ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

Виграє не той, хто виростив більше, а той хто продав
дорожче! Не втрачайте своїх можливостей!
Приєднуйтесь до Лідерів фермерського руху!
В єдності наша сила!

ЗБОРИ ЛІДЕРІВ ФЕРМЕРСЬКОГО РУХУ
11 вересня 2014 року відбудуться Всеукраїнські збори лідерів фермерського руху.
На збори запрошуються голови
обласних
та
районних
Асоціацій фермерів, голови сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, власники особистих селянських господарств
та небайдужі до подальшого розвитку фермерства селяни.
Головною метою Зборів є
обговорення проблемних питання в діяльності фермерських,
особистих селянських господарств та сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.

На збори будуть запрошені
представниками органів влади,
керівництво
Мінагрополітики,
Кабінету міністрів та Верховної
Ради України.
Під час роботи виставки
будуть проведені конференції,
семінари та круглі столи з питань
біоенергетичних технологій, екологічного землеробства та впровадження технологій по відновленню родючості грунту, капельного зрошення, рибництва в умовах закритих водойм, фінансової
підтримки сільськогосподарських товаровиробників Державою
та міжнародними фінансовими

організаціями.
За додатковою інформацією
та з пропозиціями стосовно проведення заходу просимо звертатися до виконавчої дирекції
Асоціацї фермерів (044-228-4819, farmasuk1@ukr.net), або ж до
розпорядника виставки ТОВ
«ГОСПОДАР ЕЦ» (044-501-78-23,
501-78-24, farmexpo@ukr.net).
Також інформацію можливо
отримати на інтернет – сайтах:
w w w . f a r m e r - u k r. c o m ,
www.farmer.co.ua,
www.coopunion.org.ua
Прес-служба АФЗУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ
"ФЕРМЕР УКРАЇНИ - 2014"
Учасники Зборів лідерів фермерського руху та відвідувачі виставки «ФЕРМЕР УКРАЇНИ – 2014», що
відбудеться з 10 по 12 вересня 2014

року зможуть ознайомитися з новими розробками техніки та обладнання для обробітку землі. Більш
детально читайте на сторінці 2.

БІОЕНЕРГЕТИКА, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ПРИРОДНОМУ ГАЗУ
Організатори виставки «ФЕРМЕР УКРАЇНИ – 2014» прийняли
рішення про формування окремої експозиції «БІОЕНЕРГЕТИКА
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ», де буде представлено
обладнання та технології по
виробництву біогазу, рідкого та
твердого біопалив, обладнання

для обігріву приміщень та сушки
зернових, а також проведено
конференцію на якій буде розглянуто питання вирощування,
заготівлі та зберігання біоенергетичної сировини сільськогосподарськими кооперативами,
технології та обладнання для
виробництва біоенергії, шляхи

фінансування біоенергетичних
проектів.
В цьому номері ми продовжуємо публікацію матеріалів з
цієї тематики і зупинимось на
таких видах біопалива як вугілля,
торф, біогаз, біоетанол та біодизель. До вашої уваги матеріал на
сторінці 4 видання.
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ФЕРМЕРИ ЗА ЗАПРОВАДЖЕННЯ
КВОТ НА ЕКСПОРТ ЗЕРНА
Для справедливого розподілу результатів аграрного
виробництва потрібно ввести квоти на експорт зерна за
принципом: приватні експортери мають право на експорт зерна із площ власного вирощування, але при тому
загальна частка об’єму їх експорту не може перевищувати 50% загального експорту в
2014 році, 40 % в 2015 році, 30
% в наступні роки. Решта зерна
має експортуватися державою.
Це усуне ланцюг посередників, чим підвищить ціну для
виробника, змусить розширювати і розвивати державну економіку, транспорт, елеваторні
можливості, збільшить кількість
робочих місць, валютні надходження до бюджету країни.
Про це у відкритому листі фермера, голови
Полтавської обласної організації Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Юрія Боярського
до керівництва держави читайте на сторінці 2.

СЕКРЕТ УСПІШНОСТІ
ФЕРМЕРІВ США
(Продовження. Початок – у травневому номері)
Уважний та обізнаний читач переглядаючи матеріал
на сторінці 3 видання про те, як зароджувалося та розвивалося фермерство Сполучених Штатів Америки знайде
дуже багато аналогій з розвитком фермерського руху на
Україні. Можливо, навіть і більше, прочитане підкаже
куди рухатися далі. А тим паче, що можливість обговорити це зі своїми колегами випаде під час
проведення
Зборів
лідерів фермерського
руху, які відбудуться 11
вересня 2014 року під
час проведення щорічної виставки «ФЕРМЕР
УКРАЇНИ – 2014».

ПЕРЕВЕРТНІ НА ДОРОГАХ
У Сватівському районі на блок пості на виїзді з міста
Сватове Луганської області в сторону міст Харкова та
Сєверодонецька зафіксовані випадки зловживань з боку
контролюючих органів. Зокрема, до інформаційно-консультативного центру на гарячу лінію почали надходити
скарги від водіїв автомобілів, які перевозять вантажі. На
блок – посту дві особи, що представляються працівниками управління по боротьбі з економічною злочинністю
здійснюють перевірки вантажу транспортних засобів,
без відповідних на те повноважень та шантажують водіїв
з метою отримання хабара.
Як боротися з цими «перевертнями» читайте на
сторінці 6 у «Правовику».

АВТОКЛАВЫ – НЕЗАМЕНИМАЯ ВЕЩЬ В ХОЗЯЙСТВЕ!
Приготовление в дома шних
условиях мясных, рыбных и овощных консервов в автоклаве – это

всё равно, что положить деньги в
банк под проценты. Только финансовые кризисы могут обесценить

банковские вклады, а консервы в
стеклянных банках будут долго храниться в кладовой, и никакая

WWW.FARMER-UKR.COM, WWW.FARMER.CO.UA, WWW.COOP-UNION.ORG.UA

инфляция им не страшна. Об этом
интересном процессе читайте на
странице 5 издания.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591
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ФЕРМЕРИ ЗА ЗАПРОВАДЖЕННЯ КВОТ
НА ЕКСПОРТ ЗЕРНА
Відкритий лист
полтавського фермера
керівництву Держави
В даний момент українська економіка
переживає важкі часи. Однак, в цих умовах, аграрна галузь продовжує нарощувати свій розвиток, особливо експорт
зернових.
Для підьому економіки можливо піти
двома шляхами: залученням зовнішнього кредитування або самостійно, через
стимулювання зростаючих галузей економіки. Найкращим способом розвитку
буде поєднання обох шляхів.
Проте до часу зовнішнього інвестування країна має можливості швидко і
малозатратно почати вирішувати державі проблеми: „хліба і роботи”. Хліба –
наповнення державного бюджету для
соціальних витрат (пенсіонерів, шкіл,
лікарень тощо) та роботи – створення
громадянам умов для виробництва та
гарантованої реалізації продуктів їх
праці.
До виробників вітчизняної аграрної
галузі входять: селяни - власники
земельних часток – паїв, фермери, інші
сільськогосподарські підприємства різного масштабу від невеликих господарств до величезних агрохолдингів.
Власників земельних паїв понад 4
млн. чоловік, фермерських господарств
біля 40 тисяч (разом з членами родини –
біля 80 тисяч чоловік), невеликих та
середніх господарств юридичних осіб декілька тисяч, великих агрохолдингів
біля півсотні, із них експортерів зерна
близько двох десятків.
Селяни, фермери та невеликі господарства вирощують відносно не великі
обсяги зерна. Через відсутність великої
товарної партії та можливості його експортної реалізації вони змушені вирощене збіжжя продавати зернотрейдерам

або згодовувати худобі. Відсутність
справедливої ціни на зерно затримує
розвиток його виробництва землевласниками та фермерськими господарствами. Вагомі прибутки отримують перекупники зерна та експортери. Невелики
виробники недоотримують прибуток, а
значить втрачають стимул для подальшого розвитку малих форм господарювання на селі.
Внаслідок цього відбувається відтік
мешканців села в міста, збільшення безробіття та монополізація аграрної галузі.
Через такі обставини розподіл виробле-

держава? Віддаленні прибутки з однієї
сторони та очевидні і невідворотні витрати на відшкодуванні ПДВ з іншої сторони.
В теперішніх умовах розкрадена владою Януковича і пограбована війною
економіка потрібує невідкладного і
рішучого реформування.
Наповнити Державний бюджет та
подолати бідність на селі можна швидко і
легко. Для цього Уряду потрібно створити умови реалізації вирощеного зерна
для селян одноосібників, фермерів та
невеликих господарств за максимальними цінами.

