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ХХІ�й з'їзд Асоціації
фермерів та приватних
землевласників України

15 лютого, до Києва, на свій черговий ХХІ з'їзд прибули делегації фер�
мерів та приватних землевласників з усіх областей України. Було деталь�
но проаналізовано, що зроблено за минулий період від з'їзду до з'їзду,
йшла відверта розмова як про успіхи, так і невдачі, особливі акценти ста�
вились на невирішених питаннях, які у близькому майбутньому через бюрок�
ратизм, пусту багатообіцялівку, а часто – й просту некомпетентність чинов�
ників від влади ось�ось переростуть у наболілі проблеми.  Сторінки 2�6.

Детальніше читайте на сторінці 6

Збори фермерів овочивників одностайно проголо�

сували за відкриття в столиці оптово�роздрібного

сільсько�господарського ринку. Сторінки 9�10.

Велику кількість зразків консервованої плодо,
овочевої продукції пропонує споживачам  колектив
"Переяслав,Хмельницького Агрокоопвиробника"!
Детельніше про це підприємство на сторінці 12.
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"НАМ НЕОБХІДНІ ЗГУРТОВАНІСТЬ 

І ВПЕВНЕНІСТЬ!"

Дозвольте привітати вас із початком
роботи XXІ �го з'їзду АФЗУ, з'їзду, з яким
ми вступаємо в третє десятиріччя діяль�
ності фермерського руху в Україні. Настав
час оглянутись на пройдений шлях, зро�
бити певні висновки, підбити підсумки,
визначитись у близькому майбутньому.

Ми � найпотужніша, законодавчо виз�
начена громадська організація в Україні.
Це стало можливим завдяки стабільним і
спільним зусиллям багатотисячної фер�
мерської громади, нашим активістам, лі�
дерам, Хочу сказати слова подяки вам
всім, а особливо першопрохідцям � пер�
шому голові АФУ В.В. Гордієнко, першому
президенту АФУ � М.І. Шкарбану, Почесно�
му Президенту І.Ф. Томичу, фундаторам
фермерського руху � В. Присяжнюку, М.
Халупенко, С. Цвєткову, С. Ковальову, В.
Львову, Я. Кардашу, В. Цимбалу, О. Кир�
ницькому та багатьом багатьом іншим.

Посіяна фермерами селянська правда
на початку 90�их років продовжує пророс�
тати на українській ниві. На зміну батькам
приходять діти. Вони готові боротися за
батьківську справу на землі.

…На жаль, намагання створити дієву
виконавчу структуру АФЗУ, яка б стала
справжнім фермерським Урядом, в пов�
ній мірі не вдалося через суб'єктивні та
об'єктивні причини. Закріплені раніше
обов'язки між заступниками Президента
АФЗУ виконувались не в повній мірі, че�
рез завантаженість своїми власними
проблемами. Тому ми разом будемо ро�
бити відповідні висновки..

Слід визнати, що розроблений  у ново�
му форматі проект проведення конкурсів
на Краще фермерське господарство,
Кращий фермерський кооператив, Краще
особисте селянське господарство та Кра�
щого молодого фермера потребує якісної
реорганізації.

…Хочу зупинитися на публічній акції
протесту, яку ми проводили 10 листопада
минулого року. Вважаю � коли такі акції
робляться дружно, вони стають найбільш
дієвими заходами  щодо вирішення проб�
лем села. Ми з вами маємо багаторічний
досвід боротьби за демократію та розбудо�
ву власної незалежної держави, добре ві�
домо, що чим чисельніша акція протесту,
тим вона впливовіша. В цьому довелось пе�
ресвідчитись ще раз, коли не в повній мірі
підтримана ініціатива Страйкового комітету
АФЗУ по проведенню всеукраїнського
страйку в кінці минулого року спільно з під�
приємцями, "подарувала" нам від нинішніх

"верхів" новий Податковий кодекс, який об�
межить наші з вами можливості розвива�
тись і конкурувати на світовому ринку.

Всі проблемні питання, які були визна�
чені на останньому з'їзді та засіданнях Ра�
ди, були адресовані до всіх гілок влади �  і
старої і нової, � на частину з них не має
відповіді і сьогодні, але є і ті, які знайшли
своє застосування в прийнятті законо�
давчих актів. Зокрема, після з'їзду внесе�
но зміни до постанови про проходження
техогляду сільгосптехніки. Нині він прово�
диться безпосередньо у господарствах. 

В своїх зверненнях ми вимагали ство�
рення державного зернотрейдера. На
сьогодні  створена Державна зернова
корпорація. І вимогу виділення 5 млрд.грн
для здійснення форвардних закупівель
через Аграрний фонд виконано.

Подавались пропозиції до всіх зако�
нопроектів щодо розвитку аграрного сек�
тору � частина з них врахована.

АФЗУ була організатором та співорга�
нізатором багатьох круглих столів, семі�
нарів, громадських слухань.Висловлюю�
чи та відстоюючи позицію фермерів про�
вела більше десяти  пресконференцій. Ми
регулярно виступали на радіо, телебачен�
ні, на сторінках друкованих видань. 

…Ми маємо сприяти розповсюдженню
кращого фермерського досвіду та прий�
мати запобіжні заходи щодо повторення
випадків утиснення фермера, порушення
законів проти нього, несправедливому по�
водженню з ним з боку влади, силових
структур, окремих землевласників.

В ситуації, що склалася, як ніколи не�
обхідна міцна згуртованість у загальній
справі, чітка громадянська позиція. Слід
всебічно розвивати регіональні можли�
вості розвитку фермерства в Україні. Тіль�
ки таким чином можна досягти очікуваних
соціально � економічних результатів, які
визначатимуть подальший розвиток аг�
рарного сектора економіки.

Наше завдання � зміцнювати свої
осередки у кожному районі, селі, дбати
про фінансове зміцнення наших структур
шляхом сплати членських внесків, адже
всього 10 коп. з 1 га та 10 грн. з кожного
господарства в рік достатньо для утри�
мання  центральної дирекції та її ефек�
тивної роботи. 

…Зміцнення фермерського руху, об'єд�
нання його з особистими селянськими гос�
подарствами, землевласниками сприяти�
ме розвитку селянської обслуговуючої коо�
перації. Цим шляхом йде весь цивілізова�
ний світ. В той же час для покращання фі�
нансового стану господарств  потрібно не�
гайно ліквідувати диспаритет цін. 

…Зараз настає час більш рішучих і
практичних дій, а не безмежних обмінів
думками, де більшість прагне показати
себе і засвітити свою позицію. Більше се�
мінарів необхідно проводити у регіонах
для просвіти в питаннях кооперації, дот�
римання законності, юридичного та еко�
номічного захисту фермерів та землев�
ласників. Головною метою семінарів має
залишатися підвищення рівня юридичної
обізнаності селян. 

…В разі необхідності юристи цен�
тральної дирекції виїжджали на місця,
проводили юридичні консультації, пред�
ставляли інтереси фермерів у судах. Нап�
равлено чимало листів�клопотань до від�
повідних інстанцій. Завдяки роботі АФЗУ
селяни нарешті отримали нагоду поділи�
тися своїми бідами і отримати кваліфіко�
вану юридичну допомогу.

…Стан земельних відносин в Україні
вкрай тривожний. У деяких владних і полі�
тичних колах все настирливіше нав'язу�
ється думка про припинення мораторію
на продаж українських земель сільсько�
господарського призначення. Як і раніше,
використовуються аргументи про те, що
землі потрібен ефективний господар, що
вона сьогодні все�одно фактично прода�
ється, що інвестиції в сільське господарс�
тво підуть лише тоді, коли земля стане то�
варом і при використанні її як предмету
застави для банківських кредитів.

Все це слова. Вони � напівправда. Не
варто повторювати азбучні істини про
конституційне право власності народу на
землю, про його єдине право на земельну
ренту (яке при продажу землі втрачаєть�
ся), про те, що обман народу з ваучерною
приватизацією народного господарства
вже "збагатив" людей доходами, цінами,
тарифами, злиденними пенсіями і іншими
благами "вільного ринку". Продаж землі
ще більше прискорить зубожіння людей!

Як можна говорити про купівлю � про�
даж, якщо конкретні земельні ділянки не
позначені на місцевості, відсутній ка�
дастр? Спочатку має бути отримана від�
повідь на питання, як ми використовува�
тимемо земельні ресурси і лише потім
можна починати торгівлю землею. Пот�
рібно влити серйозні капітали в розвиток
соціальної сфери села…

Окрім того, економічна ситуація у сіль�
ському господарстві є такою, що через
диспаритет цін фактично понад 70% під�
приємств, незалежно від форми власнос�
ті, є збитковими. Як наслідок � кожен тре�
тій український трудівник отримує мізер�
ну платню. Тож говорити про платоспро�
можного покупця у сільській місцевості за
таких умов нереально. Хто за таких умов
купить землю? Зрозуміло, що не селянин!

…Реально ми маємо ситуацію, коли
практично в кожному районі є домінуючий
землевласник, який має понад 20 тисяч га
землі. Чи є раціональним з точки зору
державотворення концентрація великих
масивів у одних руках?

Якщо цю ситуацію не змінити, станеть�
ся велика трагедія. Нинішня оренда, коли
в одних руках концентрується до100 тисяч
га землі, розвалює села. Як правило, такі
господарства охоплюють до десятка, а то і
більше, населених пунктів. А щоб оброб�
ляти такі площі за сучасними технологія�
ми, достатньо найняти 20�30 осіб. Решта
людей � непотрібні, тому вони стають зай�
вими. Таку систему треба змінювати, зок�
рема й через закон про ринок землі.

ТЕЗИ ЗВІТУ ПРЕЗИДЕНТА 
АФЗУ МИКОЛИ МИРКЕВИЧА 

НА ХХІ З'ЇЗДІ

Президент АФЗУ Микола Миркевич звітує перед делегатами ХХІ�го з`їзду

Продовження читайте 
на наступній сторінці

З РАНКОВИХ 
ЗУСТРІЧЕЙ 

В КУЛУАРАХ:
ФЕРМЕРСЬКІ 

ДУМКИ ЗА ГОДИНУ

ДО З'ЇЗДУ

Микола Михайлович БАЖУК,
ф/г "Спаське" з Коломийського ра,
йону Івано,Франківської області:

"Моє господарство дає роботу восьми
селянам. Обробляємо ми лише 16 гектарів
землі. Вважаю, використовуємо її з пов�
ною віддачею: займаємось вирощуванням
багаторічних трав на насіння. Проблем з
його збутом не маємо. До нас приїздять
покупці і з близьких, і з далеких сіл. Отож,
дещицю на хліб гуртом отримуємо.

Однак, з кожним роком виживати фер�
меру стає все тяжче. 3�х відсоткова плата
за аренду землі з господарських дворів �
мов отой зашморг на селянській шиї.
Справжньою багаторічною проблемою та�
кож стало розпаювання. Біда з одержанням
кредиту. От вирішив я провести реконс�
трукцію  приміщень для зберігання техніки,
насіння, тощо. І що ви думаєте? Не дають!
Тому й приїхав зі своїм клопотом до Києва"

Іван Олександрович БЕСКИД,
ф/г "Бескиди", Дубенського райо,
ну Рівненської області:

"Ми з батьком пораємо 440�гектарний
наділ. Вирощуємо непогані врожаї зерно�
вих культур. Минулого року до зернових
додали ще й  таку цінну бобову культуру,
як квасоля. Не прогадали, нинішньої вес�
ни думаємо сіяти її більше.

А тепер хочу сказати ось про що. Усім
нам важко і чи буде якийся просвіток � неві�
домо. У кожного фермера чи землевласни�
ка одні й ті ж самі болячки. Тільки от знаєте…
Перемагає труднощі той, хто не плачеться в
ганчірочку в надії, що прийдуть до влади
добрий Президент з Прем'єр�Міністром, а
Міністерством агрополітики стануть управ�
ляти професіонали від села, а не "ленінські
кухарки". Можливо, таке й буде колись…

Нинішнє життя змушує не скиглити, а
шукати правильні виходи. Зокрема, мину�
лого року ми доклали зусиль до пошуку і
уклали  договори з чесними замовниками
на наше зерно, ту ж квасолю. Маємо таких
на наступний сезон. Цікавимось попитом
на певні види культур, товаришуємо з обс�
луговуючими кооперативами, дивимось у
майбутнє з певним оптимізмом. "Квоти"?
Неприємна річ, але, якщо добре подума�
ти, то їх можна обійти. Наше господарс�
тво, зокрема, знайшло спосіб розчинити
цей капкан минулого року, надіюсь, пота�
ланить і нинішнього.

А від нашого чергового з'їзду чекаю  не
"переливання з пустого в порожнє", а
мудрих ідей та тіснішого єднання фермер�
ських лав, а не нинішнього розбрату". 
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…З метою принципового покращан�
ня роботи АФЗУ ми повинні вдатися до
рішучих структурних дій. Впевнений, що
це перш за все має бути дієвий і пра�
цездатний штаб, який на постійних за�
садах працюватиме на практичне вті�
лення рішень з'їздів, засідань Ради АФ�
ЗУ, розпоряджень Президента Асоціа�
ції. В той же час Рада, виконуючи пред�
ставницькі і нормативні функції громад�
ської організації, є прототипом фер�
мерського парламенту.

… Кооперація сьогодні є найбільш не�
обхідною для дрібних господарств, які ви�
робляють на сьогодні 98% картоплі, 86%
овочів, 84% молока, 75% фруктів та 80%
м'яса. У сфері цього виробництва повніс�

тю та частково зайняті 7�8 млн. громадян,
які отримують дохід в сімейний бюджет
від виробництва цих видів продукції. Тут
криється значний резерв, як для  напов�
нення продовольчого ринку в особливих
кризових умовах, так і для створення ро�
бочих місць та подолання бідності на селі
за умов мінімальної державної підтримки
особистих селянських та фермерських
господарств, через обслуговуючі сіль�
ськогосподарські кооперативи. 

…Щоб з оптимізмом дивитись в май�
бутнє  нам потрібно відкинути відчай і па�
сивність, дріб'язкові чвари, нам необхідні
згуртованість і впевненість, радикалізм і
наступальність. Ми це добре розуміємо і
вимагаємо  запровадження практичних
механізмів державної підтримки в щоріч�
них бюджетах, як розвитку сільської міс�

цевості, так і розвитку виробництв сіль�
ського підприємства. Соціальну сферу
села протягом 2011�2020 рр. держава
повинна взяти повністю на себе, де кон�
солідовано із місцевими громадами  до
2020 р. подолати соціальне відставання
сільських територій від міських. АФЗУ го�
това ініціювати пакет першочергових за�
ходів в галузі земельної політики, в якому
принцип "землю � селянам" повинен на�
бути реального змісту, українські чорно�
земи � реальної ціни, селянин � статусу
реального господаря. 

Ось основні складові, які повинні лягти
в основу сучасної доктрини аграрної полі�
тики в Україні. АФЗУ усвідомлює цей від�
повідальний період, як і істину про те, що
буде фермер , буде село, а буде
село , буде держава!

ТЕЗИ ЗВІТУ ПРЕЗИДЕНТА АФЗУ 
МИКОЛИ МИРКЕВИЧА НА ХХІ З'ЇЗДІ

Григорій Миколайович КАЛЕТНІК,
голова комітету Верховної Ради з
питань агрополітики:  

"Нині у нас у Раді знаходяться на роз�
гляді три законопроекти, що стосуються
безпосередньо наболілих кожному фер�
меру і землевласнику земельних питань.
24 березня з цього приводу відбудуться
парламентські слухання. У нас ще є неба�
гато часу, щоб зібрати контрольний пакет
думок і пропозицій  селян України. Врахо�
вуватись будуть побажання як невеликих
фермерських господарств, так і пред�
ставників крупних агрохолдингів…

Відверто кажучи, ситуація  не проста.
Фінансова допомоги держави селу слабка.
Короткий приклад. Якщо у Європі щорічно
в кожен гектар землі вкладується від 450
до 800 євро, то у нас тільки… 100 гривень.
Водночас, при ось такій кричущій різниці у
догляді за землею, нам потрібно конкуру�
вати на рівні світових стандартів, бо ж не�
вигідні для себе умови підписували самі…

Якщо у 2004�му році  пальне для сіль�
госптехніки обійшлося нам у 4 мільярди
гривень, то у 2010�му за таку ж кількість
дизпалива та бензину � 16,5 млрд. Значно
подорожчали добрива, техніка. У держави
нема можливості перекрити оцей страш�
ний розрив, зате усі хочуть, щоб продукти
харчування були дешеві… Нам залишаєть�
ся поки що одне: розробити законопро�
ект, в якому заборонити торгівлі нажива�
тись за рахунок накруток на ціну продуктів,
тобто за рахунок кінцевих покупців…

Що ж стосується моєї думки про мо�
раторій на землю, скажу так: не треба
пудрити мізки! Глінемо правді у очі: у нас
нині і мораторій є, і тіньовий  ринок землі
діє. Отож треба якомога швидше форму�

вати правильне земельне законодавство.
Іншого виходу я не бачу."

