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КРЕДИТ 0%

ФЕРМЕРСКИЙ БИЗНЕС:
ВЫРАЩИВАНИЕ КРЕВЕТОК

Так как в последнее вре-
мя поступает много поже-
ланий от фермеров с прось-
бами о публикациях мате-
риалов о новых направле-
ниях в ведении фермерс-
кого бизнеса, мы решили 
обратиться к Любомиру 
Гайдамаке, специалисту в 
такой необычной для на-
шего климата области, как 
разведения креветок. Что 
это за направление и акту-
ально ли оно для украинс-
кого фермера читайте на 
странице 7 издания.

НАМ Є КИМ ГОРДИТИСЯ

Фермерство України відзначило своє 25-річчя. За не-
легкий період свого становлення ця форма господарю-
вання не тільки довела право на своє існування, а й за 
результатами своєї праці зайняла чільне місце у вироб-
ництві сільськогосподарської продукції.

Саме про це свідчать приклади господарювання на 
Рівненщині, про які розповів голова обласної Асоціації 
фермерів та приватних землевласників Дмитро Украї-
нець після проведення в обласному центрі щорічного 
традиційного Свята фермерських родин. Його розповідь 
читайте на сторінці 3 видання.

ЧИ ПРАВОМІРНІ ПАТРУЛІ ДАІ
НА АВТОШЛЯХАХ УКРАЇНИ?

З минулого року в нашій країні роз-
почалося реформування Міністерства 
внутрішніх справ України і в багатьох 
областях вже запрацювала нова поліція. 
Але інколи наші читачі зустрічаю на ав-

тошляхах та населених пунктах «старих» 
правоохоронці. Тож як діяти в цих випад-
ках та які взаємовідносини повинні бути 
з новими поліцейськими читайте на 
сторінці 10 видання.

НА ВІННИЧИНІ 
ОФОРМЛЕНА ПЕРША 
АГРАРНА РОЗПИСКА

У рамках пілотного проекту «Аграрні розписки в 
Україні» у Вінницькій області оформлена перша аграрна 
розписка. Про це на сторінці 5 видання.

ПІДТРИМКА АГРАРІЇВ 
ВЛАДОЮ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ
Влада Запорізької області має намір надати підтрим-

ку аграріям регіону, що опинилися в непростому еконо-
мічному становищі в результаті змін до Податкового ко-
дексу – про це читайте на сторінці 5 видання.

ЗРОСТАННЯ СТАВОК 
ЄДИНОГО ПОДАТКУ 

ЗАГРОЖУЄ ФІНАНСОВІЙ 
СТАБІЛЬНОСТІ 

СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ
З метою недопущення надмірного податкового наван-

таження на агротоваровиробників Інститут аграрної еко-
номіки розробив проект Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо збереження 
сприятливих умов для функціонування сільськогоспо-
дарських підприємств у 2016 році», поінформував дирек-
тор Національного наукового центру «Інститут аграрної 
економіки», академік НААН Юрій Лупенко.
Матеріал читайте на сторінці 2 видання.

ЯК СПРАВИ З ЗЕМЛЕЮ
У ФЕРМЕРІВ ЧЕХІЇ?

Хлібороби Чехії шукають спосіб, який став би на за-
ваді скупці земельних масивів спекулянтами, що послі-
дували, мабуть, раді Mарка Твена: «Купуйте землю - це 
єдиний товар, який більше не виробляють». Що про це 
думають фермери Чехії читайте на сторінці 5 видання.

В обласних організаціях АФЗУ відбуваються звітні та звітно-виборні конференції, на яких фермери вибирають 
делегатів на черговий З'їзд, який відбудеться 24 лютого в місті Києві. Інформація на сторінці 2 видання 

ФЕРМЕРИ ГОТУЮТЬСЯ ДО XXVI З'ЇЗДУ АФЗУ!
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ЗРОСТАННЯ СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЗАГРОЖУЄ
ФІНАНСОВІЙ СТАБІЛЬНОСТІ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ

Законом України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надхо-
джень у 2016 році» від 24 грудня 2015 року № 909, нагадав 
Юрій Лупенко, було суттєво підвищено рівень ставок єди-
ного податку для четвертої групи сільгосппідприємств.

Внаслідок зростання зазначених ставок у 1,8 раз се-
редній розмір податку з гектара ріллі по Україні у 2016 
році становитиме в середньому близько 215 грн, тоді як 
у 2015 році він складав 115 грн. Враховуючи реальний 
розмір прибутків сільгосппідприємств з 1 га сільгоспу-
гідь, рівень податкового навантаження буде практично 
зіставним із відповідним показником податку на прибу-
ток на загальній системі оподаткування.

Враховуючи звуження спеціального режиму справ-
ляння ПДВ, галузь практично повністю позбавляється 
податкових преференцій. А це може вкрай негативно 
позначитись на темпах розвитку аграрного сектора еко-

номіки України, зауважив академік.
За підсумками 2015 року стан справ у сільському 

господарстві України погіршився. Обсяги виробництва 
валової продукції сільського господарства скоротилися 
майже на 5% у порівнянні з 2014 роком. Станом на 1 ли-
стопада 2015 року обсяг прямих іноземних інвестицій у 
сільське, лісове та рибне господарство у порівняні з по-
чатком року зменшився на 11%. Експорт продукції агро-
промислового комплексу за 11 місяців минулого року 
зменшився майже на 14%.

У 2016 році та наступних роках очікується подаль-
ше зменшення цін на зернові, надходження від продажу 
яких є основним джерелом валютних надходжень.

За таких умов значне зростання ставок єдиного податку 
для сільськогосподарських підприємств загрожує фінансо-
вій стабільності аграрного сектору, може спричинити недо-
фінансування весняної посівної кампанії, подальше змен-
шення обсягів виробництва та експорту сільгосппродукції.

Загалом, за розрахунками науковців Інституту аграр-
ної економіки, втрати обсягів сільгоспвиробництва від 
податкових новацій 2016 року складатимуть 6 - 7%.

Розробленим Інститутом аграрної економіки зако-
нопроектом пропонується внести зміни до Податкового 
кодексу України, згідно з якими забезпечується оптимі-
зація рівня податкового навантаження по єдиному подат-
ку. Йдеться, зокрема, про відновлення величини ставок 
єдиного податку четвертої групи на рівні 2015 року за ін-
дексацією грошової оцінки сільгоспугідь як бази єдино-
го податку четвертої групи у 2016році у тому ж порядку, 
що і для земельного податку, зазначив академік.

Прийняття даного законопроекту дозволить зберегти 
оптимальний рівень податкового навантаження на сіль-
госппідприємства і не допустити гальмування розвитку 
галузі та погіршення соціально-економічної ситуації на 
селі, підсумував Юрій Лупенко.

За інформацією ІАЕ

XXVI ЗЇЗД АФЗУ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Звіт Ради АФЗУ за звітний період (доповідає: 
президент АФЗУ І.Томич

2.Звіт ревізійної комісії за звітний період (допо-
відає голова ревізійної комісії Ю. Пелешкей)

3.Організаційні питання (доповідає президент 
АФЗУ І. Томич)

4.Різне
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Місце проведення: м. Київ,вул., Ломоносова, 18 
(зала Київського кооперативного інституту бізнесу і 
права).