ного продукту (в даному випадку зерна)
відбувається без вигоди більшості
виробників – громадян (селян, фермерів) та держави. Лише десять окремих
експортерів збувають українське зерно.
Частка держави там невелика – близько
9 -11 відсотків. Що з такого експорту має

Держава має збільшити свою частку
експорту зерна за рахунок об’єднання в
один логістичний ланцюг виробництво та
експорт зерна шляхом кооперування
потужностей вирощування зерна селян,
фермерів та невеликих господарств та
логістичних можливостей держави:

транспорту, елеваторів, портів, хлібоприймальних пунктів та інших необхідних
засобів та ресурсів державних підприємств (Української залізниці, Аграрного
фонду, Державної продовольчої зернової корпорації тощо).
Форми організації такого об’єднання
можуть бути різними. Наприклад, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив з реалізації зерна або інша зручна форма. Можливо взагалі просто спрямувати діяльність державних підприємств на здійснення експорту зерна безпосередньо від селян, фермерів та невеликих господарств.
Для
справедливого
розподілу
результатів ескпорту зерна потрібно
ввести квоти на його експорт за принципом: приватні експортери мають право
на експорт зерна за обсягом зерна із
площ власного вирощування, але при
тому загальна частка приватних експортерів не може перевищувати 50%
загального експорту в 2014 році, 40 % в
2015 році, 30 % в наступні роки. Решта
зерна має експортуватися державою. Це
усуне ланцюг посередників чим підвищить ціну для виробника, змусить розширювати і розвивати державну економіку, транспорт, елеваторні можливості,
збільшить кількість робочих місць,
валютні надходження до бюджету країни.
Ми розуміємо, що будуть заперечення агрохолдінгів та їх лоббістів, навіть
через організацію страйків, але при
цьому ми повінні усвідомлювати, що
метою дій Уряду має бути турбота не про
прибутки десяти олігархів, а про інтереси мільйонів селян - виробників та майбутнє держави.
Селяни підтримають Ваші дії.
Готовий запропонувати інші ефективні і не затратні способи розвитку АПК.
Юрій Боярський

АНОНС УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ – 2014»
Учасники
Зборів
лідерів
фермерського руху та відвідувачі
виставки «ФЕРМЕР УКРАЇНИ –
2014», що відбудеться з 10 по 12
вересня
2014
року
зможуть
ознайомитися
з
новими
розробками техніки та обладнання
для обробітку землі. Це трактори які
поставляє ексклюзивний імпортер
двох провідних світових виробників
з південної Кореї ТОВ «ТМТ». Це
продукція компанії KIOTI (Південна
Корея), що спеціалізується на
виробництві економічних компактних тракторів високої якості, та
трактори
BRANSON
що
виробляються також в Південній
Кореї компанією Kukje Machinery з
1968 року і яка велику увагу
приділяє впровадженню сучасних
методик механізації землеробства і
збереження
навколишнього
середовища.
Компанією «ТМТ» створено
надійна дилерська мережа, яка
забезпечує високоякісний сервіс і
допомогу клієнтам.
Ці трактори можливо доукомплектувати вакуумною овочевою

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

сівалкою точного висіву СВТВ 4-8,
що не має аналогів на Україні,
виробництва дніпропетровського
підприємства «Агросервістрактор».
Вона
має
модифікації,
що
дозволяють агрегатувати її як з
тракторами типу ЮМЗ, так і з міні тракторами, мототракторами 10 12
к.с.,
а
також
важкими
мотоблоками. Висіває насіння від
моркви до баштанних.
Для
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів буде
цікаво відвідати стенд підприємства
«ЛКЛ – 7», яке пропанує великий
перелік товарів для тваринництва. У
них ви знайдете обладнання для
переробки молока та виготовлення
різноманітних молочних продуктів,
обладнання для переробки м яса,
різноманітні товари для ферм та
електричні огорожі.Головна місія
підприємства – це допомога
вітчизняному
фермеру
у
виробництві нових видів товарів та
пошуків нових ринків збуту для своєї
продукції.
А підприємство «1С Україна» на
виставці представить програмні

продукти
для
автоматизації
управління
та
обліку
на
фермерських господарствах та
сільськогосподарських
підприємствах різної спеціалізації, а саме:
«1С:Управління
сільськогосподарським
підприємством
для
України», «1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для
України», «1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового
заводу для України», «1С:Селекція в
тваринництві. Свинарство для
України» та інші.

Повна інформація
про виставку
на сайті організатора

www.farmer-ukr.com
та за телефонами:
(044) – 501-78-23,
067 – 348-10-35,
093 – 608-03-14,
050 – 391-94-72

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044\501\78\23, 044\501\78\24
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СЕКРЕТ УСПІШНОСТІ ФЕРМЕРІВ США
(

.
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ЕПОХА НЕВДОВОЛЕННЯ
Після Громадянської війни швидкими
темпами йшло будівництво залізничних
доріг. Найважливішою подією у всій економічній історії країни стало спорудження на 1869 р. першої трансконтинентальної залізниці , яка перетнула країну від
Атлантичного до Тихого океану.
В цей же час однією з найважливіших
проблем сільгоспвиробників стало перевиробництво. Продуктивність американських ферм зростала не тільки тому,
що розширювався посівний клин, а й
завдяки розвитку сільськогосподарського машинобудування. Багатокорпусні
плуги дозволяли прокладати на полі кілька борозен відразу. Гігантські машини,
іменовані комбайнами, виконували цілий
ряд операцій з прибирання зернових.
Оскільки виробництво неабияк випереджало споживання, виручка фермерів
за продукти своєї праці почала падати,
зате стали зростати ціни на перевезення
і зберігання продуктів харчування. В
результаті в кінці XIX століття в США
створилася ситуація, коли фермери
виразно усвідомили той факт, що на них
наживаються підтримувані урядом залізничні корпорації, банкіри, власники елеваторів, оптові скупщики сільськогосподарської продукції, різного роду посередники та інші спритники.
Державні чиновники не надто переймалися проблемами фермерів, за станом на початок 1890 року 1128 тис. ферм
були офіційно закладеними за борги, це
була майже третина ( 31 %) всіх приватних ферм США. І тоді фермери почали
об'єднуватися в різні рухи і партії.
У ПОШУКАХ СПРАВЕДЛИВОСТІ
Першою політичною групою, яка відстоювала інтереси фермерів, став рух
«Захисники хлібороба», сформований
1867 року. Його учасники, більш широко
відомі під ім'ям «грейнджерів», виступали проти монополістичної політики
залізничних компаній і встановлення
тими високих тарифів вантажних перевезень. Рух швидко поширювався, виникали його клони, наприклад, Союз фермерів та Популістська партія. На початку
своєї діяльності всі вони зосереджувалися на осуді залізничних перевізників,
потім узялися за оптовиків, які збагачувалися, на їхню думку, за рахунок
шахрайського
посередництва.
Діставалося й банкам – за скаредність
кредитної політики.
Політична активність фермерів приносила певні результати. В багатьох