Олег Богданович ПОЛІЩУК, голова
районної Асоціації фермерів Гощан�
ського району Рівненської області:  

"Не зважаючи на те, хто і які носить
прапори, нам вдалося знайти конструк�
тивну мову з владою. Зокрема, минулого
року активно втілювалась в життя програ�
ма "Годувальниця", велась закупівля пле�
мінного молодняка великої рогатої худоби
для фермерських та селянських госпо�
дарств. В цьому році ми вже розробили і
подали владі на ознайомлення програму
"Фонд підтримки фермерів", в якій проси�
мо для зміцнення господарств півтора
мільйона гривень з обласного бюджету.
Надіємось, нам підуть назустріч…

Однак, якщо в області нас чують, то дер�
жава як була, так і залишається глухою! Зок�
рема, вона вирішила підтримувати величез�
ні агрохолдинги, а не нас. Замучила зі звіту�
ванням 2 рази на місяць. Збільшилась кіль�
кість нікому не потрібних паперів, які потріб�
но заповнювати. А що коїться з цінами на
вирощене та вироблене нами? От, наприк�
лад, я у своєму господарстві "Оазис" виго�
дував 300 свиней. Нема кому збути! Годую
нині їх собі у збиток і гірко думаю � краще б
оці свині ще рік тому, вибачте, поздихали…"

Микола Олексійович ШАПОШНИК,
голова Дніпропетровської обласної
Асоціації фермерів: 

"Недолуга політика у нашого Мініс�
терства агрополітики. У ньому ніяк не мо�
жуть зрозуміти, що саме невеликі фер�
мерські та селянські господарства нині
вирощують найкращу у світі екологічно
чисту продукцію.  А наше відомство вва�
жає, що майбутнє лише за великотовар�
ним виробництвом, нашпигованим хімією.
Та хай оті тваринницькі комплекси на кіль�

ка тисяч голів худоби оті "мудреці" біля
своїх дач будують!

Європа хитра. Вона вже зрозуміла свої
помилки і тепер пропонує "новітні" техно�
логії нам. А ми і йдемо у неї на повідку, бо
ж дехто дуже хоче бути добреньким перед
іноземцями та їх капіталом. Їм аби набити
кишені грішми, а ми поставимо жирний
хрест на своїй чистій продукції, а це якраз
і потрібно деяким "інвесторам", щоб ви�
тиснути нас з ринку як конкурентів",

Олександр Володимирович ЛАВ�
РІНЧУК, Генеральний директор Дер�
жавної зернової Корпорації:

"Наша Корпорація ще зовсім молода.
Створена у серпні минулого року. Однак
ми щиро бажаємо товаришувати з сіль�
ськими трударями � фермерами, приват�
ними землевласниками і робимо все за�
лежне, аби стати для них надійними пар�
тнерами. Зокрема у ці зимові дні закупо�
вуємо по 2100 гривень за тонну пшеницю,
по 2 тисяч гривень за тонну фуражну куку�
рудзу. Забираємо збіжжя власним тран�
спортом.  У нас розроблена і діє програма
постачання фермерським господарствам
пального, міндобрив, гербіцидів тощо. До
того ж, укладаємо з селянами договори на
продаж нам хліба майбутнього врожаю.
Частину грошей відразу авансуємо, розу�
міючи що сільські трударі вже зараз готу�
ються до майбутньої весни і кошти їм пот�
рібні. Решту віддамо згідно з цінами, які
будуть восени. Детальніше на всі питання
ви можете отримати відповідь від наших
досвідчених фахівців  за телефоном "гаря�
чої лінії": 044�206�15�14."

З'їздівська трибуна

На трибуні з`їзду голова профільного
комітету ВРУ Григорій Калетник

Продовження читайте 
на наступній сторінці

Виступає Микола Шапошник голова
Дніпропетровської Асоціації фермерів

Продовження. 
Початок на попередній сторінці.

З РАНКОВИХ 
ЗУСТРІЧЕЙ 

В КУЛУАРАХ:
ФЕРМЕРСЬКІ 

ДУМКИ ЗА ГОДИНУ

ДО З'ЇЗДУ

Василь Володимирович ЧЕРСАК,
ф/ г "Чайка" з Іванівського району
Одеської області:

"А у мене дещо інша біда, хоча теж
пов'язана з фінансами. Я хотів для
зміцнення власного господарства от�
римати 100 тисяч грошової підтримки у
місцевому відділенні  УКРДЕРЖФОН�
ДУ. Мені пообіцяли допомогти але… за
так званий "відкат" у 20 тисяч гривень!
Коли ж я на цю змову не погодився, на
мене розпочалось справжнє "полюван�
ня". Скоро зрозумів: від міліції і проку�
ратури району допомоги не дочека�
тись. Тепер от думаю � можливо, хтось
із наших "верхів" почує мене на з'їзді?"

Від редакції.  Антикорупційна публі�
цистична програма "Гербіцид" та
Агентство журналістських розсліду�
вань  вже займаються Вашою спра�
вою, у якій прослідковуються  шантаж,
вимагання, погрози � цілий набір із
кримінального арсеналу. Якщо Ваше
повідомлення підтвердиться � декому
буде не до "відкатів"…

Любов Євгеніївна МАЛА, ф/г
"Мрія", Гайворонський район, Кі,
ровоградська область:

"Ми з чоловіком та братом вирощу�
ємо зернові культури на площі у 43 гек�
тари, та ще 13 арендуємо. Врожаї має�
мо стабільні, хоч дістаються  вони з
кожним роком все важче. Схоже, дикий
диспаритет цін скоро зробить свою
чорну справу, збудуться дечиї чорні
"мрії"… Отож і приїхала на з'їзд  дізна�
тись �  чи там, у наших "верхах", у Мініс�
терстві агрополітики, врешті�решт нас
почують?  Дуже хочу декому з наших
новоспечених "агрочинів" у їхні мудрі та
чесні очі подивитись. От тільки боюсь,
що вкотре почую від них цілу низку со�
лодких обіцянок уладнати все найближ�
чим часом, розібратись і з ринком зем�
лі, і з квотами, і з цінами на пальне,
добрива, техніку… Відчуваю, �  нас бу�
дуть запевняти, що не сьогодні�завтра
вже будуть підписані нові закони, ука�
зи, розпорядження… Та от тільки чо�
мусь у селян Кіровоградщини так і не
вивітрюється з пам'яті  "виступ" одного
"агітатора", який все ще хоче фермерів
перестріляти, а їхню землю віддати за�
океанським грошовим мішкам…"
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Микола Володимирович ХАРЧЕН�
КО, ветеран фермерського руху, До�
нецька область:

"Для нас, фермерів та приватних зем�
левласників, економічної підтримки від
держави нема. Розводять Міністри рука�
ми, мов малі діти, � от, мовляв, з грошами
скрутно… Де гроші?  Підкажу. На майбутнє
ЄВРО�2012 скільки викинуто та по кише�
нях розтягнено? 164 мільярди 650 мільйо�
нів. Та за ці гроші можна було не тільки всі
тракторо  та комбайно будівельні заводи
відродити, а й десяток нових збудувати.

А селянину � великий кукиш під носа!
Купуй селітру по 3 тисячі гривень за тон�
ну, дизпальне по 9 гривень за літр, наш�
крябуй на техніку, яка подорожчала у 10
разів… Ех, агрополітики…"

Анатолій Григорович ДОВГАНЬ, го�
лова Запорізької обласної Асоціації
фермерів:

"Єрунда це все! З'їзд не закривать! На
особистості переходити нічого! Регла�
мент це такоє дєло… Головне Асоціація
плюс кооперація! Ваша газета не прино�
сить мені доходу, передплачувати її не бу�
ду, бо вона виступає проти фермера, а
треба щоб була за фермера.  Єрунда це
все! Отак от…"

Володимир Михайлович ДИШ�
КАНТ, голова Липовецької районної
Асоціації фермерів Вінницької області:

"Ось вже п'ять років я не бачу на наших
з'їздах ні вельмишановного Президента,
ні не менш шанованого Прем'єр� Мініс�
тра. Тільки не треба заперечувати, що во�
ни представляють нову команду. Обидва
вони, як ото кажуть, стара гвардія. От ду�
же хочеться запитати у них � яку нішу вони
підготували чи готують нам у наших се�
лах? Хто і коли врешті�решт про нас зга�
дає і подбає?

А до декого з Міністерства агрополіти�
ки хочу звернутись з невеличким прохан�

нячком. Не говоріть, будь ласка, у своїх
виступах, що треба більше сіяти гречаної
крупи. Шановні, сіється гречка, а з неї вже
готується крупа. Аби ви знали цю просту
істину, можна було б з легкістю запобігти
нинішньому гречаному ажіотажу. Ми б її
виростили стільки, що ще б і у Китай на
експорт поставляли, а не навпаки…"

Віктор Іванович ЛАДИКА, заступ�
ник Міністра аграрної політики та
продовольства України:

"Настав час, щоб і Мінагрополітики  і
Асоціація фермерів та приватних землев�
ласників  мали серйозний зворотній
зв'язок. Асоціація повинна мати більш аг�
ресивну політику. Адже виходить так, що
себе лобіюють та захищають великі корпо�
рації, а ви себе не захищаєте! Ми ж не мо�
жемо почути кожну конкретну людину!

…Прохання на виділення коштів нам
теж ідуть від великих корпорацій. Нам ду�
же важко прийняти рішення, куди скеру�
вати ці кошти… Вам потрібно тісніше спів�
працювати з депутатами Верховної Ради,
щоб закладались у бюджет більші цифри.
Бо ж із 150 мільйонів гривень на допомогу
фермерству ми скотилися до 50 мільйо�
нів.  Як їх поділити між вами?

…Кошти  ідуть на допомогу крупним

товаровиробникам. Я вас вважаю теж
крупними товаровиробниками.  Навіть не
знаю, хто вписав у закон цифру, за якою
допомога може надаватись тільки тим
господарствам, де відгодовується не
менше 1200 свиноматок…Тепер потрібні
поправки…

Що стосується нинішньої збитковості
вирощування свиней � ми вирішили заку�
пити у вас для держрезерву 10 тисяч тонн
свинини по безумовно рентабельній ці�
ні…Вірю, що наші фермери нагодують Ук�
раїну. Це � аксіома!"

Іван Олександрович ЗАЄЦЬ, депу�
тат Верховної Ради України:

"Я відчуваю реальну загрозу для фер�
мерства, якщо буде запущений ринок
продажу землі без належної підготовки А
нинішній, "чорний ринок",  вже заплано�
вано так, щоб він пережував вас у своїх
страшних жорнах і викинув.

Я подавав на розгляд три законопро�
екти щодо розв'язання земельних питань,
питань кооперації на селі та  податкової
політики. Усі вони відхилені. Прийшов до
висновку: влада не бачить фермера впри�
тул, а ринок землі розглядає лише як інс�
трумент для збагачення і без того багатих
грошових мішків!" 

Делегати ХХІ(го з`їзду АФЗУ

Продовження. 
Початок на попередній сторінці.

"Головне наше завдання, та  АФЗУ в
цілому � зберегти єдність у наших лавах,
та знайти спільну мову з нашою владою,
щоби нас поважали і рахувались з нашою
думкою. Вважаємо за правильне, щоб ке�
рівництво АФЗУ спробувало укласти до�
говір чи меморандум з нинішнім урядом
про співпрацю.

…Чого тільки варта розгорнута по усій
країні кампанія по  підвищенню орендної
плати за землю! Наскільки обгрунтовані
дії влади на місцях по перегляду вже рані�
ше укладених договорів аренди землі з
точки зору законодавства? Хотілось би
сьогодні почути це з вуст юристів…

А доки нас будуть мучити податківці з
своїми розрахунками по фіксованому по�
датку? Тепер з нього виключено шляховий
збір і додано його до ціни на пальне. Адже
фермерські трактори та комбайни на 95 %
їздять по полях, а не по дорогах…

Замість нормальної обіцяної компен�
сації за міндобрива нам дали… по 19 коп.
на гектар посіву…Сором! 

Минулого року через небувалу спеку у
багатьох фермерів зернові "вродили" так,
що ми не мали посівного зерна на ниніш�
ній рік. Ситуація була надзвичайною. Од�
нак компенсації з резервного фонду ніхто
не отримав. Лише обіцянки…

А нашому Міністру агрополітики Мико�

лі Присяжнюку ми, хлібороби, тваринни�
ки, овочівники та садоводи  Криму хотіли
б задати на з'їзді такі питання: 
� якою буде ціна на зерно нинішнього року?
� чи є у Агрофонді реальні гроші і коли ми,
сільгоспвиробники, зможемо ними ско�
ристатися?
� чому ми вирощену свинину  продаємо
собі у збиток по 10 гривень за кіло та й то
нема бажаючих купляти, в той час, як при�
лавки завалені закордонним перетрима�
ним і перемороженим м'ясом?
� роздрібні ціни на плодоовочеву продук�
цію у містах України космічні. Водночас
значна частина вирощеного нашими рука�
ми гине через незадовільні умови збері�
гання. І все через те, що ніхто не хоче реа�
німувати фрукто�овочесховища. Що, ви�
гідніше і дешевше  годувати людей поль�
ськими та турецькими консервантами?

� навіщо було приймати закон, по ка�
нонах котрого кожне господарство, яке
має понад 100 га землі, до 1 січня 2012 ро�
ку повинне мати проекти землеустрою? З
нас спочатку здеруть штрафи за те, що не�
ма проекту, а потім � за недотримання сі�
возмін, бо при нинішніх умовах дотриму�
ватись їх буде практично неможливо!

…Останні роки, не залежно від кольо�
ру владної команди, держава і Мінагропо�
літики керуються принципом: "І сам не

гам, і другом не дам". Інакше як пояснити
факт введення квот і обмежень на вивіз
зерна? Від них село терпить колосальні
збитки у порівнянні з якими  державні
програмні подачки � ніщо.

…Звідки, з якої стелі в міністерських
прогнозах береться фантастичний вал
зерна? Міністри ще не встигають прокуку�
рікати про очікуваний високий врожай, а
трейдери вже закладують мізерну ціну на
зернові. Це ж елементарне шкідництво і
підрив економіки держави!"

КРИМСЬКІ ФЕРМЕРИ ТАКОЖ
ТВЕРДО  ПЕРЕКОНАНІ,  ЩО:
� багаторічна гегемонія іноземних трей�
дерів � це безпомічність України та вітчиз�
няних виробників;
� результати безроздільного "господарю�
вання" іноземних трейдерів � збіднення
селян і спустошення грунтів;
� Україна повинна стати повноцінним
гравцем на зерновому ринку світу;
� нам потрібно формувати систему, при
якій фінанси споживачів без посередників
ідуть до виробників;
� форвардні закупки � свідоцтво довіри
вітчизняному сільгоспвиробнику;
� нам не потрібно державної монополії.
Потрібно виводити на ринки вітчизняного
сільгоспвиробника.

Групові думки та пропозиції  
фермерів АР КРИМ:

З'їздівська 
трибуна

З РАНКОВИХ 
ЗУСТРІЧЕЙ 

В КУЛУАРАХ:
ФЕРМЕРСЬКІ 

ДУМКИ ЗА ГОДИНУ
ДО З'ЇЗДУ

Віктор Олександрович ГЕРАСИ,
МЕНКО, фермер, голова районної
Асоціації фермерів Машівського
району Полтавської області:

"Ми прибули на черговий з'їзд фермерів
та приватних землевласників щоб сказати
одне: усі проблеми і труднощі ми зможемо
подолати тільки разом, тільки спільними зу�
силлями. Так, ми можемо належати до різних
віросповідань, до різних партій, бути різних
національностей. Однак, усі ми � селяни і кра�
їна�Україна у нас одна. Тим більше � Асоціація
фермерів і приватних землевласників теж
ОДНА. Вона робить все від неї залежне, аби
нас захистити, не пустити на розпил різного
роду "інвесторам", які на всі 100 відсотків �
безсоромні інтервенти. І це їм дуже вигідно,
щоб кожен із нас виглядав з�за рогу своєї ха�
ти, коли латифундист підпалив сусідську…

У нас у районі є добрі приклади істинно
фермерської дружби. Скажімо, мені потріб�
но дискувати площі ще через два дні, а сусі�
ду терміново. Ну, як його не виручити боро�
ною, якої у нього поки що нема? Зате у ньо�
го є овочева сівалка, якої нема у мене. А у
Миколи є картоплесаджалка, якої нема у
Петра, зате у того є сінокосилка. Ось так і
працюємо невеличким кооперативом, дру�
жимо з такими ж із сусідніх сіл… Хай спробує
отой клятий багатій на нас "наїхати"!

Звідки ж тоді береться у наших лавах
"двовладдя"? Кому вигідно роздирати єдину
Асоціацію на шматки? Надіюсь, хоч на цьому
з'їзді пануватиме порозуміння. Миру вам, ша�
новні колеги, урожаю доброго, нових законів,
які дійсно захищатимуть селянина!" 

Фермер Петро Д., Сумська об,
ласть (назвати прізвище і фотогра,
фуватись навідріз відмовився):

"Куди це Асоіація нас зібрала? Не примі�
щення, а якийся гуртожиток радянських ча�
сів! Що, настільки збідніли, що не змогли хоча
б раз на рік Жовтневий палац зорендувати?
Буфету нема, туалет серед білого дня зі свіч�
кою шукати треба. А сам зал для засідань…
Тут що, з 1991 року ремонт не робився?!"

Від редакції. Шановний пане труда(
рю! От якби всі, майже 42 тисячі фермер(
ських господарств, не тікали від сплати член(
ських внесків, а виконували свої обов'язки
хай вже не на усі 100 ( хоча б на 75 відсотків (
тоді Асоціація була б спроможною навіть Па(
лац "Україна" для вас на кілька днів винайня(
ти. З двогодинним концертом кращих зірок
естради по закінченню з'їзду. Ще й готель не
нижче чотирьохзіркового з рестораном і му(
зикою організувати. А коли ж у значної час(
тини областей сплата членських внесків
складає лише 3 ( 5 відсотків (а дехто взагалі
має 0), Асоціації довелось виходити з ось та(
ких власних "величезних" можливостей.
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Заслухавши і обговоривши пи,
тання порядку денного делегати
ХХІ з'їзду Асоціації фермерів та
приватних землевласників України
констатують:
� головними чинниками кризових явищ у
сільській місцевості є відсутність держав�
ної політики розвитку сільських територій,
відсутність державної підтримки малого
та середнього бізнесу на селі, корупція,
здирництво, соціальна незахищеність на�
селення, безробіття. Наслідком чого є бід�
ність і зубожіння, відтік сільського насе�
лення в міста та закордон, пияцтво, дегра�
дація особи, злочинність; 
� єдиним шляхом подолання кризових
явищ в сільській місцевості має стати ак�
тивна державна аграрна політика спрямо�
вана на створення умов для малого та се�
реднього бізнесу на селі, а саме: фермер�
ського господарювання та кооперації
дрібних та середніх сільгоспвиробників;
� реальну загрозу існуванню українського
села та незалежності держави складає за�
хоплення все більших площ сільськогос�
подарських земель транснаціональними
олігархічними кланами, що призведе в по�
дальшому до руйнації українського села
та втрати незалежності держави.

