвиробникам, які з кожним сезоном стають
усе більш затребуваними через викорис�
тання застарілої і зношеної техніки, трудно�
щами з впровадженням нових технологій. 

Наступний напрямок розвитку � експорт
зернових. Якусь частину будуть експорту�
вати безпосередньо великі сільгоспвироб�
ники, певні обсяги візьмуть на себе зернот�
рейдери, які працюють за системою фор�
вардних закупівель. Але основний експорт
повинні будуть здійснювати саме виробни�
ки � за сприяння Держкорпорації. 

Тож, у ДПЗКУ повинні бути відповідні
можливості зберігання та експорту таких
обсягів зерна. Держкорпорація на місці не
стоїть, тому вже розроблений план розвит�
ку, згідно з яким і здійснюватиметься наро�
щування потужностей зі зберігання та пе�
ревалки зерна. Тільки в модернізацію та
оновлення обладнання підприємств ДПЗКУ
передбачає інвестувати близько 1,6 млрд
гривень. Мова йде і про сучасні елеваторні
технології, і про будівництво нових ємнос�
тей для зберігання, і сучасних комплексів
приймання�очищення�сушіння�відванта�
ження зернових на невикористовуваних
площах підприємств. 

Ці кроки дадуть можливість збільшити
потужності зі зберігання, приймання і від�
вантаження на 76%. Або ж, із нинішніх 4 до
5 млн. тонн одноразового зберігання на
першому етапі модернізації, і до 6 млн.
тонн � на другому. 

До закінчення третього року реалізації
проекту ємності зернових складів ДПЗКУ
складуть 17,5% від загальної ємності сер�
тифікованих зернових складів в Україні. Су�
марний обсяг зерна, оброблюваного під�
приємствами Держкорпорації, сягне 13
млн. тонн протягом року. 

Якісна модернізація очікує Миколаїв�
ський і Одеський портові елеватори. Пе�
редбачається також освоєння територій і
причалів державних портів Керчі та Севас�
тополя для здійснення проектів із перевал�
ки зернових. На виході це дозволить Дер�
жкорпорації здійснювати близько полови�
ни перевалки зернових вантажів у портах
Чорноморського басейну України. 

Щодо транспортування, то в цьому нап�
рямку працює Транспортно�експедитор�

ська компанія, що входить до складу Дер�
жкорпорації. Основна мета діяльності � це
модернізація зернової логістики, яка пе�
редбачає впровадження та розвиток техно�
логій маршрутних і кільцевих відправок
зернових залізничним транспортом, роз�
виток технології відвантаження та доставки
зернових вантажів контейнерним тран�
спортом, модернізацію технологічних про�
цесів відвантаження зернових на лінійних
елеваторах, збільшення пропускної спро�
можності і нарощування потужностей зі
зберігання портових елеваторів. 

Тільки на найближчий рік компанією
заплановано придбати 150 сучасних авто�
поїздів�зерновозів. Разом з уже існуючим
на підприємствах Держкорпорації автопар�
ком зерновозів це забезпечить наявність в
обороті більше 300 одиниць автотранспор�
ту з дислокацією в регіонах, що задоволь�
нить потреби в перевезенні зернових із по�
лів і зернотоків сільгосппідприємств на
зерносховища, а в разі необхідності � пере�
міщення зернових між філіями та доставки
зерна в порти. 

Враховуючи все навантаження, пов'яза�
не із зберіганням та перевезенням великих
обсягів зерна, Держкорпорація планує
створити підприємство з фумігації та зне�
зараження. З огляду на вартість послуг ук�
раїнських компаній із фумігації та знезара�
ження зернових, які в 2�3 рази перевищу�
ють рівень прийнятих у світовій практиці цін
і рентабельність цього бізнесу на рівні 50%,
підприємство дозволяє не лише економити
фінансові ресурси Держкорпорації, але й
надавати високорентабельні послуги сто�
роннім замовникам. 

У найближчих планах ГПЗКУ � модерні�
зація, розширення, а на деяких підприємс�
твах � відновлення і будівництво зернопе�
реробного виробництва, до якого нале�
жить виробництво пшеничного і житнього
борошна, круп та комбікормів. 

На сьогодні основною проблемою за�
лишається використання зерноперероб�
них технологій 70�80 років. Виробниче об�
ладнання зношене в середньому по галузі
до 75%. Модернізація обладнання комбіна�
тів хлібопродуктів згідно з вимогами сучас�
них технологій (вітамінізація, додавання су�
хої клейковини, поліпшення смакових якос�
тей і т.д.), дозволить збільшити вихід висо�
коякісної продукції та знизити витрати на її
виробництво. Особливий інтерес пред�
ставляє збільшення і корінна модернізація
зернопереробних потужностей у регіонах
підвищеного попиту борошна, профіциту
пропозиції продовольчого зерна, зручних
для поставки з позиції логістики. 

Згідно з програмою Держкорпорації
основним напрямком збуту борошно�
мельної продукції будуть експортні пос�
тавки до країн далекого зарубіжжя (Близь�
кий Схід, Південно�Східна Азія, Африка,
Латинська Америка), круп'яної продукції �
регіональні та міжрегіональні поставки. З
урахуванням втрачених ринків збуту ком�
бікормів, через застосування застарілих
технологій виробництва комбікормів та іс�
тотного зниження поголів'я худоби, Дер�
жкорпорація формуватиме ринки збуту
комбікормової продукції за кількома нап�
рямками � експорт, українські птахо� і тва�
ринницькі комплекси, домогосподарства. 

Для реалізації всіх запланованих і
розпочатих проектів ДПЗКУ необхідно в
найближчі 2�3 роки залучити кілька мі�
льярдів доларів інвестиційного та кре�
дитного капіталу. Тому Держкорпорація
відкрита для партнерства й співробітниц�
тва з усіма учасниками ринку, в тому чис�
лі і зернотрейдерами. 

Зміни на ринку зерна назріли об'єктив�
но. Практично з моменту набуття нашою
країною незалежності основною своєю
проблемою аграрії називали відсутність ін�
вестицій в АПК. Без держпідтримки селяни
залишилися сам на сам із досвідченими
перекупниками, які фактично монополізу�
вали ринок, диктували ціни на продукцію.
Українські виробники змушені були відда�

вати зерно за заниженими цінами, через
що в багатьох не вистачало коштів на по�
сівну кампанію наступного року, а  вигоди,
до того ж і чималі � отримували трейдери,
які торгують нашим зерном на міжнарод�
них ринках. 

Саме тому сьогодні держава ініціює
кардинальні зміни на зерновому ринку.
Суть їх полягає у створенні таких умов, за
яких не лише виробники, а й усі ті, хто пра�
цює на ринку експорту зерна, вкладали б
кошти у виробництво продукції і несли всі
ризики, пов'язані з вирощуванням урожаю. 

Для цього в експортерів є два шляхи.
По�перше, фінансування на умовах фор�
варду не менше 50% вартості вирощеного
та запланованого на продаж обсягу зерно�
вих. По�друге, комплексна інтеграція в га�
лузь із забезпеченням повного циклу ви�
робництва � починаючи від підготовки зем�
лі до посівної кампанії і закінчуючи експор�
том вирощеного або його переробкою в го�
тову продукцію. 

Щодо Державної продовольчо�зерно�
вої корпорації, то обидва з цих механізмів
не лише закладені в її стратегію розвитку,
але й уже реалізуються на практиці. Про це
свідчить і широкомасштабна форвардна
програма, готові до реалізації інвестиційні
проекти з формування парку сучасної зер�
нозбиральної і транспортувальної техніки,
а також модернізація наявних у корпорації
потужностей зі зберігання і перевалки зер�
нових, включаючи портові елеватори в
Одесі та Миколаєві. 

Важливим кроком уряду 2011 року стало
введення найбільшої за останні 10 років
програми підтримки вітчизняного сільгос�
пвиробника на базі форвардних закупівель. 

Поставку зерна на умовах форвардних
закупівель для Аграрного фонду здійснює
торговий підрозділ Державної продоволь�
чо�зернової корпорації України � ТОВ "Хліб
Інвестбуд". Відповідну угоду укладено 4
березня 2011. Вона передбачає постачан�
ня Аграрному фонду пшениці м'якої, жита
та гречки. Зазначені зернові підуть вик�
лючно на формування державного інтер�
венційного фонду. 

Фінансування форвардних угод здій�
снюється не двома, як раніше, а трьома
траншами. Перші 50% суми контракту ви�
робник отримує одразу після його підпи�
сання, тобто на проведення весняно�по�
льових робіт. Наступний платіж у розмірі
20% надійде перед жнивами, що дозволить
закупити пальне та запчастини. І останній
транш � 30% � виробник отримає після збо�
ру врожаю і його постачання. Сільгоспви�
робники, які уклали форвардні угоди, за�
безпечуються міндобривами та паливно�
мастильними матеріалами за цінами, знач�
но нижчими від ринкових. Наприклад, по
аміачній селітрі різниця складе 10�15%, по
пальному � до 6�7%. Вирішується також пи�
тання про забезпечення учасників форвар�
дної програми якісними та доступними за�
собами захисту рослин. 

Для мінімізації ризиків держави і самих
виробників програму форвардних закупі�
вель супроводжуватимуть вибрані на кон�
курсній основі провідні страхові компанії
України. 

Стосовно закупівельної ціни на зерно
майбутнього врожаю � то за програмою
форвардних закупівель зерна, яка здій�
снюється Аграрним фондом за участю
торгового підрозділу ДПЗКУ ТОВ "Хліб Ін�
вестбуд"., вона складає: пшениці 2 класу �
1792 грн/тонна, 3 класу � 1683 грн/тонна,
4 класу � 1612 грн/тонна; жита 2 класу �
1513 грн/тонна, 3 класу � 1447 грн/тонна;
ячменю 3 класу � 1670 грн/тонна; гречки �
6750 грн/тонна.

На таких умовах значна кількість сіль�
госпвиробників вже уклали форвардні уго�
ди з "Хліб Інвестбуд" та отримали кошти на
весняні польові роботи. Попереду � нас�
тупний етап цієї програми. І є впевненість,
що він буде здійснений оперативно і в пов�
ному обсязі.

Сергій ЗІНЧЕНКО 

ЗМІНИ НА РИНКУ ЗЕРНА, ПРО ЯКІ ГОВОРИЛИ СЕЛЯНИ
ВПРОДОВЖ ТРИВАЛОГО ЧАСУ, ВТІЛЮЮТЬСЯ В ЖИТТЯ
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"ХЛІБ ІНВЕСТБУД" 
здійснює форвардні закупівлі

Компанія "Хліб Інвестбуд" реалізує програму форвардних закупівель зер�
на у вітчизняних сільгоспвиробників. Здійснюється вона в контексті широко�
масштабних урядових заходів з підтримки села. Як відомо, у цьому році дер�
жава вперше виділяє на закупівлю сільгосппродукції за попередніми кон�
трактами 5 млрд. грн. За ці кошти виробники зможуть успішно провести вес�
няно�польові роботи, придбати паливо, міндобрива, запчастини для техніки.

Попри скептичні закиди, які подеколи звучать на адресу форвардного механіз�
му, він у нинішніх умовах є вигідним для селян і має в Україні хороші перспективи.
Адже форвардні кошти не є кредитом. За них не потрібно сплачувати відсотки і
доступніших грошей аграрій не знайде. Крім цього, отримуючи передплату за май�
бутній врожай, виробник отримує гарантію його збуту.

У чому ж специфіка форвардної програми, запровадженої "Хліб Інвестбудом"?
Як повідомляють представники компанії, ключова відмінність від загальноприйня�
тих форвардних механізмів полягає у схемі розрахунків. А саме, фінансування
здійснюється не двома, а трьома траншами. Перші 50% суми форвардного кон�
тракту виробник отримує одразу після його підписання, тобто перед посівною.
Наступний платіж у розмірі 20% надійде перед жнивами, що дасть можливість за�
купити пальне і запчастини. І останній транш � 30% виробник отримає після збору
врожаю та його поставки. Таким чином, замість колишньої половини суми, аграрій
отримує авансом майже дві третини вартості контракту.