штатах були прийняті так звані «грейнджерські закони», що регламентували
створення та діяльність державних органів, які регулюють тарифи вантажних
перевезень. Ці закони були підтверджені
Верховним судом США, який прийняв
нову важливу тезу про конституційність
регулювання штатом діяльності приватних підприємств, якщо ця діяльність зачіпає інтереси населення. Потенціал фермерського руху створювали і кооперативні товариства, керуючі магазинами,
складами та іншими елементами інфраструктури, що обслуговує фермерські
громади. Хоча чимало заснованих тоді
кооперативів згодом розвалилися в силу
недосвідченості їх керівництва, решта
вижили, зміцніли і до певної міри служать прикладом і донині.
У 1880 - і роки на зміну грейнджерському прийшов рух фермерських союзів.
Нові фермерські організації відрізнялися
насамперед тим, що вони утворювалися
стихійно на місцях самими фермерами,
а потім дрібні організації поступово
об'єднувалися у великі. Фермерські
союзи па перших порах не прагнули до
утворення самостійної політичної партії.
Їх основна мета полягала в повсякденній
боротьбі за якнайшвидше вирішення
найбільш нагальних проблем поліпшення становища селян.
Фермерські союзи, що виникли в
цілому ряді північних штатів, утворили
федерацію
спілок
під
назвою
Національний фермерський союз, частіше іменований як Північний фермерський союз. До 1890 р. в Північний союз
входило більше мільйона фермерів.
Існував також Південний фермерський
союз і Національний альянс кольорових
фермерів. Фермерські союзи продовжували вести агітацію проти залізничних
корпорацій, земельних спекулянтів і
посередницьких торгових контор. Вони
видавали багато фермерських газет і
журналів, сприяли організації сільськогосподарських бібліотек і коледжів.
Значну активність розвинули фермерські спілки та в галузі кооперації зі зберігання і збуту сільськогосподарської продукції, а також щодо закупівлі інвентарю,
добрив і промислових виробів.
Наприкінці 80 - х років фермерські
союзи, до яких приєдналося більше
половини всіх американських фермерів,
починають брати активнішу участь у
політичному житті країни. Серед головних вимог були такі: установа державного контролю над залізницями та іншими
засобами виробництва, або передача їх
у повну власність державі, знищення
національних банків, заборона інозем-

цям володіти землею, встановлення
більш справедливої податкової системи і
т. д. Залізниці й елеватори опинилися під
державним контролем, створювалися
сотні нових кооперативів і банків.
Проте, коли окрилені першими успіхами фермери захотіли формувати державну політику і з цією метою висловили
підтримку визнаному оратору й демократу Уільяму Дженнингсу Брайану, який
балотувався на пост президента 1896
року, їм не пощастило: їхній обранець не
зміг виграти вибори, значною мірою
тому, що міське населення й ділові кола
східного узбережжя ставилися до вимог
фермерів з недовірою, побоюючись, що
заклики до легкодоступних кредитів
призведуть до руйнівної інфляції.
ФЕРМЕРИ ЯК ПОЛІТИЧНА СИЛА
Зрештою, всі фермерські союзи
утворили популістську партію в лютому
1892 року на з'їзді в м. Сент-Луїсі. У
результаті в сенат і палату депутатів конгресу США було проведено відповідно 3 і
10 депутатів. У чотирьох штатах на пости
губернаторів були обрані кандидати
популістської партії. Популісти отримали
також 345 місць у законодавчих зборах
19 штатів.
Промислова й фінансова криза 1893 і
наступивша за нею тривала депресія
прискорили і без того катастрофічне
падіння цін на сільськогосподарські продукти. Падіння цін, зростання податків та
заборгованості, наближення термінів
розплати по заставних - все це ставило
безліч дрібних фермерських господарств на межу економічного розорення
і загибелі. У силу цього нові тисячі дрібних фермерів примикали до популістського руху в надії спільними зусиллями
домогтися полегшення своєї долі.
Збройне придушення грандіозного
пульманівського страйку залізничників в
1894 р. значно підірвало авторитет правлячої тоді демократичної партії, і півмільйона виборців, головним чином робітники і фермери, відійшли від демократів і
на виборах до законодавчих зборів штатів 1894 року віддали свої голоси популістським кандидатам. Таким чином, на
виборах 1894 популістська партія отримала понад 1,5 млн голосів, значно
посиливши свій вплив.
Незважаючи на поразку під час виборів Вільяма Дженнінгса Брайана, фермери на ділі переконалися в можливості
мати свою власну політичну партію і з її
допомогою боротися за свою економічну самостійність і за свої права.
У 1900 - х роках знову стало
помітним пожвавлення фермерського

руху. Так, на Півдні в 1902 р. виник
Фермерський просвітній і кооперативний союз, що охопив до 1912 р. всі
бавовняні штати і налічував до 130 тис.
членів. На Півночі та Заході того ж року
виникло Американське товариство справедливості, яке до 1905 року охопило
понад 140 тис. фермерів. У 1907 р. це
суспільство розпалося на окремі організації, але в 1910 р. виник Фермерський
союз справедливості.
Як і раніше, невдоволення фермерів
було спрямоване проти тих, хто, не будучи виробником сільськогосподарської
продукції, наживався на її продажу,
тобто проти банкірів і спекулянтів, власників елеваторів та залізничних компаній. Головною метою фермерських
об'єднань була організація продажу сільськогосподарської продукції за високими цінами, минаючи посередників. З
плином часу фермерські союзи включилися в політичну гру і мали своїх представників - лоббі - у Вашингтоні для здійснення тиску на членів конгресу.
Якщо до 60 - х років XIX століття
майже не існувало федеральних програм, які безпосередньо стосувалися
фермерів, а питаннями сільськогосподарської політики відав керівник патентного бюро, який займався збором статистичних даних по сільському господарству і проведенням ряду експериментів в області ведення фермерського
господарства, то вже в 1862 році
Конгрес заснував міністерство сільського господарства, надавши в 1889 році
його міністру статус члена кабінету
(тобто зробивши його одним з «секретарів» – безпосередніх радників і співробітників Президента). З того часу федеральний уряд бере безпосередню участь
у формуванні та проведенні сільськогосподарської політики.
Спочатку міністерство сільського
господарства майже не мало безпосереднього зв'язку з фермерами, займаючись здебільшого організацією досліджень і збором статистичних даних. Після
1900 року Конгрес надав міністерству й
інші функції, зокрема, охорону лісів і
забезпечення рівня стандартів харчових
продуктів.
Таким чином, фермери виявилися
досить потужною громадською силою,
здатною завоювати повагу політичних
лідерів, щоб ті надалі незмінно приділяли
найпильнішу увагу їхнім проблемам.

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО (за матеріалами іноземних ЗМІ)

МІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ ДАЛО РОЗЯСНЕННЯ СТОСОВНО ЗМІН ДО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Міністерство фінансів України
роз'яснило суть змін у Державному
бюджеті на 2014 рік і Податковому
кодексі, ухваленими Верховною
Радою сьогодні, 31 липня.
«Законом тимчасово, до 1 січня
2015 року, збільшено ставки плати за
користування надрами для видобування природного газу, крім реалізованого для потреб населення. Для
газу заляганням до 5 км ставка підвищена з 28% до 55%, понад 5 км - з
15% до 28%. На цей же період встановлені ставки плати у розмірі 45%
для нафти і конденсату заляганням
до 5 км, 21% - більше 5 км.
Установлена плата за користування
надрами для видобування залізної

руди в розмірі 8% від її вартості», йдеться в повідомленні на сайті міністерства. Також, до кінця року запроваджено новий загальнодержавний
військовий збір за ставкою 1,5% з
доходів фізичних осіб у формі
зарплати, заохочувальних і компенсаційних виплат, інших виплат та
винагород. Крім цього, уряд отримує
право встановлювати пропорції розподілу Єдиного соціального внеску
між фондами соціального страхування. Разом з тим, знижено витрати на
фінансування органів влади і низки
бюджетних програм. Закон скасовує
пільгове оподаткування з податку на
прибуток для готелів і підприємств
відновлюваної електроенергетики.