ХХІ , й з'їзд  Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України 

УХВАЛИВ:
1. Роботу Ради та президента АФЗУ у звіт�
ному періоді визнати задовільною.
2. Акт ревізійної комісії АФЗУ про фінансо�
ву діяльність Ради АФЗУ за звітний період
затвердити.
3. Доручити Раді АФЗУ на першому засі�
данні створити робочу групу з розробки
Програми розвитку фермерства в Україні
на термін до 2020 року. На своєму засідан�
ні розглянути і затвердити Програму.
4. Президентові і Раді АФЗУ:
4.1. Керуючись матеріалами роботи ХХІ�
го з'їзду, спрямувати діяльність Ради АФ�
ЗУ на покращання роботи обласних та ра�
йонних організацій.
4.2. Посилити організаційну роботу для
здійснення практичних заходів щодо під�
вищення ролі і авторитету АФЗУ та її регі�
ональних структур, надавши їм методичну
і практичну допомогу в забезпеченні вико�
нання ними статутних вимог.
5. Президенту АФЗ АР Крим, головам об�
ласних Асоціацій фермерів покращити ор�
ганізаційну роботу щодо розширення та
розвитку фермерських та особистих се�
лянських господарств.
6. Спрямувати роботу регіональних АФЗ
по захисту прав фермерів від свавілля
контролюючих та перевіряючих органів та
знищення фермерства.
7. Членам Ради, головам АФЗ АР Крим,
обласних та районних АФЗ, постійно здій�
снювати громадський контроль за діяль�
ністю обласних та районних управлінь
сільського господарства.
8. Президенту АФЗ АР Крим, головам об�
ласних АФЗ організувати сплату член�
ських внесків поквартально та виписку га�
зети "Вісник Фермер України" (підписний
індекс 21591, сторінка 17 в каталозі ви�
дань України) під персональну відпові�
дальність.
9. Провести черговий звітний з'їзд АФЗУ
15 лютого 2012 року.
10. Розіслати ухвалу з'їзду всім регіо�
нальним АФЗ та опублікувати в ЗМІ.
11. Головам обласних АФЗ в своїй ді�
яльності застосовувати електронний
зв'язок розроблений виконавчою дирек�
цією АФЗУ.
12. Затвердити основні напрями діяльнос�
ті АФЗУ на поточний період (план заходів
АФЗУ на 2011 рік).
13. Затвердити кошторис АФЗУ.

14. Затвердити порядок сплати і розмір
членських внесків, а саме те, що розмір
членських внесків визначається місцевою
АФЗ і має включати обов'язкове поквар�
тальне перерахування на утримання ви�
конавчої дирекції АФЗУ, щорічно в розмі�
рі 10 грн. від кожного фермерського гос�
подарства та 0,10 грн. за 1 га землі, що є
в користуванні.

У зв'язку з складенням повноважень
попередніми Віце�президентами АФЗУ,
обрати трьох нових Віце�президентів, а са�
ме: Кардаша Ярослава Васильовича, Ки�
риченко Леоніда Петровича, Стрижака
Миколу Івановича. Доручити Раді АФЗУ
дообрати четвертого Віце�президента
АФЗУ за пропозицією обласних АФЗ, вра�
ховуючи гендерну рівність та середній вік.

Прийняти до АФЗУ колективним чле�
ном ДП "Державна продовольча зернова
корпорація України", обравши до складу
Ради АФЗУ її керівника � Лавринчука
Олександра Володимировича з правом
одного голосу.

Затвердити Раду АФЗУ у складі: Прези�
дент АФЗУ, Віце�президенти АФЗУ, два
Почесні президенти АФЗУ, Президент АФЗ
АР Крим, голови обласних АФЗ (відповідно
до п. 4.11 статуту АФЗУ), та персонально:
� Данкевич Михайло Григорович (головний
редактор газети "Вісник Фермер України");
� Лавринчук Олександр Володимирович
(ДП "Державна продовольча зернова кор�
порація України").

З метою кардинальних змін в аг,
ропромисловому комплексі та ви,
ходу з глибокої  економічної кризи

ВИМАГАЄМО:
від Президента України

� продовження мораторію на купівлю�про�
даж земель сільськогосподарського приз�
начення до прийняття повного пакету від�
повідних законодавчих та нормативно�пра�
вових актів, із винесенням даного питання
на всенародне обговорення (референдум);
� забезпечення виконання всіма гілками
влади Законів України "Про пріоритетність
соціального розвитку села та агропромис�
лового комплексу в народному господарс�
тві", "Про фермерське господарство", "Про
особисте селянське господарство" та ряду
інших життєво важливих законів для селян;
� забезпечення Генеральною прокурату�
рою України дотримання і захисту консти�
туційних прав фермерів;
� спростити оподаткування фермерських
господарств шляхом запровадження єди�
ного податку (з 1 га земель) для фермер�
ських господарств;
� не допустити суттєвого збільшення
орендної плати за землю через багаток�
ратне підвищення нормативної грошової
оцінки землі;
� забезпечити захист внутрішнього ринку
від неякісних імпортних продуктів харчу�
вання та забезпечити належний митний
контроль за контрабандним ввезенням
сільськогосподарської продукції на тери�
торію України;
� при підготовці до відзначення державними
нагородами працівників АПК обов'язково
враховувати заслуги фермерів.

ВИМАГАЄМО:
від Верховної Ради України

Продовжити мораторій на купівлю�
продаж земель сільськогосподарського
призначення до прийняття повного паке�
ту відповідних законодавчих та норма�
тивно�правових актів, із винесенням да�
ного питання на всенародне обговорення
(референдум).

Першочергово прийняти 
Закони України:

1. "Про  державний  земельний кадастр";

2. "Про державний земельний (іпотечний)
банк " (який би виконував функції держав�
ного регулятора ринку землі, скуповуючи
землю у тих, хто хоче продати її, а потім,
від імені держави, здавав би її в оренду
тим хто на ній працює);
3. "Про ринок земель сільськогосподар�
ського призначення";
4. "Про єдиний земельний сільськогоспо�
дарський податок";
5. Негайно прийняти Закон України щодо
надання сільськогосподарським обслу�
говуючим кооперативам статусу непри�
буткових;
6. Прийняти проект закону про внесення
змін до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства Укра�
їни" (щодо особливостей здійснення екс�
порту об'єктів державного цінового регу�
лювання);
7. Внести зміни до Земельного кодексу
України, якими надати право фермерам
та членам фермерських господарств на
безоплатну передачу у приватну влас�
ність земель, що були надані їм у постійне
користування, чи довічне успадковане
землеволодіння.
8. Не вносити зміни до статті 12 Земель�
ного кодексу України щодо передачі пов�
новажень сільських, селищних, міських
рад розпоряджатися землями територі�
альних громад відповідним органам ви�
конавчої влади.

Законодавчо  врегулювати: 
1. відміну всіх видів Програм державної
підтримки (крім наукових), які ніколи не
доходили до селянина. Залишити, згідно
світової практики, лише дотації на 1 га
землі та на 1 кг. виробленої продукції; 
2. надання фінансової підтримки на без�
поворотній основі через Український
державний фонд підтримки фермер�
ських господарств не тільки новостворе�
ним та з відокремленими фермерськими
садибами, а й іншим фермерським гос�
подарствам;
3. відшкодування з Держбюджету коштів
сільськогосподарським товаровиробни�
кам за витрати, понесені ними на будів�
ництво об'єктів соціально�культурного та
побутового призначення, в тому числі за
попередні роки;
4. забезпечення в Держбюджеті коштів на
компенсацію вартості електроенергії на
зрошення, а саме: 50 млн. грн. на подачу
води в магістральні канали Півдня України;
100 млн. грн. на компенсацію вартості
електроенергії на зрошенні.

ВИМАГАЄМО:
від Кабінету Міністрів України та

Міністерства аграрної політики та
продовольства України:

1. Відмінити дію Постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 11 лютого 2010 року №
164 "Про затвердження нормативів опти�
мального співвідношення культур у сівоз�
мінах в різних природно�сільськогоспо�
дарських регіонах".
2. Безперечного і повного виконання по�
ложень Закону України "Про пріоритет�
ність соціального розвитку села та агроп�
ромислового комплексу в народному гос�
подарстві", "Про фермерське господарс�
тво", "Про особисте селянське госпо�
дарство" та інших законодавчих актів як в
центрі так і на місцях.
3. При внесенні змін до Державного бюд�
жету на 2011 рік передбачити фінансу�
вання державних програм підтримки
фермерських господарств у розмірі 500
млн. грн. та сільськогосподарських обс�
луговуючих кооперативів через Україн�
ський державний фонд підтримки фер�
мерських господарств.
4. Забезпечити в Держбюджеті кошти для
компенсації сільськогосподарським това�
ровиробникам витрат, понесених ними на
будівництво об'єктів соціально�культур�

ного та побутового призначення, в тому
числі за попередні роки.
5. Забезпечити на законодавчому рівні
пріоритетність експорту сільськогоспо�
дарської продукції та створення для цього
відповідних умов.
6. Законодавчо забезпечити першочерго�
ву розбудову м'ясо�молочної та плодоо�
вочевої галузі в Україні.
7. Вимагаємо заборонити ввезення сіль�
ськогосподарської продукції, яка може
вироблятися в Україні, та забезпечити на�
лежний митний контроль за контрабан�
дним ввезенням сільськогосподарської
продукції на територію України.
8. Припинити державну фінансову під�
тримку великотоварного виробництва і
відповідно до Закону України "Про дер�
жавну підтримку сільськогосподарсько�
го виробництва", забезпечити рівні умо�
ви розвитку усіх сільськогосподарських
виробників.
9. Розробити та запровадити програми
державної допомоги фермерським гос�
подарствам з розрахунку на 1га землі та
на 1кг виробленої продукції.
10. Спрощення процедури документаль�
ного оформлення зведення фермерами
та членами фермерських господарств
житлових будинків, господарських буді�
вель та споруд для створення фермер�
ських господарств з відокремленими
фермерськими садибами на землях цих
фермерських господарств.
11. Розробити та запровадити порядок
державного замовлення на сільськогос�
подарську продукцію власного виробниц�
тва, що забезпечить підтримку вітчизня�
ного товаровиробника та продовольчу
безпеку країни.
12. Не допустити суттєвого збільшення
орендної плати землі через багатократ�
не підвищення нормативної грошової
оцінки землі.

Здійснити заходи щодо:
1. створення механізму компенсації сіль�
ськогосподарським виробникам витрат
пов'язаних зі сплатою транспортного збо�
ру, який пов'язаний із придбанням палив�
но�мастильних матеріалів;
2. законодавчого врегулювання надання
фінансової підтримки на безповоротній
основі через Український державний
фонд підтримки фермерських госпо�
дарств не тільки новоствореним та з ві�
докремленими фермерськими садибами,
а й іншим фермерським господарствам;
3. встановлення ціни на оплату електрое�
нергії, газу та інших комунальних платежів
для фермерських господарств на рівні та�
рифів для жителів села, за рахунок поста�
чання електричної енергії, виробленої на
державних атомних електростанціях;
4. включення представників АФЗ до скла�
ду громадських рад при головах облдер�
жадміністрацій та райдержадміністрацій,
а також колегій обласних, районних уп�
равлінь агропромислового розвитку.

У випадку ігнорування даної Ухвали,
Всеукраїнська громадська організація
"Асоціація фермерів та приватних зем�
левласників України" буде відстоювати
свої права, гарантовані законами Украї�
ни, всіма діями(відповідно до статті 44
Конституції України), включно із всеукра�
їнськими страйками селян.

Дану Ухвалу направити Президенту
України, Голові Верховної Ради України,
Прем'єр�міністру України, Міністру аграр�
ної політики та продовольства України.

Президент
Асоціації фермерів та 
приватних землевласників 
України М . Миркевич

Ухвала ХХІ з'їзду
Асоціації фермерів та приватних землевласників України
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Сюди їх ніхто не запрошував. Прибули самі. Мовляв, саме ми пред�
ставляємо істинних фермерів Одещини. З достовірних джерел нам ві�
домо � дістати перепустки для проходу в зал засідань оцим, вже досвід�
ченим провокаторам від так званої "АФЗУ Одеської області", допомог�
ли донецькі "співчуваючі".

Здавалось би � якщо вже прокрався непроханим, то сиди собі спокій�
но, не гарячкуй, не жестикулюй, не тупочи ногами і не перебивай висту�
паючих. Однак… виступаючі не вклались у регламент з'їзду, бо кожному
бажалось розповісти про фермерське життя якомога більше. Як і присут�
нім на з'їзді високим чинам якомога більше в щирих обіцянках полегши�
ти фермерське життя побити себе кулаком у груди. Наближалась третя
година дня…

Слідкуючі за порядком охоронці о 14.00 залишили свої пости � мов�
ляв, час домовленості вичерпано. І одеські "гості" вирішили нагадати
про себе: адже з'їзд продовжував свою роботу згідно регламенту …

14.45. До голови страйкового комітету АФЗУ Леоніда Кириченка
підходить один із представників одеської делегації у сірому піджаку з
якоюсь "видатною медаллю" на лацкані і прилюдно обзиває його вкрай
образливими словами. За таке у пушкінські часи, взагалі то, викликали
на дуель. Не подіяло: у Леоніда Петровича більше розуму і витримки
ніж у оцього "примедаленого"…

14.50. З намаганням дорватись до трибуни і заблокувати її в атаку іде
"атаман" "АФЗУ Одеської області" Володимир Менсо. Кияни вже добре
знають цього "птаха високого польоту" і заступають йому шлях до трибу�
ни. І тоді в бажанні продемонструвати всі свої "керівні здібності", він пус�
кає у хід кулаки. Вовтузіння ніби на рингу триває під спалахи фотоапара�
тів і блиск телекамер. Менсо зупиняють. Зал обурено гуде: та це ж фер�
мерський з'їзд, а не засідання Верховної Ради!

14.55. На допомогу своєму "божку", з криком "я � афганець!" кида�
ється ще один "гість". Він не тільки б'ється руками, ногами, а й пускає
у хід замашистий костур. На допомогу меншості киян приходять фер�
мери з Полтавщини. Здається б потасовку завершено, з'їзд може про�
довжувати роботу. Однак…

15.00. Побачивши журналістів з телебачення одесити кидаються "да�
вати інтерв'ю" з даного приводу, видаючи себе за ображених. 

� Хлопці, побійтесь Бога, не брешіть хоч на камеру! � підходить з про�
ханням до них літня фермерша з Полтави Надія Семенівна.

Доки пан Менсо продовжує щось говорити у мікрофон, "афганець",
кинувши клюку, люто матюкаючись, нещадно б'є жінку кілька разів кула�
ками в обличчя…

…В цей час врешті�решт оголошується п'ятихвилинна перерва. В фо�
йє залу кілька тележурналістів вже приготували свої камери.

� Представник одеської делегації обіцяв нам "смажену новинку"! �
прийнявши мене за фермера, цікавиться молодесенька журналістка. � Де
він? Ще виступає?

� Вже виступив… � відповів я і пішов геть. Від цього дикого сороміць�
кого видовища боліла душа…

Чим завершити оцю гірку розповідь? Щось дуже подібне, але без ру�
коприкладства мені довелось бачити під час відрядження до Полтав�
ської області. Там теж діють "розкольники". Є вони і в деяких інших об�
ластях України. Однак повернемось до Одеси, де на сьогодні ведучі по�
зиції у справжньої АФЗУ. Що ж стосується "АФЗУ Одеської області" на
чолі з Володимиром Менсо… Його, як і деяких інших "апостолів нового
фермерського руху" вимуштрував один київський "чин", який нині
мстить справжній Асоціації за те, що вчасно виявила його, як владолю�
ба і казнокрада та й витурила з своїх лав. Він наобіцяв своїм маріонет�
кам золоті гори. Мовляв, варто лише створити свою організацію, збіль�
шити її ядро за рахунок існуючої, досягнути перемоги на виборах і…бу�
дете ви при владі та при добрих грошах з укрдержфонду. А на шляху до
влади та грошей усі засоби добрі. Нашіптування, оббріхування, улест�
влювання, підкуп, гупотіння чобітьми, матюки, кулаки…

Хитро і уміло "обробив" своїх часто недалекоглядних довірливих
фермерів одеський Володимир Менсо. Як не менш хитро зробили "та�
раном" і його. Щоб розколоти і розорити справжню єдину всеукраїнську
Асоціацію та віддати її на поталу різного роду латифундистам. 

Дорогі наші, шановані усім народом фермери, невже ви цього не
розумієте і йдете наосліп за "МЕНСОСЕЯМИ", які штовхають вас до
прірви?!

Іван ГРОМНИЦЬКИЙ

Р.S. Взагалі то, "одеська виходка" на з'їзді потрапляє відразу під
три статті Кримінального Кодексу України. Чи відомо вам про це, пано�
ве "розкольники"?

В БОРОТЬБІ ЗА ВЛАДУ Й 

ГРОШІ УСІ ЗАСОБИ ХОРОШІ?

У ВПЕРТОМУ НАМАГАННІ ЗІРВАТИ 
КОНСТРУКТИВНУ РОБОТУ З'ЇЗДУ

ОДЕСЬКІ "РОЗКОЛЬНИКИ" 
ВДАЛИСЬ ДО РУКОПАШНОЇ На початку 90 �х років, під час створення

нової форми господарювання в АПК, а саме
приватної форми господарювання, перші
фермери наголошували, "Якщо земля у при�
ватній власності, то вона повинна бути това�
ром і бути задіяною у фінансових обігах Аграр�
ної економіки України і фермерів зокрема".