Крім зручної та вигідної схеми фінансування, сільгоспвиробникам запропоно�
вано цілий ряд інших переваг. Насамперед, учасники форвардної програми будуть
забезпечуватися мінеральними добривами та паливно�мастильними матеріалами
за цінами, значно нижчими від ринкових. Необхідні обсяги палива та міндобрив уже
законтрактовані "Хліб Інвестбудом" і готові до відвантаження. Передбачено також
ефективну систему комплексного страхування від пошкодження чи втрати майбут�
нього урожаю. Для цього, на конкурентних умовах акредитується декілька провід�
них страхових компаній. З іншого боку, передбачено запобіжники від корупції,
зловживань та бюрократичних перепон. Буде встановлено подвійний контроль за
прозорістю та оперативністю процедури оформлення документів, відкрито спеці�
альні "гарячі лінії".

У доповнення до заявлених переваг форвардної програми, "Хліб Інвестбуд", як
структурний підрозділ Державної продовольчо�зернової корпорації України, про�
понує головне � комплексний підхід до співпраці з виробниками. Володіючи влас�
ною експортно�логістичною інфраструктурою, елеваторами, переробними підпри�
ємствами, "Хліб Інвестбуд" та ДПЗКУ спроможні забезпечити аграріям повний сер�
віс: від зберігання до транспортування, реалізації та переробки зерна.

У планах компаній з допомогою державних та залучених інвестиційних ресурсів
закупити на форвардних умовах понад 2 млн. тон зернових.

Загалом, у "Хліб Інвестбуді" переконані, що своєю форвардною програмою
компанія запропонувала сільгоспвиробникам безпрецедентно вигідний продукт,
який не має аналогів та конкурентів на вітчизняному аграрному ринку.

Телефон гарячої лінії: 0�800�50�33�52,
електронна адреса проекту: forward@ukrzer.com

Механізм отримання коштів 
товаровиробником

(відповідно до укладеного контракту 

на закупівлю зерна майбутнього врожаю) 

I етап (отримання авансу 50%)
1. Підготовка заявки на укладання форвардного контракту;
2. Відправлення заявки та пакету документів до ТОВ "Хліб інвестбуд" через його

регіональне відділення, або до центрального офісу;
3. Після перевірки пакету документів на підписання форвардного контракту між

товаровиробником та ТОВ "Хліб інвестбуд" укладається нотаріально засвідчений до�
говір застави майбутнього врожаю;

4. Після отримання авансових коштів, с/г виробник відправляє до центрально�
го офісу ТОВ "Хліб інвестбуд" податкову накладу на отриману суму.

II етап (отримання авансу 20%)
1. Перед початком жнив на рахунок с/г виробника ТОВ "Хліб інвестбуд" надси�

лає кошти у розмірі 20% від вартості форвардного контракту.
2. Після отримання авансових коштів, с/г виробник відправляє до центрально�

го офісу ТОВ "Хліб інвестбуд" податкову накладу на отриману суму.

III етап (остаточний розрахунок � 30%)
1. Товаровиробник подає до Аграрного фонду або через регіональне відділення

документи:
� акт приймання�передавання зерна за договором складського зберігання;
� складські документи на зерно;
� акт приймання�передавання зерна до форвардного контракту (на весь обсяг);
� картку аналізу зерна
� податкову накладну на залишок суми

2. Після переоформлення зерна на Покупця, на рахунок с/г виробника ТОВ "Хліб
інвестбуд" надсилає кошти у розмірі 30% від вартості форвардного контракту.

3. Після отримання коштів, с/г виробник відправляє до центрального офісу ТОВ
"Хліб інвестбуд" податкову накладу на отриману суму.

Компанія "Хліб Інвестбуд" розпочинає
другий етап форвардних закупівель

Згідно підписаної 4 березня цього року угоди з Аграрним Фондом України, ком�
панія "Хліб Інвестбуд" отримала наступний транш коштів в сумі 335 млн. грн. для
виконання другого етапу форвардних закупівель зерна до державного інтервен�
ційного фонду.

Як уже повідомлялось, перший етап форвардної програми завершено 29 квітня
2011 року укладенням 1168 форвардних контрактів на поставку 860 тис. тонн зер�
нових на загальну суму 1,55 млрд. грн. та виплатою сільгоспвиробникам 50% від
вартості законтрактованого врожаю в сумі 750 млн. грн. Другим етапом передба�
чено виплату сільгоспвиробникам наступних 20% вартості законтрактованих зер�
нових культур.

Відразу після завершення першого етапу форвардної програми, "Хліб Інвестбуд"
спільно зі страховими компаніями розпочав перевірки дотримання вимог та умов
підписаних контрактів. В першу чергу вони стосувались аналізу посівних площ, їх від�
повідності задекларованим вимогам, а також фактичного стану посівів. За наслідка�
ми таких перевірок складаються акти огляду посівних площ по кожній угоді на пос�
тавки зерна до державного інтервенційного фонду.

Крім цього, з метою недопущення зловживань і неправомірного використання
державних коштів, із залученням правоохоронних органів здійснюються перевірки
на предмет достовірності наданих при підписанні угод�довідок, свідоцтв, актів і
т.д.  Про кожен сумнівний факт, що вказує на подання недостовірної інформації та
неправдивих довідкових документів, інформуються правоохоронні органи для по�
дальшого вжиття передбачених законом заходів. Подібна практика діятиме до за�
вершення форвардної програми.

На даний час "Хліб Інвестбуд" здійснює збір та опрацювання передбачених
форвардними контрактами заявок сільгоспвиробників на отримання другого тран�
шу коштів, а також обов'язкових для їх виділення актів огляду посівних площ. Від
сьогоднішнього дня кошти другого траншу форвардної програми уже почали над�
ходити на розрахункові рахунки сільгоспвиробників.

МТС: НОВІ ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ

Державне підприємство "Державна продовольчо�зернова корпорація"
(ДПЗК) уклала договір з державним підприємством "Спецагролізінг" про
придбання 120 комбайнів КЗС�812СХ за механізмом фінансового лізингу
на суму 142 287 000 гривень. В цю суму  входить вартість техніки та лізин�
гові платежі, які оформляються на 7 років з 5% початковим внеском і під
5% річних, страховка техніки, постановка її на облік і технічне обслугову�
вання. Це найкращі умови надання лізингу, які існують сьогодні на ринку.

Потреби України в зернозбиральної техніки досить високі. Досить сказати, однією
з найбільш гострих проблем вітчизняного сільського господарства є високий рівень
втрат врожаю через низьку забезпеченості вітчизняних аграріїв високоефективною і
сучасною зернозбиральної технікою. Існуюча структура оновлення парку зернозби�
ральної техніки � вкрай неефективна, частка старої техніки в загальній структурі ім�
порту складає більше 50%, у тому числі 59% з них припадає на техніку старше 20 ро�
ків. Загальні посівні площі в Україні в 2009 році (без сої) склали 21,13 млн. га, забира�
ється з них � 97% �98%. Причому динаміка посівних площ впродовж останніх 10 років
позитивна, а динаміка поповнення комбайнового парку � негативна. Через нестачу
комбайнів Україна втрачає щорічно 6 млн. тонн зерна, що на сьогоднішній день екві�
валентно 8,5�9 млрд. грн. З урахуванням динаміки процесів даний показник з кожним
роком буде збільшуватися. Вирішити проблему передбачається шляхом створення і
розвитку мережі механіко�технологічних станцій (МТС) на базі продовольчо�зерно�
вий Корпорації Україні. Виходячи з розрахунків Міністерства аграрної політики та про�
довольства Україні для підвищення ефективності збирання врожаю і отримання опти�
мального рівня втрат врожаю, необхідно оновлення парку зернозбиральної техніки
протягом 10 років по 3 500 комбайнів на рік (далі можливо поповнення за "стандар�
тною схемою"). Для реалізації такої програми необхідно 4�5 млрд. грн. додаткових ін�
вестицій в цю галузь щорічно, які повинні розподілитися між сільгоспвиробниками,
кредитними установами і державою, що з урахуванням фінансової кризи на сьогод�
нішній день малоймовірно. Більш реальним кроком є створення всеукраїнської ма�
шинно�транспортної станції (далі МТС), що спеціалізується на збиранні врожаю. У
кількісному вираженні комбайновий парк України складає 56 600 одиниць, однак ця
кількість комбайнів здійснює збирання зернових культур в середньому за 30 днів у
кожному регіоні. Виходячи з оптимальних строків збирання � 12 днів, терміни переви�
щені на 18 днів, що тягне за собою втрати, еквівалентні 6 млн. тонн. Незважаючи на
те, що в Україні один з найвищих показників навантаження на одиницю зернозбираль�
ної техніки, комбайновий парк використовується недостатньо ефективно з ряду при�
чин: o 78% � комбайнового парку знаходиться за межами амортизаційного і економіч�
но доцільного терміну експлуатації. o 59% комбайнового парку � машини марки "СК�
5 � Нива ", ефективність використання яких в силу значного ступеня морального і фі�
зичного зносу близька до нуля, а в ряді випадків � негативна. o Неефективний регіо�
нальний розподіл і низька маневреність з огляду на те, що комбайни використовують�
ся на розсуд окремих сільгоспвиробників. Таким чином, при усуненні перерахованих
вище негативних факторів і використанні комбайнів з максимальною ефективністю
можна скоротити строки збирання, уникнути втрат, при цьому використовуючи наба�
гато меншу кількість комбайнів.

Окрім вищезгаданих комбайнів у нинішньому році до початку збиральних робіт
планується закупити ще 500 одиниць техніки.
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Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ХЛІБ ІНВЕСТБУД" 
засноване у грудні 2004 року Державною Акціонерною Компанією "ХЛІБ УКРАЇНИ".

Основними напрямками діяльності ТОВ "ХЛІБ ІНВЕСТБУД" є:

Центральний офіс компанії знаходиться за адресою:

м. Київ, вул. Саксаганського, 1 (6 поверх), тел.: (044) 200�12 �35 (36), факс:(044) 200�12�34
www.hlib�invest.com.ua

� вирощування, переробка та зберігання зернових та технічних
культур;
� закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції;
� виробництво продуктів борошномельно�круп'яної промисловос�
ті, хліба та хлібобулочних виробів;

� оптова торгівля зерном, насінням, кормами тварин та іншими
продуктами харчування;
� складське господарство, надання послуг із зберігання зерна;
� формування ресурсів зерна та продуктів його первинної пере�
робки на регіональному і загальнодержавному рівні.

АР КРИМ
ПЕТРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Моб. тел.: (099) 256�84�80
Електронна адреса: krym@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 95050, АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Лізи Чайкіної, 1/оф.213
Тел.: (0652) 37�57�38

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПРОЦЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Моб. тел.: (050) 334�29�09
Електронна адреса: vinnitsa@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 21000, м. Вінниця, вул. Кірова, 10
Тел.: (0432) 27�90�50
Факс.: (0432) 27�90�50

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
КОНЦОВСЬКИЙ РОМАН РОМАНОВИЧ
Моб. тел.: (067) 310�20�04
Електронна адреса: luck@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 43000, м. Луцьк, пр. Перемоги, 1, 
3�й поверх, оф.306
Тел./факс: (0332) 78�04�72

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
НЕМЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Моб. тел.: (050) 171�42�66
Електронна адреса: 
dnipropetrovsk@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 51918, м. Дніпродзержинськ, 
Західний проїзд, 5
Тел.: (0569) 53�83�61

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
КАЗМЕРУК ІГОР ЮРІЙОВИЧ
Моб. тел.: (067) 442�79�70,  (050) 5573565
Електронна адреса: doneck@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 83017, м. Донецьк, 
вул. Овнатаняна, 16а, 
клуб "Легіон"
Тел.: (062) 385�87�93

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ФІНЬКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Моб. тел.: (066) 222�20�63
Електронна адреса: zhytomyr@hlib�invest.com.ua

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАХАРЧЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
Моб. тел.: (067) 566�08�23
Електронна адреса: 
zaporizzya@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 69035, м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 147, 
ТЦ "Україна", к.308

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОСТАПЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Моб. тел.: (067) 444�67�34
Електронна адреса: kyiv@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1, 
6�й етаж, каб.600
Тел.: (044) 200�12�35

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
МУЗИРЯ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ
Моб. тел.: (050) 363�85�51, (096)739�78�83;
Електронна адреса: kirovograd@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 25006, м. Кіровоград, 
вул. Дзержинського, 82/40, каб. 410
Тел.: (0522) 35�20�17