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044\501\78\23, 044\501\78\24

Скасована пільгова ставка 10% з
податку на прибуток від операцій з
цінними паперами та деривативами.
Припиняється звільнення від ПДВ для
операцій з постачання лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної
промисловості.
Скасовується оподаткування за нульовою ставкою ПДВ на послуги перевезення пасажирів швидкісними
поїздами «Інтерсіті+». Водночас,
звільнення від оподаткування ПДВ
для операцій з експорту зернових і
технічних культур продовжено до 31
грудня 2014 року включно.
Мінфін нагадав, що зміни до держбюджету пов'язані з необхідністю
збільшення надходжень до держбюд-

жету та отримання коштів для продовження антитерористичної операції та відновлення Донецької й
Луганської областей.
Змінами до держбюджету передбачається збільшити його доходи на
4,889 млрд грн, витрати - на 4,825
млрд грн, при незмінному рівні бюджетного дефіциту та підвищення
держборгу на 21,53%, до 806,962
млрд грн. Витрати на проведення
антитерористичної операції, розміщення біженців і відновлення зруйнованих у результаті військових дій міст
збільшені на 11,938 млрд грн.
За інформацією Мінфіну
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Деревне вугілля
Деревне вугілля, це нелетка частина
продуктів термічного розпаду деревини.
Під цією назвою для різних цілей пропонуються продукти, що розрізняються по
складу і властивостям.
Історично - деревне вугілля один з найперших продуктів що цілеспрямовано
виготовлялися
людьми.
Особливість
деревного вугілля, невластива ніякому
іншому паливу, це відсутність в продуктах
горіння чадного газу. Тому, деревне вугілля
почали спершу збирати на згарищах, а
потім і виготовляти ще печерні люди.
Примітивні способи приготування вугілля,
що полягає в розігріві по особливому складених дров, накритих дерном, за рахунок
спалювання частини дров, в різних варіантах проіснували до кінця 19 століття як
єдина технологія. Вони продовжують існувати, як кустарний метод, особливо широко в країнах Африки і Латинської Америки.
В інших країнах, не стурбованих екологічною чистотою процесів, цю технологію
модернізували шляхом заміни дерну на
метал, цеглу і т.п. Досить багато таких апаратів досі існує і в країнах СНД. Загальний
їх недоліки - викид отруйних парів і газів у
навколишнє середовище, низький вихід
товарного продукту і неефективне використання обсягу апаратів.
Сучасне вуглевипалювальне обладнання виключає забруднення навколишнього
середовища. Спочатку використовувалися
апарати з внутрішнім введенням теплоносія і виловленням рідких та газоподібних
продуктів. До кінця 20 століття попит на
рідкі продукти термічного розкладання
впав до нуля. З'явилися апарати, в яких всі
парогази без конденсації спалюються, а
тепло використовується на технологію.
Кращі з них дозволяють вести процес
виключно на власному теплі більшу частину
року, крім найсуворіших місяців зими. Як
правило, це апарати з зовнішнім підведенням тепла. Сучасні технології дозволяють
отримувати вугілля з різним ступенем прокалки - більш багатий летючими речовинами для побуту та більш прожарений для
промисловості. Міцність вугілля залежить
не тільки від технології виготовлення, але і
від породи дерева. З твердолистяних порід
деревини вугілля виходить більш міцним,
ніж з інших. Існують особливі види вугілля.
З дуже щільного «кам'яного» дуба виготовляють так зване «Біле» вугілля, що особливо цінується в східній Азії. Порівняно недавно освоєно виробництво вугілля з екструдерних тирсових брикетів. В Азії та
Південній Європі його вважають за краще
звичайному вугіллю.
Тріска
В основі технології отримання тріски
лежить подрібнення деревини на спеціальній техніці. Розрізняють паливну та технологічну тріску. Технологічна тріска використовується на ЦБК. Вона виробляється з
окорної стовбурної деревини хвойних і
листяних порід, а також з окоренних обаполів, рейок, кускових відходів деревини на
ножових рубильних машинах дискового
типу. Паливна щепа може вироблятися з
необкорованих стовбурів, з низькоякісної
тонкомірної деревини від рубок догляду за
лісом, вершин і сучків різних деревних
порід на рубильних машинах дискового і
барабанного типів. Налічується кілька
десятків виробників обладнання для
виробництва тріски, найбільш відомі
Morbark, Brucks, Peterson, Farmi та інші.
Дрова
Технологія виробництва дров пов'язана
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з лісозаготівлею. Низькоякісну деревину,
яка не може бути використана в якості ділової (фанкряж, пиловник, баланси) перетворюють в дрова шляхом розпилювання і
расколки.
Торрефікація деревини
"Торрефікація деревини": - низькотемпературний піроліз, поліпшуючий властивості деревини. Температура процесу 200 300 градусів, тиск - атмосферний, швидкість нагріву <50 ° C / хв., відсутність кисню,
час перебування - 6 - 30 хв. Розмір часток
<4 см, теплотворна здатність -19 - 22
MJ/kg. При температурі 230 ... 300 ° С геміцелюлоза розщеплюється і утворюється
торрефікована деревина у вигляді гідрофобної, гомогенного порошку і леткіих
речовин.
Торф
Розробники торф'яних родовищ і фахівці в цій сфері завжди були впевнені, що
торф
–
це
біопаливо.
Проте
в
Європейському союзі і розробники
Кіотського Протоколу торф не відносять до
біопалива і не прирівнюють викиди вуглекислого газу при його спалюванні до нуля,
як це відбувається з деревиною.
Про торф можливо сказати, що це біоресурс, але у вигляді мертвого органічного
матеріалу (частини і продукти життєдіяльності організмів). Торф – це повільно відновлюваний ресурс, але більш швидкий,
ніж ліс у перерахунку на одну людину Землі
(болота ростуть швидше, ніж ліси в світі в
цілому). Торф – це сировина для одержання або компонент біопалива, яке бажано
добувати без повного осушення боліт або з
мінімальними порушеннями природи та
біорозмаїття.
З підсушеного фрезерного торфу на
спеціальних брикетних пресах в заводських умовах виробляють брикети. Це найбільш якісне торф'яне паливо, яке використовуються на ГРЕС, котельнях та населенням.
Кусковий торф – високоякісне комунально - побутове паливо, виробляється
спеціальним комплексом машин в польових умовах і не поступається за калорійністю дровам, бурому вугіллю, сланцям,
низькосортному
кам'яному
вугіллю.
Кусковий торф як паливо використовується на муніципальних котельнях для
постачання теплом селищ, невеликих міст,
військових частин, населення.
Біогаз
Біогаз утворюється за допомогою бактерій в процесі розкладу органічного матеріалу при анаеробних (без доступу повітря)
умовах і являє собою суміш метану та
інших газів в наступних пропорціях:

Теплотворна здатність одного кубометра біогазу становить, залежно від вмісту
метану, 20 - 25 МДЖ/м 3, що еквівалентно
згорянню 0,6 - 0,8 літра бензину, 1.3 - 1.7 кг
дров або використанню 5 - 7 кВт електроенергії.
Технологія виробництва біогазу полягає в наступному. Біомаса (відходи або
зелена маса) періодично подаються за
допомогою насосної станції або заванта-

жувача в реактор. Реактор являє собою
підігрівний і утеплений резервуар, обладнаний міксерами. Будматеріалом для промислового резервуара найчастіше служить залізобетон або сталь з покриттям. У
малих установках іноді використовуються
композиційні матеріали. У реакторі живуть
корисні бактерії, що харчуються біомасою.
Продуктом життєдіяльності бактерій є біогаз. Для підтримки життя бактерій потрібна подача корму, підігрів до 35 - 38° С і
періодичне перемішування. Утворюваний
біогаз скупчується в сховищі (газгольдері),
потім проходить систему очищення і подається до споживачів (котел або електрогенератор). Реактор працює без доступу
повітря, герметичний і безпечний.
Для зброджування деяких видів сировини в чистому вигляді потрібна особлива
двостадійна технологія. Наприклад, пташиний послід, спиртова барда не переробляються в біогаз в звичайному реакторі.
Для переробки такої сировини необхідно
додатковий реактор гідролізу. Такий реактор дозволяє контролювати рівень кислотності, таким чином бактерії не гинуть через
підвищення вмісту кислот або лугів.
Можлива переробка цих же субстратів по
одностадійної технології, але при коферментації (змішуванні) з іншими видами
сировини, наприклад, з гноєм або силосом.
Існують промислові та кустарні установки. Промислові установки відрізняються від кустарних наявністю механізації,
систем підігріву, гомогенізації, автоматики. Найбільш поширений промисловий
метод - анаеробне зброджування в метантенках.
Біоетанол
Біоетанол - це звичайний етанол, що
отримується в процесі переробки рослинної сировини для використання в якості
біопалива. Його виробництво схоже з
виробництвом харчового спирту.
Сучасна промислова технологія отримання спирту етилового з харчової сировини включає наступні стадії:
- підготовка і подрібнення крохмалистої
сировини - зерна (жита, пшениці і т.п.);
- ферментація. На переважній більшості
спиртових виробництв світу ферментативне розщеплення крохмалю до спирту за
допомогою дріжджів залишено. Для цих
цілей застосовуються рекомбінантні препарати альфа - амілази, отримані біоінженерним шляхом - глюкамілаза, амилосубтилина.
-брагоректифікація. Здійснюється на
розгінних
колонах
(наприклад,
«Комсомолець»).
Відходами бродильного виробництва є
барда і сивушні масла. Барда використовується для виробництва кормів.
Реальною альтернативою етанолу в
наші дні стає біобутанол, так як він має
більш високий енергетичний потенціал,
менш леткий і може використовуватися в
автомобілях без будь-яких змін в конструкції їх двигунів. Так, гібридне паливо БІО100
являє собою суміш 65% біоетанолу з додаванням третбутілового ефіру. Таке моторне
паливо знижує на 1/3 теплове навантаження на двигун, підвищуючи тим самим терміни його експлуатації.
Біодизель
В основі технології отримання біодизельного палива
лежить
реакція
пере етерифікації
будь-якого рослинного масла, або
тваринного жиру, в
присутності каталізатора в метилові ефіри
жирних кислот. В якості сировини використовують олії ріпаку та інших культур.
Собівартість біодизельного палива свідомо
вище, ніж аналогічних нафтопродуктів, але
в регіонах з теплим кліматом, що забезпечує успішне вирощування олійних культур, і
які не мають своєї мінеральної сировини,
таке виробництво може існувати і займати
обмежений сектор ринку.