Час проведення: 24 лютого 2016 р.
Початок реєстрації – 08.30 год.
Початок роботи з’їзду – 10.30.
Розгляд I-го питання порядку денного – 10.45 – 

13:00.
Перерва (кава-брейк та заміна тимчасових посвід-

чень на мандати) – 13.00 – 13:40.
Завершення розгляду I питання, приняття рішення 

– 13.40 – 14:10.
Розгляд II питання порядку денного – 14.10 – 14.25.
Розгляд III питання порядку денного – 14.25 – 

14.40.
Розгляд IV питання порядку денного – 14.40 – 

15.20.
Підведення підсумків – 15.20.
Завершення роботи з’їзду – 15 – 30

ФЕРМЕРИ ДНІПРОПЕ-
ТРОВЩИНИ ОБРАЛИ
НОВОГО ОЧІЛЬНИКА

28 січня в місті Дніпропетровську відбулася звіт-
но-виборна конференція фермерів та приватних зем-
левласників області, участь у роботі якої прийняли два 
віце-президенти АФЗУ – Іван Ярмолюк та Дмитро Укра-
їнець.

Планово повинна була проходити лише звітна конфе-
ренція, але на засіданні Ради АФЗ області було прийня-
то рішення провести звітно-виборчу, хоча оцінка роботі 
голови Асоціації Каніболоцькому Леоніду Васильовичу 
була поставлена «задовільно».

Та часи нині не ті і робота такої потужної організації 
повинна бути набагато активнішою і прогресивнішою, 
тож і було прийняте таке рішення. 

Вибори відбулися за наявності трьох альтернативних 
кандидатів. А перемогу отримав Гайворонський Анато-
лій Іванович, що до нині очолював Новомосковську ра-
йонну організацію. Досвіду боротьби за права фермерів 
у нього достатньо, залишається лише побажати йому 
конструктиву, впевненості та наполегливості у розбудові 
обласної організації та підтримки вірних друзів та по-
братимів.

За інформацією наданою віце-президентом АФЗУ 
Дмитром Українцем

ХТО МОЖЕ ЗАЙНЯТИ КРІСЛО
АГРАРНОГО МІНІСТРА

Потенційних кандидатів на посаду аграрного міні-
стра побільшало. На інформацією нашого джерела в 
Верховній Раді України до чотирьох народних депутатів 
від різних політсил Тараса Кутового («Удар»), Вадима 
Івченка («Батьківщина»), Івана Мірошниченка («Са-
мопоміч») та Миколи Кучера («Українська народна 
партія»), додалися ще деякі представники від галузевих 
асоціацій та політичних партій.

Це підприємець та президент Асоціації виробників 
молока України Андрій Дикун, голова Аграрного союзу 
України Геннадій Новіков та перший заступник голови 
Держспоживслужби Володимир Лапа

А під час засідання страйкового комітету Аграрного 
форуму було запропоновано підтримати кандидатуру 
голови Аграрної партії Віталія Скоцика. 

Проте, заміни міністра аграрної політики та продо-
вольства України Олексія Павленка до середини лютого 
вірогідно не відбудеться. Про це говорить і заява голови 
Верховної Ради Володимира Гройсмана. Він повідомив, 
що звіт уряду (а це і є формальна підстава для поста-
новки питання про кадрові ротації в уряді) відбудеться 
у період з 16 по 19 лютого.

Заміна міністра найближчим часом не відбудеться 
ще й тому, що в українському політичному середовищі 
немає чіткого розуміння подальшого формату коаліції, 
варіантів комбінацій якої на разі налічується майже 15.

Тож у чинного міністра Олексія Павленка шанси 
втриматися на посаді досить високі. Про це свідчить і 
заява від «Самопомочі» про його підтримку. Тож у ви-
падку збереження цієї політсили у коаліції, його шанси 
зростають.

Провівши опитування на нашому інтернет-ресурсі 
ми з’ясували рейтинг кандидатів на очільника профіль-
ного міністерства:

Олексій Павленко – 32 %;
Віталій Скоцик – 29 %;
Вадим Івченко – 13 %;
Володимир Лапа – 12 %;
Андрій Дикун – 5 %;
Генадій Новіков – 3 %;
Іван Мірошніченко – 3 %;
Тарас Кутовий – 2 %;
Микола Кучер – 1 %.

www.farmer-ukr.com

ПРО КИТАЙ І КОРУПЦІЮ
(на замітку нашим можновладцям)

- За 2 роки Китай виробив більше цементу, ніж США 
за все XX століття (4.9 гігатони, самі рахуйте скільки це).

- Довжина доріг у Китаї - 4 млн. кілометрів ( спро-
буйте таку кількість нулів у голові уявити).

- У Китаї 300 тисяч мостів по всій країні, з них 1000 – 
довжиною більше кілометра. А до 2016 року побудують 
міст з Гонгконгу до Макао. До Макао, «блін» !!! Туди 
потрібно пливти годину на швидкісному лайнері.

- За рік автопарк КНР збільшується на 20 млн. авто-
мобілів, а в Пекін взагалі можна в'їхати тільки в тому 
випадку, якщо в цей день в місто впускають автомобілі 
у яких остання цифра номерного знаку співпадає з необ-
хідною цифрою.

- Щороку у Китаї будують 100 аеропортів. Сто аеро-
портів. Сотня. Сто штук. Порахуйте від одного до ста і ось 

кожен раз представте собі аеропорт. Бац !! Побудовано.
- В Китає є гігантські віадуки, довжиною в 150 км. . 

Або ж наприклад - тунель довжиною
28 км.
- Поїзд з Гуанчжоу в Гуйян за годину проїжджає 510 

мостів і 236 тунелей зі швидкістю 250 км на годину.
- За 30 років китайці збільшили житлову площу кра-

їни в 8 раз !!! У нас багато людей місяцями не можуть 
квартиру знайти, а в Китаї їх безкоштовно роздають.

- Через 10 років в Китаї 220 міст будуть з населенням 
більше 1 млн. чоловік. Скільки у нас таких міст зали-
шиться через 10 років?

А вся ця статистика із - за однієї простої цифри. З 
2000 року в Китаї за хабарі стратили 10 тис. чиновників.

За інформацією інтернет-ресурсу

СКАСОВУЄТЬСЯ ОБОВ’ЯЗКОВА СЕРТИФІКАЦІЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Україні скасовується обов'язкова сертифікація 
сільськогосподарської техніки. Відповідний наказ Мі-
ністерства економічного розвитку і торгівлі України 
№1699 вступив в силу з 1 січня 2016 року. Тепер по-
стачальникам і виробникам техніки для аграрної сфери 
не потрібно отримувати український сертифікат відпо-
відності.

Згідно з наказом, з Переліку продукції, що підлягає 
обов'язковій сертифікації в Україні, виключено розділ 
10 "Техніка сільськогосподарська". Єдиною вимогою до 

сільгосптехніки залишається відповідність двом техніч-
ним регламентам, які стали обов'язковими для викори-
стання з 2016 року. Йдеться про Технічний регламент 
затвердження типу сільськогосподарських та лісогос-
подарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних 
машин, систем, складових частин та окремих технічних 
вузлів, а також про Технічний регламент складових ча-
стин і характеристик колісних сільськогосподарських та 
лісогосподарських тракторів.

За інформацією Мінекономрозвитку

«ЗЕЛЕНІ ТАРИФИ» ДЛЯ АГРАРІЇВ
У 2015 році Мінагрополітики активно долучалося до 

підготовки та супроводу законопроектів, які передбача-
ли вдосконалення законодавчої бази щодо «зелених та-
рифів» на електроенергію, яка виробляється з біогазу та 
біомаси, спрощення дозвільної системи, зокрема, скасу-
вання ліцензування виробництва біогазу та рідких видів 

біопалива та сприяння запровадженню спільних проек-
тів з виробництва та експорту сировини та біопалив.

Наразі Україна знаходиться на шляху до стійкої енер-
гетичної незалежності. Після приєднання до Договору 
про заснування Енергетичного Співтовариства виникли 
зобов’язання нашої держави щодо імплементації Дирек-

тив ЄС про впровадження біопалива, заохочення до ви-
користання енергії, виробленої з відновлюваних джерел 
та сертифікації біомаси, яка імпортується з України та в 
подальшому використовується у виробництві біопалива 
та електроенергії на території ЄС.