Але ми, фермери, перші й збагнули, що
після прийняття Земельного Кодексу, при
суцільній корупції та зловживаннях влади
усіх рівнів, маючи гіркий досвід "приватиза�
ції" основних галузей економіки України, не�
можливо запроваджувати ринок землі в
умовах, доки не будуть прийняті закони, які
забезпечать першочергове право селянам,
фермерам придбати орендовану землю,
яку вони обробляють.

В антиукраїнських олігархічних угрупову�
вань, які керують Верховною Радою, Уряда�
ми та Президентами України, зовсім інші цілі
на відміну від українських фермерів. Вони
хочуть скупити землю за безцінь, спекулю�
вати нею, при цьому заодно знищити село. І
можливо, ота щедра реформа, яка дозволи�
ла селянам отримати земельні паї у влас�
ність і була одним із ланцюжків злодійської
схеми проти українців.

Але вже 20 років фермерство стверджує,
що може повністю забезпечити продо�
вольством своїх співвітчизників. Ми вже
здатні конкурувати із західними фермерами
по більшості напрямків сільськогосподар�
ського виробництва.

Тепер, що стосується нового Податково�
го Кодексу � це про те як з нами радяться. Як�
що у селянина є земельний пай і він має ко�
рову, молоко від якої продає, то повинен пла�
тити податок 50 коп. з кожної літри. Що селя�
нин зробить? Виріже молочне стадо, а це

знову злодійська схема по знищенню вітчиз�
няного виробника.

Процесу покращення сільськогосподар�
ського виробництва немає меж і ці проекти
пропонуємо ми, фермери, а саме звертаю�
чись до Верховної Ради, Кабінету Міністрів,
Президента України, але нас не чують, з на�
ми не радяться, до нас не приходять на З'їз�
ди, та і до себе не запрошують. 

Ми вбачаємо пріоритетним напрямком
розвитку сільської місцевості становлення
дрібного одноосібника, середнього госпо�
даря, невеликого фермерського господарс�
тва, які у більшості випадків об'єднаються у
сільськогосподарські кооперативи. У Фран�
ції 30 тис кооперативів об'єднують майже
всіх виробників та переробників сільгосп�
продукції і так в усіх Європейських країнах,
США, Канаді. А наша Верховна Рада свідомо
завалила у 2010 році зміни та доповнення до
Закону України "Про сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи". Сьогодні обслу�
говуюча кооперація не діє.       

Гостро стоїть питання ринку збуту виро�
щеної сільськогосподарської продукції. Селя�
ни себе іще забезпечать продуктами харчу�
вання, а як бути іншим громадянам України,
коли їх душать непомірними цінами. Якби
тільки різницю від продажу зернових та олій�
них культур, а це 50 � 60 млрд.грн., що заби�
рають спекулянти, та спрямувати на нові тех�
нології � ціна на продукти харчування знизила�
ся б удвічі, завдяки збільшенню урожайності. 

Ми чітко усвідомлюємо своє місце і роль
у суспільстві і будемо всіма доступними ме�
тодами відстоювати своє право на гідне
життя та працю.

Леонід  Кириченко, 
Херсонська область

Ринок землі , 
цивілізований 

інструмент розвитку 
Українського села та 
фермерського устрою

Важная новость! Получить дополни�
тельную прибыль за счет экономии на при�
обретении смазочных материалов для сель�
хозтехники � это возможно. В настоящее
время многие поставщики масел и смазок
используют следующее оправдание своих
высоких цен "Ваш комбайн стоит больше
миллиона гривен, и экономя на смазочных
материалах, Вы рискуете потерять больше!"
Это не совсем так. Дело в том, что боль�
шинство  поставщиков смазочных материа�
лов на самом деле производителями не яв�
ляются. Они заказывают производство под
собственной торговой маркой у настоящего
производителя. Что значительно удорожает
стоимость данной продукции. Так, напри�
мер, смазочные материалы под торговыми
марками американских, немецких или
шведских компаний на самом деле произ�
водятся в Польше или Турции. Что важно:
чтобы смазочный материал имел допуск
производителя Вашей техники. 

Требования производителя техники к
смазочным материалам указывается в пас�
порте или сервисной книжке оборудова�
ния, а допуск смазочного материала � на
упаковке или специальном сертификате,
который следует запросить у продавца
смазочным материалов.

Как сэкономить? Главное изучить альтер�
нативы. Сегодня для украинских фермеров

доступна продукция польского нефтяного
концерна Grupa LOTOS. Собственное произ�
водство смазочных материалов на собствен�
ной нефти обеспечит Потребителям эконо�
мию как минимум 30%�40% от среднерыноч�
ных цен на аналогичную продукцию. 

Данные смазочные материалы имеют
допуск таких производителей сельхоз тех�
ники как John Deer, Ford, Massey Ferguson,
Perkins,New Holland и др. Продукцию LO�
TOS можно приобрести на территории
всей Украины с доставкой к месту исполь�
зования. Консультации по приобрете,
нию и использованию смазочных мате,
риалов LOTOS предоставляет компания
"ПроАвто" (г. Киев) по тел. (044) 517,28,41
или (044) 517,72,95. Email для переписки:
a.pinchuk@pro,auto.com.ua

На XXI съезде фермеров Украины, кото�
рый проходил в г. Киеве в феврале 2011 г.
прошла успешная презентация продуктов
для сельхозтехники AGROL STOU.  По отзы�
вам участников съезда, данный продукт
претендует на звание лучшего в предстоя�
щем сезоне.

Итак, уважаемые фермеры, впереди
много работы и большие затраты. Поза�
ботьтесь об экономии уже сегодня.

С уважением,
Команда "ПроАвто"

Сэкономил , 
Значит  Заработал!
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За даними багатьох експертів, незва(
жаючи на мораторії на купівлю(продаж
земель сільськогосподарського призна(
чення, вже привласнено понад п'ять міль(
йонів гектарів родючих угідь, в тому числі
компаніями з іноземним капіталом. 

Тому одні форсують введення вільного
ринку землі, ( інші категорично проти... 

Головний редактор газети Михайло
ДАНКЕВИЧ поцікавився про дану пробле(
му в професіонала, вченого й практика,
безпосереднього учасника та опонента
земельних реформувань, заслуженого
працівника сільського господарства,
к.е.н., який за рекомендацією Асоціації
фермерів України пройшов шлях від рядо(
вого працівника до посади директора Де(
партаменту розвитку сільських територій
Міністерства аграрної політики України (
Олександера КОВАЛІВА. Олександер
Іванович  неодноразово надавав слушні
кардинальні пропозиції щодо запровад(
ження цивілізованих ринкових земельних
відносин та природокористування в Укра(
їні, одночасно виправляючи помилки аг(
рарних реформ. Він, до речі, нагородже(
ний медаллю "Фермерська слава".

Михайло Данкевич.
� Враження таке, що всі біди в селян від

того, що не прийнято закон про ринок зе�
мель. Яка Ваша думка про це ?

Олександр Ковалів.
� Вважаю, що потрібно вести мову не

просто про ринок землі, а про комплексні та
системні ринкові земельні відносини і не
тільки... Нам вже давно потрібні реальні зако�
нодавчі норми, які б відповідали  національ�
ним інтересам з врахуванням глобалізації та
ринкового світового досвіду, гармонізуючи
законодавство України із законами Європей�
ського Союзу та передових країн світу. 

Найбільше проблем і біда від того, що
до цього часу в Україні, на жаль, так і не виз�
начено на законодавчому рівні � мету, ета�
пи, завдання та механізми правового, еко�
номічного, фінансового і соціального роз�
витку подальших реформ у ринкових умо�
вах, а також шляхів їх забезпечення та реа�
лізації. Тому насамперед треба відповісти
на цю проблему на найвищому рівні і зако�
нодавчо запровадити обов'язкову до вико�
нання комплексну національну регуляторну
політику у сферах земельних відносин та
природокористування.  

При цьому, необхідно поглибити рефор�
мування існуючих державних інститутів, які
мають стосунок до питань землі та її при�
родних ресурсів, створивши в межах існую�
чої чисельності нову національну установу
"Національний земельний банк даних Украї�
ни", який сконцентрує всю необхідну інфор�
мацію про землю, нерухоме майно та при�
родні ресурси у відкритій Національній  гео�
інформаційній системі. Також одночасно
розпочати роботи з комплексного землеус�
трою на національному, регіональних і міс�
цевих рівнях (законодавча база існує) і впро�
довж одного року закінчити їх перший етап.

Один із головних механізмів протидії ті�
ньовому продажу родючих земель і реаль�
них інструментів формування оптимальних
природних агролісоландшафтів, долаючи
наслідки невмотивованого подрібнення
(парцелізації) земель сільськогосподар�
ського призначення, пропонується законо�
давчо визначити і терміново впровадити
механізм, де б перші трансакції та зміна ці�

льового призначення на всі розпайовані
землі сільськогосподарського призначен�
ня незалежно від того хто ними фактично
володіє, користується чи розпоряджаєть�
ся, проходили лише через відповідну дер�
жавну спеціалізовану установу (її філії). 

Михайло Данкевич.
� А як бути з прихваченими землями за

тіньовими схемами ?
Олександр Ковалів.
Оскільки в Україні офіційно і публічно ді�

яла і діє заборона (мораторій) на купівлю�
продаж земель сільськогосподарського
призначення, тому будь�яка розмова про
ущемлення, начебто набутих, прав влас�
ності на землю різними ділками (так звани�
ми інвесторами) за тіньовими чи напівле�
гальними схемами є аморальною, недореч�
ною і антинародною. За таких умов підлаш�
товувати українське законодавство про ри�
нок земель чи інші нормативні акти під мож�
ливу легалізацію сірих схем привласнення
родючих земель, звинувачуючи будь�кого у,
буцімто, невідповідності законопроектів єв�
ропейському законодавству не має жодно�
го права, навіть навпаки, Верховна Рада Ук�
раїни повинна створити прозоре і дієве за�
конодавство з позиції українських націо�
нальних інтересів і викликів глобалізації.  

Одночасно треба посилити вимоги до
визнання недійсними угод і запровадити
кримінальну відповідальність за порушення
чинного законодавства, зокрема за вчинені
дії з відчуження землі під час мораторію. Та�
кож визнавати конфіскованими (повернути�
ми до держвласності) нелегально відчужені
або необґрунтовано змінені чи не викорис�
товувані за цільовим призначенням земель�
ні ділянки (паї) незалежно від того, хто ними
фактично володіє, користується чи розпо�
ряджається. Лише за умов однозначних і
передбачуваних, прозорих і невідворотних
дій з боку всіх учасників, насамперед дер�
жави, можемо рухатися вперед. 

Ґрунтовний аналіз українських реалій су�
часних земельних відносин, а також бажання
реалізувати в найкоротші терміни, потрібні
прозорі й законні механізми, які б гарантува�
ли конституційні права власності на землю
та її природні ресурси, примушує розгляда�
ти і вирішувати проблеми лише комплексно і
системно в розрізі конкретних інтересів.

Михайло Данкевич.
� Яких саме ?  І що це дасть?
Олександр Ковалів.
� Вважаю, що реалізуючи пропозиції

стосовно земель сільськогосподарського
призначення необхідно невідворотно за,
безпечити інтереси всіх, зокрема:

,в національних інтересах:
� реальні права всіх громадян України на
землю та її природні ресурси, як співвлас�
ників Основного національного багатства;
� гарантування продовольчої безпеки дер�
жави та повноцінне і якісне харчування кож�
ного українця вітчизняними продуктами;
� наповнення внутрішнього ринку лише віт�
чизняною сертифікованою екологічно чис�
тою продукцією рослинництва і тварин�
ництва на конкурентній основі та макси�
мальна реалізація надлишків такої продук�
ції, особливо продуктів харчування на  зов�
нішніх ринках;
� гармонійний розвиток сільських терито�
рій та поселенської мережі як невід'ємного
середовища життя і праці українського се�
лянства в системі розвитку всієї території
держави і конкретного регіону;
� чистоту довкілля, збереження і відтворен�
ня природної родючості ґрунтів, охорону і
раціональне використання всіх земель та їх
природних ресурсів;
� гарантування якнайшвидшого і безболісно�
го виправлення помилок аграрних і земель�
них реформ, формуючи вітчизняні ефективні
за розмірами і діяльністю господарські оди�
ниці в конкретних природних, економічних і
соціально�демографічних умовах;
� проведення комплексного державного
землеустрою в розрізі всіх адміністратив�
но�територіальних одиниць і в межах ре�
формованих господарств одночасно по
всій території держави;
� створення аграрним господарствам і під�
приємствам � учасникам реалізації дер�
жавної аграрної політики найкращих умов

дешевого довгострокового кредитування
та гарантій збуту виробленої продукції за
вигідними цінами.

,в інтересах територіальної громади:
� відновлення статусу повноцінної адмініс�
тративної території кожної громади (ради) і
лише за умови визначення меж поселення
(селища, села, хутора, садиби);
� право всіх членів територіальної громади
(громадян України) на реальні доходи міс�
цевого бюджету від власності на земельні
ділянки та природні ресурси, що належать
територіальній громаді, а також на частину
доходу відрахованого до місцевого бюдже�
ту з національних доходів (прибутків) як за
Основне національне багатство;
� реальне формування доходів і видатків
місцевих бюджетів, в комплексі з реалі�
зацією програм і планів адміністративно�
територіального розвитку, у відповід�
ності до затвердженого проекту держав�
ного землеустрою даної території громади;
� незаперечне право першочергово нада�
вати належні землі для ведення ефективних
селянських і фермерських господарств за
спрощеною системою на пільгових умовах
у довічне успадковане володіння, та довгос�
трокову оренду членам територіальної гро�
мади, які постійно проживають та працюють
на відповідній території громади;
� право (50 відсотків голосу) спільно з орга�
ном державної влади на продажу (відчу�
ження) масиву (масивів) земель сільсько�
господарського призначення у приватну
власність для використання за цільовим
призначенням лише громадянину України,
який використовуватиме землю самостій�
но, або є засновником (співзасновником)
сільськогосподарського формування (гос�
подарства, підприємства), що зареєстро�
ване на території громади (ради), де знахо�
дяться відчужувані землі. Межі та макси�
мальний розмір придбаного масиву (маси�
вів) визначається для даної території, від�
повідно до затвердженого проекту держав�
ного землеустрою;
� нести відповідальність, в тому числі фі�
нансову, за ефективність використання
землі та її природних ресурсів в межах від�
повідної території громади (ради) нижче
від середнього рівня даного природно�еко�
номічного району.

,в інтересах власників,селян:
� право всіх власників�селян безперешкод�
но реалізувати своє право на :

�  одержання землі в натурі для ведення
особистого селянського чи фермерського
господарства;

�  передачі землі в оренду добросовіс�
ному орендарю відповідно до вимог зако�
нодавства;

�  відчуження земель до державної уста�
нови за ціною вказаною в сертифікаті;

�  передачі земель в спадщину або в до�
вічне успадковане володіння родичам пер�
шої черги. 
� одержання щорічно, протягом п'яти (до
п'яти) років коштів на рівні 5 відсотків від
вартості відчуженого паю (ділянки) на ко�
ристь держави, якщо гроші за відчужену
власність залишатимуться на депозитному
рахунку такого власника�селянина в спеці�
алізованій державній фінансовій установі;
� користуватись всіма благами, які створює
територіальна громада в процесі розвитку
території, особливо від ефективного функці�
нування виробничо�господарських одиниць;
� право на придбання у власність для осо�
бистого використання за цільовим призна�
ченням масиву (масивів) земель сільсько�
господарського призначення, в тому числі
як засновника (співзасновника) вітчизня�
ного сільськогосподарського формування
(без іноземного капіталу), яке зареєстро�
ване на території громади (ради) де знахо�
дяться придбані землі);
� безпечне і комфортне проживання, працю
і відпочинок в чистому довкіллі, де гармо�
нійно розвивається сільська територія та
поселенська мережа.

,в інтересах селянських і 
фермерських господарств:

� право всіх власників�селян (членів селян�
ського чи фермерського господарства)
безперешкодно реалізувати своє право на
одержання в натурі єдиним масивом на�
лежних паїв (ділянок), а також інших суміж�
них ділянок в оренду, чи в довічне успадко�

ване володіння відповідно до вимог законо�
давства для ведення особистого селян�
ського чи фермерського господарства;
� одержання в державній спеціалізованій
фінансовій установі дешевих довгостроко�
вих кредитів та гарантій збуту виробленої
стандартизованої натуральної екологічно
чистої продукції рослинництва і тваринниц�
тва за вигідними цінами (лише господарс�
твом � учасником реалізації державної аг�
рарної політики);
� право на залучення капіталів інших осіб,
зацікавлених у сільськогосподарському ви�
робництві, � лише на партнерських умовах.

,в інтересах сільськогосподарських
підприємств (кооперативів) і їх 

засновників: 
� орендувати на довгостроковий термін
землі державної, комунальної і приватної
власності лише в межах території одного
колишнього реформованого господарства.
Також допускається оренда земельних паїв
(масивів) на території суміжних громад ли�
ше за відсутності бажаючих місцевих госпо�
дарств орендувати їх (при рівних умовах) та
за рішенням такої територіальних громади;
� право на придбання у власність громадяни�
ном України �  засновником (співзасновни�
ком) вітчизняного сільськогосподарського
підприємства (без іноземного капіталу), яке
зареєстроване на території громади (ради),
де знаходяться придбаванні землі для вико�
ристання за цільовим призначенням в межах
визначеного максимального розміру відпо�
відно до затвердженого проекту землеус�
трою. Допускається оренда земельних паїв
(масивів) такими власниками (їхніми підпри�
ємствами) на території суміжних громад ли�
ше за відсутності бажаючих місцевих госпо�
дарств орендувати їх (за рівних умов) і за
умов одноголосного рішенням всіх дорослих
жителів такої територіальних громади;
� збереження прав на існуючу (наявну)
оренду земельних паїв (ділянок), відповідно
до чинних і лише добросовісних договорів
оренди до закінчення терміну їх дії;
� одержання в державній спеціалізованій фі�
нансовій установі дешевих довгострокових
кредитів та гарантій збуту виробленої стан�
дартизованої натуральної органічної еколо�
гічно чистої продукції рослинництва і тва�
ринництва за вигідними цінами (лише гос�
подарством (кооперативом) � учасником
реалізації державної аграрної політики);
� право на залучення капіталів інших осіб,
зацікавлених у сільськогосподарському ви�
робництві, � лише на партнерських умовах.