Є технології, що дозволяють отримати
рідке паливо (т.зв. біо-ойл) з деревини
шляхом піролізу. Проте багато фірм, що
представляють цю технологію, як дизельне
паливо, пропонують строкату суміш води,
кислот, важких і легких смол та інших продуктів піролізу. При цьому вводиться
поняття «швидкісний піроліз». Піроліз - це
хімічна реакція, що підкоряється законам
кінетики. Швидкісного або уповільненого
піролізу не існує. У технології згаданій вище
мають місце інші явища. Швидкість самого
процесу піролізу обчислюється секундами.
Уповільнення або прискорення процесу
пов'язане зі швидкістю підведення тепла і
доведення температури до початку піролізу. Природно, що тирса прогрівається в
падаючому або зваженому потоці швидше,
ніж товстий шматок. Оскільки, деревне
вугілля є продуктом вторинних реакцій,
його виходить менше, а рідких продуктів
більше. Досягти повного зрідження деревини вдається тільки під глибоким вакуумом, але продукти розпаду лабільні і, при
зіткненні з повітрям окислюються з саморозігрівом і обвуглюються. Успішні досліди
по зрідженні деревини гідруванням були
здійснені в Німеччині в 1943 році. Там були
витрачені значні сили і засоби, пов'язані з
дефіцитом рідкого палива в умовах війни.
Але, незважаючи на гостру потребу в
дизельному паливі, ці досліди не отримали
промислової реалізації через надмірну
дорожнечу такого палива.
Liquid-to-biofuel (біопаливо другого
покоління).
Є різні види палива, одержувані різними методами піролізу біомаси. Швидкий
піроліз дозволяє перетворити біомасу на
рідину, яку легше і дешевше транспортувати, зберігати і використовувати. З рідини
можна зробити автомобільне паливо, або
паливо для електростанцій. З біопалив
другого покоління, що продаються на
ринку, найбільш відомі BioOil виробництва
канадської компанії Dynamotive і SunDiesel
німецької компанії CHOREN Industries
GmbH. Однак поки ці проекти виявилися
фінансово нестійкими.
Ряд фахівців вважає, що суміші фірми
Dynamotive ніяк не можуть розглядатися як
дизельне паливо. Їх висока кислотність і
вміст важких смол призводить до швидкого
руйнування двигунів. Фірма SunDiesel
(Німеччина) робить спроби виготовляти
дизельне паливо з рослинних матеріалів
через синтез Фішера-Тропша. Технічно це
можливо, але економічно не може конкурувати з мінеральними аналогами.
Технологія виробництва SunDiesel
компанії CHOREN Industries GmbH
Через двоступінчастий процес газифікації очищений газ охолоджується, потім у
процесі подальшого очищення і кондиціонування очищений синтетичний газ (в
основному CO і H2) подається в реактор
Fischer - Tropsch, що виробляє вуглеводневі ланцюжки, які в кінці перетворюються на
SunDiesel. Вихід холодного газу - 80%.
Зацікавленим відвідати виставку повідомляємо, що експозиція буде формуватися в
рамках XVII – ї сільськогосподарської виставки «ФЕРМЕР УКРАЇНИ - 2014», яка відбудеться з 10 по 12 вересня 2014 року, на території
Національного комплексу «Експоцентр
України» (м. Київ, пр.. Ак. Глушкова, 1).
Повну інформацію про виставку, умови
участі та розміщення учасників можливо
отримати на Інтернет – сайті розпорядника
виставки www.farmer-ukr.com, або ж на
сайтах організаторів Асоціації фермерів
www.farmer.co.ua та Союзу кооперативів
www.coop-union.org.ua.
Розпорядник виставки:
ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ», м. Київ,
вул.. Патріса Лумумби, 21, оф. 417.
Тел./ф: 044-501-78-23, 501-78-24.
Ел. адреса:farmexpo@ukr.net
Матеріал підготував Віктор
Козацький
В підготовці матеріалу використано
інформацію інтернет – ресурсів
http://www.biodiesel.com.ua/,
http://bio.ukrbio.com/
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АВТОКЛАВЫ – НЕЗАМЕНИМАЯ ВЕЩЬ В ХОЗЯЙСТВЕ!
ПРОДЛЕВАЕМ СРОК ХРАНЕНИЯ,
ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ И СИЛЫ
Одной из важных составляющих в
системе питания людей является заготовка продуктов впрок, для чего проводится обработка, позволяющая продлить
их срок хранения. Наиболее давним способом для сохранения овощей были
соление и квашение для фруктов, для
ягод и трав – сушка. Чтобы продлить срок
хранения мяса и рыбы также используется засолка, копчение или вяление.
С появлением холодильников и морозильников стало возможным длительное
хранение всех видов продуктов, особенно рыбных и мясных. Но в случае
отключения электроэнергии все усилия
хозяев, затраченные на приобретение
продуктов или получение их на частном
подворье, окажутся напрасными. И
самым надежным способом приготовления мясных и рыбных продуктов, рассчитанных на длительный срок хранения, это
приготовление их в автоклаве.
Но автоклавирование продуктов
питания позволяет не только значительно увеличить срок их хранения (от года и
более), но и сокращает время и усилия
хозяйки на ежедневное стояние у кухонной плиты. Аппетитная тушенка, мясные
паштеты, холодец, разнообразные каши
и бобовые с мясом и без мяса, рыбные,
грибные и овощные консервы – все это
разнообразие блюд можно приготовить в
автоклаве.
АВТОКЛАВЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…
Сейчас торговля предлагает большое
разнообразие бытовых автоклавов.
Сделанные из нержавеющей и обычной
стали, разной вместимости - от пяти до
нескольких десятков банок. Отличаются
они и способом нагрева. Есть электрические автоклавы, внутрь которых вмонтированы электрические тэны (по типу
водонагревателей). Есть работающие от
внешнего источника тепла – газовая,
электрическая или дровяная плита, газовая или бензиновая горелка. А есть универсальные автоклавы, то есть работающие от электричества или внешнего
источника тепла.
При выборе автоклава по его объему
следуют ориентироваться на количество
сырья, которое подлежит переработке.
Если вы выкормили кабанчика, бычка или
большое количество домашней птицы, то
целесообразнее иметь автоклав, рассчитанный на большое количество банок.
Это позволит сразу переработать много
мяса. Например, при приготовлении
тушенки на одну пол-литровую банку
идет полкилограмма мяса. И если в
вашем распоряжении будет автоклав
вместимостью около 30 пол-литровых
банок, то за один раз можно законсервировать 15 кг мяса.
Что касается выбора источника тепла
для автоклава, то конечно электрические
автоклавы удобнее. Их не нужно поднимать на плиту или пристраивать к ним
источник тепла. Но опыт людей, уже
имеющих электрические автоклавы, подсказывает, что неожиданное отключение
электроэнергии может сослужить медвежью услугу. Поэтому наиболее целесообразно приобрести универсальный
автоклав, который работает как от электричества, так и от внешнего источника
тепла. Ну а если в домашнем хозяйстве
нет проблем с твердым топливом, то
есть достаточно дров или угля, то этот
тип автоклава еще и более экономичный,
так как не надо расходовать электроэнергию или газ.
КАК И ЧТО КОНСЕРВИРУЕМ?
О том, как проводить процесс стерилизации консервов в автоклаве указывается в инструкции к каждому аппарату.
Нужно строго придерживаться всех пра-