За інформацією Мінагрополітики
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НАМ Є КИМ ГОРДИТИСЯ
Як показує статистика, дрібногосподарські сіль-

госпвиробники, до яких належать 600 фермерських 
та понад 200 тисяч особистих селянських господар-
ства, забезпечують внутрішній продовольчий ринок 
жителів краю. Саме вони виробляють практично весь 
асортимент споживчого кошика: зернові, картоплю, 
овочі, фрукти, молоко, м’ясо, рибу, мед, вирощують 
саджанці.

Можна навести цілий ряд яскравих прикладів гос-
подарської діяльності фермерів. Візьмемо для прикла-
ду тваринницьку галузь. Одним із перших в області 
було створено фермерське господарство ім. Шевченка 
в селі Копитків, що у Здолбунівському районі. Його 
керівник Віктор Атаманюк – фахівець з великим прак-
тичним досвідом, надав перевагу розвитку молочної 
галузі. Чимало зусиль було докладено, щоб зберегти 
від колишнього колгоспу цілісну інфраструктуру, ма-
теріально-технічну базу (тоді як в області у цей час в 
більшості колишніх колгоспів від приміщень і техніки 
практично нічого не залишилось – розікралось, пороз-
валювалось). Господар не тільки зберіг, а й значно по-
повнив матеріальну базу та удосконалив технологічні 
процеси. Було побудовано з допомогою інвесторів мо-
лочний доїльний зал, облаштовано за сучасними ви-
могами лабораторію. З великими труднощами, та все 
ж тут зберегли високопродуктивне молочне стадо з на-
лежним ветеринарним і зоотехнічним обслуговуван-
ням. Значна увага приділяється створеннню кормової 
бази із застосуванням науково обґрунтованого раціону 
годівлі. Потрібно наголосити, що Віктор Данилович 
використовує не тільки власні знання, а і позитивний 
досвід польських партнерів, які неодноразово бували 
в його господарстві. І як результат - фермерське гос-
подарство в минулому році виробило понад 700 тонн 
молока.

Зернові та овочеві з кращих господарств
Полісського краю 

Високої оцінки заслуговує також фермерське сі-
мейне господарство «Пролісок» із села Новоставці 
Гощанського району. Сім’я Олександра та Марії Галуз 
понад 20 років тому, однією з перших в області, при-
везла із Німеччини нетелів високопродуктивної го-
лштино-фрізької породи. Із того часу це господарство, 
не зменшуючи поголів’я, щорічно виробляє більше 70 
тонн високоякісного молока з надоєм понад 7 тисяч 
літрів на корову.

Успішно працює і невелике, але стабільне фермер-
ське господарство «Мрія» Леоніда та Лесі Логіних із 
села Вересневе Рівненського району. Молоко і смета-
ну з їх господарства з великим задоволенням спожи-
вають жителі обласного центру. У Березнівському ра-
йоні добре працює фермерське господарство «ЛаАС» 
м’ясо-молочного напряму, яке очолює надзвичайно 
трудолюбива, фанатично віддана цій нелегкій справі 
людина - Анатолій Лап’юк.

Надзвичайно важливу роль і велику частку у тва-
ринницькій галузі області займають особисті селян-
ські господарства. Для прикладу візьмемо особисте се-
лянське господарство Петра Сирочука із села Вербень 
Демидівського району. Його роботяща сім’я утримує 
5 - 8 корів і щорічно здає 20 тонн молока. Подібних 
сімейних ферм в області нараховується багато. Саме 
вони разом із фермерськими господарствами виробля-
ють понад 80 відсотків м’ясо-молочної продукції.

Досить престижною і важливою для фермерських 
господарств є рослинницька галузь. Адже майже 50 
відсотків зернових нині виробляють дрібнотоварні 
господарства. Одним із лідерів високоефективного 

виробництва зернових є сімейне фермерське госпо-
дарство «Нива» Олександра Лапчука із села Івачків 
Здолбунівського району. Господарство є ровесником 
фермерського руху в Україні, воно розпочало свою 
господарську діяльність на 8 гектарах. За декілька 
років збільшило свою земельну площу й має хороші 
результати із вирощування цукрових буряків. Йому в 
районі, та й в області, не було рівних – майже 10 тис. 
тонн при врожайності 500 - 600 центнерів солодких 
коренів із гектара фермер здавав на місцевий цукро-
вий завод. Із об’єктивних причин господарство зміни-
ло спеціалізацію на виробництво зернових. Застосо-
вуючи сучасні технології, Олександр Лапчук вирощує 
по 60 - 80 центнерів пшениці з гектара.

Овочева продукція фермерів Рівненщини на експозиції 
під час проведення Свята фермерських родин 

15 січня 2016 року 
Аналогічних успіхів щорічно досягає фермерське 

господарство «Троянда» Миколи Стасюка із села Са-
тиїв Дубненського району, «Щедрі лани» Володимира 
Коротинського із Демидівського, «РівнеЛан» Броніс-
лава Кінзерського з Рівненського, «Пролісок» Сергія 
Гізуна із Гощанського районів.

Візитними картками хліборобів Рівненщини мож-
на без сумніву назвати фермерські господарства, які 
вирощують овочі та картоплю. Саме вони сьогодні 
не лише забезпечують продовольчі потреби жителів 
Рівненщини, а й успішно почали завойовувати про-
довольчі ринки інших областей, у тому числі ринки 
та супермаркети столиці України. Лідерами в цій га-
лузі є фермерські господарства «Вілія» Острозького, 
«Влада» і «Агропоступ» Млинівського, «Явір» Рів-
ненського, «Надія» Гощанського, «Бескіди» Дубнен-
ського районів та інші. Про всіх них можна говорити 
багато. 

Зупинюсь для прикладу на фермерському госпо-
дарстві «Влада» із села Дорогостаї Млинівського 
району. Сьогодні це господарство є зразком європей-
ського стандарту. Очолює його висококваліфікований 
фахівець із відповідною освітою - Олександр Роман-
чук, який після закінчення Української сільськогоспо-
дарської академії разом зі своєю дружиною Інною 
створив фермерське господарство овочевого напряму. 
Вони на 200 гектарах освоїли чисто овочеву сівозмі-
ну з широким асортиментом овочів: понад 10 сортів і 
видів капусти (білоголова, червоноголова, савойська, 
кольрабі, остроголова, пекінська), різні види моркви, 
столових буряків, картоплі. Фермер використовує 
тільки насіння високоврожайних сортів, повністю 
дотримується технології вирощування. І як резуль-
тат, врожайність досягає до 1000 і більше центнерів 
з одного гектара. Надзвичайно велику увагу фермер 
приділяє доведенню продукції до належного товарно-
го виду, використовуючи сучасне шліфувальне, мию-
че та пакувальне обладнання. Та справжньою горді-
стю господаря є нещодавно придбане за кордоном і 
вже працююче холодильне обладнання, встановлене в 
овочесховищах. Це в області поки що перша ластівка, 
досвід якої підхоплять його колеги.

Сьогодні ми можемо пишатися й нашими садово-
дами, такими як Віталій Чата та Анатолій Коростя-
тинець із Корецького, Богдан Видюк із Гощанського, 
фермер Валерій Луцюк із Здолбунівського районів. 
Гарні слова варто сказати і про молодого фермера 
Вадима Сав’юка з Млинівського району, який є уні-
версальним фахівцем. Він вирощує овочі широкого 
асортименту, його чудову цукрову кукурудзу знають 
і люблять не тільки жителі Рівненщини, а й Львівщи-

ни. Але справжньою окрасою господарства «Агропо-
ступ» є посаджений ним власноруч на площі 3 га мо-
лодий сад із добірних сортів яблук, груш, слив. А ще 
він успішно вирощує малину, суницю. Помічниками 
йому в цьому є батьки. 