Беручи до уваги наведене, саме ство�
рення правових механізмів для забезпечен�
ня цих та інших інтересів дає повноцінну від�
повідь на Ваше запитання: � Що це дасть? 

Михайло Данкевич.
� Чи достатньо є у нас для цього законів?
Олександр Ковалів.
� Вважаю, що ні. Хоч доцільно говорити

не про кількість, а про їх якість.
Для досягнення пропонованого, в зако�

нодавчому порядку також необхідно вилу�
чити із всіх законодавчих та нормативно�
правових актів України (всіх проектів), усі
норми стосовно земель сільськогосподар�
ського призначення, за якими можливо бу�
ло б набувати (включаючи будь�які тіньові
чи інші схеми) право власності будь�якою
юридичною особою та фізичною особою,
яка не є громадянином України, що постій�
но (останні 10 років) не проживає на тери�
торії України, чи не є засновником (співзас�
новником) вітчизняного сільськогосподар�
ського підприємства (без іноземного капі�
талу), не залежно чи зареєстроване таке
підприємство на території громади (ради),
де знаходяться придбаванні землі для ви�
користання за цільовим призначенням. Та�
кож треба вилучити всі норми щодо права
суборенди, емфітевзису, права продажу
прав на оренду, застави орендних прав та
інших непрозорих правочинів, що застосо�
вувались, застосовуються, чи можуть бути
застосовані до всіх земель сільськогоспо�
дарського призначення, в тому числі до зе�
мельних паїв (ділянок), які були безоплатно
передані у власність селянам в процесі їх
роздержавлення і приватизації.

Головне творити і діяти розумно на ко(
ристь громадян України.

Іншого шляху я не бачу.

КОМУ І ЯКИЙ ПОТРІБНИЙ РИНОК ЗЕМЛІ !?

Олександр Ковалів
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(Полемика с Александром Панченко,
"Зерно", июль 2010)

Купить зерносушилку подешев�
ле, посушить зерно побыстрее, на
энергоносители потратить помень�
ше. Так думает каждый стоя перед
выбором зерносушилки.

Зерносушилку в Украине действитель�
но выбрать не просто. Обилие представи�
тельств, дилеров, генеральных дилеров,
торговых домов и др. �  первая сложность.
Каждый из них, горя желанием продать,
готов приписать продаваемому объекту
качества, о которых сам производитель
не упоминает, боясь прослыть недобро�
совестным. В рекламе "своего" товара
никто не скупится на комплименты, но за�
то и редко плохо пишет о конкурентах.
Потом, в разговоре с покупателем, выс�
тавляя свое, можно не жалеть конкурента.
В данном случае автор статьи "Зерносу�
шилки в Украине" (журнал "Зерно", июль
2010 г.) несколько нарушил традицию,
тенденциозно сделав анализ в пользу од�
ного типа сушилок, опустив другие в
"подвал". Мы, выпускающие именно "дру�
гой тип" сушилок, собрав в последней мо�
дификации все лучшее, что накоплено в
мире в этой сфере деятельности, естес�
твенно не согласились, увидев в статье
антирекламу не только башенных суши�
лок  в целом, но и конкретно  нашей  зер�
носушилки "АСТРА�ИНГУЛ".

Автором статьи "Зерносушилки в Ук�
раине" правильно, по нашему мнению, ис�
поль� зована классификация для сравне�
ния стационарных зерносушилок. Три ти�
па данного оборудования � шахтные, ба�
шенные и модульные охватывают основ�
ную долю стационарных сушилок, предла�
гающихся на рынке. Какой же тип наибо�
лее предпочтителен?

Не подлежат сомнению конкретные
технические параметры зерносушилок �
объем загружаемого зерна, габаритные
размеры, вес, мощность электродвигате�
лей, тепловых генераторов, вентиляторов
и др. А дальше начинаются манипуляции c
величинами показателей эффективности,
которые наиболее влияют на выбор  су�
шилки. Потребителю не просто разобрать�
ся в разнобое величин производительнос�
ти (тонн/час, тонн/сутки) и удельного рас�
хода горючего при снижении влажности на
один тонна/процент. Кроме того,  каждый
производитель сушилок к показателям
производительности привязывает свои ог�
раничения по влиянию атмосферных пара�
метров. Ограничения указываются где�то
в примечаниях и, как правило, мелким
шрифтом, как малозначимые.

А.Панченко, используя такие  показа�
тели делает далеко идущий вывод � луч�
шими являются шахтные сушилки. Если
судить по времени жизненного цикла это�
го изделия, то шахтные сушилки безус�
ловные лидеры, точнее долгожители. А
как быть с зерносушилками, пришедшими
на рынки СНГ сравнительно недавно � ба�
шенными и модульными. Они�то и на За�
паде производятся недавно, а рынок за�
воевали быстро и  надолго. Достаточно
сказать, что в США применяются преиму�
щественно башенные и модульные зерно�
сушилки, тем более только эти типы обо�
рудования там производятся.

Прежде, чем сравнивать разные зер�
носушилки, хотелось бы отметить как не�
оспори�мое то, что независимо от конс�
трукции каждый вид зерна для съема
влажности на один процент требует оди�
накового количества тепла. А так как влаж�
ному зерну требуется для нагрева (сушки)
одинаковое количество тепла, можно сде�
лать вывод � сушилки всех типов, имею�
щие одинаковый объем загруженного
зерна (рабочий объем),   имеют примерно
одинаковую производительность, при ус�
ловии, что количества тепла достаточно.

Таким образом, первое правило
при выборе , сравнивайте сушилки с
одинаковым рабочим объемом.

Несомненно, что  перед конструктора�
ми разных сушилок стояла одинаковая
задача � донести тепло до зерна, сделать
потери тепла минимальными, а конструк�
цию проще в изготовлении и сборке на
месте эксплуатации. Чем лучше решена
такая задача, тем меньше цена сушилки и
эксплуатационные затраты на сушку. Кро�
ме того, сушилка должна  быть простой в
эксплуатации, т.е. иметь быстрый и лег�
кий доступ к любому конструктивному
элементу, а также  иметь автоматизиро�
ванную систему управления на базе дат�
чика влажности зерна.

Таким образом, второе правило
при выборе , сравнивайте сушилки
не только по цене приобретения, но и
с учетом экплуатационных характе,
ристик и особенностей.

Какая же сушилка может иметь наи�
меньшие эксплуатационные расходы, т.е.
быть наиболее экономичной? Безуслов�
но, та, которая имеет минимальный
удельный расход тепла.   Этот показатель
главный, учитывая соотношение мощнос�
тей теплогенератора  и вентилято� ров (
например 1500квт : 50квт). Можно видеть,
как разнятся мощности электродвигате�
лей вентиляторов и теплогенераторов в
итальянских и американских сушилках.
Меньшие значения одного из параметров
не дают возможности сделать вывод, ка�
кие сушилки � итальянские или американ�
ские более экономичны.  Вывод неодноз�
начен � никто не знает насколько сбалан�
сировано количество производимого теп�
ла и количество подаваемого в сушилку
воздуха. Все сушилки выбрасывают влаж�
ный и чуть теплый воздух, и важно, чтобы
выбросы тепла были минимальны, а про�
изводительность сушилки оптимальной.  

Учитывая, что теплоносители занима�
ют основную долю в эксплуатационных
затратах на сушку, надо контролировать
и регулировать процесс выброса отрабо�
танного воздуха. В сушилке не только
должен быть датчик температуры выхо�
дящего воздуха, но и должна быть воз�
можность регулирования количества по�
даваемого нагретого воздуха. Такой ме�
ханизм регулирования предусмотрен в
башенной зерносушилке "АСТРА�ИН�
ГУЛ". Показания датчика температуры
воздуха на выходе из наружной перфо�
рированной стенки сушилки являются
основанием для сушильщика изменить
объем подаваемого в сушилку воздуха,
например, путем изменения рабочего
объема зерна, подвергаемого воздейс�
твию горячего воздуха � открыванием �
закрыванием диафрагм, имеющимися
только в этой сушилке. 

Расход тепла (топлива) на нагрев зер�
на всегда сопровождается потерями, ко�
торые для каждой сушилки имеют свои ха�
рактеристики и особенности.  Почему
шахтную сушилку невозможно сделать из
нержавейки � ее цена зашкалит.  Шахтные
сушилки, будь�то немецкие, финские,
польские или украинские, отличаются от
башенных, имеющих перфорированные
стенки, значительно большей металлоем�
костью � в несколько раз.  Например, вес
старой ДСП�50 приближается к 70 тоннам,
а башенная зерносушилка АСТРА�ИНГУЛ
такой же производительности имеет вес
до 5 тонн. При этом надо нагреть не толь�
ко зерно, но и всю массу металла. Тепло�
вая инерционность сказывается не только
при разогреве сушилки, но и при прекра�
щении сушки. Это однозначный недоста�
ток при циклической сушке или при необ�
ходимости сушить небольшой объем зер�
на. Но главным является не это, а потери
тепла из�за теплопроводности металло�
конструкции сушилки.  Теплопроводность
стали очень высокая, излучение тепла ме�
таллоконструкцией сушилки значительно
и применяемая теплоизоляция не решает
проблемы на 100%, хотя сама теплоизоля�
ция шахт выставляется производителями
как преимущество, а на самом деле явля�
ется необходимостью.  

Применение некоторыми производите�
лями шахтных сушилок  алюминиевых
сплавов из�за высокой теплопроводности
алюминия требует еще более тщательной
теплоизоляции. У некоторых производите�
лей за теплоизоляцию еще надо допла�
тить, опция, которая не входит в базовую
цену сушилки. В башенной сушилке греет�
ся только внутренняя стенка, тепло кото�
рой также передается зерну.

В целом можно сделать вывод , лю,
бая шахтная зерносушилка имеет по,
тери тепла значительно больше, чем
любая башенная. Поэтому вывод автора
статьи о преимуществе шахтных сушилок
из�за низких операционных затрат мягко
говоря некорректен.

Производя выбор сушилки надо обра�
тить внимание � предусмотрена ли рекупе�
рация тепла, т.е. его повторное использо�
вание при охлаждении. и есть ли возмож�
ность отключения этого режима. В настоя�
щее время многие производимые зерно�
сушилки имеют режим рекуперации, прав�
да иногда за это надо доплатить. Процесс
рекуперации, экономя значи�тельные ре�
сурсы, не всегда необходим, например,
при разогреве сушилки.  Иногда режим
рекуперации вреден, например, при суш�
ке подсолнечника.  Поэтому в определен�
ных случаях "режим рекуперации"  должен
отключаться, и  это должно быть предус�
мотрено  конструк�цией  зерносушилки.

Еще раз о выборе зерносушилки

Продолжение  читайте  на  странице 14

Башенная зерносушилка

Модульная зерносушилка

Шахтная зерносушилка
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22 лютого нинішнього року у Києві
сталася подія, масштаби якої можуть
стати революційними у доброму ро,
зумінні цього слова. Якщо все вдас,
ться у виношувачів і розроблювачів
цієї ідеї , Голови Союзу сільськогос,
подарських обслуговуючих коопера,
тивів України І.Ф. Томича та Голови
Київської регіональної спілки спожив,
чої кооперації В.П. Пака, , нас чекати,
ме справжній прорив у забезпеченні
споживачів овочами та фруктами за
цінами, які влаштовують і виробни,
ків, і покупців. 

Задум було винесено на широке
обговорення. Активну участь в семі,
нарі,нараді взяли представники фер,
мерських господарств та сільськогос,
подарських обслуговуючих коопера,
тивів майже з 10 областей держави.

Ситуація з постачанням жителів міст
овочами, ягодами та фруктами в Україні
дійсно дійшла до химерного перекосу.
Фермери та приватні землевласники
трудяться до сьомого поту, аби вирос�
тити гарний урожай на власних овоче�
вих плантаціях та в садах. Надходить се�
зон збору тої чи іншої культури � і почи�
нається справжній головний біль зі збу�
том вирощеного.

Підкотив на своїй вантажівці до хати
селянина перекупщик:

� Гей, господарю, давай твої яблука та
картоплю оптом по гривні за кіло заберу!

� Та я ж у них стільки праці вклав! Ця
ціна збиткова для мене! Ви ж у Києві не
стільки за них запросите!

� Ну, як знаєш. Он твій сусід мені вже
рукою махає, щоб під'їхав. А тобі, певне,
гроші не треба. Май на увазі � в наступ�
ний раз приїду � по 75 копійок за кіло все
віддаси, та ще й дякуватимеш!

…Треба гроші трудареві, ще й як
треба. Поїхав би сам торгувати у міс,
то, та часу нема.  Та й якось з'їздив
вже раз. Підійшли до нього пред,
ставники "базаркому" кавказської
національності, сказали, що торго,
вих місць нема і не буде та й запро,
понували по,доброму забрати у ньо,
го оптом  вирощене та привезе,
не…по гривні за кілограм…

…Дуже часто у "королів" торгових
місць на оптовому ринку забирають
овочі та фрукти більш дрібні обтови,
ки,перекупщики. Відверто кажучи ,
надійно прикриті законом спекулян,
ти, зареєстровані як дрібні підприєм,
ці. Оптом вони закупляють партіями
вже згадані яблука та картоплю по 3
гривні за кілограм. Рядовому покуп,
цеві у кінцевому підсумку  доводить,
ся платити по 6,7 гривень за кіло
бульб і по 10,12 гривень за фрукти.

Що ж залишається робити ферме,
ру чи приватному землевласнику, ко,
ли він безсилий розірвати оце кільце,
не може запропонувати  вирощене по
ціні, яка влаштовує і його, і щоб по,
купці ставали біля машини в чергу?

Не знаю, чи у колишніх та нинішніх Мі�
ністрів з Міністерства агрополітики та де�
путатів Верховної Ради болить душа за
якомога швидше розв'язання такої "па�
тової" ситуації, яка склалася в Україні, а
ось у піонера фермерського руху у нашій
державі Івана Федоровича Томича вона
дійсно болить. І він  не розтікається в со�
лодких обіцянках "мислію по дрєву", а
виносить на огляд селян свій конструк�
тивний план, а саме як допомогти і това�
ровиробникові і споживачеві. У цій добрій
справі знаходить собі й однодумця � про�
фесіонала з 50�річним досвідом роботи в
торгівлі Володимира Петровича Пака…

� У нашій державі овочівництвом, са�
дівництвом та картоплярством займають�
ся 5 тисяч фермерських господарств та 5

мільйонів приватних землевласників, �
слова пана Томича. � Не знаю, як там у по�
ті чола трудяться холдинги та корпорації з
латифундіями, а от саме фермери та дріб�
ні землевласники забезпечують народ Ук�
раїни на 80 відсотків овочами та фруктами
і на 98 відсотків � картоплею. І це при без�
глуздому диспаритеті цін, відвертому
здирництві з боку перекупщиків та німому
потуранні останнім з боку наших "верхів".

Яскраве свідчення цьому � занадто
"мудрі" голови з Верховної Ради "заріза�
ли" поданий нами Закон "Про коопера�
цію" повернувши його на доопрацюван�
ня. Воно може тривати як мінімум рік, як�
що не п'ять! А нам чекати ніколи, бо затя�
гування часу працює не на нас, а на тих
хто абсолютно небезкорисно для власних
кишень лоббіює до Закону "поправки".

Нинішня продаткова політика теж аж
ніяк не на боці селянина. Є у нього остан�
ня свитина � мабуть, вирішили і її забра�
ти. А не віддаватиме � значить здерти.

Щоб  протистояти цій справжній біді
нам потрібно терміново об'єднуватись у
сільськогосподарські обслуговуючі коо�
перативи, так звані СОКи. Однак, коопе�
рація повинна здійснюватись без реєс�
трації в юридичну особу. Інакше не буде
часу працювати за горою нікому не пот�
рібних звітів та  вистоювання під дверима
у податковій та інших інспекціях. Сіль�
ськогосподарський кооператив  можуть
створити фізичні особи просто за влас�
ними домовленостями, так би мовити на
чесному слові, на довірі одне до одного.

Зрозуміло, це нібито й не зовсім за�
конно. Однак, на нинішній день це єди�
ноправильний вихід у протистоянні тим,
хто хоче фермера та приватного землев�
ласника задавити.

Що ж зможуть наші, хай і неофіцій,
ні, СОКи, у чому їх перевага? Та у тому,
що розподіливши у кооперативі
обов'язки, ми зможемо вирощувати,
готувати до продажу і реалізувати
плодоовочеву та й будь яку іншу про,
дукцію самі. І ціни згідно з попитом
диктувати самі. Щоб перекупщики у
безсилій злобі зубами клацали! А ТЕ,
ПЕР НАЙГОЛОВНІШЕ: ВІДНИНІ ФЕР,
МЕРУ ТА СЕЛЯНИНУ НЕ ТРЕБА БУДЕ
КЛАНЯТИСЬ перекупникам та власни,
кам ТОРГОВИХ МІСЦЬ НА РИНКАХ
СТОЛИЦІ ТА СТОЛИЧНОЇ ОБЛАСТІ. КИ,
ЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СПІЛКА спожив,
чої кооперації НАДАЄ ЧУДОВІ ТОРГОВІ
ПЛОЩІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО В
УКРАЇНІ, ДІЙНО ФЕРМЕРСЬКОГО, ОП,
ТОВО,РОЗДРІБНОГО СІЛЬСЬКОГОС,
ПОДАРСЬКОГО РИНКУ!  І ЦІНИ ЗА ЇХ
ОРЕНДУ БУДУТЬ НЕ "БІЛО,ЧОРНИМИ"
(ЯК, СКАЖІМО, НА ТРОЄЩИНІ…), А
ЦІЛКОМ ДОСТУПНИМИ.