вил, указанных в инструкции. После
укладки закатанных банок в автоклав, он
заливается водой, затем крышка автоклава надежно фиксируется с помощью
зажимных приспособлений, которые
также могут быть разными в разных конструкциях автоклавов. Как правило, это
несколько зажимных гаек, которые
нужно закручивать до предела. После
этого в автоклаве создается необходимое давление и начинается нагрев авто-

В конце XVIII века в революционных
войсках Наполеона возникла проблема с пропитанием, которое состояло в
основном из сухарей и солонины,
поскольку другие продукты во время
доставки обозами приходили в негодность. Поэтому армия Наполеона
несла большие потери от болезней,
вызванных некачественным питанием.
Чтобы изменить ситуацию, была объявлена премия в 12 тыс. франков «для
любого патриота, который предложит
эффективный способ хранения продуктов от порчи».
И тогда французский повар Николя
Франсуа Аппер стал проводить эксперименты, наполняя банки мясом,
бульоном или вареньем и долго их
кипятил. Эксперименты продолжались
14 лет, и после длительных усилий
Апперу удалось добиться того, что при
вскрытии банки с мясом после полугодового хранения, ее содержимое
было, не только съедобно, но и вкусно.
За это открытие Аппер был удостоен
почетного звания «Благодетель человечества», получил обещанную премию и был награжден золотой медалью, а в рационе военных частей
появились мясные консервы и бульоны.
А через 60 лет в середине XIX века
французский микробиолог Луи Пастер
доказал, что в природе существуют
микробы, которые при плюсовой температуре и наличии кислорода вызыклава вместе с его содержимым.
Для разных видов консервов процесс
автоклавирования может быть индивидуальным. Если это мясные консервы, то
автоклав нагревают до более высокой
температуры и поддерживают ее более
длительное время.
Для
контроля
величины давления
и
температуры,
автоклавы оснащены термометром и
манометром.
Как уже отмечалось, автоклав позволяет делать консервы из любых
продуктов:
мяса,
рыбы, грибов, овощей, фруктов, ягод.
Приведем несколько рецептов для
изготовления консервов.

минут. Затем на дно каждой банки укладывают перец и лавровый лист. Мясо,
нарезанное кусочками по 80 - 100 г,
перемешивают с солью и жиром.
Полученную смесь укладывают в банки
так, чтобы содержимое не доходило до
края банки на 2 - 3 см. Закатанные банки
укладывают в автоклав, заливают его
водой, герметизируют крышкой, накачивают воздух до давления 1,2 атмосферы
и включают источник тепла. Когда темпе-

вают процесс гниения, приводящий к
порче продуктов. Если подвергнуть
продукты обработке при высокой температуре и исключить к ним доступ
воздуха, то микробы погибают, и продукты могут храниться довольно длительное время.
Подтверждением тому является
случай, когда в 1966 году во
Всесоюзный научно-исследовательский институт консервной промышленности ветеран Первой мировой
войны Андрей Васильевич Муратов
принес банку мясных консервов, которую он получил в ходе войны. Надпись
на банке гласила: «Петропавловский
консервный завод. Мясо тушеное.
1916 год». Анализ содержимого банки,
проведенный в лаборатории института, показал, что мясо отлично сохранилось, а ведь срок его хранения
составил полвека.
Так научно-технический прогресс
сделал свое дело и сейчас процесс
стерилизации продуктов широко применяется в пищевой промышленности. Для этого используется специальное оборудование – автоклавы. В
«Словаре иностранных слов» говорится, что «автоклав» - это герметически
закрывающийся сосуд для нагревания
при высокой температуре под давлением выше атмосферного. В настоящее время автоклавы применяются не
только в пищевой, но и в химической
промышленности и медицине.
ратура дойдет до 1100, ее поддерживают
в течение часа, а затем отключают теплоисточник и оставляют автоклав в закрытом виде до полного остывания.

РЫБА НАТУРАЛЬНАЯ В МАСЛЕ
Для рыбных консервов на одну поллитровую банку также идет 500 г рыбы,
почищенной и разделанной (без голов и
внутренностей). 15 г растительного
масла, 5,5 г соли, 5 шт. перца горошком
и один лавровый лист. В стерилизованные банки на дно укладывают перец и
лавровый лист. Рыбу, порезанную кусочками по 50 - 80 г, перемешивают с солью
и укладывают в банки, чтобы до крышки
оставалось 2 - 3 см. Добавляют растительное масло, банки закатывают и укладывают в автоклав. Когда температура в
автоклаве достигнет 1100, ее поддерживают еще 30 или 60 минут. В последнем
случае рыбные косточки в консервах
практически не будут ощущаться.
ФАСОЛЬ С МЯСОМ
Это очень сытные и питательные
консервы, которые можно употреблять
как готовое блюдо или использовать для
приготовления супов. На одну пол-литровую банку идет 100 г мяса (свинина,
говядина, баранина, мясо птицы), 100 г
фасоли, 5 г соли, одна луковица и морковь средних размеров, несколько горошин черного перца и лавровый листочек.
Фасоль замочить на сутки. На дно
банки положить лавровый лист и перец.
Лук и морковь обжарить на растительном масле и перемешать. Чтобы равномерно разложить овощную смесь в
банки, нужно посчитать, сколько получилось столовых ложек. Промытую
после замачивания фасоль разложить в
банки, долить воду комнатной температуры, чтобы уровень содержимого
банки был на 2 см ниже верхнего края.
Каждую закатанную банку нужно хорошенько взболтать, чтобы овощная
смесь и фасоль перемешались между
собой.
Далее действуем также как и при
изготовлении тушенки и рыбных консервов. Температуру 1100 поддерживаем в
течение часа, отключаем источник тепла
и оставляем автоклав до полного остывания. По такому же принципу можно
приготовить горох и самые разные каши.
Лариса Чайка