Добрих слів заслуговує фермерське господарство 
«Нектар» Радивилівського району. Його очільник 
Василь Ткачук - справжній ентузіаст своєї справи, 
відчайдушна людина, яка спромоглася обладнати та 
освоїти 250 гектарів ставкового господарства, яке 
сьогодні є зразковим не лише в області, а й в Україні. 
Саме тому господарству присвоєно статус державно-
го повносистемного племінного господарства, зари-
бок якого вважається одним із кращих. 

Рівненщина славиться також і пасічниками. Адже 
завдяки їм жителі області споживають надзвичайно 
цінний продукт – мед, забезпечується також запилен-
ня рослин, садів. Серед них виділяється фермерське 
господарство «Забрус» із села Кутянка Острозького 
району. Його керівник Валерій Барабанюк – знаний 
фахівець в окрузі.

Гордістю Асоціації є фермери-жінки. Сьогодні 
вони нарівні з чоловіками працюють в своїх госпо-
дарствах. Це справжні героїні полів і ферм. 

Валентина Васильєва, очолюючи фермерське гос-
подарство «Агросім’я», що в селі Івачків Здолбунів-
ського району, обробляє більше 300 га землі, одержує 
високі врожаї зернових, а також цукрових буряків. 
Голова фермерського господарства «Малинове» Бе-
резнівського району Тетяна Славінська освоїла на 
бідних поліських землях ягідництво. А Валентина 
Лелюх із села Курозвани Гощанського району - голо-
ва фермерського господарства «Родинне» - відомий 
фахівець з овочівництва і в той же час успішний гро-
мадський активіст.

Від них не відстають голова фермерського госпо-
дарства «ПФЛ» з Гощанського району Валентина Пу-
зирко, Людмила Цимбалюк із Костопільського, Гали-
на Тетенева з Володимирецького та багато інших, які 
своєю працею звеличують славне ім’я хлібороба.

Під час осінніх ярмарків жителі як районів, так і 
обласного центру, з задоволенням закуповують свіжу, 
якісну фермерську продукцію за цінами, нижчими 
ринкових.

Важливим є і те, що фермери надають велику 
безоплатну гуманітарну допомогу армії. Понад 200 
тонн продукції доставлено нашим воїнам на схід, в 
зону АТО.

Звичайно, сьогодні фермерам доводиться стика-
тися з багатьма проблемами. Гостро стоїть питання 
про продовження мораторію на продаж землі. Потріб-
но прийняти закон про єдиний податок для фермера 
з розрахунку на 1 гектар землі. У зв’язку з прийнят-
тям абсолютно недолугого податкового закону щодо 
відміни спец режиму ПДВ фермери домагаються 
внесення змін до нього. Вкрай необхідно прийняти 
закон про сімейне фермерське господарство, який 
захистить особисте фермерське господарство, дасть 
йому правовий статус. Дещо ускладнюється ситуація 
після відкриття Зони вільної торгівлі з Європою, коли 
потрібно витримати конкуренцію з імпортерами.

Однак фермери працюють і з оптимізмом дивлять-
ся в майбутнє.

Дмитро Українець,
голова обласної Асоціації фермерів та приватних 

землевласників



4 ФЕРМЕР УКРАЇНИ№ 3-4 (373-374)
1-29 ЛЮТОГО 2016 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАКТОРОВ ХТЗ В УКРАИНЕ
Идея разработки и внедрения Программы 

модернизации возникла у нынешнего генерального 
директора компании «АГРОРЕМСЕРВИС - 2005» 
в начале 2015 года, когда он, будучи заместителем 
генерального директора – директором по качеству               
АО «Харьковский тракторный завод», выполнял 
поручение генерального директора по разработке 
программы TRADE IN на заводе «ХТЗ».

Попытки разработки Программы TRADE IN  
предпринимались на заводе несколько раз, однако 
до 2015 года по разным объективным и субъективным 
причинам они оказались не успешными.

Нынешняя попытка разработать именно программу 
TRADE IN также застопорилась из-за экономических 
причин. Суть программы TRADE IN – это замена старого 
трактора ХТЗ, отработавшего свой ресурс, физически 
и морально устаревшего, на новый серийный трактор 
ХТЗ, который существенно отличается от тракторов 
ХТЗ 1980 – 2005 годов выпуска. 

Новый серийный трактор ХТЗ отличается более 
высокой производительностью. За счет применения 
двигателей Ярославского моторного завода, Минского 
моторного завода, завода VOLVO мощностью 240 - 250 л.с. 
производительность тракторов увеличена на 35 - 40 %.

Кроме новых, более мощных и экономичных 
двигателей, на трактор устанавливается новая 
объединенная гидравлика с пятисекционным 
пропорциональным гидрораспределителем, 
позволяющим агрегатировать трактор с любыми  
зарубежными  посевными комплексами, сеялками, 
боронами и культиваторами. Также на тракторе 
применяется новая каркасная комфортабельная кабина 
с системой климат-контроля, удобным сиденьем 
турецкой компании «Pilot». По желанию клиента на 
трактор может быть установлена и самая современная 
система GPS. На тракторе установлена новая, 
полностью конструктивно переработанная усиленная 
навеска с двумя более мощными гидроцилиндрами. 
В тракторе применены более широкие колеса и шины. 

Полностью переработан капот, облицовка и система 
выхлопа и очистки воздуха. Изменена конструкция 
КПП и раздаточной коробки. В КПП установлены 
усиленные валы, применены двухрядные конические 
самоустанавливающиеся подшипники. Также усилена 
раздаточная коробка. Кроме того, в сегодняшнем тракторе 
постоянно включен передний мост и подключаемый 
задний мост, а не наоборот – постоянно включенный 
задний мост и подключаемый передний мост. Новое 
подключение мостов дает ряд преимуществ трактору 
и прежде всего большую тяговитость и устойчивость.

Электрооборудование трактора также полностью 
переработано, применяются галогеновые фары, 
разъемы японской фирмы «Comatsu».

Все работы по модернизации выполняются 
высококвалифицированными специалистами компании 
под авторским, конструкторским и технологическим 
сопровождением специалистов завода ХТЗ.

Гарантийный срок модернизированного 
трактора равен гарантийному сроку нового 
трактора и составляет 1500 моточасов или 1 год.

Возвращаясь к экономическим трудностям 
реализации Программы TRADE IN необходимо 
отметить, прежде всего, несоответствие желаемых 
заказчиками и возможных со стороны завода ХТЗ цен 

обратного выкупа трактора ХТЗ.
Так, завод ХТЗ, исходя из экономики сделки, 

мог предложить максимальные цены за старый 
неработоспобный, не на ходу, трактор ХТЗ – 50 000 грн, 
за комплектный трактор на ходу – 100 000 грн,    
в то время как сельхозтоваропроизводители 
хотели за «подзаборный» трактор ХТЗ – 100 000 грн, 
а за трактор на ходу – 200 – 250 тысяч грн.

И м е н н о  т о гд а  в о з н и к л а  и д е я  н е  в ы к у п ат ь 
у сельхозтоваропроизводителя старый трактор ХТЗ, 
а на базе рамы трактора, состоящей из двух полурам, 
корпусов переднего и заднего мостов, корпусов КПП 
и раздаточной коробки, корпуса двигателя собрать 
или произвести новый серийный трактор ХТЗ.

На самом деле, по оценкам экспертов-металловедов 
и материаловедов ресурс этих деталей и узлов, после 
100% восстановления ресурса заклепок и посадочных 
мест более 50-ти лет и его хватит на несколько 
модернизаций одного и того же трактора ХТЗ.