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ШЕВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Моб. тел.: (050) 314�06�36
Електронна адреса: lugansk@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 91022, м. Луганськ, вул. Куракіна, 4
Тел.: (0642) 71�84�16

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПОПЛАВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Моб. тел.: (067) 310�20�12
Електронна адреса: lviv@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 79039, м. Львів, вул. Бортнянського, 57
Тел./факс: (032)247�26�11

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЖЕВКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Електронна адреса: mykolajiv@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 54017, м. Миколаїв, 
пр�т Леніна, 93/4, оф, 408

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ЧОРНИЙ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Моб. тел.: (093) 750�97�40
Електронна адреса: odesa@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 05014, м. Одеса, вул. Канатна, 28, каб.51
Тел.: (048) 725�90�60 факс (0482) 32�24�46

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАХАРОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРІЙОВИЧ
Моб. тел.: (067) 532�91�23
Електронна адреса: poltava@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 36000, Полтава, вул. Жовтнева 14
Тел.: (05322) 257�72

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
КОНЦОВСЬКИЙ РОМАН РОМАНОВИЧ
Моб. тел.: (067) 310�20�04
Електронна адреса: rivne@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 43000, м. Луцьк, пр. Перемоги, 1, 
3�й поверх, оф.306
Тел./факс: (0332) 78�04�72

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
КОНОНЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Моб. тел.: (050) 307�14�96
Електронна адреса: sumy@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 40030, м. Суми, 
вул. Першотравнева, 29, оф.5
Тел.: (0542) 78�66�95, 78�68�29

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ТЕСЛЮК АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ
Моб. тел.: (050) 377�77�80
Електронна адреса: ternopil@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 46000, м.Тернопіль, 
вул.Танцорова, 51, оф. 414

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
КРАВЧЕНКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ
Моб. тел.: (067) 573�34�22
Електронна адреса: kharkiv@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 61045, м. Харків, 
вул. Клочковська, 192А этаж 2, оф. 6
Тел.: (057) 728�14�83

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
НАБОКА МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ
Моб. тел.: (067) 552�57�75
Електронна адреса: kherson@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 73000, м. Херсон, 
вул. Філатова, 31, кв. 3
Тел.: (0552) 42�94�49

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПЕТРІВ ВАСИЛЬ ТАРАСОВИЧ
Моб. тел.: (067) 675�14�77
Електронна адреса: khmelnyck@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 29000, м. Хмельницький, 
вул. Водопровідна 75/1 каб 204, 205
Тел./факс: (0382) 65�76�17

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ПОПОЛІТОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Моб. тел.: (067) 470�57�10
Електронна адреса: cherkasy@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 18022, м. Черкаси, 
вул.Чехова, 41, оф. 102
Тел.: (0472) 73�59�98

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
КУЛЬКІН ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
Моб. тел.: (050) 757�25�64
Електронна адреса: chernigiv@hlib�invest.com.ua
Адреса офісу: 14000, м. Чернігів, 
вул. Гетьмана Полуботка, 6�А, оф.5 
(цокольний поверх)
Тел.: (0462) 67�59�50, 67�57�93, 67�52�72

КОНТАКТИ В РЕГІОНАХ
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Міністерство аграрної політики та продо�
вольства України отримує безліч запитань від се�
лян, в тому числі і від голів сільських та селищних
рад, які стосуються земельних відносин. Пропо�
нуємо вашій увазі найбільш типові роз'яснення
спеціалістів міністерства.

Щодо започаткування продажу землі.
Відповідно до Земельного кодексу України законо�

давчою умовою для зняття мораторію на купівлю�про�
даж земельних ділянок сільськогосподарського приз�
начення є набрання чинності законів України "Про ри�
нок земель" та "Про державний земельний кадастр".

З метою подальшого вдосконалення земельних від�
носин та зняття мораторію на продаж земель сільсько�
господарського призначення розроблено відповідні за�
кони, розпочато створення інфраструктури ринку зе�
мель сільськогосподарського призначення. 

Зокрема, законопроект " "Про державний земель�
ний кадастр" внесено на розгляд Верховної Ради Укра�
їни, на черзі  законопроект "Про ринок земель".

Прийняття зазначених законопроектів дасть можли�
вість запровадити ефективний механізм протидії тіньо�
вому продажу земель сільськогосподарського призна�
чення, створити надійну систему захисту прав усіх
суб'єктів на право власності, користування та розпо�
рядження землею, законодавчо врегулювати питання
щодо порядку проведення земельних торгів та поліп�
шити інвестиційний клімат в країні.

Як отримати  землю у спадок?
Відповідно до статті 81 Земельного кодексу України

право власності на землю громадяни України набувають
на підставі прийняття спадщини, тому необхідно офор�
мити спадщину на право на земельну частку (пай) від
померлого згідно діючого законодавства. 

Для виявлення бажання прийняти у спадщину зе�
мельну частку (пай) спадкоємець повинен протягом 6 мі�
сяців від дня відкриття спадщини подати заяву про прий�
няття спадщини до державної нотаріальної контори за
місцем відкриття спадщини.

Відповідно до статті 82 Земельного кодексу України
землі  сільськогосподарського призначення, прийняті у
спадщину іноземними громадянами, а також особами без
громадянства, протягом року підлягають відчуженню. 

Що робити з відумерлою спадщиною сільським
радам. Чи можна її продавати?

Відповідно до статті 1277 Цивільного кодексу Укра�
їни у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за за�
коном, усунення їх від права на спадкування, неприй�
няття ними спадщини, а також відмови від її прийняття
суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповід�
ного органу місцевого  самоврядування за місцем від�
криття спадщини. 

Заява про визнання спадщини відумерлою подаєть�
ся після спливу одного року з часу відкриття спадщини. 

Спадщина, визнана судом відумерлою, перехо�
дить у власність територіальної громади за місцем
відкриття спадщини.

Територіальна громада, яка стала власником віду�
мерлого майна, зобов'язана задовольнити вимоги кре�
диторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті
1231 цього Кодексу. 

Повноваження щодо розпорядження земельними
ділянками врегульовано Земельним кодексом України. 

Варто зазначити, що пунктом 15 Перехідних поло�
жень Земельного кодексу України передбачено, що до
набрання чинності законами України  про державний
земельний кадастр та про ринок земель, але не раніше
1 січня  2012 року, не допускається купівля�продаж зе�
мельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної та комунальної власності, крім вилучення
(викупу) їх для суспільних потреб.

Емфітевзис в умовах мораторію на продаж зе)
мель сільськогосподарського призначення. Чи є
типова форма договору емфітевзису?

Емфітевзисом є довгострокове, відчужуване та ус�
падковуване речове право на чуже майно, яке полягає
у наданні особі права володіння і користування чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських пот�
реб з метою отримання плодів та доходів від неї з
обов'язком ефективно її використовувати відповідно до
цільового призначення. 

Підставою встановлення емфітевзису є договір про
надання права користування чужою земельною ділян�
кою для сільськогосподарських потреб (договір про
емфітевзис). За договором про емфітевзис власник зе�
мельної ділянки відплатно чи безвідплатно передає ін�
шій особі право користування земельною ділянкою,
зберігаючи щодо неї право власності. 

Строк договору про емфітевзис встановлюється за
домовленістю його сторін. При цьому власник ділянки
та емфітевта можуть укласти такий договір на визначе�
ний або на невизначений строк. 

На сьогодні типова форма договору емфітевзису
знаходься в стадії розробки.

Чи можуть органи державної влади та органи
місцевого самоврядування продавати права на ко)
ристування чужою земельною ділянкою для сіль)
ськогосподарських потреб (емфітевзис)? 

Відповідно до положень статті 407 Цивільного ко�
дексу України право користування чужою земельною
ділянкою встановлюється договором між власником
земельної ділянки і особою, яка виявила бажання ко�
ристуватися цією земельною ділянкою для сільськогос�
подарських потреб (емфітевзис).

Враховуючи те, що на сьогоднішній день розмежу�
вання земель державної та комунальної власності не
проведено, то відповідно до положень Земельного ко�
дексу України, органи державної влади та органи міс�
цевого самоврядування є розпорядниками земельних
ділянок, а не його власниками. 

На даний час  Мінагрополітики України завершує
роботу над законопроектом, який спрямований на
більш  чітке врегулювання  правовідносин емфітевзису.

Яким чином  держава планує регулювати зе)
мельні відносини при запровадженні ринку землі?

В умовах розвинених ринкових відносин проектом
закону "Про ринок земель" передбачені наступні заходи:

1. Заборона надмірної концентрації земельних діля�
нок сільськогосподарського призначення у власності
однієї особи, що дозволить попередити монополізацію
земель як ресурсу людського та економічного розвитку
у сільській місцевості. Максимальні площі земель у

власності однієї особи дозволятимуть вести ефективне
товарне виробництво і не призводитимуть до значного
обмеження доступу інших учасників земельних відно�
син до землі як основного засобу виробництва:

Полісся � 1500 гектарів;
Лісостеп � 1750 гектарів;
Степ, Степ посушливий, Сухий степ � 2100 гектарів;
Карпатська гірська область � 900 гектарів;
Кримська гірська область � 1100 гектарів.
Максимальні площі прийняті відповідно до рекомен�

дації наукових установ Національної академії аграрних
наук України щодо оптимальних розмірів господарств.

Практика встановлення граничних розмірів сіль�
ськогосподарської земельної власності є загальноп�
рийнятною у країнах Європейського співтовариства.

2. Запровадження переважного права на придбання
земельних ділянок сільськогосподарського призначен�
ня приватної власності у разі їх продажу дозволить
створити потужний регуляторний інструмент для подо�
лання парцеляції земель як найбільш негативного нас�
лідку проведеної в Україні земельної реформи.

Так, законопроектом передбачено, що переважне
право на купівлю земельних ділянок сільськогосподар�
ського призначення мають держава, орендарі та влас�
ники суміжних земельних ділянок.

На сьогодні законопроект проходить широке обго�
ворення у всіх областях з різними верствами населення.

Лише після обговорення та врахування слушних про�
позицій до проекту Закону України "Про ринок земель"
його буде внесено на розгляд Верховної Ради України.

Чи повинні володарі будівель оформляти необ)
хідну документацію на право володіння землею?

Статтею 1 Закону України "Про державний контроль
за використанням та охороною земель" передбачено,
що будь�які дії, які свідчать про фактичне використання
земельної ділянки за відсутності відповідного рішення
органу виконавчої влади чи органу місцевого самовря�
дування про її передачу у власність або надання у ко�
ристування (оренду), або за відсутності вчиненого пра�
вочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій,
які відповідно до закону є правомірними, класифіку�
ються як самовільне зайняття земельної ділянки.

Статтею 6 вищезазначеного закону передбачено,
що до повноважень спеціального органу виконавчої
влади з питань земельних ресурсів у сфері державного
контролю за використанням та охороною земель нале�
жать, зокрема, вжиття відповідно до закону заходів що�
до повернення самовільно зайнятих земельних ділянок
їх власникам або користувачам.

Тобто, власники будівель і споруд, які використову�
ють земельні ділянки, для їх розміщення і обслуговуван�
ня, без відповідних правовстановлюючих документів
здійснили їх самовільне зайняття.

Відповідно до статті 53�1 Кодексу України про адмініс�
тративні правопорушення самовільне зайняття земельної
ділянки � тягне за собою накладення штрафу на громадян
від десяти до п'ятьдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб � від двадцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тому для оформлення правовстановлюючих докумен�
тів на земельні ділянки власників будівель і споруд можуть
притягувати до адміністративної відповідальності.

НА ДОПОМОГУ СІЛЬСЬКОМУ ГОЛОВІ

Після активних виступів фермерів в парламенті (на
парламентських слуханнях) , після чисельних виступів
представників АФЗУ перед ЗМІ щодо фермерської по�
зиції проти ринку землі. До АФЗУ напросилися заоке�
анські гості не наче б то задля обговорення міжнарод�
ного співробітництва з АФЗУ.

Гості залишили візитівки відомих (і невідомих) між�
народних фондів і установ.

Розпочалась зустріч  "про співпрацю" трохи з іншої
теми � з позиції фермерів щодо ринку землі. Після її
оголошення заокеанські гості почали спочатку м'яко
переконувати у необхідності негайного запроваджен�
ня продажу земель, як юридичним особам так і інозем�
цям, як це відбувається в цивілізованих країнах. Які
тільки аргументи не наводили гості: миттєве збагачен�

ня всіх селян, економічний прорив України, високий рі�
вень життя, дотримання принципів демократії тощо…..