Голова Київської регіональної облспо�
живспілки Володимир Петровик Пак уточ�
нив, що торгова площа майбутнього опто�
во�роздрібного сільськогосподарського
ринку для фермерів та сільгоспкоопера�
тивів на столичному Лівобережжі має за�
гальну площу у 6 гектарів, 1270 квадрат�
ний метрів займає нині бездіючий мага�
зин, який може стати критим ринком. Ок�
рім того, тут є склади з камерами для збе�
рігання сотень тонн привезеної продукції.
Підведена навіть залізниця. Ринок може
щоденно приймати як мінімум 80 фур з
овочами та фруктами. Ціни на овочі та
фрукти встановлюватимуть самі селяни.
Вони ж матимуть змогу замовити тран�
спорт у облспоживспілці. Ціни за послуги,
як і за торгові місця � цілком прозорі.

Крім київських торгових площ регао�
нальна облспоживспілка має ще 16 рин�
ків по області, на яких фермери та коопе�
ратори СОКів всієї країни завжди будуть
бажаними гостями. Якщо ж з певних при�
чин вирощене швидко реалізувати не
вдалося �  у повній бойовій готовності
прийняти й переробити плодоовочеву

продукцію має можливість консервний
завод у Переяслав�Хмельницькому…

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ
От дійсно, як тут не задатись наївним

питанням: чому ми щорічно викладуємо
по 10 мільярдів гривень на закупівлю ім�
портних овочів та фруктів, коли самі мо�
жемо вирощувати їх удвічі, а то і втричі
більше? Було б лише де вирощене збері�
гати, та було б де продавати. Ну чому ж за
20 років існування незалежності ми так і
не створили умов на те, щоб виробник
турбувався лише про те, як і побільше ви�
ростити якісної екологічно чистої продук�
ції, а про збут у нього голова не боліла?

Нині Україна має чотири так званих
фермерських ринки. Фермерами там, ви�
бачте, і не пахне. В українських селян за
безцінь скуповують оптом вирощене і
скроплене потом золотозубі кавказці, а
на ринку торгують спритні та завжди ус�
міхнені китайці… Гірко? Ще й як. 

Семінар,нарада 22 лютого переріс
у фермерсько,кооперативні збори. І
були вони дійсно діловими. По всьому
відчувалося , ідея І.Ф.Томича та В.П.
Пака знайшла розуміння й підтримку. 

Звичайно, чогось більш конкретного і
конструктивного хотілось почути від
представника "банківської еліти". Зокре�
ма, щодо деякої фінансової підтримки на
час організації роботи першого в Україні
дійно селянського оптового ринку. Однак
той, почувши слово "кредит" скривився,
ніби наступив босою ногою на їжака і, не
сказавши присутнім нічого обнадіюючого
покинув місце в президії, зіславшись на
термінові справи.

Не зовсім оптимістична точка зору бу�

ла і у знавця кипучої ринкової діяльності.
Ось тільки один його вислів, як закид:
"Адміністрації ринку треба обов'язково
укладати з фермерами договори на пос�
тавку продукції у визначений день і час.
Не привіз � штраф. Однак… як вірити
фермерському підпису під тим же дого�
вором, коли переважна більшість із них
роками "забуває" членські внески в Асо�
ціацію платити?"

Дійсно, достатньо копітка ця справа з
організацією безперебійної роботи фер�
мерського ринку. Потрібно добре поду�
мати, як залучити на нього покупців і про�
давців, як заповнити торгові місця, як
знайти оту саму золоту серединку, щоб і
фермер та кооператор був задоволений і
ринок був не збитковим.

Було вирішено, що Асоціація фер,
мерів та приватних землевласників
України висловить з цього приводу
свої думки та пропозиції, а від Союзу
сільськогосподарських обслуговую,
чих кооперативів України та Регіо,
нальної облспоживспілки буде ство,
рено робочу групу, яка у найближчі дні
розробить відповідні плани на вве,
дення ринку в роботу. Цьому сприяти,
ме масова рекламна кампанія.

Збори фермерів та представників
СОКів України одностайно проголо,
сували за відкриття в столиці дійсно
селянського обтово,роздрібного
сільськогосподарського ринку. Ви,
рішили назвати його "Фермер Украї,
ни №1" Ну що ж, сім футів під кілем
тобі, "Фермере" у твоєму торговому
плаванні!

Петро СИНЬОЦВІТ

ФЕРМЕРСЬКИЙ  РИНОК, ВИГІДНИЙ СЕЛУ І МІСТУ!

В президії зібрання

Гарячі діскусії з питань створення ринку
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"СОЛОДКУ ЯГОДУ,МАЛИНУ КРАЗАМИ НЕ ВОЗЯТЬ!"
На сьогоднішній семінар�нараду з приводу органі�

зації та майбутнього відкриття в столиці справжнього
ФЕРМЕРСЬКОГО обтово�роздрібного сільськогоспо�
дарського ринку ми з дружиною, як представники сіль�
ськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Він�
ницькі ягоди" (Жмеринський р�н Вінницької області),
приїхали не тільки як слухачі, а й хочемо висловити свої
думки та пропозиції.

По�перше вважаємо, що його організаторам потріб�
но буде докласти усіх зусиль, щоб він дійсно відповідав
йменню ФЕРМЕРСЬКОГО, щоб головними дійовими
особами були на ньому представники СОКів та фер�
мерських господарств, а не остогидлі перекупщики, які
на розриві цін купівлі продукції у селян та продажу її по�
купцям набивають власні кишені грішми. Інакше він че�
рез деякий час перетвориться на звичайнісінький бала�
ган як для місцевих, так і вірменсько�грузинсько�китай�
ських спекулянтів на зразок київського Троєщинського
ринку з привабливою назвою "Фермер"…

Друге побажання вже стосується наших мудрих і
доблесних законотворців. Що ж це ви, шановні, "догач�
котворстовалися" до того, що нам об'єднуватись у коо�
перативи треба не документально, а на словах? Ми
зрозуміли, що краще бути фізичною особою і укладати
договір потиском рук, а не юридичною, бо замордують
непотрібними звітами, а то й штрафами…

І останнє. Запашну та солодку малину, суницю не�
легко виростити. В кілька разів важче її зберегти та до�
везти до споживача. А нам же дозволено замість нор�
мальних легкових, обладнаних холодильними камерами
рефрижераторів брати в кредит чи купувати лише трак�
тори та ще деяку техніку, абсолютно не придатну для пе�
ревезень такого тендітного продукту, як ягоди. Зокре�
ма, особисто мені одна поважна особа з Мінагрополіти�
ки минулого року запропонувала для транспортування
ягід з Вінниччини на Київщину придбати… КРАЗ! 

…А солодкої літньої продукції наш СОК може поста�
вити споживачам чимало. Наш потенціал � понад 300
тонн за сезон…

Юрій КОРДОНЕЦЬ

"КОЖЕН ПОВИНЕН ЧІТКО ЗНАТИ СВОЮ СПРАВУ І …
НЕ РОЗРАХОВУВАТИ НА МИЛІСТЬ ДЕРЖАВИ"

У нашого майбутнього, так би мовити гуртового,
фермерського ринку на сьогодні існує кілька проблем,
які потребують невідкладного вирішення і нашого з ва�
ми селянського розуміння.

Щоб збільшити обсяги виробництва плодоовочевої
продукції нам потрібні сучасні канали збуту. Треба вес�
ти їх активний пошук. Щоб ці самі "канали" відгукнулись
на наші пропозиції, їм потрібно запропонувати високо�
якісну, добре підготовлену до продажу, екологічно чис�

ту продукцію. Взагалі то для цього потрібно не так і ба�
гато. Дуже і дуже важливо, щоб кожен трудівник, що
входить до певного сільськогосподарського обслугову�
ючого кооперативу чітко знав свою справу і обов'язки.
Один � вирощує редиску, картоплю чи моркву. Другий �
сортує і фасує, тобто надає належний товарний вигляд.
Третій � перевозить і пропонує споживачам. Четвертий
страхує, щоб на випадок, коли овочі чи фрукти можуть
"залежатись", відразу ж відправити їх на переробку.

…Сьогодні на милість та підтримку держави нам
розраховувати нічого. Вона селянських проблем не чує
і не бачить, у неї серце не болить. Тому вважаю, що СО�
Ки, як поєднання наших майнових, фінансових та інте�
лектуальних зусиль � єдиний вихід з нинішньої непрос�
тої ситуації. В цьому вже переконались трудівники мого
фермерського господарства "Відродження" Петриків�
ського району Дніпропетровської області. 

Іван ЯРМОЛЮК,
Голова Асоціації фермерів та приватних 
землевласників  Петриківського району, 
Депутат Дніпропетровської обласної ради

"ТРЕБА, ЩОБ ПРИ РИНКУ ДІЯВ ПЕРЕРОБНИЙ ЦЕХ!"
Я обома руками за організацію і введення в дію опто�

во�роздрібного фермерського сільськогосподарського
ринку у Києві. Тільки б бажано при його створенні все
швидко і грамотно прорахувати. От, наприклад, я привіз
на ринок цілий КаМаЗ помідорів. Трапилось так, що і оп�
том вони не швидко розкуповуються, і в роздріб… Тут від�
разу ж потрібно, щоб спрацювала підстраховка � неда�
лечко розташований переробний цех овочів чи фруктів.

Та й взагалі то, чому ми більше орієнтуємось на так
званий "свіжий" ринок, коли Європа, Америка на повну по�
тужність задіює переробні підприємства по виготовленню
соків, компотів, варень, маринувань, солінь, салатів і т.д.

Зокрема, я дуже хотів би "вийти" на серйозній доку�
ментальній основі саме на переробні підприємства. Ду�
же хотілось би знати: які потужності має, скажімо, Пере�
яслав�Хмельницький консервний завод. Скільки овочів
зможе переробити за добу. Тільки конкретно, в тоннах,
а не в незрозумілих умовних банках. І чи той же завод
закупить у мене вирощене за гроші, чи запропонує
"увійти в долю" "бартерним методом": ось, мовляв, на
тобі частину переробленого і …носись  потім із отим то�
матним соком, як батющка з баяном, думай кому його
запропонувати. Отож, давайте врахуємо і цей нюанс.
Краще сім раз відміряємо, а раз відріжемо. Однак, ду�
мати і вирішувати треба швидко! 

Василь БУРЛАКА,
Фермер, голова Полтавської обласної АФЗУ
"Відродження Полтавщини"

"ХЕРСОНЩИНА ВАС ОВОЧАМИ ЗАВАЛИТЬ!"
За попередніми розрахунками новий фермерський

оптово�роздрібний сільськогосподарський ринок мо�
же прийняти відразу 80 фур з овочами і фруктами.
Вважаю, ця цифра масштабна лише для Києва та Ки�
ївської області. Херсонщина у прямому розумінні мо�
же завалити овочами та фруктами всю Україну. Овоча�
ми ранніми: цибулю�ріпку, буряки, моркву ми можемо
постачити на ринок вже у кінці травня �  першій декаді
червня. Про зелень, редиску, огірки з поля, а не з теп�
лиці,  взагалі мови нема. Одне побажання �  наш ринок
повинен працювати 365 днів на рік, без найменших
перебоїв і простоїв.  А для цього потрібно провести
великомасштабну рекламну кампанію…

Леонід КИРИЧЕНКО,
Голова Союзу сільськогосподарських 
кооперативів Херсонської області

"У ПРОТИВАГУ ХОЛДИНГАМ , ЕКОЛОГІЧНО ЧИС,
ТА ПРОДУКЦІЯ!"

Вважаю, що наш новий, дійсно фермерський ринок
наживе у близькому майбутньому воістину доброї сла�
ви і до нас їхатимуть покупці навіть здалеку. Чому? Та
тому, що ми постачали, постачаємо і будемо постачати
споживачам дійсно екологічно чисту продукцію, а не ту,
якою бажають закидати прилавки латифундисти. Це �
наша альтернатива, наш великий виграш. І пояснення
ситуації достатньо просте. Овочі та фрукти з ягодами
ми вирощуємо на органіці, використовуємо сидерати і
використовуємо в міру, а не солимо землю міндобри�
вами: на них у нас часто просто грошей немає…

Григорій НАКОНЕЧНИЙ,
Голова фермерського господарства 
"Віра. Надія. Любов", Київська область

"КОЖНІЙ ОБЛАСТІ ТРЕБА "ДАТИ" ПО МІСЦЮ!"
А у мене до організаторів нового ринку для ферме�

рів і кооператорів є ось така пропозиція: вже зараз, не
відкладуючи на потім нарізати кожній області по міс�
цю. Я б, наприклад, для Сумщини хотів мати 200 квад�
ратних метрів торгової площі. Щоб приїхати додому,
зібрати фермерів та членів сільгоспкооперативів об�
ласті та й сказати, що місця для реалізації сільгосп�
продукції у нас уже заброньовані, отож, давайте у
складчину їх викупимо та й не будемо особливо хви�
люватись, що на них покладуть око різного роду і різ�
них націй перекупщики…

Віктор ДЕНИСЕНКО,
Голова Союзу сільськогосподарських 
кооперативів Сумської області

"Я ВИРОЩУВАТИМУ. БРАТ ПРОДАВАТИМЕ. І ВСЕ
БУДЕ ДОБРЕ!"

Коли ми з братом почули, що у Києві незабаром
функціонуватиме не спекулятивний, на зразок Троє�
щинського, а справжній оптово�роздрібний і справ�
жній селянський ринок � щиро зраділи. Нарешті дамо
справжній бій тим, хто спекулює на нашому фермер�
ському труді і диктує нам збиткові ціни.

Не перший рік ми займаємось вирощуванням ово�
чів та баштанних у нашому фермерському господарс�
твці  "Віто", що в Чернівецькому районі на Вінниччині.
Досвід маємо неабиякий, наші кавуни по смакових
якостях переважають навіть херсонські. Овочі теж і
якологічно чисті, і на смак чудові. Тепер твердо вирі�
шили: я нинішнього сезону активно займусь вирощу�
ванням  названої продукції, а брат її реалізуватиме на
дійсно фермерському ринку!

Іван КОСИНСЬКИЙ, 
Фермер, Вінниччина

Думки слухачів семінару�наради

Представники СОК "Вінницькі ягоди" 
Оксана та Юрій Кордонці

Фермер�овочівник з 1989 року Іван ЯРМОЛЮК

Василь Михайлович прибув на семінар�нараду
з питаннями, які хвилюють багатьох 

овочівників Полтавщини

Крайній з ліва Леонід Кириченко 
з учасниками наради

Іван Михайлович, у якого, за його словами,  на
баштані родять найсолодші кавуни в Україні
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Правовик
ТЕМАТИЧНИЙ ДОДАТОК ДО ГАЗЕТИ “ВІСНИК “ФЕРМЕР УКРАЇНИ”

Тел./факс юридичної консультаційної лінії (0 44) 228,48,15

Добрий день! Я, фермер і дуже вам вдячний
що ви маєте юридичну консультацію і цим допо�
магаєте нам селянам знайти в законодавстві
норми, щоб ми могли захищатись і перемагати
видумки керівників і службовців від влади.

В черговий раз звертаюсь до Вас з питанням
і прошу надати через газету відповіді, щоб ми
могли достойно, міцно і надійно вести свою
сільськогосподарську діяльність.

І) Я не можу бути головою фермерського гос�
подарства і хочу передати головування члену
фермерського господарства. 

1) Як юридично правильно переоформити го�
ловування? 

Внутрішня, організаційна діяльність фермерсько�
го господарства повинна здійснюватись відповідно
до чинного законодавства та положень статуту гос�
подарства. 

Аби правильно провести зміну голови господарс�
тва потрібно дотримуватись положень статуту госпо�
дарства якими визначається порядок зміни голови.
Обов'язково враховуючи п.1 ст.4 Закону України "Про
фермерське господарство" в якому визначено, що
"головою фермерського господарства є його заснов�
ник або інша визначена в статуті особа". Значить пот�
рібно вносити зміни до статуту господарства (або зат�
вердити його в новій редакції).

Очевидно, обрання голови відбувається на засі�
данні вищого керівного органу господарства. Обран�
ня має бути оформлено протоколом,  який разом з
відповідними документами подається державному
реєстратору.

Перелік документів необхідних для реєстрації
зміни керівника господарства:

1. Заповнена реєстраційна картка (Форма №3); 
2. Примірник оригіналу або нотаріально посвід�

чену копію рішення про внесення змін до установчих
документів; 

3. Документ, що підтверджує правомочність
прийняття рішення про внесення змін до установчих
документів; 

4. Оригінали установчих документів юридичної осо�
би з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змі�
нами, чинними на дату подачі документів, або копія
опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі
масової інформації повідомлення про втрату всіх або
частини зазначених оригіналів установчих документів; 

5. Два примірники змін до установчих документів у
формі окремих додатків або два примірники установ�
чих документів у новій редакції; 

6. Документ, що підтверджує внесення реєстрацій�
ного збору за проведення державної реєстрації змін
до установчих документів. 

Якщо документи для проведення державної реєс�
трації змін до установчих документів юридичної особи
подаються особою, яка згідно з відомостями, внесе�
ними до Єдиного державного реєстру, має право вчи�
няти юридичні дії від імені юридичної особи без дові�
реності, державному реєстратору додатково пред'яв�
ляється паспорт. 

Якщо такі документи подаються іншим представ�
ником юридичної особи, державному реєстратору до�
датково пред'являється паспорт та надається доку�
мент або нотаріально засвідчена копія документа, що
засвідчує повноваження представника. 

Більш детальну інформацію та допомогу в запов�
ненні реєстраційної картки надають у відділі держав�
ної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб � під�
приємців районної державної адміністрації.

Державний реєстратор після проведення відповід�
них змін видає свідоцтво про державну реєстрацію
фермерського господарства та повідомляє про зміну
керівника в податкову інспекцію, управління статисти�
ки, всі фонди. 