И  с а м о е  гл а в н о е ,  т о ,  ч т о  с т а л ь н ы е  р а м ы 
и чугунные корпуса оставшись в тракторе позволяют 
сэкономить очень большие деньги. Сегодня новый 
серийный трактор ХТЗ стоит 1 349 000 грн, а точно 
такой же модернизированный 930 000 грн. Экономия 
составляет 419 000 грн!!!

Таким образом, исходя из изложенного выше, 
Программа TRADE IN была преобразована в Программу 
модернизации тракторов ХТЗ.

Суть программы модернизации состоит в том, что 
на базе работоспособного трактора ХТЗ выпуска 90-х 
годов производится новый трактор ХТЗ последних 
серийных модификаций. 

Главная цель модернизации - это увеличение 
производительности трактора на 35 - 40% за счет 
использования более мощного двигателя, новой 
объединенной гидравлики, усиленной навески, более 
широких колес.

Программа модернизации была открыта 
главой Харьковской областной государственной 
администрации Райниным Игорем Львовичем в марте 
2015 года.

Открытие программы происходило на площади 
перед заводоуправлением в присутствии 
генерального директора завода ХТЗ Губина 
Владислава Валерьевича, директора фермерского 
хозяйства «Альянс» Юркова Владимира Ивановича 
и директора компании «АГРОРЕМСЕРВИС - 2005» 
Кротченко Дмитрия Евгеньевича. На церемонии 
открытия губернатор Харьковской области господин 
Райнин И. Л. вручил ключи от первого трактора 
произведенного по Программе модернизации 
директору фермерского хозяйства «Альянс» 
Юркову В. И. Также на церемонии открытия 
генеральный директор ХТЗ Губин В. В. вручил 
директору компании "АГРОРЕМСЕРВИС-2005" 
Кротченко Д. Е. сертификат на эксклюзивное право 
проведения программы «TRADE IN» и программы 
модернизации в Украине.

За период с марта 2015 года по настоящее время 
проведена модернизация более 30 тракторов ХТЗ.

Компания «АГРОРЕМСЕРВИС - 2005» 
образована в 2005 году с целью обеспечения 
сельхозтоваропроизводителей высококачественной 
сельхозтехникой в бюджетном сегменте. 
Также компания оказывает сервисные услуги, 
производит капитально-восстановительный ремонт 
сельхозтехники бюджетного сегмента. Начиная 
с конца 2014 года кроме перечисленных выше услуг 
компания реализует Программу модернизации 
тракторов ХТЗ в Украине.

На сегодняшний день структура компании 
состоит из центрального офиса, расположенного 
в современном здании по улице Благовещенская, 13 
(бывшая улица Карла Маркса) в самом центре Харькова 
и двух производственных цехов, расположенных 
в районе ХТЗ города Харькова и поселке городского 
типа Глевахе Киевской области.

В состав филиала входят отдел продаж, отдел 
оказания сервисных услуг по гарантийному 
и послегарантиному обслуживанию сельхозтехники, 
производственный цех.

Производственный цех Харьковского филиала 
позволяет выпускать по Программе модернизации 

около 40 тракторов в год при односменном режиме 
работы. Производственный цех в пгт. Глеваха 
производит около 80-ти тракторов ХТЗ в год. 
При необходимости, имеется возможность перехода 
на двухсменный режим работы и тогда общий объем 
производства по всей компании может составить 
около 300 тракторов ХТЗ в год. Весной 2016 года 
планируется открытие Южного филиала компании 
в городе Васильевка Запорожской области.

В западном регионе Украины модернизация 
тракторов ХТЗ производится партнером компании 
«АГРОРЕМСЕРВИС – 2005» - компанией 
«Донснаб - Запад».

В соответствии со стратегией развития компании 
ООО «Агроремсервис - 2005» до 2021 года на 2017 год 
планируется выполнить модернизацию в объеме 
400 - 500 тракторов ХТЗ. На 2018 год и в дальнейшем 
планируется модернизация до 1000 тракторов в год.

Дополнительно компания «Агоремсервис 
- 2005» предоставляет услуги по капитально 
-восстановительным ремонтам тракторов ХТЗ в 
целом, а также основных узлов и агрегатов тракторов 
ХТЗ, в том числе двигателей Ярославского моторного 
завода моделей: ЯМЗ - 236, ЯМЗ - 238, Минского 
моторного завода D260. 4, D260. 2S2, агрегатным 
ремонтам переднего и заднего мостов коробки 
перемены передач и раздаточной коробки.

Услуги по перечисленным выше направлениям 
производит обученный, аттестованный персонал 
менеджеров и специалистов по производству. Работы 
производятся только по заводским технологиям 
и с использованием только оригинальных заводских 
запасных частей. Авторский, конструкторский 
и технологический контроль и надзор осуществляется 
специалистами головного завода производителя - ХТЗ, 
а также Ярославского моторного завода, производителями 
других узлов и агрегатов.

Дополнительную информацию по всем 
предоставляемым услугам, которые были 
изложены в настоящей статье, вы можете 
получить у следующих специалистов компании:

генерального директора компании -
бренд- менеджера Лазаренко Игоря Петровича
моб. тел.: +38 067 545 76 29, 
e-mail: lazarenko@ars2005.com;

первого заместителя генерального директора -
бренд- менеджера Шеянюка Виталия Викторовича
моб. тел.:+38 067 574 65 69, 
e-mail: sheianiuk@ars2005.com;

коммерческого директора и директора по
производству Кротченко Дмитрия Евгеньевича
моб. тел.: +38 097 928 84 48,
e-mail: krotchenko@ars2005.com.

Контакты компании:
ООО «АГРОРЕМСЕРВИС - 2005»,

ул. Благовещенская (бывшая ул. Карла Маркса), 13, 
г. Харьков, 61052.
Почтовый адрес:

61001, г. Харьков, а/я 2405
моб. тел.: +38 067 569 18 69,

e-mail: ars@ars2005.com.

Первый модернизированный трактор для фермерского 
хозяйства «Альянс» , которое расположено

в городе Змиёве Харьковской области.

Модернизированный трактор фермерского хозяйства 
«Татаренковой», которое расположено

в селе Красном Харьковской области.
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БІОПРЕПАРАТ КЛЕПС: ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ
ТА ЕКОНОМІЯ КОШТІВ

У сучасному аграрному світі значно зросла увага до бі-
отехнологій.    Препарат КЛЕПС, який виробляє науково 
– виробничий центр «ЕНЕРГІЯ» має до них пряме відно-
шення і як альтернатива агрохімії вже добре відомий  на 
агроринку України.  Тож наша розмова про альтернатив-
ну агрохімію з директором науково-виробничого  центру 
«Енергія» Деркач Володимиром Євгеновичем.

Препарат КЛЕПС, це продукт спільного вирощуван-
ня двох бактерій виділених з природного середовища 
Klebsiella oxytoca  та Bacillus mucilaginosus. Перша бактерія 
є основним діючим агентом препарату з корисними для рос-
лини азотофіксуючими властивостями. Друга бактерія, це 
основа препарату. Вона, разом з мінералом цеоліт, виробляє 
Екзо Полі Сахариди (ЕПС) у великій кількості та метаболі-
ти, які забезпечюють існування першої бактерії. Крім того, 
бактерії, що виробляють ЕПС продовжують життя препара-
ту при зберіганні, а також виконують роль біостимулятора 
та прилипача. Унікальність цих бактерій полягає у тому, що 
вони здатні заглиблюватися в середину тканин рослини та 
зосереджуватись в міжклітинному просторі. Такі бактерії 
носять назву ендофіти. Сумісна життєдіяльність цих бакте-
рій з азотофіксуючим ефектом забезпечує рослину біологіч-
ним азотом, кількість якого, при певних умовах, може бути 
еквівалентно 200 і більше кг селітри на гектар. Крім того, ці 
бактерії синтезують біологічно активні речовини (фітогор-
мони, вітаміни тощо), які разом з продуктами метаболізму 
діють на рослину як стимулятор росту та біопестицид. В 
свою чергу, метаболіти у ризосфері беруть участь у пере-
творенні складних органічних і мінеральних сполук ґрунту 
на доступні для рослини форми. Це підвищує загальну чи-
сельність мікроорганізмів в ґрунті, а також збільшує кіль-
кість олігонітрофілів та фосфорних бактерій в декілька ра-
зів. Як бачемо, в результаті симбіозу  рослини з бактеріями  
препарат виконує функції агрохімікатів і його роль в якості 
біодобрива, біопестициди та біостимулятора дає нам право 
стверджувати, що він, без сумніву, є альтернативою агрохі-
мії. Ця альтернатива дала можливість його користувачам не 
тільки не застосовувати протруйники та стимулятори росту 
хімічного походження, а і значно зменшити потребу в міне-
ральних добривах.