До того ж запрошували АФЗУ до участі в "просвіт�
ницькій" роботі серед українського суспільства � при�
чому на оплатній основі.

Президент АФЗУ Микола Миркевич методично все
аргументував і не піддавався на  солодкі обіцянки. Піс�
ля другої години "розмови про співробітництво" дій�
шло навіть до прихованих погроз економічної ізоляції
України, позбавлення валютних кредитів міжнародни�
ми фондами і таке інше…

Аби закінчити обговорення "співробітництва" Пре�
зидент АФЗУ нагадав, що Сполучені штати проголо�
шені як держава з демократичними традиціями, де од�
на із найвищих гарантій захисту прав і свобод своїх

громадян. Протягом багатьох років демократичні цін�
ності активно пропагуються в світі. Але весь світ знає,
що зробила американська демократія з власниками
землі � корінним населенням Америки � індіанцями. Це
існування в резерваціях, безробіття, малограмотність,
алкоголізм, деградація, стрімке вимирання.  

І ми теж стоїмо на принципах першочергового за�
хисту інтересів своїх громадян. Тож подібна "співпра�
ця" нам не потрібна, вона суперечить основній меті на�
шої діяльності. АФЗУ робить усе можливе, аби не до�
пустити запровадження грабіжницького ринку землі
без створення законодавчих та економічних важелів
захисту інтересів селян.

Власна інформація.

АКТУАЛЬНО

Заокеанське "просвітництво" 
не завжди приносить користь
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Підтримка фермерських господарств 
Законом України "Про Державний бюджет України

на 2011 рік" для надання кредитів фермерським госпо�
дарствам передбачено виділення  асигнувань у розмірі
28,0 млн. гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 берез�
ня 2011 року № 282 внесено  зміни до чинного Порядку
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання підтримки фермерським госпо�
дарствам, затвердженого постановою Кабінету Мініс�
трів України від 25 серпня 2004 р. № 1102.

Цими змінами передбачено:
� збільшення  з  100,0 тис. грн до 250,0 тис. грн роз�

міру фінансової підтримки (кредитів) яка надавати�
меться фермерським господарствам;

� запровадження конкурсного відбору фермер�
ських господарств для надання їм фінансової підтрим�
ки як на поворотній, так і на безповоротній основі
шляхом створення комісії при Українському держав�
ному фонді підтримки фермерських господарств та
регіональних комісій, створених при його регіональ�
них  відділеннях.

Також, у поточному році фермерські господарства
можуть отримати на загальних підставах  державну під�
тримку за наступними бюджетними програмами, що ді�
ють в агропромисловому комплексі, а саме:

"Здійснення фінансової підтримки підприємств аг�
ропромислового комплексу через механізм здешев�
лення кредитів" ;

"Селекція в тваринництві та птахівництві на підпри�
ємствах агропромислового комплексу"; 

"Державна підтримка сільськогосподарських обслу�
говуючих кооперативів";

"Часткове відшкодування суб'єктам господарю�
вання вартості будівництва та реконструкції тварин�

ницьких ферм і комплексів та підприємств з виробниц�
тва комбікормів";

"Бюджетна тваринницька дотація та державна під�
тримка виробництва продукції рослинництва" ;

"Державна підтримка галузі тваринництва";
"Закупівля племінних нетелів та корів, вітчизняної

техніки і обладнання для агропромислового комплексу
з наступною їх реалізацією сільськогосподарськими
підприємствами на умовах фінансового лізингу".

Кошти будуть спрямовані першочергово на розви�
ток молочного та м'ясного тваринництва.

Підтримка особистих селянських господарств
У Державному бюджеті України на 2011 рік не пе�

редбачено  цільових видатків для надання підтримки
особистим селянським господарствам.

Разом з тим, вони можуть скористатися державною
підтримкою за іншими програмами,  діючими у агроп�
ромисловому комплексі країни. Зокрема, у 2011 році
Урядом запроваджено механізм  надання дотацій сіль�
ськогосподарським товаровиробникам з розрахунку на
1 кг виробленої продукції.

За бюджетною програмою КПКВК 2801540 "Дер�
жавна підтримка галузі тваринництва" вищевказаним
законом із спеціального фонду державного бюджету
передбачено 2030,0 млн. гривень. 

Постановами Кабінету Міністрів України від 2 берез�
ня 2011 року № 246 "Питання нарахування податку на
додану вартість, що сплачується до державного бюд�
жету переробними підприємствами за реалізовані ни�
ми молоко, молочну сировину та молочні продукти,
м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тва�
рин, закуплених у живій вазі, а також виплати та вико�
ристання коштів, що надійшли від його сплати" (із змі�
нами) та від 2 березня 2011 року  № 181 "Про затвер�

дження розмірів виплат для надання державної під�
тримки галузі тваринництва на 2011 року" передбачено
дотації сільськогосподарським товаровиробникам:

� за реалізоване на переробні підприємства молоко
з розрахунку:

сільськогосподарським підприємствам � 35 копі�
йок на 1 кг молока реалізованого на переробні підпри�
ємства у перерахунку на базисну жирність; 

фізичним особам (населенню) � 30 копійок на 1 кг
молока реалізованого на переробні підприємства у пе�
рерахунку на базисну жирність; 

� часткове відшкодування:
вартості закуплених племінних нетелей та корів

молочного, м'ясного та комбінованого напряму продук�
тивності;

відсоткової ставки за кредитами, залученими на
будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахів�
ничих ферм і комплексів, придбання технологічного об�
ладнання та механізмів, закупівлю тварин та птиці;

вартості будівництва та реконструкції тваринниць�
ких ферм і комплексів та підприємств з виробництва
комбікормів;

вартості придбаного обладнання та механізмів
вітчизняного виробництва для тваринництва і птахів�
ництва.

витрат фізичним особам (населенню) за закупівлю
установки індивідуального доїння за закуплену нову ус�
тановку індивідуального доїння � в межах фактичних
витрат, але не більше 5000 гривень за одиницю. Основ�
ною метою даного напряму є � підвищення якості моло�
ка, мотивація до нарощування поголів'я корів та полег�
шення фізичної праці селян. При цьому слід зазначити,
що така доплата надається фізичній особі за умови ут�
римання нею в особистому селянському господарстві
не менше трьох корів.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ТА ОСОБИСТИХ
СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У 2011 РОЦІ

Буду відвертим: явне погіршення, якщо не зубо)
жіння життя міського та сільського простолюддя,
дрібних підприємців, землевласників, навіть при)
ватних власників та фермерів середньої руки не
обійшло стороною Білоцерківський район з його
центром ) 200)тисячною по кількості населення Бі)
лою Церквою  ) віковічним містом над Россю.

) Лихі часи повертаються, чи що? ) німо дивую)
чись розводять руками мої співрозмовники, ветера)
ни війни і праці, сиві мов лунь від пережитого та пе)
ребаченого білоцерківчани Петро Павлович Яворев)
ський та Федір Тарасович Падалко. ) Це ж тоді всяка
всячина в магазинах, особливо в містах лежала.
Ринки сільгосппродукцією завалені були. А тільки
купити оте все грошей не було. Як зараз…

Дідусі ідуть із напівпустими торбами з ринку. Я )
на ринок. Таких, крупних, діючих щоденно, крім сані)
тарного понеділка, у Білій Церкві три. Однак, най)
більшою популярністю у жителів міста та району все
ж користується так званий "критий", про який і пове)
ду подальшу розповідь. 

� Наш, "критий", � розповідає мені, люб'язно знайом�
лячи зі своїм чималеньким "господарством" завідуючий
ринку Вадим Миколайович Гальченко, � має певну пере�
вагу навіть перед так званим "центральним базаром"
тим, що активно діє майже всенький світловий день. (На
двох інших буває достатньо людно лише з ранку до пів�
дня. Прим. Авт.). До ринку зручний під'їзд і підвіз будь�я�
кої сільгосппродукції. До того ж, що важливо, і продавці з
пропонованим товаром, і покупці у нас надійно захищені
від будь�яких примх погоди будь�якої пори року. Ось,
наприклад, нині на вулиці майже літня спека, а у торгово�
му павільйоні � приємна прохолода…

Торговий павільйон "критого" багато у чому (навіть по
площі…) нагадує павільйон столичного Житнього ринку,
такий же двоповерховий. Однак, наскільки здалось мені �
навіть світліший, просторіший. Фермерам та приватним
землевласникам тут дійсно є де "розгорнутися". Окремо
� ряди для продажу м'яса. Окремо для молочної продук�
ції, меду, яєць, овочів та зелені. Кидаються у очі стериль�
на чистота (це вам не дикі тротуарні "базарчики" на зра�
зок деяких київських, із роями зелених мух! Прим. Авт.) та
привітливість продавців, готових і обслужити кожного по�
купця по вищому класу і… зробити розумну скидку на
пропонований продукт.

� Почім такий красивий домашній сир? � цікавлюсь у
однієї з селянок із молочного ряду.

� Він не тільки красивий, а й смачний! � усміхається Га�
лина Михайлівна. � Ось, спробуйте, � подає на серветоч�
ці шмат грамів на 50, � вам треба жирного чи знежирено�
го? Прошу 27 за кіло, поступлюся за 25, з вас, як з літньої
людини… 22 гривні за кіло і по руках, згодні? Знежирений
взагалі по 20 віддам…

Знайомлюсь дещо ближче. Галина Михайлівна та  її
чоловік Петро Петрович Федосенки приїхали на ринок з
села Чупири Білоцерківського району. Пенсіонери нині
надіються не стільки на мінімальну пенсію (дарма, що у
поті чола пропрацювали по 40 років тваринниками!),
скільки на власне селянське господарство. Мають  2 ви�
сокоудійні корови, наступного літа поповнять "стадо"
двома "первачками". На "критому" ринку вони продавці
постійні, але пропонують вироблені власними руками
сир, сметану та масло двічі на тиждень: невеликі поки�що
"сировинні можливості".

� А чому ж із заготівельниками товаришувати не хо�
чете? 

� Та хай їм грець! Кланятись їм та нести на здачу по
1,8 гривні за літр молока у якого жирність 3,8, а буває й
більше?!

� І я не хочу із заготівельниками мати ніякої справи! �
втручається у бесіду їхня сусідка по торговому ряду, Та�
мара Єгорівна Христич з села Березянка Руженського ра�
йону Житомирської області. � У Білу Церкву, саме на
"критий" ринок тричі на тиждень їжджу, пропоную людям
вироблене у власному господарстві (сім'я Христич утри�
мує 5 корів.). Тримаю ціну таку, щоб і люди були задово�
лені, і мені якась копійчина була. За тридев'ять земель
доводиться від отої закупівельної несправедливості їзди�
ти (у Березянці молоко приймається взагалі по 1,7 гривні
за літр), але отим здирникам ні я, ні мої одновуличники
коритись не будемо. Купіть у мене молочко. Смачне, жир�
не, вранішнє! Прошу 6 гривень за літр, поступлюсь за 5!..

Наскільки широкий вибір молочної продукції, настіль�
ки різноманітний м'ясної. Ціни, особливо на свинину, не
те що доступні � низькі. 

� Можливо, � цікавлюсь у жартівливих продавців, жите�
лів села Трушки Білоцерківського району Миколи Цимба�
ла та його кума Семена, � було б за краще трохи зачекати,
не поспішати різати поросят? Диви, ближче до осені…

� Ближче до осені з нинішньою політикою з нас бу�
дуть… штани спадати, а з наших жінок спідниці, якщо са�
мі про себе не подбаємо. От і вивезли на продаж те, що

виростили.� відповідає Микола. Мені он треба на будинку
дах перекрити, кум на осінь гроші копить, щоби донька на
платне навчання поступила після школи…

� До речі, � вставляє слово в бесіду їхня симпатична
сусідка Ніна з села Яблунівка, � щоб продати вирощене в
господарстві м'ясо, аби мати за ці гроші на хліб та одежи�
ну, нам довелося у своєрідній черзі цілий місяць чекати.
Думаєте тут все нашвидку? Заманулося � зарізав порося
та й бігом на ринок? 

� І скільки ж за таке підрум'янене сальце просите?
� Товще � по 25, тонше � по 20. М'яке, мов масло! Бе�

ріть два кіло � по 18 гривень за кіло поступлюся. Гроші на
лікування хворої матері потрібні!