Для повного оформлення змін голови господарс�
тва належить самостійно отримати довідку ЄДРПОУ
(управління статистики) та довідку 4 ОПП у податко�
вій інспекції. 

2) Як переоформити землю яка є в постійному
користуванні на нового голову фермерського
господарства з умовою, щоб земля і надалі була
в постійному користуванні.

Перед початком будь яких дій потрібно обдумати їх
доцільність, затрати, наслідки та очікуваний результат.
Після чого примати рішення за яким: або починати спра�
ву і як її здійснювати, або взагалі відмовитись від неї. 

В постійне користування земля надавалась для
створення фермерського господарства. Це було
обов'язковою умовою перед його державною реєстра�
цією. Після чого створене фермерське господарство
розпочинало господарську діяльність. 

Правовий статус землі в постійному користуванні
полягає у тому, що земельна ділянка надавалась для
створення фермерського господарства без обмеження
строку користування, з правом її приватизації кожним
членом фермерського господарства в розмірі серед�
ньої земельної частки (паю). 

З 2002 року набрав чинності новий Земельний ко�
декс України в якому вже не передбачається надання
земельних ділянок в постійне (довічне, спадкове) ко�
ристування. А, раніше надане, право постійного корис�
тування, залишається у незмінному статусі. До часу ко�
ли припиниться діяльність фермерського господарс�
тва, або до відмови від земельної ділянки, або до при�
ватизації цієї земельної ділянки членами фермерського
господарства. 

Внесення змін до державного акту на право постій�
ного користування земельною ділянкою при зміні голо�
ви господарства не передбачено.

Однак, якщо занадто сильно наполягати на "перео�
формленні", то можливо здійснити помилки, які будуть
незворотними. Після відмови однієї особи від постійно�
го користування і подачі відповідної заяви земля повер�
тається у державну або комунальну власність і потім,
вона не надається в постійне користування не тільки
новому голові господарства, а взагалі � нікому! Вона
може надаватися лише в оренду. І лише на умовах аук�
ціону, інші учасники якого можуть запропонувати в де�
кілька раз кращі умови ніж Ви.

Зміна голови господарства на ім'я якого видано
державний акт на право постійного користування
землею для створення фермерського господарства
не тягне за собою зміни, "переоформлення" в дер�
жавному акті. 

Метою надання землі в постійне користування є
створення фермерського господарства. А виписував�
ся державний акт на засновника господарства, того �
хто проводив реєстрацію господарства. 

Під час діяльності господарства можливі зміни в
керівництві, в складі членів господарства, навіть до
повністю іншого складу членів господарства, наприк�
лад: нові особи увійшли, а попередні вийшли зі складу
членів господарства, але саме фермерське госпо�
дарство залишається, як і земельна ділянка, що нада�
валась для його створення. 

Зважте всі вигоди і негативні наслідки і приймайте
виважене рішення.

ІІ) Якщо земля в постійному користуванні у фер�
мерського господарства. Чи маємо право здавати
її в оренду і як це зробити, і які наступають проце�
дури звітності і податкових розрахунків, і які насту�
пають організаційно � господарські наслідки.

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються
Земельним кодексом України, Цивільним кодексом Ук�
раїни, Законом України "Про оренду землі" та іншими
нормативно � правовими актами. 

Статтею 4 Закону України "Про оренду землі" визна�
чено, що  орендодавцями земельних ділянок є грома�
дяни та юридичні особи, у власності яких перебувають
земельні ділянки.

Право власності включає право володіння, корис�
тування і розпорядження об'єктом власності. Статус
постійного користування земельною ділянкою не
включає право розпорядження землею, а значить не
надає права здавати її в оренду.

ІІІ) Якщо земля в приватній власності у фермер�
ського господарства. Чи маємо право здавати її в
оренду, і як це зробити, і які наступають процеду�
ри звітності і податкових розрахунків, і які насту�
пають організаційно господарські наслідки.

Власник земельної ділянки  має право розпоряд�
ження нею, зокрема, здавати її в оренду. 

Для цього потрібно знайти орендаря, домовитись
про умови оренди або вибрати серед претендентів на
оренду кандидата з найвигіднішими умовами, укласти
договір, передати земельну ділянку.

Звітність та оподаткування залежить від обраної
Вами системи оподаткування фермерського госпо�
дарства.

Організаційно правовими наслідками передачі
землі в оренду є необхідність дотримання земельного
законодавства та умов договору оренди землі. 

IV) Раніше прокуратура відкривала криміналь�
ні справи на членів фермерського господарства
за приватизацію землі, але коли було рішення
Конституційного Суду, прокуратура видумала ін�
шу причину, яка полягає в тому, що в разі коли не
начислялася зарплата, або не ділився прибуток,
то виникала підстава  для переслідування за при�
ватизацію землі. Тільки повинні бути точні данні,
що це безпосередньо стосується фермерських
господарств. Чому тоді коли здавались докумен�
ти на приватизацію і підписувалась тех. докумен�
тація райдержадміністрація, сільрада, земель�
ний відділ не перевіряли, не довели що є така
норма. Значить це зроблено спеціально. Нам на�
несено матеріальна і моральна шкода. А тепер на
багатьох фермерів відкриті кримінальні справи.
Як захищатись, як нападати на цю непрофесійну
владу. Що треба робити щоб прокуратура перес�
тала тероризувати?

Щодо претензій правоохоронних органів, то, нажаль,
вони бувають неправомірними. В таких випадках нале�
жить знати свої права та кваліфіковано їх захищати. 

Порушення кримінальних справ за не нарахування
заробітної плати членам фермерського господарства
можливо успішно оскаржити враховуючи наступне.

Оскільки члени фермерського господарства не є
найманими працівниками, то не має потреби нарахо�
вувати їм заробітну плату і, зрозуміло, не має відповід�
них санкцій. 

Фермерське господарювання є формою підприєм�
ницької діяльності громадян в галузі сільського госпо�
дарства, спрямованої на отримання прибутку. Поря�
док, час, умови, розмір розподілу прибутку визначаєть�
ся відповідно до статуту фермерського господарства
або, якщо це детально не виписано в статуті, вищим ке�
рівним органом фермерського господарства. Члени
фермерського господарства є власниками результатів
своєї праці. Це приватна власність, яка є непорушною.
Її збереження гарантується Конституцією.

Інкримінування злочину через не розподіл прибутків
фермерського господарства виглядає навіть смішно. І,
мабуть, має іншу � приховану мету, ніж встановлення
законності. Поміркуйте і � здогадаєтесь самі!   

Продовження читайте у наступному номері
газети "Вісник Фермер України"
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Хтось з нашого люду точно підмітив,
сказавши з відчайдушною гіркотою: "Лама�
ти � не будувати. Душа не болить!" Ох, чи�
мало ми наламали за останні двадцять ро�
ків! І на колгоспні тваринницькі комплекси
ішли з ломами наперевіс, аби розбити на
"пайову" цеглу, і новенькі комбайни за ко�
пійки на металобрухт для Туреччини різали,
і вкрай необхідні для подальшого життя і
розвитку країни переробні підприємства
знищували, ніби середньовічні варвари…

Тільки справжні господарі у ті важкі ча�
си дивились у майбутнє не на крок чи два �
на п'ятдесят кроків вперед. Київська регіо�
нальна облспоживспілка не тільки відбила
усі рейдерські атаки, вистояла, а й зберег�
ла та модернізувала надбане.  Її голова Во�
лодимир Пак не дав пустити в розпил за�
вод по переробці овочів та фруктів у Пере�
яслав�Хмельницькому Київської області.
Нині подібні підприємства по Україні мож�
на перерахувати на пальцях. Після переос�
нащення цехів, відповідаючими вимогам
сьогодення лініями, розбудови складів для
належного зберігання сировини і готової
продукції підприємство "Переяслав�
Хмельницький Агрокоопвиробник" заяви�
ло про себе у 2009�му році, виробивши
продукції на 2 мільйони 640 тисяч гривень.
Стабільними були результати і у минулому
році. З конвейєра підприємства зійшло
майже 350 тисяч банок найрізноманітнішої
плодо�овочевої продукції.

Своєю охайністю і діловитістю завод по
доброму дивує ще на підході. Відразу по�
мітно � тут хазяйнує справжній господар.
Широкі, просторі та світлі цехи вражають
як ззовні, так і всередині.

� Кінець зими, час відносного затишшя,
� розповідає мені завідуюча виробництвом
заводу Тетяна Бобрик. � однак ми готові
розгорнутись на повну потужність по пер�
шому ж сигналу. У сезон  бувають задіяни�
ми відразу всі лінії. На одній, наприклад,
вариться абрикосове повидло, на другій
виробляється яблучно�виноградний сік, на
третій  фасується по банках наша фірмова
квасоля… А пахощі які апетитні! Вся про�
дукція відповідає по якості найвищим стан�
дартам. До того ж,  акцентую, � ми не зас�
тосовуємо консервантів. Тобто з екологіч�
но чистої сировини готуємо такі ж екологіч�
но чисті консервації!

� Ви в курсі справи, що нинішнього року
вашому підприємству відведено особливу
роль як важливому підрозділу фермерських
сільськогосподарських ринків, які працюва�
тимуть у столиці та по Київщині?

� Звичайно. Розуміємо � об'єм вироб�
ництва зросте. Он вчора до нас вже ферме�
ри Полтавщини зі своїми пропозиціями за�
їжджали. Хлопці з діловою хваткою, співпра�
цювати з ними буде одне задоволення. Тру�
довий колектив нашого "Агрокоопвиробни�
ка" тільки радий майбутньому нарощенню
потужностей. Адже це � і нові робочі місця, і
стабільна заробітна плата. А працювати ми
не лінуємось і готувати з овочів, фруктів та
ягід різну смакоту теж уміємо. Асортимент
досить широкий. Це, зокрема:  огірки мари�

новані, огірки�корнішони мариновані, помі�
дори мариновані та помідори�черрі, ассорті
з огірків та помідорів, ікра кабачкова, паста
томатна, соуси краснодарський та гострий,
квасоля "фірмова", квасоля "новинка" та
квасоля "смачна", повидло яблучне, абри�
косове та вишневе, соки яблучні, виноград�
ні, абрикосові, персикові, томатні, яблучно�
виноградні, кабачки різані мариновані, пе�
рець різаний маринований, асорті баклажа�
нів з перцем, асорті буковинське з помідо�
рів та перцю та з помідорів�огірків�перцю,
петрушка консервована. Уміємо при необ�
хідності навіть м'ясні тушонки готувати!

� А як справи з соліннями?
� Маємо досвід та ще й який! Ми вже й

тарою запаслися. Отож в новому сезоні за
народними рецептами знову будемо соли�
ти огірки, помідори, капусту, мочити яблу�
ка. Коротше, докладемо усіх зусиль, щоб не
розчарувати і фермерів, і сільськогоспо�
дарські обслуговуючі кооперативи, які дос�
тавлятимуть нам сировину. Зважте � "Пере�
яслав�Хмельницький Агрокоопвиробник"
хоче бути діловим партнером кожного сіль�
ського трударя. Нашими закупівельними ці�
нами і пропозиціями овочівники та садівни�
ки України будуть задоволені. А покупці на�
шої продукції теж скажуть, що і якість кон�
сервацій відмінна, і ціна цілком доступна. 

� Вироблене вами  зі складів надходить
у торгову мережу області?

� Чому ж області? Нас добре знає вся
Україна. До речі, саме "Переяслав�Хмель�
ницький Агрокоопвиробник" Київської ре�
гіонспоживспілки постачає свою продук�
цію у дитсадки, школи, лікарні. А це вже,
розумієте, говорить само за себе, як і зо�
бов'язує до особливої відповідальності та
старанності. Отож всіх, хто хоче стати нам
діловим партнером, просимо приїздити в
Переяслав�Хмельницький на вулицю Ге�
роїв Дніпра, 33, або ж телефонувати
04567 � 5�15�95, 068 � 119 � 73 �17.

� Нових вам трудових досягнень у ново�
му овочево�фруктово�ягідному сезоні!

� Спасибі на добрім слові!

Петро АНДРЕЄВ 
для газети "Вісник Фермер України"

Р.S. У Переяслав�Хмельницькому нині
активно діє не тільки завод по переробці
овочів та фруктів. Київська регіонспожив�
спілка зберегла тут і продуктовий, промто�
варний і разом сільськогосподарський ри�
нок. Працює він щоденно, особливо вирує у
вихідні.  Тут можна купити і придбати прак�
тично все, були б тільки гроші.

До речі, на ньому є багато торгових
місць для фермерів та приватних землев�
ласників.  Ніхто місцями не спекулює, плати
не 150 гривень, як на Троєщині, а лише 4
гривні 50 копійок за місце та й торгуй собі,
скільки душі заманеться! Фермери та пред�
ставники сільськогосподарських коопера�
тивів, вважайте цю корисну інформацію як
запрошення від адміністрації ринку, яка
щодня чекає на вас як на бажаних гостей!

Тут можна все купити і все продати. І
дешевих торгових місць достатньо!

ВРЯТОВАНІ ЗАВОД ТА РИНОК ВІДДЯЧУЮТЬ СТОРИЦЕЮ

У консервному цеху заводу іде розфасування в тару кабачкової ікри. 
За роботою лінії стежать Володимир Болтаєвський та Надія Калуцька

Окрім фермерів � овочівників Переяславський  ринок чекає 
і виробників тваринницької продукції

Наші соки � найкращі! � упевнена Ганна Кривуля

Новенька котельня підприємства відповідає найсучаснішим 
вимогам і дуже економічна

Лінії по переробці овочів та фруктів у повній бойовій готовності
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Оптові ціни на продукцію на ринку Шувар на 28.02.2011 р.

Назва продукту Ціна мін Ціна сер Ціна макс

Буряк 3.50 3.75 4.00

Капуста білокачанна 7.00 7.50 8.00

Капуста пекінська 7.00 7.50 8.00

Морква 3.00 3.50 4.00

Огірок довгий 18.00 19.00 20.00

Перець болгарський 30.00 32.50 35.00

Помідор 18.00 19.00 20.00

Редиска 80.00 80.00 80.00

Цибуля зелена 25.00 27.50 30.00

Цибуля порей 8.00 9.00 10.00

Цибуля ріпчата 4.50 5.25 6.00

Цибуля салатна 6.00 6.50 7.00

Часник 25.00 27.50 30.00

Картопля 4.00 4.25 4.50

Виноград 20.00 27.50 35.00

Груша 15.00 17.50 20.00

Диня 52.00 53.00 54.00

Кавун 23.00 24.00 25.00

Малина 260.00 260.00 260.00

Полуниця 160.00 160.00 160.00

Чорниця 260.00 260.00 260.00

Яблука 5.00 6.75 8.50

Яблуко "Голден" 8.00 9.00 10.00

Яблуко "Чемпіон" 7.50 8.25 9.00

Печериці свіжі 20.00 21.00 22.00

Кріп 40.00 45.00 50.00

Петрушка 30.00 35.00 40.00

Салат 45.00 50.00 55.00

Цибуля зелена 25.00 27.50 30.00

Фасоля чищена 9.00 12.00 15.00

Ананас 17.00 26.00 35.00

Банан 1.00 12.50 14.00

Гранат 25.00 27.50 30.00

Ківі 14.00 16.00 18.00

Апельсини 10.50 11.75 13.00

Лимони 11.00 12.00 13.00

Мандарини 14.00 15.00 16.00

М'ясо кроля 60.00 60.00 60.00

Лопатка кроля 35.00 37.00 39.00

Полядвиця кроля 47.00 48.50 50.00

Ребра кроля 25.00 30.00 35.00

Шинка кроляча 35.00 41.50 48.00

Шия кроля 43.00 45.00 47.00

М'ясо вищого гатунку 55.00 57.50 60.00

М'ясо другого гатунку 47.00 47.50 48.00

М'ясо на кості 25.00 25.00 25.00

М'ясо першого гатунку 45.00 48.50 52.00

Бедро курки 22.00 23.50 25.00

Бройлер 14.00 14.75 15.50

Гомілки курячі 18.50 18.75 19.00

Крило куряче 14.00 14.50 15.00

Філе куряче 30.40 30.40 30.40

Четвертинка куряча 17.50 18.75 20.00

Індик 30.00 30.00 30.00

Назва продукту Ціна мін Ціна сер Ціна макс

Крило індиче 20.00 21.00 22.00

Печінка індика 22.00 22.00 22.00

Нирки свинні 16.00 17.00 18.00

Печінка куряча 20.00 22.10 24.20

Печінка свинна 20.00 20.00 20.00

Печінка теляча 22.00 26.00 30.00

Серце куряче 16.00 19.00 22.00

Серце свинне 22.00 22.00 22.00

Серце теляче 24.00 24.50 25.00

Грудинка 32.00 48.00 64.00

Полядвиця 41.00 55.50 70.00

Сало 22.00 26.00 30.00

Шинка 32.00 48.00 64.00

Масло вершкове 34.00 47.00 60.00

Молоко 2,5% 6.00 7.00 8.00

Сметана 6.00 8.00 10.00

Спред 16.00 20.00 24.00

Бринза 28.00 34.00 40.00

Сир Голандський 35.00 45.00 55.00

Сир Королівський 36.00 48.00 60.00

Сир Російський 46.00 50.00 54.00

Форель 58.50 58.50 58.50

Короп 26.45 26.45 26.45

Мука 3.20 3.85 4.50

Олія соняшникова домашня 12.00 14.50 17.00

Олія соняшникова пляшкова 13.00 15.50 18.00

Рис 6.50 8.75 11.00

Цукор пісок 8.50 9.00 9.50

Яйця курячі 0.35 0.55 0.75

Троянда Аваланч екстра 8.50 11.00 13.50

Троянда Бей 2.50 7.75 13.00

Троянда Бей�Бей 2.50 7.75 13.00

Троянда Бей�Ред 2.50 7.75 13.00

Троянда Гран Прі 2.50 7.75 13.00

Троянда Дует 2.50 5.00 7.50

Троянда Ель�торо 2.50 5.25 8.00

Троянда Нью Фешн 3.00 8.00 13.00

Троянда Ред Чемп 2.50 5.25 8.00

Троянда Талія 2.50 7.50 12.50

Аехмея 110.00 121.00 132.00

Азалия 32.00 35.00 38.00

Антуріум 85.00 93.50 102.00

Бегонія 28.00 31.00 34.00

Гербера 25.00 27.50 30.00

Драцена 68.00 74.50 81.00

Калатея 32.00 75.00 118.00

Хризантема 19.00 32.00 45.00

Барбарис 65.00 77.50 90.00

Гортензія витка 90.00 115.00 140.00

Жимолость 60.00 60.00 60.00

Кипарис 70.00 70.00 70.00

Кипарисовик 50.00 55.00 60.00

Плющ 30.00 115.00 350.00

Рододендрон 60.00 72.50 85.00

За інформацією Інтернет�сайту: www .shuvar.com
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В зерносушилке "АСТРА�ИНГУЛ" зона
рекуперации изменяема � при первичном
нагреве, пока вся масса зерна холодная,
зона рекуперации используется полнос�
тью на нагрев. Затем зона рекуперации
включается на охлаждение полностью
или частично, в зависимости от темпера�
туры окружающей среды. При сушке под�
солнечника,  зона рекуперации также
полностью или частью используется для
охлаждения семян, но уже под давлени�
ем изнутри.