Які переваги виробникам рослинної продукції дає 
застосування препарату КЛЕПС порівняно із агрохімі-
катами?

По-перше - цей препарат безпечний і простий у вико-
ристанні. Передозування ним принципово неможливе. По-
стійне застосування препарату веде  до зменшення хімічно-
го навантаження на грунт, а згодом і до його відродження. 
Передозування хімічними препаратами веде до погіршен-
ню стану навколишнього середовища і ,як наслідок, нега-
тивно впливає на людей і все живе.

По-друге - витрати при застосуванні нашого препарату 
на гектар в 5 - 10 разів менші порівняно з агрохімікатами.

По-третє – висока концентрація живих клітин бакте-
рій препарату, яка становить не менше 1.0х109  в одному 
милілітрі, дозволяє використовувати малі дози. Наприклад, 
одного літру препарату достатньо для обробки насіння зер-
нових культур на площі до 80га.

По-четверте – застосування препарату дає можливість 
сприяти вирощуванню екологічно чистої продукції та від-
родженню земельних угідь. Це була мета розробників і, на 
мій погляд, вони цю мету досягли.

Про переваги можна говорити ще багато. Це і можли-
вість препарату створювати умови, які підвищують стій-
кість кукурудзи від пошкодження  личинками західного  ку-
курудзяного жука, що підтверджено науковими досліджен-
нями Інституту захисту рослин НАНУ; це і можливість 
внесення препарату раз в два роки на таких культурах як 
бобово-злакові травосуміші, що підтверджено в Інституті 
землеробства НАН України; це і нівелювання стресового 
впливу гербіцидів на рослину при їх сумісні застосуванні 
разом з препаратом КЛЕПС і таке інше. Як бачимо, засто-
сування препарату КЛЕПС, у порівнянні з агрохімічними 
засобами, вигідно з усіх сторін - економічної, медичної та 
екологічної.

Чи доцільно застосовувати КЛЕПС на не великих фер-
мерських господарствах, дачних та присадибних ділянках?

Безперечно. Універсальність препарату дозволяє не 
великим  господарствам отримати якісну продукцію і зна-
чний економічний ефект практично при вирощуванні усіх 
сільськогосподарських (с/г) культур, адже потреба в міне-

ральних добривах та хімічних засобах захисту рослин для 
них значно зменшиться, а витрати на придбання препарату 
будуть на порядки нижче ніж рівноцінні по ефекту агро-
хімікати. При цьому забезпечиться виробництво здорової 
для вживання с/г продукції, яка не буде мати шкідливих за-
лишків агрохімікатів. Таким чином, цей препарат для таких 
споживачів буде не тільки корисним с точки зору економії, 
екології, а і буде сприяти відродженню родючості їх земель.

Ваша фірма виробляє тільки КЛЕПС, чи Ви маєте 
ще інші препарати?

Крім препарату КЛЕПС у нас є можливість виробляти 
інші препарати для окремих с/г культур: таких як КЛЕ-
ПС-соя, КЛЕПС-горох, КЛЕПС-картопля та інші, але для 
цього потрібно розширяти виробничу базу. Виробництво 
цих препаратів - це наша перспектива.

Ви, як відомо, по спеціальності фізик, кандидат фізи-
ко-математичних наук, а це біотехнології та виробництво 
сучасних біопрепаратів – це не зовсім фізика. Чому так?

Ще в 90 роках мною було створене науково виробничий 
центр «Енергія». Мета створення цього центру була направ-
лена на підтримку новітніх інноваційних технологій в різ-
них галузях та намаганню втілення їх в життя. Так сталося 
в моєму житті, що наукові розробки в Інституті МБіГ НАН 
України, які були спрямовані на вирішення дуже важливих, 
на той час, питань екології та вирощування екологічно чи-
стої сільськогосподарської продукції, дуже мене зацікавило. 
Наш центр підтримав ці розробки і, як бачите, фіналом цьо-
го є унікальний, на мій погляд, препарат КЛЕПС, виробни-
цтвом якого ми і займаємося.

На завершення, я би пропанував тим, хто хоче мати 
прибуток, чисту сільгосппродукцію і не на словах, а на 
ділі зробити перші кроки до оздоровлення ґрунтів, основ-
ного засобу добробуту кожного, застосувати препарат і, 
відчувши на собі його преваги, стати його прихильником.

Науково виробничий центр „Енергія”,
м. Київ-24, вул. Лютеранська, 30

Тел/факс: (044) 253 – 82 - 88, 253 – 99 – 04,
050-99-18-612, 067-44-52-077

Інтернет-сайт: www.kleps.com.ua
Електронна пошта: energia90@ukr.net

СПІВПРАЦЯ З ОБЄДНАНИМИ 
АРАБСЬКИМИ ЕМІРАТАМИ

Відбулася робоча зустріч представників Мінагрополітики України з представника-
ми Міністерства навколишнього середовища та водних ресурсів Об’єднаних Арабських 
Еміратів. Сторони обговорили поточні питання двостороннього співробітництва, страте-
гії та активізації відносин, пов’язаних з безпекою харчових продуктів, а також підтримки 
інвестиційного партнерства.

Фахівці з ОАЕ прибули в Україну для проведення перевірки вітчизняних підпри-
ємств, що виробляють м’ясо птиці і яловичину. За результатами візиту сторони очікують 
досягнення прогресу в узгодженні ветеринарного сертифіката при експорті яловичини з 
України в ОАЕ. Також українська сторона розраховує на розширення переліку підпри-
ємств, які зможуть експортувати м’ясо птиці в Об’єднані Арабські Емірати.

Також, як повідомляє прес-служба, представники ОАЕ висловили зацікавленість в 
імпорті з України живих овець і м’яса баранини. До того ж, вони попередньо погодилися 
з пропозицією української сторони визнавати і давати дозвіл на експорт в свою країну 
тваринницької продукції всім українським підприємствам, які мають дозвіл на експорт 
в ЄС. Це в першу чергу може стосуватися експорту м’яса птиці та молочної продукції.

Також представники ОАЕ висловили зацікавленість в імпорті з України іншої сіль-
ськогосподарської продукції, зокрема соняшникової олії і пшениці.

За інформацією Мінагрополітики

НА ВІННИЧИНІ 
ОФОРМЛЕНАПЕРША 
АГРАРНА РОЗПИСКА

«Першопрохідцем» стало сільгосппідприємство Липо-
вецького району. Сума розписки — 400 тис. грн.

Аграрні розписки — це новий фінансовий інструмент, який 
дозволяє аграріям області отримати кращий доступ до матері-
ально-технічних та фінансових ресурсів.

Варто зазначити, що цій події передувала велика робота 
здійснена Департаментом агропромислового розвитку об-
лдержадміністрації та фахівцями Проекту «Впровадження 
аграрних розписок» Міжнародної фінансової корпорації.