…Багатьох селян, як я зрозумів з подальших бесід,
привели торгувати на ринок реалії нинішнього нелегкого
життя. От, якось кинулась у очі, вразила апетитною яск�
равістю, уміло підготовлена до продажу свіжа зелень, яку
пропонувала покупцям селянка з Володарського району
Наталія Василівна Половинча.  Люди купували цибулю на
перо, кріп, петрушку, салат, редиску  їз задоволенням,
час від часу біля продавчині навіть невеличка черга виши�
ковувалась. Розговорилися.

� Весь вік я працювала продавцем, в основному на хлі�
бо�булочних виробах, � розповідає свою історію Наталка.
� Та от сталося так, що перед пенсією стала ще й безро�
бітною. Якийся рік залишився, якщо, звичайно, Тігіпко з
Азаровим не продовжать мої строки чекання на державну

БІЛОЦЕРКІВСКИЙ СІЛЬГОСПРИНОК:
ПРИДБАТИ МОЖНА ВСЕ, БУЛИ Б ЛИШ ГРОШІ!

Продовження читайте на сторінці 16

Від заморських бананів � до рідної картопельки
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Ціллю компанії є надання можливості Споживачу вживати без�
печний, здоровий продукт, з використанням  нових сортів,   які,
завдяки  стійкості до хвороб, потребують менше обприскувань за�
собами захисту Це, в свою чергу, є запорукою накопичення мен�
шої кількості шкідливих речовин  у плодах. Використовуючи нові
сорти, виробники можуть знизити витрати , що  зробить їхню спра�
ву  успішнішою та підвищить рентабельність. Також, це дозволить
скоротити забруднення сільськогосподарських  земель засобами
захисту. В таких умовах можливе  сприятливе для навколишнього
середовища, екологічно чисте виробництво. В даний час плодо�
розсадник, який володіє виключними ліцензійними правами,  вже
розпочав  процес розмноження п'яти (5) нових, стійких до хвороб
сортів. На території України вже закладено кілька сотень гектарів
таких сортів, серед них є як столові, так і технічні сорти. 

Так як материнська фірма плодорозсадника "Голланд Плант Ук�
раїна" знаходиться в Угорщині, потік та обмін інформацією відбува�
ється набагато швидше і триває підтримування зв'язку з передови�
ми Європейськими науково�дослідними інститутами та власниками
сортів. Ексклюзивне ліцензійне право на поширення  сортів на тери�
торії України материнська фірма придбала у 2009�2010 роках.  

Поряд з стійкістю до хвороб, цим сортам характерні такі ознаки
як привабливий зовнішній вигляд, можливість тривалого зберіган�
ня, і  найголовніше, смак. Всі ці властивості можуть спокійно позма�
гатись  з будь�яким з сортів, який наразі  вирощують. 

Вибору сортів паралельно з оцінюваннями зовнішнього вигля�
ду передували постійні дегустаційні проби, які проводились понад
2 роки. З понад 65�70 сортів ми обрали 8, які виявились найкращи�
ми з точки зору стійкості до хвороб та смакових якостей.  Так най�
кращими виявились сорти Луна, Сіріус, Оріон, Розела, Ред Топаз,
Ренора, Рекарда, та Реколор.

Нові сорти були внесені в реєстр країн ЄС у 2005�2009 роках, піс�
ля 15�20 річної дослідницької роботи. На основі досвіду іноземних на�
уково�дослідних центрів  ці сорти могли б певною мірою вплинути на
плодівництво України. Вперше новинки були представлені та оцінені
на Україні в грудні 2010 року на презентації�дегустації, яка була орга�
нізована в м.Ужгороді, де пройшла дегустація цих 5 нових сортів.

Серед новинок, сорти Луна, Оріон та Сіріус  жовтого кольору, а
Розела та Ред Топаз , а також Ренора, Рекарда, Реколор � червоного.
Всі вісім сортів стійкі проти парші, на додачу ще й мають привабли�
вий зовнішній вигляд, а також відмінний смак і добре зберігаються. 

На дегустації присутні виробники отримали анкету оцінювання,
яка була складена на основі 8 ознак. Всі 8 найважливіших ознак
(напр.: гармонійне поєднання вмісту цукру та кислоти, колір м'якоті,
щільність м'якоті) оцінювали по 10 бальній системі. Виробники не
знали, плід якого сорту оцінюють. (Під час оцінювання, назви плодів
сортів були засекречені). Разом з 5 новими сортами для порівняння
використовувались сорти Голден та Айдаред.  Узагальнені резуль�
тати оцінювання показані на графіку №1.  У процесі оцінювання вик�
лючно гармонійного співвідношення вмісту цукор�кислота,  порядок
складався таким чином, як показано на графіку № 2. 

Сортова інновація в сфері
вирощування яблук на Україні

ДП "Голланд Плант Україна" 0 плодорозсадник, який вже тривалий час успішно  працює на Закарпатті. Його головна ціль
полягає у  підвищенні обсягів вирощування яблук на Україні за допомогою введення  НОВИХ, стійких до хвороб сортів яблук. 

Сорти, придатні для свіжого споживання

Сорти, придатні для переробки (технічні) 

1. графік.  Узагальнені результати сенсорного аналізу нових 
сортів та контрольних сортів   

2. графік. Оцінювання нових та контрольних  сортів на основі
результату гармонійне співвідношення  цукор � кислота 

Наразі триває процес реєстрації цих сортів та внесення їх в Ре�
єстр України. Сподіваємось, що процес реєстрації закінчиться вже
до кінця року. Частину сортів ми бажаємо реалізовувати в рамках
клубної системи,  що дасть змогу забезпечити стабільні продажі та
сталий  розвиток, подібно до західно�європейських досвідів.  

Наступною ціллю, яку поставила перед собою фірма,
є популяризація  органічного сільського господарства в

Угорщині та Україні, так як це є також запорукою стабільного розвитку сфери вирощування яблук. 
Звертайтесь до нас, якщо Вас зацікавила вище наведена інформація. Наші колеги нададуть де)

тальну інформацію та запропонують Вам індивідуальні рішення.  

ДП "Голланд Плант" Україна", 89420, Закарпатська обл., Ужгородський р�н, с.Тарнівці, вул. Концівська, 17. 
Сентпетері Берталан  директор � моб.: 050 4384237,   Сечі Саболч комерційний директор � моб.: 050 3726133
Попович Ігор менеджер з продажу  � моб.: 050 372 8550    office.hpu@swi.net.ua, www.uzhgorodrozsadnik.uz.ua

Нові, стійкі до хвороб, десертні сорти яблук
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Добриво Мочевин  К не має нічого спільного з традиційними доб)
ривами: карбамід, аміачна селітра, кристалон, реаком, росконцен)
трат та іншими. По дії відрізняється від них як фосфор від азоту.

Не вірите? Перевірте!!
Та на сьогодні сільгоспвиробнику треба на своєму полі на своїй культурі, впев�

нитись � що кращого кредитного банку ніж добриво "Мочевин  К" не має і не буде �
коли на вкладену гривню за півроку отримуєш прибуток від 10 гривень (на ячмені)
до 1000 гривень (томати, горох, картопля) � що підтверджено економічними виклад�
ками в звітах науково � дослідних установ, та господарств, які є на сайті НВО.

Перше ніж рекомендувати добриво Мочевин К сільгоспвиробнику науковими
працівниками НВО "Агронауковець" проведено за 10 років більш ніж три тисячі по�
льових досліджень, майже на всіх культурах, в рендомизованих дослідах, а в роз�
робці добрива приймало три доктора різних спеціальностей  та один кандидат на�
ук (в співавторстві), які вклали в нього кращі досягнення. Тому підробити  Моче�
вин К "експромтом"  � неможливо.

Основні властивості добрив класу Мочевин К це:
1. Системність, тобто в бакових сумішах з іншими добривами: карбамід, суль�

фат амонію, Реаком, Гумат, Гумісол, Хломоквид, Сизам, Альфа  � Гроу, Кристалон,
Нурел � Д та інш., з гербіцидами, фунгіцидами, піретроїдами проводить їх з собою
та покращує їх дію вдвічі і вже через 2�3 години після внесення (до дощу) вони
працюють в клітинах рослин;

2. Один літр добрива Мочевин  К за рахунок активізації фотосинтезу дає рос�
линам з повітря 15�20 кг чистого азоту, що прирівнюється до 100�150 кг фізичної
ваги аміачної селітри.

3. Супутні властивості добрив: К1 � коренеутворення; К 2 � зменшує потребу
рослин в волозі вдвічі, значно підвищуючи стійкість до засухи та запалу, потовщує
стебла за рахунок  блокади гормонів росту та ріст регуляторів, утворює додаткові
пагони, сприяє прискоренню дозрівання; К6 � на репродукцію підвищує якість на�
сіння, прискорює появу сходів. При відсутності вологи зберігає насіння в ґрунті від
хвороб та висихання.

Нажаль,  омрачнює те, що поступають сигнали від фермерів з Дніпропетров�
ської, Запоріжської та Одеської областей на підробку добрива Мочевин К.

Для фальсифікаторів повідомляємо, що НВО "Агронауковець" має ексклюзивне
право на виробництво та продаж добрива з торговою маркою "Мочевин К". За не�
санкційне використання цієї торгової марки фальсифікатор понесе відповідаль�
ність згідно ст. 229 Кримінального Кодексу України. Головне, що від фальсифікації
збиток несе фермерське господарство з�за недобору врожаю та додатковий за�
хист рослин. Тому прохання до тих, хто отримував фальсифікат в п'ятилітрових
квадратних фляжках (НВО виробляє добриво тільки в овальних фляжках) повідо�
мити про це за адресою : 73026 м. Херсон, а/я 69. 

До відома:
1. ООО "Захист Агро" м. Одеса виробляє розчин  під торговою маркою "Добрий

хозяїн" в склад якого вводиться процент добрива Мочевин  К (готовий розчин для
присадибних ділянок). 

2. Для захисту від фальсифікату, починаючи з партії №2, на етикетці введено
спеціальний знак на зворотній стороні.

Державою високо оцінена виробнича та творча діяльність
НВО "Агронауковець") колектив якого нагороджено Національ)
ним сертифікатом "Лідер галузі":

Мочевин К 0 вражаюча ефективність

"Разом з сусідом посіяв в один день  той же сорт пшениці. Я весною
вніс селітру � він  ні. Та радувався своїй красі я не довго. 5 травня 2011
року колега підкормив свою пшеницю по листу добривом Мочевин К і за
неділю вона стала краща за мою."

Апостолово, тел.: 096 424 69 64

"Наконец то я убедился в полезноси удобрения "Мочевин  К". Три года
я работаю главным бухгалтером НВО "Агронауковець" и никто из тех, кто
брал удобрения п'ять лет назад и позже не отказывается от него �
покупает ежегодно".