Производя выбор сушилки, надо об�
ратить внимание как выполняется обслу�
живание � чистка стенок, проверка датчи�
ков, осмотр горелочных устройств, а так�
же возможность замены тех или иных ме�
ханизмов сушилки.

Башенная сушилка �  американская,
итальянская или украинская (АСТРА�ИН�
ГУЛ) не только имеет лучшие характерис�
тики по потерям тепла, но и по сохраннос�
ти металло� конструкции в процессе дли�
тельной эксплуатации из�за отсутствия
сварочных швов, препятствий в виде воз�
душных каналов на пути хода зерна,  явля�
ющегося абразивным материалом для
цинкового покрытия металла. Износ пок�
рытия ведет к коррозии стали и преждев�
ременному выходу из строя металлоконс�
трукции. Вертикальные перфорированные
стенки башенной сушилки (часто из нер�
жавеющей стали) не только не подверже�
ны износу, но и хорошо самоочищаются
внутри сеток движущимся вниз зерном.  

Недостаток, сформулированный ав�
тором статьи,  как�то � "забиваются сет�
ки, что требует их чистки в процессе ра�
боты сушилки", не существует как тако�
вой, знай автор эту проблему в совер�
шенстве. Сразу надо сказать, что чистить
надо все типы сушилок, тем более при
сушке такой "украинской" культуры, как
подсолнечник. Другое дело, насколько
это представляет проблему для обслужи�
вающего персонала. 

Каждый тип сушилок � свои пробле�
мы. Например, модульные сушилки име�
ют наклонные сетки, которые забивают�

ся. В башенных  сушилках чистка наибо�
лее проста и легко контролируема. Во�
первых,  как указывалось выше, сетки
всегда чистые в самом рабочем (межсе�
точном) пространстве. Во�вторых, они
чисты снаружи. В�третьих, внутреннюю
стенку можно легко и просто почистить,
если конструкцией сушилки предусмот�
рены безопасные и легкодоступные пло�
щадки обслуживания.

Пожар при сушке не новость � челове�
ческий фактор непобедим. Проектирова�
ние любых человеко�машинных систем
всегда учитывает человеческий фактор,
стараясь максимально ограничить его
влияние. Так на многих шахтных сушил�
ках применяют двухуровневую систему
пожарной защиты, которая с ее исполь�
зованием уже наносит урон. Что такое
"корж" знают все сушильщики. При суш�
ке в башенной сушилке можно избежать
пожара навсегда, а в случае возгорания
"слить" зерно только из одной верти�
кальной секции.

При сушке подсолнечника, самого
пожароопасного, чистка любой су,
шилки необходимость. Так в сушилке
"АСТРА�ИНГУЛ" предусмотрен свобод�
ный и безопасный доступ к внутренним
стенкам. Регламентом работы при сушке
подсолнечника предусмот�рена ежесу�
точная остановка сушилки и чистка внут�
ренней полости. Практика сушки подсол�
нечника  на "АСТРА�ИНГУЛ" показала �
время чистки занимает 30�40 минут в сут�
ки, и ни одного возгорания за сезон. Если
чистка проводится на стыке смен и сдаю�
щими смену и заступающими на смену, то
такая организация работ � лучший контро�
лер. Для других видов культур чистка не
так критична, но периодические осмотры
все равно заложены в регламент работы
сушилки. Следует заметить, что осмотры
и чистки башенной сушилки осуществ�ля�
ются, в отличие от шахтных сушилок, без
разгрузки сушилки от зерна, что сущес�
твенно экономит рабочее время.  

Шахтную сушилку также предусматри�
вается чистить. При этом сушилка пол�
ностью освобождается от зерна, остужа�

ется и только после этого в течение не ме�
нее12 часов в нелегких условиях произво�
дится чистка. Гарантии невозгорания ник�
то дать не может, прове� рить качество
чистки непросто � человеческий фактор. 

Надо отметить, есть весьма извес�
тные башенные зерносушилки, в которых
нет возможности произвести чистку внут�
ренних стенок по всей высоте башни � не
предусмотре�ны  лестницы и площадки.

Таким образом, выбирая сушилку
обратите внимание на рекомендации
по чистке сушилки и как конструкция
приспособлена (доступна) к чистке.

Трудно догадаться, что имел в виду
автор статьи, добавив к недостаткам ба�
шенных и модульных сушилок, что они
способны сушить "только один тип куль�
туры". Ни в одних рекламных материалах
и паспортах на башенные и модульные
сушилки не указывается на возможность
сушки только одной культуры. Приходи�
лось встречать рекомендации произво�
дителей импортных сушилок � не  сушить
в них семена подсолнечника. Иногда в ха�
рактеристиках зерносушилок по произ�
водительности  отдельные культуры не
упомина�ются, чаще всего подсолнечник.
В отношении башенной сушилки автор
публикации в журнале "Зерно" почему�то
указывает � "идеальна для кукурузы", а
мы можем добавить � башенная зерносу�
шилка "АСТРА�ИНГУЛ" идеальна для суш�
ки и кукурузы и подсолнеч�ника.

Технические решения, использован�
ные в "АСТРА�ИНГУЛ", в большинстве
своем не новинки в данной отрасли ма�
шиностроения. На первый взгляд обыч�
ная башенная зер� носушилка как "MEYER
ENERGY MIZER"  или "SUCUP". Но отличий
достаточно:          

� теплогенератор вынесен отдельным
блоком и, возражая А.Панченко, есть воз�
мож� ность ставить теплообменник, если
потребитель готов за него платить и готов
на серьезные теплопотери с этим связан�
ные. Кроме того, наружное расположе�
ние горелки позволяет в случае необхо�
димости перейти на другой вид горючего
произведя замену горелки;

� конструкция сушилки выполнена та�
ким образом, что позволяет  включать и
вы� ключать режим рекуперации тепла,
менять соотношение зон нагрева и ох�
лаждения, вы� ключать режим охлажде�
ния на первом этапе нагрева еще холод�
ного зерна, когда весь объем сушилки ра�
ботает на нагрев;

� как и у многих, имеется автоматизи�
рованная система процессом сушки, но с
автоматической работой датчика влаж�
ности, что особенно важно при работе су�
шилки в режиме рециркуляции; 

� механизм отбора зерна выполнен на
наружной части башни, что исключает по�
па� дание пыли сухого зерна в вентилято�
ры, расположенные  в  вентиляционной
камере с жалюзийными окнами, открыва�
ющимися с наветренной стороны. Сам
механизм не имеет шнеков (всех "достав�
ших") и представляет собой круговой
скребковый транспортер, легкодоступ�
ный и простой в обслуживании. Надо от�
метить � это единственный механизм в
сушилке, исключая обычные центробеж�
ные вентиляторы;

� система активного охлаждения зерна
под давлением с изменением размера зо�
ны  охлаждения, в зависимости от темпе�
ратуры окружающей среды, чаще всего
применяемая  при сушке подсолнечника с
целью предотвращения возгорания;

� разветвленная система обеспылива�
ния на выходе зерна из норий и на входе
в сушилку.

Чего же нет в башенной сушилке "АСТ�
РА�ИНГУЛ"  по сравнению с шахтной:

� нет большого числа металлических
воздушных коробов, являющихся препятс�
твием на пути движения зерна, подверга�
ющимися абразивному износу, являющи�
мися сборщиками возгораемого мусора;

� нет мощной теплоизоляции шахт и
воздуховодов, в которых нет необходи�
мости;

� нет одно� или двухуровневой систе�
мы пожарной защиты, в которых нет не�
обходи� мости.

Приведенные доказательства даются
без окончательного вывода.

Последнее слово всегда за потреби�
телем. Да здравствует прогресс! 

Смирнов В.В., 
директор ООО ВФ "АСТРА" ЛТД

Еще раз о выборе зерносушилки
Продолжение. Начало на странице 8

Протягом останніх років фахівці ТОВ СП
"НІБУЛОН" на власному досвіді перекона,
лися, що виробництво ярого ячменю та ку,
курудзи в південних регіонах України є ду,
же ризикованим. Несталі врожаї, висока
собівартість вирощеної продукції і, як нас,
лідок, малий економічний зиск змусили
компанію зайнятися пошуком іншої ярої
культури, яка б органічно увійшла до сівоз,
міни цієї зони і, за відносно невеликих вит,
рат на виробництво, приносила аграріям
сталі прибутки.

Такою культурою фахівці ТОВ СП "НІБУ�
ЛОН" обрали зернове сорго, яке за своїми по�
казниками має посісти одне з чільних місць у
складових валових зборів зони ризикованого
землеробства, вважає заступник генерально�
го директора з торгівлі ТОВ СП "НІБУЛОН"
А.О. Вадатурський. Крім південних областей �
Одеської, Миколаївської, Херсонської � до та�
ких слід віднести Запорізьку, Дніпропетров�
ську, Кіровоградську, Донецьку і Луганську

області. Щоб отримати в цих областях 2,5 т/га
ярого ячменю, треба чимало попрацювати. А
врожайність сорго, навіть за несприятливих
природно�кліматичних умов, становить міні�
мум 4 т/га, а при стабільному вирощуванні ся�
гає 7�8 т/га. Сьогодні вартість сорго в світі
приблизно дорівнює вартості ячменя, при
цьому собівартість вирощування сорго на
30% нижча вартості ярого ячменю, і прибутко�
вість вирощування сорго на  1 га на 75%  вища
від аналогічного показника ярого ячменю, що
і обумовлює гарні показники рентабельності
цієї культури.

Сорго займає у світовому землеробстві
70�75 мільйонів га. Посіви його зосереджені
головним чином в Азії (49�50%) і Африці (32�
33%), в Америці вони становлять 15%, а в Авс�
тралії та Європі � всього 2�3%.

У світі нараховується до 50 видів сорго.
Найбільш широко поширене зернове сорго
(близько 60 мільйонів га). Решта господарських
груп сорго вирощується в основному в Австра�

лії, на півдні Африки, в Аргентині, США, деяких
європейських країнах. За останні 50 років по�
сівні площі під сорго в світі збільшилися на 60%.
Основні виробники зернового сорго � Мексика,
США, Аргентина і Судан. Враховуючи високу
адаптаційну здатність, виробничий потенціал,
засухо�, солевитривалість, сорго  широко куль�
тивують в багатьох країнах світу. По засухо� та
солевитривалості, сорго займає перше місце
серед сільськогосподарських культур в світі. 

За словами Андрія Олексійовича, питання
вирощування зернового сорго є наразі дуже ак�
туальним. Зернове сорго займає четверте міс�
це після пшениці, рису та кукурудзи у світовому
виробництві.  Відслідковуючи світові тенденції,
ТОВ СП "НІБУЛОН" з метою збільшення обсягів
продукції вже другий рік поспіль вирощує зер�
нове сорго у філіях компанії у Миколаївській об�
ласті. Цього року врожайність цієї культури,
незважаючи на несприятливі природно�кліма�
тичні умови, була досить високою, наприклад, у
Баштанському районі � 52 ц/га, в Доманівсько�
му районі � 49 ц/га. Філіями підприємства в по�
точному сезоні зібрано близько 10 000 тонн
зерна даної культури.

Донедавна розширення посівів зернового
сорго стримувалось відсутністю попиту та не�
адекватною ціновою політикою зі сторони
трейдерів. Сьогодні ситуація змінилася. Ком�
панія "НІБУЛОН", яка за 20 років своєї діяль�
ності зарекомендувала себе як надійний пар�
тнер, спільно з компаніями "Syngenta" (Син�
гента) та ДП "Рейлін" започаткували програму
підтримки вирощування сорго в зонах недос�
татнього та нестійкого зволоження. В рамках
цієї програми наша компанія в довгостроко�
вому періоді гарантує сільгоспвиробникам
закупівлю у них фуражного сорго.

"У 2009/2010 маркетинговому році компа�
нія "НІБУЛОН" експортувала 60 131,5  тонн сор�
го до Ізраїлю та Єгипту. Кон'юнктура світового
ринку свідчить про стабільний попит на цю
культуру. Ціна на сорго на світових риках має
жорстку прив'язку до цін на кукурудзу і торгу�
ється з дисконтом  20 дол. Таким чином, за нез�
мінного курсу гривні ціна на сорго в Україні
формуватиметься за принципом: вартість куку�
рудзи на світових ринках за мінусом 20 дол.
При цьому різниця в ціні на біле та червоне сор�
го коливається в районі 5 дол. за тонну. Така
тенденція є незмінною останні роки. Це дає
змогу сільгоспвиробникам планувати власні
економічні результати від вирощування сорго",
� зазначив Андрій Вадатурський.

Безумовно, програма просування нової для
вітчизняного сільського господарства культури
вимагає зваженості та поступовості. Так, на
сьогодні актуальним є виробництво саме фу�
ражного сорго. Аналізуючи кон'юнктуру ринку,
фахівці компанії дійшли висновку, що попит на
фуражні групи є більшим ніж на продовольчі. 

"Ми готові купити у сільгоспвиробників, які
вирішать у привабливих об'ємах вирощувати
якісне сорго, їх майбутній урожай. Вимоги до
якості продукції компанією "НІБУЛОН" при
прийманні сорго висуваються згідно зі стан�
дартами ДСТУ № 4962: 2008", � говорить А.О.
Вадатурський. Компанія "НІБУЛОН" у плідній
співпраці з українськими аграріями доводить
своє щире бажання підтримати вітчизняного
сільгосптоваровиробника, захистити його ін�
тереси. Пошук таких інноваційних рішень, як
вирощування сорго, має допомогти україн�
ському сільгоспвиробництву швидко зорієнту�
ватися у трендах світової торгівлі, зайняти своє
почесне місце в експорті с/г продукції.

Всю додаткову інформацію можливо отри(
мати у відділі закупок ТОВ СП "Нібулон"  за те(
лефонами: 0512(58(04(03 та 0512(37(23(44.

Сорго завойовує місце під сонцем
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Надсилаємо післяплатою:
1. Книга “Терниста дорога українського фермера” �

50,00 грн.

2. Пам`ятний значок “20 років фермерського руху України”� 
20,00 грн.

Телефони для замовлень:   0 4 4 � 5 0 1 � 7 8 � 2 3

Квіти�поштою:
жоржини, лілії, іриси, гладіолуси, тюльпани,

нарциси, гіацинти, крокуси та інші. 
Велика колекція. Безкоштовно вишлемо 

класний кольоровий фотокаталог. 
Від вас � підписаний конверт. 

Всі замовники отримують подарунки. 

Наш сайт www.kvity.at.ua

Левчук Максим Васильович
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Наклад — 8 200 примірників.
Замовлення № 117802

ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Вітаємо працівників Українського дер
жавного фонду підтримки фермерських гос
подарств та АФЗУ, які святкують свої дні
народження в лютому місяці. Бажаємо їм
міцного здоров'я, родинного благополуччя,
поваги колег та підтримки вірних друзів. 

Шелех Петра Валентиновича ( голову Миколаївської АФЗ

Бурлаку Василя Михайловича ( голову Полтавської АФЗ

Якуб Івана Миколайовича ( голову Чернігівської АФЗ

Дерманець Володимира Володимировича ( заступника генерального 
директора з фінансово(економічних питань

Логвиненко Тамара Михайлівна ( директора Херсонського відділення 
Укрдержфонду

Валєєву Олену Сергіївну ( заступника головного бухгалтера Укрдержфонду

Пляцок Галину Іванівну ( бухгалтера Миколаївського відділення 
Укрдержфонду

Янчишена Дмитра Анатолійовича ( провідного спеціаліста юридичного 
відділу Укрдержфонду

Укрдержфонд, АФЗУ та редакція газети
"Вісник Фермер України"

Відповідно до статті 17 Закону України
"Про політичні партії в Україні" Партія
відродження села" далі (ПВС) публікує
щорічний звіт про доходи та видатки, а
також про майно політичної партії.

Фінансовий звіт ПВС 
за 2010 рік (тис. грн.)

Джерела фінансування за 2010 р.
(тис. грн.)

Всього: 26,255
у тому числі:
� членські внески 0,00
� благодійні внески всього: 26,255
� у тому числі від підприємств 

та організацій 0,00
� від громадян України 26,255

Використання коштів ПВС за 2010 рік
(тис. грн.)

Всього: 26,198
В т.ч.
� виборча компанія 14,645
� інші матеріальні витрати і 

оплата послуг 11,553

Звіт про майно ПВС за 2010 р.

До 2010 року ПВС майном не володіла, а за
минулий 2010 рік ПВС майна не набувала.

Голова ПВС І.Ф.Томич
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