Зокрема, у регіоні відбулася низка семінарів за участі 
сільгосптоваровиробників та керівників банківських установ 
області, постачальниками матеріально - технічних ресурсів. 
Усі учасники отримали інформацію та консультації, а також 
необхідні методичні матеріали. Робота проекту на Вінниччині 
продовжується.

За інформацією сайту Департаменту АПР області.

ПІДТРИМКА АГРАРІЇВ ВЛАДОЮ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

За словами депутатів, столична влада не захотіла піти назустріч аграрному бізнесу, залишивши в 
силі зміни в законодавстві.

“Галузь, яка складала мінімум 12 відсотків ВВП країни, залишена фактично без підтримки держави, 
тоді як європейські виробники продовжують користуватися пільгами своїх урядів. Ми піднімали питан-
ня на рівні Верховної Ради, Кабміну та Президента, але не отримали відповіді. Тим не менш, необхідно 
продовжити шукати шляхи підтримки сільгоспвиробників, хоча б на місцевому рівні “- заявив депутат 
облради Сергій Кальцев.

За словами голови обласної ради Григорія Самардака. на черговому засіданні обласної ради плану-
ється винести на розгляд питання формування стратегії розвитку області до 2020 року, в якої також буде 
включено і аграрний блок.

“Так як Запорізька область – не тільки індустріальний, а й аграрний регіон, пропоную депутатам 
організувати зустріч з сільгоспвиробниками, працівниками податкової служби, для того, щоб разом ви-
значити напрямки будь-якої можливої допомоги фермерам” – вважає голова облради.

Крім того, за словами глави обласного департаменту фінансів Сергія Ведмідя, в області багато років 
діють цільові програми підтримки села та сільського господарства, якими також можуть скористатися 
аграрії. За коригування бюджетних запитів за даними програмами відповідає в тому числі обласний 
департамент агропромислового розвитку, в який фермери також можуть звертатися за допомогою і кон-
сультацією.

За інформації Запорізької обласної ради

ЯК СПРАВИ З ЗЕМЛЕЮ У ФЕРМЕРІВ ЧЕХІЇ?
Фермери хотіли б мати очевидною перевагою перед іншими покупцями при покупці посівних земель і сподіваються 

на прийняття нового закону, який зобов'язав би власника землі в першу чергу запропонувати її представникам аграрного 
сектора.

Хлібороби також наполягають на тому, що сільськогосподарські угіддя в Чехії не повинні купувати іноземці. Аналогіч-
ні питання в Словаччині, наприклад, вирішуються в Конституційному суді.

Власники 80% чеських полів не мають ніякого відношення ні до посіву зернових на них, ні до іншої сільськогоспо-
дарської діяльності, для якої вони сьогодні служать. У ряді випадків власниками земель є особи, які отримали їх в довічно 
успадковане володіння. Аграрії в зв'язку з цим побоюються, що нові власники можуть зажадати від них набагато більшого 
розміру плати за оренду земельних ділянок сільгосппризначення, ніж сьогоднішні.

Ціни на земельні ділянки при цьому в країні істотно підвищуються. Один гектар землі за останні п'ять років в серед-
ньому подорожчав більш ніж на 50% і вартість такого на даний момент становить 128 тисяч крон (4740 євро). Все в біль-
шій мірі цікавляться покупкою полів також фінансові інвестори, які стають активними гравцями в цьому сегменті.

Про це повідомив аналітик аграрного сектора GE Money Bank Моймир Северин.
Віце-президент Аграрної палати Чеської Республіки Леош Ржига вимагає прийняття більш суворих правил і дотри-

мання чітко визначених умов. Згідно з ними, першочерговим правом придбання повинен бути наділений фермер, який 
обробляє дану ділянку. У тому випадку, якщо сторони не домовляться про продаж, земля може бути куплена іншим хлібо-
робом з тієї ж області або з сусідньої. Однією із запропонованих умов є і сільськогосподарська діяльність, якою зацікавле-
на в покупці особа зобов'язана займатися як мінімум протягом трьох років, що критикують дрібні аграрії. На думку остан-
ніх, така постановка питання позбавила б їх шансів на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

За інформацією http://www.czechtrade.kiev.ua
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ІННОВАЦІЇ З НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЮ ФІРМОЮ
„ПЛАСТМОДЕРН”

Історія науково-виробничої компанії «Пластмодерн» 
бере свій початок у минулому сторіччі, а попередником 
фірми був галузевий інститут „УкрНДІпластмаш”. 
Головними напрямками діяльності цього флагмана по-
лімерного машинобудування були розробка і впрова-
дження новітніх технологій та обладнання для вироб-
ництва пластмас, гуми та штучної шкіри. Інноваційні 
проекти вчених та інженерів вдосконалювалися в про-
цесі їх випробувань та впровадження у виробництво, 
чому сприяли творчі зв’язки з колективами столичного 
заводу „Більшовик” та інших підприємств галузі. Про-
те з розпадом СРСР інститут поступово втратив не 
тільки статус головної організації галузі полімерного 
машинобудування, а й засоби для існування. Саме тоді, 
в 1991 році, групою його провідних фахівців була засно-
вана компанія «Пластмодерн». Її продукція незмінно 
відзначається високим технічним рівнем та відмінною 
якістю, вона поширена на ринках багатьох країн. Про 
один із напрямків діяльності компанії, а саме розробку 
інноваційних технологій для сільського господарства, 
нашому кореспонденту розповів один із її керівників Єв-
ген Ставнійчук.

Кор.: Будь ласка, познайомте наших читачів з тими 
розробками, які «Пластмодерн» сьогодні пропонує сіль-
госпвиробникам. Якщо можна, давайте рухатися від 
простого до складного, поступово.

Є.С.: Наразі «Пластмодерн» має виробничу базу 
площею біля 10 000 квадратних метрів та парк різнома-
нітного полімерного обладнання загальною продуктив-
ністю 1500 тонн за місяць, що робить компанію одним з 
найбільших в Україні підприємств з переробки полімер-
них матеріалів. Наша продукція користується широким 
попитом, у тому числі в сільськогосподарському вироб-
ництві. Постійна інноваційна та дослідницька діяльність 
дозволяє підприємству йти в ногу з технічним прогре-
сом і задовольняти широкі потреби у полімерних матері-
алах як для виробництва, так і для повсякденного життя. 
Сподіваюся, що українських фермерів зацікавлять наші 
нові розробки. Серед них назву лише декілька:

Вперше в Україні фірмою «Пластмодерн» розробле-
но та освоєно промислове виробництво тепличної плів-
ки шириною до 12 м і товщиною від 80 до 150 мікрон, з 
терміном служби до 3-х років. Цей матеріал виготовля-
ється за унікальною технологією, завдяки чому не тільки 
надійно захищає рослини від атмосферних впливів, а й 
дає можливість підтримувати всередині теплиці рівно-
мірний температурний режим (особливо вночі) і створю-
вати комфортні умови для рослин, чутливих до перепа-
дів температур та шкідливого опромінення.

Інша полімерна плівка призначена для мульчуван-
ня грунту. Мульчування за технологією «Пластмодерн» 
передбачає вкривання поверхні ґрунту поліетиленовою 
плівкою для захисту від пересихання й перегрівання. 
Це особливо важливо для таких теплолюбивих овочів 
як перець, томати, кукурудза, а також при роботі з ви-
ноградною лозою. Можливе застосування різних видів 
плівки для мульчування: прозорої, чорної або їх поєд-
нання. Кожна має свої особливості: чорна поглинає всі 
сонячні промені, перешкоджаючи зростанню бур'янів, 
але може спровокувати опіки культивованих рослин; 
прозора плівка сприяє швидкому прогріванню грядок, 
але під нею однаково комфортно почуваються як овочеві 
рослини, так і бур'яни; мульчування чорно-білою плів-
кою дозволяє відбивати частину сонячного світла від 
землі до рослин, що позитивно позначається на зростан-
ні урожаю, грунт прогрівається від нижнього шару, який 
нагрівається енергією сонця, що проходить крізь білий 
шар плівки. Верхня поверхня плівки надмірно не нагрі-
вається, не "спалюючи" рослини. Також присутня повна 
непрозорість для видимих сонячних променів, потріб-

них для зростання бур'янів. Тому фахівці радять вибира-
ти плівку для мульчування з урахуванням місцевих умов 
і властивостей оброблюваної культури.