ТУШЕНКА
ИЗ
СВИНИНЫ
На одну пол-литровую банку тушенки идет 500 г сырого
мяса, 25 г жира или
растительного
масла, 5 г соли, 5
шт. черного перца
горошком и один
небольшой лавровый
листочек.
Перед
укладкой
продуктов, банки и
крышки
стерилизуют не менее 10
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ПЕРЕВЕРТНІ НА ДОРОГАХ
Не вистачає проблем місцевим аграріям зі збором та обробкою врожаю, що є
безперечно дуже важливим процесом у
такий скрутний час для України, особливо в
регіонах Луганської області, так, на їх голову ще й «сюрпризи» на дорозі трапляються.
Як відомо, сільскогосподарська діяльність
пов’язана з транспортуванням врожаю, в
тому числі і через пости ДАІ, де нерідко
несуть службу «нечисті на руку» працівники
інспекції.
Але ситуація з двома у камуфляжних
костюмах, що представляються працівниками управління по боротьбі з економічною
злочинністю, зовсім не зрозуміла. Вони
періодично несуть варту на блок пості на
виїзді з міста Сватове Луганської області в
сторону міст Харкова та Сєверодонецька,
чи то «роблять вигляд, що несуть варту»,
адже вони здійснюють перевірки вантажу
транспортних засобів, без відповідних на
те повноважень. Зокрема, на прохання
водія, зазначити підстави перевірки вантажу саме робітниками УБЕЗ, а не уповноваженими працівниками ДАІ, чи то української армії, починають невпевнено щось
казати, натякаючи на дачу хабара, погрожуючи конфіскувати вантаж. Вже, навіть,
розцінки є: від 50,00 до 500,00 гривень за
вантажний автомобіль, з зерном – 200,00
гривень. Та, чи цього прагне суспільство,
представники якого нещодавно стояли на
майданах в містах України, та ті, які зараз
вимагають люстрації в державних органах,
в тому числі і в органах внутрішніх справ
України?
Стосовно ж працівників УБЕЗ, то їх
діяльність
регулюється
відповідним
«Положенням про відділ (сектор) державної служби боротьби з економічною злочинністю міського, лінійного, районного
управляння (відділу), відділу спеціальної
міліції головних управлінь, управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, на
транспорті», затвердженим наказом МВС
України від 03.09.2012 № 769. Частина 4
вищезазначеного положення передбачає
права таких підрозділяв, в переліку яких
не зазначено безпідставне здійснення
зупинки та огляду транспорту та вантажу! Тож, такі зупинки транспортних засобів, мають підкріплюватися відповідними
підставами та документами, чи то конкретною оперативно - розшуковою справою, чи
то відповідним розпорядженням, а не
погрозами конфіскації вантажу.
Тож, водії будьте уважними та обізнаними на дорозі!
Надаємо вам перелік витягів з діючих
законодавчих актів України, що стосуються
повноважень працівників органів внутрішніх справ щодо зупинки транспортних
засобів.
Згідно з п. 1, 2 ст. 5 Закону України «Про
міліцію» міліція виконує свої завдання
неупереджено, у точній відповідності з
законом. Ніякі виняткові обставини або
вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або
бездіяльності міліції. Для забезпечення
громадського порядку працівники міліції
Газета “Вісник Фермер України”
Реєстраційне свідоцтво:
КВ 5260 від 03.07.2001 року.
Видається з 1999 року.
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зобов'язані вживати заходів незалежно від
свого підпорядкування.
Міліція поважає гідність особи і виявляє
до неї гуманне ставлення, захищає права
людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової
та національної належності, громадянства,
віку, мови та освіти, ставлення до релігії,
статі, політичних та інших переконань. При
звертанні до громадянина працівник міліції
зобов'язаний назвати своє прізвище, звання та пред'явити на його вимогу службове
посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти
високу культуру і такт.
Згідно зі ст. 48 Закону України «Про
автомобільний транспорт» автомобільні
перевізники, водії повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати
контроль на автомобільному транспорті та
у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні
перевезення.
Документами для здійснення внутрішніх
перевезень вантажів є:
для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах,
інші документи, передбачені законодавством;
для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на
транспортний засіб, товарно-транспортна
накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи,
передбачені законодавством.
Згідно з пп. 1 п. 21 ст. 11 Закону України
«Про міліцію» міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право:
обмежувати або забороняти у випадках
затримання злочинців, при аваріях, інших
надзвичайних обставинах, що загрожують
життю і здоров'ю людей, рух транспорту і
пішоходів на окремих ділянках вулиць і
автомобільних доріг; оглядати транспортні
засоби і перевіряти у водіїв посвідчення
водія та реєстраційний документ на транспортний засіб і відповідність вантажів, що
перевозяться,
товарно-транспортним
документам, наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката
"Зелена картка"), а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на
транспортний засіб.
Тобто, закон водночас дозволяє здійснювати огляди транспортних засобів та
вантажу, відповідних документів, та разом
з тим, цим має займатися саме той орган
внутрішніх справ, на який ці функції покладено, при цьому мати не тільки відповідні
повноваження, але й підстави для такої
перевірки та здійснювати це в конкретній,
передбаченій законодавством, формі.
Так, п. 13-14 «Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної
служби Державтоінспекції МВС», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 27.03.2009 № 111 передбачають підстави та порядок зупинення та
перевірки транспортного засобу.
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13. Підстави для зупинки працівником
Державтоінспекції МВС транспортного
засобу.
13.1. Підставою для зупинення транспортних засобів є:
13.1.1. Порушення ПДР водіями.
13.1.2. Відсутності номерного (них)
знака (ів) на транспортному засобі або
наявності номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений
у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений,
що не дозволяє чітко визначити символи
номерного знака з відстані двадцяти метрів.
13.1.3. Наявність ознак, які свідчать про
технічну несправність транспортного засобу.
13.1.4.Наявність даних, що свідчать про
причетність транспортного засобу, його
водія, пасажирів або вантажу до вчинення
дорожньо-транспортної пригоди, злочину
чи адміністративного правопорушення.
13.1.5. Перебування транспортного
засобу в розшуку, наявність даних про
використання транспортного засобу з протиправною метою.
13.1.6. Необхідність опитування водія
чи пасажирів про обставини скоєння ДТП,
адміністративного правопорушення, злочину, свідками якого вони є або могли бути.
13.1.7. Необхідність залучення водія
транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху
або працівникам міліції чи як свідка при
оформленні протоколів про адміністративні
правопорушення чи матеріалів дорожньотранспортних пригод.
13.1.8. Проведення цільових заходів
(операції, відпрацювання, оперативні
плани) для перевірки документів на право
користування і керування транспортним
засобом, документів на транспортний
засіб.
13.1.9. Виконання рішень уповноважених на те державних органів про обмеження чи заборону руху.
13.1.10. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює
небезпеку для інших учасників дорожнього
руху.
13.1.11.
Порушення
визначеного
порядку встановлення і використання на
транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
14. Порядок зупинки транспортного
засобу.
14.1. У разі прийняття працівником підрозділу ДПС рішення про зупинку транспортного засобу останній повинен врахувати всі його наслідки (причину зупинки,
дорожні умови, інтенсивність руху, освітлення або видимість ділянки дороги, можливий досвід водія).
14.2. Сигнал про зупинку транспортного засобу подається працівником підрозділу ДПС у зрозумілій для водіїв формі (сигналів), за допомогою жезла регулювальника, свистка чи рукою. При цьому жезлом
(рукою) вказується безпосередньо на
транспортний засіб, який зупиняється, та
на пропоноване місце зупинки.
14.3. Зупинка транспортного засобу

буд. 21, оф. 421
Те ле фон ре дак ції:
(044) 501\78\23
Рек лам ний від ді л:
(044) 501\78\23, 501\78\24
E\ ma il:farmexpo@ukr.net
Від діл роз пов сюд жен ня:
(044) 501\78\23
E\ ma il:farmexpo@ukr.net
Головний Редактор ВФУ
Михайло Данкевич

правопорушника для припинення порушень правил дорожнього руху під час руху
патрульним автомобілем повинна здійснюватись з використанням спеціальних звукових та світлових пристроїв з дотриманням
заходів безпеки.
14.4. У місцях де зупинка транспортного засобу може створити перешкоду у русі
чи аварійну обстановку, інформація про
порушення ПДР з приладу фото- відео фіксації каналами зв'язку передається на найближчий стаціонарний пост ДПС ДАІ де
автомобіль правопорушника зупиняється
та до особи, що допустила порушення вживаються заходи у порядку згідно з чинним
законодавством.
14.5. Місце для зупинки транспортного
засобу працівник підрозділу ДПС повинен
вказувати так, щоб після повної зупинки
останній знаходився попереду патрульного
автомобіля (автобуса, мотоцикла) чи поста
на відстані до 20 метрів.
14.6. Після повної зупинки транспортного засобу працівник підрозділу ДПС
повинен підійти до водія з дотриманням
заходів особистої безпеки.
14.7. Під час звернення до водія працівник Державтоінспекції зобов'язаний привітатися, чітко й зрозуміло назвати свою
посаду, звання та прізвище, повідомити
про причину зупинки транспортного засобу, суть скоєного правопорушення у випадку його вчинення та висловити вимогу про
пред'явлення водієм для перевірки посвідчення на право керування транспортним
засобом, реєстраційного документа на
транспортний засіб та поліса (сертифіката)
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів.
Варто також знати, що, згідно зі ст. 19
Конституції України правовий порядок в
Україні ґрунтується на засадах, відповідно
до яких ніхто не може бути примушений
робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Тож, давайте разом не будемо давати
змоги «перевертням» у погонах, незаконно
заробляти на нас гроші. Про такі випадки,
будь ласка, повідомляйте відповідні правоохоронні органи за наступними телефонами:
- (044) 256-00-31 - пряма телефонна
лінія національного агентства з питань державної служби (якщо вам відомі випадки
корупції серед державних службовців);
- (0440 254-91-02 та 0-800-50-02-02 –
гаряча лінія МВС;
- 0-800-507-001 - гаряча лінія
Генеральної прокуратури України щодо
порушення прав фізичних осіб - підприємців та господарюючих суб’єктів;
- 0-800-507-309 - урядова телефонна
гаряча лінія.
В.о. голови АФЗ Луганської області
Сергій Ковальов