В.И. Захаров, тел.: 097 396 28 81

м. Миколаїв � тел.: (0512) 58�17�52 �маг. "Ніса"
смт Снігурівка � тел.: (096) 429�58�97 � Ігор Вікторович
м. Херсон � тел.: (0552) 49�32�09 � маг. "Зелений Дім" 
(050) 6954248 � Олексій Григорович, 
(067) 209�39�78 � Володимир Борисович

смт Новотроїцьке � тел.: (050) 177�85�48 � маг. "Насіння"
м. Каховка � тел.: (050) 494�08�60 � Тетяна Петрівна
м. Харків � тел.: (050) 635�11�96 � Максим Миколлайович
(050) 300�63�90 � TOB "Юнітек"
(050) 973�68�32 � Вадим Олександрович
м. Запоріжжя � тел.: (050) 486�10�16 � Олександр Юхимович
м. Мелітополь � тел.: (098) 493�89�58 � Сердюк Наталія
м. Кіровоград � тел.: (098)432�81�35 � Борис Васильович
м. Одеса � тел.: (067)484�03�72 � "Захист Агро";
(095) 279�59�83 Михайло Михайлович

м. Дніпропетровськ � тел.: (067) 560�64�03 ФГ "Олександр";
(067) 565�89�49 ЗАО "Сплав"
м. Полтава � тел.: (050) 613�69�18 � Володимир Сергійович

м. Луганськ � тел.: (064) 242�03�93 � Володимир Григорович
м. Старобільськ � тел.: (066) 935�17�26 � Микола Кирилович 
м. Сімферополь � тел.: (050) 666�08�98 � "Універсал Агрозахиит"
м. Київ � тел.: (050) 526�36�93 � Василь Андрійович �
м. Львів � тел.: (067) 308�31�04 � Маркевич Роман
м. Суми � тел.: (050) 279�15�13 � Віктор Ананійович
м. Нікополь � тел.: (095) 017�22�76 � Сергій Євгенович 
м. Тернопіль � тел.: (068) 105�35�75 � Віталій
м. Токмак � тел.: (050) 484�38�87 � Анатолій Федорович
м. Біла Церква � тел.: (050) 410�52�54 � "Хімгрупа"
м. Генічеськ � тел.: (067) 552�81�78 � Володимир
м. Донецьк � тел.: (095) 229�94�50 � Ульченко
м. Черкаси � тел.: (067) 473�16�93 � "Добриня Arpo"
м. Вінниця � тел.: (0432) 53�50�37 � Ігор Петрович
м. Умань � тел.: (097) 467�83�19 � "Фенікс�М"
м. Кривий Ріг � тел.: (0564) 40�16�63
м. Рівне � тел.: (098) 430�49�70 ПП Врублевський
м. Чернівці � тел.: (067) 496�38�80 ПП Маркевич

Отримати консультацію та замовити препарати Мочевин К, можна
у регіональних дилерів НВО "Агронауковець":
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Начиная  с  самых  первых  шагов  на  пути  возделывания
сельскохозяйст�венных  культур,  человек  стремился  обеспе�
чить  их  самую  высокую  урожай�ность  путем  отбора  самых
продуктивных  культур,  удобрения  почв,  полива  и. т. д.,  то
есть  создавал  всё  более  и  более  совершенные  аграрные
технологии.  Па�раллельно  с  развитием  этих технологий  для
их  обоснования  и  применения  раз�вивалась  аграрная  нау�
ка �  в  широком  смысле  наука  о  жизни  �  биология.   Но  се�
годня  в  начале  21�го  века  общепринятые  технологии  воз�
делывания  сельско�хозяйственных  культур  не  могут  обеспе�
чить  стабильно�высокие  урожаи.  Ам�плитуда колебаний  уро�
жайности  пшеницы, подсолнечника, сахарной  свеклы  и.т.д.
по  годам  доходит  до  50�70%. При  этом  всегда  ссылаются
на  благоприят�ные  (в  урожайный  год)  и, чаще, на  неблагоп�
риятные  (в  неурожайный  год)  по�годные  условия:  то  ли  за�
суха  или  дожди,  то  ли  град  или  заморозки.

В последние десятилетия, исчерпав возможность интен�
сивного внесения ор�ганических и минеральных удобрений,
аграрная наука пошла по пути создания ре�гуляторов роста и
развития растений, способствующих усиленной переработке и
ус�воению питательных веществ из почвы и удобрений. Таким
направлением, заимст�вованным из медицинской практики,
является создание  и практическое применение регуляторных
пептидов � фрагментов белка с целью коррекции и регуляции
нару�шенного обмена веществ. 

Пептид любой природы, будучи переведен в окисленное
состояние, проявляет регуляторные свойства путем присое�
динения к ферментам, осуществляющих обмен веществ меж�
ду клеткой и окружающей средой. Наличие в регуляторном
пептиде большого запаса биоэнергии приводит к увеличению
биокаталитической активности данных ферментов и, соот�
ветственно, к резкому увеличению объемной скорости фото�
синтеза, в результате чего прирост массы белка, углеводов и
других биопро�дуктов по сравнению с контролем (без обра�
ботки растений и семян) происходит в 1,5 � 2 раза быстрее,
что означает одновременно увеличение урожайности в этом
же пределе. Именно по такому принципу Научно � производс�
твенной фирмой "Мед�биоком, ЛТД" под руководством про�
фессора Шитова Г.Г. создан новый стимулятор роста и раз�
вития растений � БИОГЛОБИН, который является на сегод�
няшний день самым уникальным по своему составу и близос�
ти к естественной природе. 

Так, например, при трехкратной обработке винограда по
листве в периоды � перед цветением и после цветения, а также

во время появления маленьких горошин завязавшихся ягод,
урожайность увеличивается более чем в 4 раза, так как при об�
работке винограда в период цветения достигается почти 100 %
эффект опыления, в результате чего количество ягод в каждой
грозди увеличивается в 1,5 � 2 раза при одновременном увели�
чении массы каждой ягоды. Аналогичный эффект достигается
на других плодовоягодных культурах. При обработке клубники
сбор урожая начи�нается на 10 � 12 дней раньше, чем без при�
менения Биоглобина. В  клубнике  (зем�лянике) главная обра�
ботка  �  в начале или в  конце  цветения,  как  только  появля�ют�
ся  завязывающиеся  ягоды.  Эта  обработка  даёт  значитель�
ное  увеличение  ве�личины  плодов,  а,  в  конечном  счёте,  зна�
чительное  увеличение  урожая. Так многие хозяйства за сезон
май � сентябрь собирают 2 � 3 урожая клубники. При этом ос�
новным достоинством применения препарата является получе�
ние экологически чистой продукции. Испытания на картофеле,
капусте и до овощных культурах,  про�ведённые  Харьковским
институтом  овощеводства  и  бахчеводства  УААН,  пока�зали
повышение  урожайности  80�100%  с  гектара. Именно поэтому
большинство крупных тепличных комбинатов Украины очень
активно применяют Биоглобин не только летом, но и в течение
всего года, получая большой урожай экологически чистой
овощной продукции. Так на  Харьковской  овощной  фабрике
произвели  обработку  раствором  "Биоглобина"  семян  теплич�
ных  огурцов  перед  посадкой  в  теплице.  Вторая  обработка
была  проведена  во  время  цветения.  С  каждого  квадратного
метра  было  собрано  на  2  кг  огурцов  больше,  чем  на  кон�
троле.  С  6  гектаров  теплиц  собрали  дополнительно  120  тонн
огурцов при  расходе  "Био�глобина"  1  литр  на  гектар.

Препарат под названием "Биоглобин для растениеводс�
тва", получаемый из тканей плаценты с/х животных, внесен в
Государственный реестр Украины в каче�стве регулятора рос�
та и развития растений (Свидетельство о госрегистрации № А
01689, А 02194) и производится НПФ "Медбиоком, ЛТД" по
лицензии Минпромпо�литики Украины № 188975 от
14.02.2007г и по ТУ У 24. 2 � 31644253 � 002: 2006.

"Биоглобин"  производится  в  виде  суспензии  белого
или  жёлто�зелёного  цвета,  с  осадком,  образующимся  в
процессе  её  хранения.  Он  обычно  расфасо�ван  во  флако�
ны объёмом  50, 1000 или 5000 мл.  Перед  применением  эта
суспен�зия  разводится  в  воде  в  соотношении  1�2  (3)  чай�
ных  ложки  5�10 (15) мл  на  10 л воды  (ведро)  или  5�10  ка�
пель  на  1  литр, или  2�5  капли  на  стакан  воды. 

После  приготовления  раствора  в  нём  можно  замачи�

вать  или  опрыскивать  семена  и клубни  перед  проращива�
нием  и  посадкой;  или  опрыскивать  этим  рас�твором  рас�
тения  во  время  вегетации  в  любой  фазе  их  развития  по
листве  (внекорневая  подкормка)  из  расчёта  �  10 л  раство�
ра  на  1  сотку. Рекомендуется применять  "Биоглобин"  сра�
зу  после приготовления. Урожайность овощных и бахчевых
культур при трехкратной обработке увеличивается в 1,5 � 2
раза в зависи�мости от уровня агрофона.

На зерновых и масличных культурах в промышленных  мас�
штабах  расход  "Биоглобина"  составляет  0,5 � 1  литр  на  1
гектар  за  одну  обработку.  В  конеч�ном  счёте,  всё  зависит
от  поверхности  листвы  вегетирующего  растения  на  данном
участке.  Чем  больше  поверхность,  тем  больше  расход  "Би�
оглобина".  Например,  однократная  обработка  "Биоглоби�
ном"  пшеницы  во  время  молочно�восковой  спелости,  когда
поверхность  листьев  растения  минимальна,  с  нормой  обра�
ботки  0,1  литра  на  гектар  (100  мл)  дает  прибавку  урожай�
ности  по  сравне�нию  с  контролем  3 � 5  центнера  на  гектар.

В  2008  году  Харьковский  институт  растениеводства
им.  В.Я. Юрьева  УААН  проводил  испытания  "Биоглобина"
на  озимой  пшенице  (сорт  Астет)  и  озимом  рапсе  (гиб�
рид  Джеспер).

Обработка  посевов  пшеницы  на  фоне  30 т/га  перегноя
+  N60P60K60 c  нормой  обработки  "Биоглобином"  1  л/га  да�
ла  прибавку  урожайности:  обработка  во  время  цветения  �
12,8 ц/га;  во  время  МВС  (молочно�восковой  спелости)  �
5,6 ц/га.  Обработка  посевов  пшеницы  во  время  цветения  +
МВС  с  нормой  расхо�да  "Биоглобина"  0,5  л/га  дало  прибав�
ку  урожайности  14,5 ц/га;  а  обработка  посевов  пшеницы
также  во  время  цветения  +  МВС,  но  с  нормой  расхода  "Би�
оглобина"  1  л/га  дало  прибавку  урожайности  �  17,6 ц/га!    

Обработка  посевов  озимого  рапса  в  фазе  начала  на�
лива  зерна   препаратом  "Биоглобин"  с  нормой  расхода  1
л/га  на  фоне  (без  удобрений)  дал  прибавку  урожайности
14 ц/га  или  1,4 т/га!   

Такие  результаты  говорят  об  исключительной  эффек�
тивности  применения  "Биоглобина"  на посевах  зерновых  и
масличных  культур.

Контактные телефоны:

НПФ "Медбиоком, ЛТД", 
61052, г. Харьков, ул. Дмитриевская,4/5.
тел.(057)758)60)07; 8 (067) 712 ) 24 ) 05. 

БИОГЛОБИН � НОВЕЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
В ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ С/Х КУЛЬТУР

Протягом 16�ти років, підприємство "Лаврін" ви�
пускає обладнання з переробки с/г продукції для ма�
лих та середніх фермерських господарств. 

Обладнання, яке ми виготовляємо, вигідно від�
різняється від інших простотою в обслуговуванні,
невеликою вагою та розмірами при високій продук�
тивності.

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

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

МАСЛОПРЕСИ ШНЕКОВІ ПОДВІЙНОГО ВІДЖИМУ

М а с л о п р е с а м и
ММШ)130, ММШ)220,
ММШ)450 продуктив�
ністю 130, 220 і 450
кг/годину методом од�
нократного пресування
без попередньої обробки
сировини, можливо ви�
робляти олію з насіння:
соняшника, сої, рапсу,
гірчиці, льону та інших
культур, що містять олію.
За допомогою пресу га�
рантована можливість
одержати олію вищого

ґатунку (нерафіновану). Технологічний процес дозволяє
зберігати всі корисні речовини (білки, вітаміни, кароти�
ноїди, полінасичені жирові кислоти та інші) в кінцевому
продукті. Споживна потужність цих масло пресів стано�
вить: 7,5; 11; 22 кВт. Вага від 280 кг до 1000 кг.

Слід відмітити, маслопрес шнековий ММШ)220
продуктивністю 220 кг соняшника на годину. В ньому
використано потрійний віджим, підігрів сировини перед
подачею на масло прес. Підігрів масло пресу здійсню�
ється за рахунок тенів та автоматичного контролю тем�
ператури, що дозволяє підняти відсоток віджиму олії,

зменшить наявність в ній механічних домішок та пони�
зити остатню маслянистість макухи до 11)14% від її ва�
ги. Рекомендований для роботи без використання екс�
пеллера при нормальній вологості сировини 6,5)7%.

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

ЛІНІЇ ФІЛЬТРАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

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

Фільтрувальні лінії
продуктивністю 700 та
1000 л/годину ком�
плектуються автомати�

кою, яка стежить за поданням тиску фільтруючої олії.

ЕКСТРУДЕРИ ЗЕРНОВІ

Екструдери зернові
ЕКЗ)95; ЕКЗ)170; ЕКЗ)
350 призначенні для ви�
готовлення кормів мето�
дом екструзіонної об�
робки фуражного зерна
(пшениця, жито, ячмінь,
кукурудза, горох та соя).
Екструдери виробляють�
ся в трьох виконаннях:
95; 170; 350 кг/годину.

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

Характеристика екструдера:

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

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

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

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

Використання екструдата гороху, кукурудзи, ячме�
ню, пшениці у годуванні худоби дозволяє:

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

� інтенсифікувати середньодобовий приріст ваги
свиней на 15,7)27%, скоротити витрати кормів (у то�
му числі дефіцитних кормів тваринного походження).

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

Екструдер встанов�
люється на будь�який
рівній підлозі, навіть без
наявності фундаменту.
Він позбавлений зов�
нішніх нагрівачів. За 5
хвилин після початку
роботи ви отримаєте
готовий продукт найви�

щої якості, причому зерно не потребує попереднього
запарювання. 

ОБРУШКА НАСІННЯ СОНЯШНИКА

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

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

796)65)59; 788)42)99

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

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

ЛФ)6

ММШ)220

ЕКЗ)95

ЕКЗ)350
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Кожний селянин погодиться з думкою, що у веденні фермерського
господарства сьогодні важко обійтися без точного обліку (а значить,
зважування) того що вивозиться в поле і того, що збирається з нього до
комори. Тож пропонуємо три варіанти вирішення цієї проблеми:

Варіант 1�й:

БУДУЙМО АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ РАЗОМ!
Центр сервісного обслуговування "НОВА ЕРА" надає фермерам України реаль�

ну можливість здешевити мінімум на 40% ціну на нові сучасні автомобільні ваги.
Мова йде про використання нових технологій � будівництво ваг незвичним спосо�
бом � не з металевою, а з бетонною вантажоприйомною платформою.

За своєю якістю вона має ряд переваг порівняно з металевою платформою, яка ос�
таннім часом дуже подорожчала, і в більшості випадків надійніша та довговічніша за неї.

Переваги бетонної платформи:
� Фермер самостійно, за нашими кресленнями, може виконати ряд робіт, таких

як армування, заливання бетоном, будівництво фундаменту, в період між посівни�
ми роботами та збором урожаю, використавши залишки своїх будівельних матері�
алів, арматури,  залізобетонних плит тощо.

� Вона легко вмонтовується в рельєф місцевості.
� На відміну від зварної металевої платформи, бетонна менше  накопичує внут�

рішніх напруг, які виникають при наїзді навантаженого автомобіля і не вимагає по�
точних, щорічних ремонтів та захисту від іржі.

� Бетонна платформа менше вражається блискавкою.
� Якщо стандартна металева платформа має ширину наїзду автомобіля (базу

колії) до 3,0 метрів, то ширина бетонної складає 3,5 метри, що значно  полегшує
заїзд автомобіля. А якщо її зробити якісно, "як для  себе", то вона може служити
більше 40 років.

Орієнтовна ціна комплекту вагового обладнання на 60 т разом з нашими
спеціальними роботами для Фермера буде складати:

� 16�ти метрового комплекту � 79 200 гривень
� 18�ти метрового комплекту � 83 600 гривень

Варіант 2�й, традиційний:

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕХАНІЧНИХ ВАГ в електронні
При виїзді наших спеціалістів для обстеження механічних ваг разом із Замов�

ником ми підбираємо оптимальний варіант реконструкції. 
Орієнтовна ціна модернізації 12 � метрової платформи може бути від

25 000 гривень до 120 000 гривень з повною заміною платформи і продов�
женням її до 18 метрів.

Варіант 3�й:

"МЕРСЕДЕС"!
Для тих Фермерів, які хочуть мати зразкові ваги європейського рівня пропону�

ємо нову заводську модель автомобільних ваг фірми ЕСІТ HI � S "ФЕРМЕР", яка
вважається одним із найкращих рішень в Європі та виготовляється на спеціально
збудованій фабриці в м. Стамбул.

HI � S "ФЕРМЕР" � це:
� Серійний промисловий виріб із посилених металевих модулів розміром 1,5

метри на 6,0 метрів, що легко збираються.
� Естакадне виконання. Платформу від рівня дороги можна підняти на 35�

45 сантиметрів. Легко вбудовується і в ямковий, поглиблений варіант. Не ви�
магає накриття. В залежності від геології грунту, підбирається фундамент,
який вимагається.

� Можлива швидка установка ваг на фундамент, який є в наявності чи аеро�
дромні бетонні плити.

З комп'ютерним терміналом і роботами по пуску�наладці коштують
195 000 гривень. Із звичайним вагопроцесором моделі ART вартість �
192 000 гривні.

Якість монтажу та 
післягарантійний сервіс гарантуємо!

Звертайтеся в Центр сервісного обслуговування

"НОВА ЕРА": 

тел/факс: (044) 239)25)39,

моб. тел.: (050) 386 59 77

E)mail: evp10@novaera.com.uа

Детальна інформація: 

http:// www.novaera.com.ua 
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Название продукта:
минеральное микроудобрение "Сизам".

Производитель: 
ЧП "Сервисагротрейд" г. Херсон. 

Продукт зарегистрирован в Украине:
�свидетельство серия "Б" №10984, от 20.02.08 года о государственной

регистрации препарата "Сизам" Министерством охраны окружающей при�
родной среды Украины;

�заключение № 05.03.02�07/44334 от 16.07.08 года государственной са�
нитарно�эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины производство ми�
неральных микроудобрений в Украине;               

�свидетельство № 21/10�652 от 08.04.2010 года о государственной регис�
трации и включении в список "Перечень пестицидов и агрохимикатов, разре�
шенных к применению в Украине 2010�2011г.г." Министерством охраны ок�
ружающей природной среды Украины;

�протокол измерений № 4766 от 14.12.09 года по содержанию радионук�
лидов препарат минеральные микроудобрения "Сизам" соответствует тре�
бованиям "Норм радиационной безопасности Украины";

Предприятие "Сервисагротрейд": 
� сертифицировано по системе управления качества ISO  9001:2008 (qua�

lity  management system), что является официальным подтверждением  соот�
ветствия международным нормам и стандартам;

� май 2010 года получен сертификат качества Швейцарского Института
стандартов качества "SIQS"  "…продукция/услуги предприятия отличаются
высоким качеством, конкурентоспособностью  и рекомендуются междуна�
родными экспертами к экспортированию на мировой рынок";

� в октябре 2010 года участники саммита лидеров "Большая Европа",
предприятие сертифицировано по системе International award "European
Quality" соответствие продукции и услуг европейским стандартам (г. Оксфорд,
Великобритания);

� ноябрь 2010 года  получен сертификат  ISO 14001: 2004 по экологическо�
му менеджменту предприятия.

Продукт апробирован:
� во всех климатических зонах Украины, Краснодарского края России, рес�

публики Адыгея, Казахстане, Египте, ОАЭ, в странах Западной Европы. 

Основные характеристики:
� абсолютно экологически  чистый продукт;
� оказывает влияние  на санацию почв, возрождая ее плодородие;
� технологичен и одновременно высокоэффективен;
� классифицируется как ресурсо� и влагосберегающая технология.

Применение технологии минеральное 
микроудобрение "Сизам": 
Минеральное микроудобрение "Сизам" является комплексом солей макро и

микроэлементов. Набор солей подобран так, чтобы он мог стимулировать работу
грибов�эндофитов в прикорневой зоне или непосредственно в самом растении,
что приводит к гармонизации процессов роста и развития растения в целом.� По�
вышается полевая всхожесть семян и энергия их прорастания;� формируется
мощная корневая система, которая охватывает больший объем грунта, что позво�

ляет растению лучше использовать грунтовое плодородие и влагу;� усиливается
кущение и формируется больше продуктивных стеблей, возрастает количество
зерен в колосе;� раскрывается потенциал собственной иммунной системы расте�
ний;� характеризуется антистрессовой активностью � растение лучше переносить
низкие температуры, засуху и другие неблагоприятные условия, т.е. значительно
снижаются риски вымерзания и высыхания посевов;� повышается  сопротивляе�
мость болезням и вредителям;� хорошо совместим с протравителями, при этом
значительно повышает их эффективность;� снижение в два раза норм внесения
макроудобрения � NPK;� снижение на 30% норм по СЗР;� уменьшение норм высе�
ва семян на 10�15%;� уменьшение затрат на операции по внесению макроудобре�
ний и СЗР;� уменьшение удельных затрат на 1т продукции за счет роста урожай�
ности;� повышается качество продукции, классность, лежкость, транспортабель�
ность; � увеличивается урожайность от 5 до 8 ц/га по сравнению к ранее применя�
емой технологии;� восстанавливается плодородие почв за счет уменьшения хи�
мической нагрузки и повышения активности аэробных и анаэробных бактерий.

Удобрения представляют собой:
� гранулы белого цвета, хорошо растворимые в воде, расфасованы в пласти�

ковые пакеты;вещества гигроскопичны, поэтому хранить в закрытых помеще�
ниях, исключить попадание атмосферных осадков, грунтовых вод и прямых сол�
нечных лучей; один пакет (25 гр.) рассчитан на обработку 100 кг и 500 кг семе�
на. В упаковке удобрения сохраняют свои свойства более 5 лет. В обработан�
ном зерне в течении 12 месяцев.

Удобрения вносят:
� с помощью протравочной машин (типа ПС�10), нормой 10�12 л/т., а также с

помощью  авиации и наземной самоходной или прицепной техники с нормой
50�150л/га;

� обработка посевного материала  рабочим раствором "Сизам" возможна
как самостоятельно, так и в комплексе  с  другими протравителями;

� обработка посевов в период вегетации рекомендуется одновременно со
средствами защиты растений. 

При использовании данного удобрения и внедрения 
его в производство:
специалистами компании "Сервисагротрейд" осуществляется  обязатель�

ный контроль по выполнению технологии подготовки рабочего раствора
� видео инструкции;
� консультации по телефону;
� выезд представителя компании товаропроизводителя непосредственно на

предприятие, а так же на промежуточные этапы фенологического обследова�
ния полей, обработанных минеральным микроудобрением "Сизам".

Предприятие "Сервисагротрейд" гарантирует высокое 
качество выпускаемой продукции. 
В лабораториях данного предприятия проделана огромная работа, на протя�

жении 6 лет исследовано около 150 тысяч различных композиций органо�мине�
ральных соединений. Данный препарат уже успешно применяется на произ�
водственных площадях средних и крупных товаропроизводителей сельскохо�
зяйственной продукции, как в Украине, так и за рубежом.

Сроки поставки продукции:
1�3 дня любой удобной для Вас курьерской службой доставки после 100%

оплаты счета.

Частное предприятие  "Сервисагротрейд"
73011, г. Херсон, ул. Н. Кулиша, 1)А, кв. 215, 

ОКПО 33590336, р\сч. 2600825402, мфо 380805, Райффайзен банк "Аваль",
тел.(0552) 38)12)45, (0552) 38)12)43, www.agro)lider.com,  e)mail: sizamagro@rambler.ru

Главная задача успешного развития предприятия – это обеспечение рентабельности производства
сельскохозяйственной продукции. Одним из путей достижения этой цели – есть снижения затрат на
сельскохозяйственное товарное производство при одновременном увеличении его результативности.

Директор ЧП "Сервисагротрейд" Черныш М.А.

Коммерческое предложение

Уважаемые предприниматели! 

Мы предлагаем ВАМ новейшую разработку отечественных ученых, инновационный продукт в современном земледелии и растениеводстве –
экологически чистое минеральное удобрение "СИЗАМ", применение которого кардинально изменит классические методы земледелия.

Компания "Агро Лидер", официальный представитель 
товаропроизводителя минеральных микроудобрений "Сизам", 

приглашает к сотрудничеству предприятия и частных предпринимателей!