Редакційна рада:
Президент АФЗУ
Микола Миркевич
Президент ССОКУ Іван Томич
Керівник інформаційно
консультаційного центру АФЗУ
Олег Кирницький
Юрист АФЗУ
Василь Горбачов

Друк: ТОВ “Прес Корпорейшн
Лімітед”
21034 м. Вінниця, вул. Чехова, 12FА
Тел.: (0432) 55F63F97

Підписано до друку F 31.07.2014
Віддруковано
F 31.07.2014
Від по ві даль ність за зміст
рек лам них ого ло шень не се
рек ла мо да вець.
Наклад — 8100 примірників.
Замовлення №147811
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ОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ФОНДУ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Український державний фонд підтримки фермерських господарств, на виконання Постанови КМУ від 25
серпня 2004 року №1102 (із змінами), оголошує проведення конкурсу на одержання фінансової підтримки по
бюджетній програмі «Надання кредитів фермерським
господарствам» за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті на 2014 рік.
Для участі в конкурсі, фермерські господарства
подають до регіональної комісії документи визначені в
п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 року №1102 (із
змінами).
Заявки та документи подаються до регіональної
комісії протягом 15 календарних днів з дня публікації
інформаційного повідомлення про проведення конкурсу щоденно, крім вихідних та святкових днів.
Для подачі заявок та документів на участь в конкурсі, звертатися до регіональних відділень за наступними
адресами:
Відділення АР Крим Укрдержфонду:
Адреса: 95034, м. Сімферополь,
вул. Київська, 81, кім.610.
Телефон: (099) - 5058696
Директор відділення –Тур Кристина Сергіївна.
Вінницьке відділення Укрдержфонду:
Адреса: 21050, м. Вінниця,
вул. Соборна, 15а, кім. 511.
Телефон: (0432) - 351533
Директор відділення –
Вельгус Юрій Володимирович.
Волинське відділення Укрдержфонду:
Адреса: 43005, м. Луцьк, пр. Перемоги, 14.
Телефон/Факс: (03322) - 40012
Директор відділення – Горошкіна Марія Юріївна.
Дніпропетровське відділення Укрдержфонду:
Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Комсомольська, 52, кім. 467, 468
Телефон (факс): (056) - 7444562
Директор відділення – Гонтова Людмила Павлівна.
Донецьке відділення Укрдержфонду:
Адреса: 83001, м. Донецьк,
вул. Артема, 74, кім. 440, 443
Телефон: (062) - 3050244
Директор відділення –
Литвин Вадим Олександрович.
Житомирське відділення Укрдержфонду
Адреса: 10014, м. Житомир,
майдан ім. С.П. Корольова, 3/14, кім. 102
Телефон: (067) - 9175887

Директор відділення –
Власенко Олексій Миколайович.
Закарпатське відділення Укрдержфонду
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 8, кім. 106
Телефон: (03122) - 34154
Директор відділення – Хрипта Марія Іванівна.
Запорізьке відділення Укрдержфонду
Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул.. Артема, 37-В
Телефон: (061) - 7646533
Директор відділення - Степанова Любов Іванівна.
Івано-Франківське відділення Укрдержфонду
Адреса: 76004, м. Івано - Франківськ,
вул. Грушевського, 21, к.716
Телефон: (0342) - 552232
Директор відділення – Дашавець Зіновій Петрович.
Київське відділення Укрдержфонду
Адреса: 01601, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 13, к.219
Телефон: (044) - 2352708
Директор відділення –Романюк Юрій Юрійович.
Кіровоградське відділення Укрдержфонду
Адреса: 25006, м. Кіровоград,
вул. Тімірязєва, 84, кім. 415
Телефон: (0522) – 243702, (0522) - 243340
Директор відділення – Яцканич Михайло Іванович.
Луганське відділення Укрдержфонду
Адреса: 91011, м. Луганськ,
вул. Магнітогорська, 2, к. 306
Телефон: (0642) - 586676
Директор відділення –
Марков Руслан Валентинович.
Львівське відділення Укрдержфонду
Адреса: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, 49
Телефон: (067) - 7818287
Директор відділення – Розмус Оксана Степанівна.
Миколаївське відділення Укрдержфонду
Адреса: 54034, м. Миколаїв, пр. Миру, 34, к.712
Телефон: (0512) - 211057
Директор відділення – Диченко Андрій Федорович.
Одеське відділення Укрдержфонду
Адреса: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, кім. 509
Телефон: (048) - 7223986
Директор відділення –
Афанасьєв Микола Григорович.
Полтавське відділення Укрдержфонду
Адреса: 36011, м. Полтава, вул. Міщенка, 2, к.69, 45
Телефон: (05322) – 70584, (05322) - 29733
Директор відділення – Бурлака Василь Михайлович.

Рівненське відділення Укрдержфонду
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Кавказька, 7, кім. 304
Директор відділення –
Никитюк Мирослава Антонівна.
Сумське відділення Укрдержфонду
Адреса: 40009, м. Суми,
вул.. Першотравнева, буд.29, кім. 39
Телефон: (0542) - 771669
Директор відділення –
Пасько Олексій Миколайович.
Тернопільське відділення Укрдержфонду
Адреса: 46000, м. Тернопіль,
вул.. Князя Острозького, 14
Телефон: (0352) - 527082
В.о директора відділення –
Баран Віталій Сидорович.
Харківське відділення Укрдержфонду
Адреса: 61017, м. Харків, вул. Котлова, 115, кім. 607
Телефон: (099) - 4039870
Директор відділення – Євчун Олександр Ананійович.
Херсонське відділення Укрдержфонду
Адреса: 73000, м. Херсон, вул.. Перекопська, 17, к. 1
Телефон: (0552) - 493192
Директор відділення –
Логвиненко Тамара Михайлівна.
Хмельницьке відділення Укрдержфонду
Адреса: 29001, м. Хмельницький,
вул. Свободи, 70, к.218
Телефон: (0382) - 762655
Директор відділення –
Цибулько Неоніла Олександрівна.
Черкаське відділення Укрдержфонду
Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131
Телефон: (0472) - 631536
Директор відділення – Швачка Яків Сергійович.
Чернівецьке відділення Укрдержфонду
Адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Київська, 9
Телефон: (0372) - 551751
Директор відділення – Жанська Півонія Антонівна.
Чернігівське відділення Укрдержфонду
Адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, кім. 403
Телефон: (0462) - 774669
Директор відділення – Плевако Віталій Миколайович
Центральне відділення Укрдержфонду:
Адреса: Україна, 01001,
м. Київ, вул. Бориса Грінченка,1, кім. 505, 507, 511.
E-mail: info@udf.gov.ua, http://udf.gov.ua

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
Регіональна Комісія з визначення претендентів на одержання
фінансової підтримки від Київської області за бюджетною програмою
«Надання кредитів фермерським господарствам» розпочинає свою
роботу з 4 серпня 2014 року.
Для участі в конкурсі , фермерські господарства подають до регіональної комісії документи визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004 року №1102 (із змінами).
Засідання Регіональної Комісії відбуватимуться за адресою:
01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13, к.219
Телефон для довідок: (044) – 2352708
Київське відділення Укрдержфонду.

ОГОЛОШЕННЯ
Продам саджанці
морозостійкого плодоносного КІВІ.
Тел.: 099 – 798 – 30 - 65
ОГОЛОШЕННЯ

Продам ріпаковий стіл ( 6 м) на комбайн «Дон»,
у доброму стані, за пів ціни.
Тел.:063 – 628 – 64 - 77, Віктор
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044\501\78\23, 044\501\78\24
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ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ»,
інформація для фермерів, кооператорів та
особистих селянських господарств
www.presa.ua
Передплатний індекс – 21591, сторінка 24
«Каталогу видань країни 2014 рік»

Вартість видання з доставкою:
1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;
6 міс. – 54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн
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