Тел./факс: 0552 38�12�43; моб.: 050 315�04�02; 095 272�66�74
e�mail: sizamagro@rambler.ru;   http://www.agro�lider.com

С 1 июня по 30 июля компания “Агро Лидер” предоставляет
сезонные скидки на весь перечень продукции “Сизам” 0 8 %

Предприятие “СЕРВИСАГРОТРЕЙД” гарантирует высокое качество выпускаемой продукции
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ПЛОДООВОЧЕВА
ПРОДУКЦІЯ 

в широкому асортименті:

� капуста
� буряк
� цибуля
� морква
� виноград
� яблука

тел.:(0512) 47037088
098 569077002
050 769092099

Производительность    
5т/сутки �20 000 грн
6т/сутки �25 000 грн
8т/сутки�30 000 грн

ВЫХОД МУКИ 
1 сорт�75 %  или  в/сорт�60 %
отруби�25 % 

Мощность двигателя 7,5 квт/час 
тел:  (06556) 63)568, 
моб. (067)715)42)58, (099) 011)11)54

МИНИ�МЕЛЬНИЦЫ
ВАЛЬЦЕВЫЕ

П Р О Д А Ю
цистерну молоковоза
ГАЗ)53 двокамерну.

Ціна за
домовленістю.

Тел. 098)972)12)72

НАДАЄМО ПОСЛУГИ
ПО ЗБИРАННЮ
комбайнами
CLAAS Mega
CLAAS Lexion
зернових культур,кукурудзи,
соняшнику за домовленістю

067 489�16�99, 067 428�30�76

Розкажіть, чи можна викорис�
тосувати Липосам в якості клею
для стручків ріпаку?

Так, Липосам, завдяки своїй уні�
кальній формулі, до складу його
входять природні полімери різної
молекулярної маси у різних співвід�
ношеннях, може виконувати фун�
кції як носія, так і біоклею для
стручків ріпаку та інших хрестоцві�
тих, зокрема гірчиці, бобових куль�
тур, льону та інших. Але останнім
часом частіше за все до на зверта�
ються виробники ріпаку. Ми
пов'язуємо це з тим, що ріпак � це
цінна стратегічна культура. Зараз
на перше місце вийшла його влас�
тивість давати високоякісну олію,
яка слугує сировиною для біопали�
ва. Ринковий попит на ріпак постій�
но підвищується, про що свідчить і
ціна за 1 тонну товарного насіння,
що вже перевищує 2000 гривень.
Тобто це � можливість заробити
"швидкі гроші", але за недотриман�
ням технології вирощування ріпаку
та особливо, збереження урожаю,
ці гроші можуть легко "протекти
крізь пальці". Критичними у цій тех�
нології є боротьба з приморозка�
ми, з хворобами та шкідниками,
але найбільше шкоди завдає саме
біологічна властивість стручків до
розтріскування і висипання насіння
ще до збирання урожаю та під час
його збирання. Таким чином втра�
чається до 50% урожаю, але є дані,
що в окремі роки, в насідок спеки,
суховію, злив втрачається навіть до
80% стиглого насіння!

А що би Ви могли зарадити у
цьому випадку? 

Використовувати склеювачі,
тобто біоклей Липосам! Необхідно
за (2�4) тижні до збирання насіння,
коли верхній ярус стручків починає
буріти, але вони ще вигинаються у
скобу "U", обприскати посіви ріпаку
розчином Липосаму. На 1 га достат�
ньо витратити від 1,5 до 2 л біоклею,
який розчиняють у воді. Кількість
робочого розчину залежить від спо�
собу обробки і вказується в інструк�
ціях на препарат. Спосіб розчинен�
ня, у вигляді зручної схеми, ми нак�
леюємо прямо на тару, в якій про�
даємо Липосам. Обприскувати по�
сіви ріпаку робочим розчином Ли�
посаму можливо як за допомогою
авіації, так і наземним транспортом.
Зауважимо, що у разі використання
нашого біоклею достатньо обробки
в один слід, використання ж бага�
тьох хімічних склеювачів потребує
подвійної перехресної обробки.

Ми користувались імпортним
препаратом для стручків, який
утворював добру плівку, добре
наносився, але помітили, що не
всі стручки мали дозріле насін�
ня, чи не приведе до такого ж об�
робка Липосамом?

Ні, ми це гарантуємо! Липосам,
на відміну деяких відомих плівкоут�
ворювачів, утворює не суцільну
плівку, а сітку на зразок еластично�
го бинта. Саме це можливо, дякую�
чи високомолекулярній структурі
полімерних волокон Липосаму, які
до того ж дуже еластичні і, разом з
тим, пружні, завдяки своїй просто�
ровій структурі. Вони м'яко обгор�
тають рослину та її стручки і, тим
самим, не заважають її росту, ди�
ханню та випаровуванню зайвої во�
логи, стручкам як верхнім, так і
нижнім � достигати, накопичувати
олію та висихати.

За яких умов можна викорис�
товувати Липосамом і як довго
триває його дія?

Звичайно, обробляти посіви слід
у суху погоду, хоча б за 30 хвилин
до дощу, бо для його висихання не�
обхідний саме цей час. Температу�
ра навколишнього середовища,
при обробці, не має значення, то�
му, що це біопрепарат, і він не ви�
паровується і не руйнується під ді�
єю світла чи тепла. Після обробки
ним дія по захисту стручків зберіга�
ється до самого збирання урожаю.

А чи потрібно використовува�
ти якусь спеціальну техніку для
збирання урожаю?

Ні. Завдяки еластичній структурі
сітчастої плівки Липосаму збирання
урожаю не утворює ніяких трудно�
щів, тому можливе використання
традиційних технічних засобів.

Чи є досвід використання
Липосаму на інших культурах?

Так є. Його використовували для
обробки гороху, гірчиці. Мінімальне
збереження урожаю було 20%. При
добрій ефективності, на рівні кра�
щих відомих препаратів, Липосам
давав можливість збирати продук�
цію з меншим вмістом хімічних домі�
шок і, навіть, може бути запропоно�
ваний для використання в органіч�
ному землеробстві.

Це дуже добре, а що дає об�
робка Липосамом для досягнен�
ня економіного ефекту?

Рахуйте самі, якщо навіть міні�
мальний ефект від використання
Липосаму складає (20�30)% збере�
женого урожаю. 

Канд. с.г. наук, доцент МДАУ
О.А. Коваленко

ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРИРОДНИЙ 
БІОКЛЕЙ ЛИПОСАМ 

ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ УРОЖАЮ РІПАКУ
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ЗАКУПОВУЄМО: 
) дорослу ВРХ (усіх категорій)
) молодняк (від 50 кг живої ваги)

ПРОДАЄМО:
(для підприємств 

і організацій)
) телиці  ) нетелі  

) корови

ТОВ "Золотоноша Агро":
067 919)20)39, 066 298)36)80

) протравители семян ПС)10А
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Наклад — 17 200 примірників.
Замовлення № 117807

ОГОЛОШЕННЯ
Продається земельна ді�

лянка з будинком в с.Жуків�
ка, Згурівського району, Ки�
ївської області, 39 соток,
господарські будівлі, газ,
електропостачання, вода,
асфальт до будинку, навколо
села ставки. Рибалка, полю�
вання, чисте повітря, чудове
місце для заміської дачі.

Тел. 050)391)94)72
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допомогу. А зараз живу з власного городу. 60 соток заса�
дила та засіяла овочами, торгую, як бачите. І собі копійка
треба, і дочці з маленьким дитинчам, яка вдовою залиши�
лася… Скільки за день прибутку маю? Ну… десь півсотні.
"Брудними". Якщо відмінусувати плату за дорогу, за "міс�
тове", 30�35 гривень матиму…

� За "містове" треба багато платити?
� Ні. Тут ціни не здирницькі, адміністрація ринку ста�

виться до нас, селян, із розумінням…

� Інакше й бути не може! � продовжує тему плати за
"ринкові послуги" інспектор ринку Павло Миколайович
Криворот. � Прийшла на ринок торгувати бабуся з кропом,
щавлем чи домашніми яйцями � беремо з неї за зайняту
торгову площу якихось 3 гривні. У продавців молока та си�
ру дещо більша виручка � плата дещо більша. Ну, а якщо
хтось за день розпродасть цілу свинячу тушу � значить
"містове" обійдеться десь у 50 гривень. До того ж, запро�
понуємо і ваги, і колоду для розрубування м'яса, і сокиру.
І порубаємо тушу самі, якщо продавець таку послугу за�
мовить. Розцінки на всі види послуг висять у залі, квитан�
ції за сплачену суму видаються усім. Все по чесному…

� Скільки торгових місць має ваш павільйон безпосе�
редньо для сільського землевласника, фермера?

� Триста. Якщо ж у вихідні чи святкові дні приїде бажаю�
чих торгувати більше � ми докладемо усіх зусиль, щоб і міс�
ця усім вистачило, і торгувати було зручно, ніхто не тіснився.

� Якщо станеться так, що певний продавець не зміг за
день збути все вирощене чи вироблене, чи можете ви
прийти йому на допомогу, аби зберегти товар до наступ�
ного торгового дня?

� Звичайно! Наших холодильних та морозильних ка�
мер вистачить на десятки тонн різноманітної сільгосп�
продукції. Якість і цілісність зберігання гарантуємо!

На "критому" ринку у Білій Церкві можна придбати
все. Аж вгинаються прилавки від найрізноманітніших
овочів, фруктів, риби живої і морської мороженої, у ве�
ликому асортименті є запашний мед, ковбаси, копче�
ності… все чого душа бажає. 

Приїхавши на "критий" ринок селяни  та фермери Бі�
лоцерківського і сусідніх районів (навіть областей!) мо�
жуть не тільки продати власну сільгосппродукцію, а й
придбати для власного господарства практично все не�
обхідне. Тут великий, якщо не величезний вибір насіння,
розсади, є торгові точки, в яких продають міндобрива,

гербіциди, отруту проти різноманітних шкідників. У ши�
рокому асортименті у кількох місцях пропонуються го�
родній інвентар, мотокоси, мотоблоки, мотопилки, водя�
ні насоси � всього не перерахувати.

Завжди, наприклад, радий сільським покупцям під�
приємець Віталій Сирота, який разом із батьком не тільки
вдало торгують усім необхідним для фермера чи приват�
ного землевласника, а й пропонують ремонті послуги різ�
ного сільськогосподарського мотознаряддя.  

І все ж, і все ж…Ознайомившись з роботою Білоцерків�
ського "критого", переконавшись, що усі його підрозділи ді�
ють чітко і для продавців та покупців створено найсприятли�
віші умови, мене все продовжували цікавити питання � чому
для селян, бажаючих продати вирощене у власному госпо�
дарстві м'ясо, все ж існує певна незручність. Чому, скажімо,
потрібно обов'язково заздалегідь приїхати на "розмову" до
дирекції ринку, а вже потім у визначений день везти товар?
Невже не можна цю справу вирішити по телефону?

� Не можна. � пояснює завідуючий ринком пан Галь�
ченко. � Адже ми регулюємо кількість бажаючих продати
свинину чи яловичину не тільки в залежності від кількості
торгових місць, а й від попиту на сало та м'ясо. А тут вихо�
дить ось яка зовсім не приваблива картина: нема грошей
у селян і ради того, щоб мати щось на прожиття вони про�
дають вирощене та вироблене власною солоною працею
(договори на поставку м'яса та сала на ринок укладені вже
аж до кінця червня! Прим. Авт.) майже в збиток собі, а час�
то і у збиток. Водночас та ж сама біда останнім часом наз�
догнала й жителів міста. Зарплатня мізерна і з затримка�
ми, вал безробіття, а значить і безгрошів'я змушує пере�
важну більшість білоцерківчан думати про окраєць хліба,
збризнутий олією та присипаний сіллю…Дещо оживають
наші ринки лише у дні, коли ветерани отримують пенсію.
А на неї, сплативши за комунальні послуги, воду, світло,
газ багато м'яса та сала не купиш…

� Однак, надії на краще втрачати не можна. Адже дня�
ми Віктор Янукович перед усією Україною зі сталевими
нотами в голосі попросив Миколу Азарова виправити
економічне становище і віднайти кошти для покращення
життя людей…

� Будемо сподіватись, що Микола Янович вже почув
Віктора Федоровича!

Петро АНДРЕЄВ, 
"Вісник Фермер України"

БІЛОЦЕРКІВСКИЙ СІЛЬГОСПРИНОК: 
ПРИДБАТИ МОЖНА ВСЕ, БУЛИ Б ЛИШ ГРОШІ!

Продовження. Початок читайте на сторінці 7.

Вразила апетитною яскравістю свіжа зе�
лень, вирощена руками селянки з Володар�
ського району Наталії Половинчі

Просимо 35 віддамо за 30! � торгують
свининою куми з Білоцерківського району
Микола та Семен