Ще один продукт «Пластмодерн» – це технічна плів-
ка. Вона отримується шляхом вторинної переробки по-
ліетилену з додаванням пігментів, стабілізаторів та ін-
ших добавок. Термін служби даних плівок 1 - 2 роки. У 
сільському господарстві даний тип плівки застосовуєть-
ся для мульчування грунту, укриття силосних ям (тому 
часто називається силосною); вона може стати надійним 
укриттям для сінажів, тощо.

Як фермерів, так і приватних землевласників, які за-
ймаються овочівництвом на невеликих площах, зацікав-
лять наші касети для для вирощування рослин - спеці-
альні пластикові контейнери, що складаються з окремих 
невеличких ємностей, ідеально пристосованих для ви-
рощування та транспортування розсади.

Вирощування розсади в касетах сприяє максималь-
ному проростанню, гарному росту і розвитку саджанців, 
безпечному транспортуванню й захисту. Касети відріз-
няються тривалим терміном використання, дуже прак-
тичні і зручні у догляді за розсадою (полив, підживлення 
і пересадка).

Кор.: Все частіше доводиться бачити, як навіть 
після сніжної зими і великої весняної води настає по-
сушливе літо, коли земля пересихає, а позбавлені вологи 
рослини, особливо овочеві культури, ягідники та плодові 
дерева, хиріють і навіть гинуть, бо їхні найтонші корін-
чики пересихають і втрачають свої живильні функції. 
Вочевидь, цього б не сталося, якби навколо них була зво-
ложена земля. Що пропонує «Пластмодерн» для вирі-
шення цієї проблеми?

Є.С.: Кожну рослину потрібно поливати. Хоча, з ін-
шого боку, досвідчені овочівники стверджують, що над-
мірний полив шкодить рослинам не менше, ніж посуха. 
Виходить, слід тримати вологу (але не зайву) безпосе-
редньо біля кореневої системи. Найкращим способом 
зволоження грунту, окрім натурального дощу з хмар, 
овочівники вважають крапельне зрошування. Так нази-
вають особливий метод поливу, коли вода безпосередньо 
подається в потрібне місце (прикореневу зону) вирощу-
ваних рослин спеціальними порціями, які регулюються 
за допомогою дозаторів-крапельниць та/або крапельної 
стрічки. Даний полив діє протягом усього вегетаційно-
го періоду, й іригаційна волога надходить виключно до 
самих рослини й не витрачається на міжряддя. Витрати 
води при крапельному зрошуванні в 2 - 5 разів менші, 
ніж при традиційних способах поливу, так само майже 
в 3 - 4 рази знижуються обсяги внесення необхідних до-
брив. Крапельний полив – економічно обгрунтований та 
екологічно безпечний спосіб вирощування овочів в умо-
вах відкритого та закритого грунту (теплиця). Крапель-
не зрошування (крапельний полив) дозволяє займатися 
овочівництвом навіть там, де у зв'язку з нестачею водних 
ресурсів це раніше взагалі було неможливо.

Для прикладу, в Африці, а точніше, в її північних ра-

йонах, на пісках, з використанням крапельного поливу 
отримують врожаї томатів понад 100 т/га. При цьому 
варіанті зрошення по-новому відбувається внесення всіх 
добрив (якщо потрібно). Раціон добрив розраховується 
обов'язково до сезонних потреб ваших рослин. Оскіль-
ки води подається набагато менше, допускається вико-
ристання води з більшою мінералізацією, ніж при зви-
чайному дощуванні рослин. За допомогою крапельного 
зрошування можна регулювати рН грунту – відмінна 
боротьба з шкідниками. Користувачі систем крапельно-
го поливу виграють в термінах дозрівання готової про-
дукції.

Схема крапельного зрошування проста і кожному 
зрозуміла: вода з резервуару витікає через шланги, до 
них підключені крапельниці-дозатори (у найпростішому 
випадку це трубки з отворами), з яких краплі чи тоненькі 
цівки води потрапляють під корені рослин. Це спроще-
ний варіант, а більш детально читачі познайомляться з 
крапельним зрошуванням на прикладах наших систем 
заводського виробництва. Враховуючи, що ця публікація 
зацікавить насамперед приватних городників, подаємо 
короткі рекомендації щодо організації крапельного зро-
шування в „домашніх” умовах.

Для початку слід знайти підходящу бочку, встанови-
ти її на підвищенні й наповнити водою. Далі підключи-
ти до бочки (через кран) змонтовану поливну систему й 
почекати, поки сонце нагріє бочку з водою. Тим часом 
розкладіть шланг чи стрічку з дозаторами таким чином, 
щоб вода з них витікала поблизу кореневої системи рос-
лин. Надвечір можна взятися до практичного поливу. 
Відкрутивши краника, почекайте, поки вода потече під 
кожну рослину, і відрегулюйте її подачу. Полив здійсню-
ється, поки резервуар не спорожніє.

Кор.: В чому полягає секрет довговічності систем 
крапельного зрошування «Пластмодерн»?

Є.С.: Основою системи є спеціальна пластикова 
стрічка з дозаторами. Її матеріал вибраний таким, аби 
протягом тривалого періоду експлуатації не псуватися 
від атмосферних явищ і не перегріватися від ультрафі-
олетових променів. Цей матеріал має високу механічну 
стійкість до пошкоджень, не чутливий до впливу атмос-
ферної вологи, а саму стрічку можна розгортати безпо-
середньо між рослинами, не боячися завдати їм шкоди. 
Застосовувати таку стрічку можна на відкритих грунтах, 
а також у парниках чи теплицях. Саме завдяки таким 
властивостям зрошувальної стрічки забезпечується на-
дійність і довговічність наших зрошувальних систем. 
До кінця року планується освоїти випуск такої стрічки 
на власному виробництві. Крім того, підприємство ви-
готовляє і постачає широкий асортимент пластикових 
труб, потрібних у фермерських господарствах, в тому 
числі й для облаштування систем питного й технічного 
водопостачання та зрошування.

Кор.: Якими перевагами відзначається спосіб крапе-
льного зрошування «Пластмодерн»?

Є.С.: Український селянин споконвіку навчений ні-
кому на слово не вірити, але у випадку з крапельним 
зрошуванням цим правилом можна знехтувати, адже 
переваги такої технології очевидні. Це, насамперед, 
можливість забезпечити кожну рослину вологою в по-
трібній кількості і в потрібний час. Вода до корінчиків 
надходить поступово, тому вони весь час дихають, від-
так інтенсифікується процес мичкування кореневої сис-
теми. Крапельне зрошування створює добрі передумови 
для підживлення рослин, внесення необхідних речовин 
безпосередньо в кореневу зону. При цьому вода не по-
трапляє на листя і плоди, що зменшує ймовірність захво-
рювання рослин.

Не буде зайвим нагадати, під час крапельного зрошу-
вання можна доглядати за грядками та збирати врожай, 
ходячи по сухій землі й не затоптуючи рослини. Ну і, 
зрештою, неважко порахувати, що зволожуючи лише 
прикореневу зону, тобто від 35 до 65 % загальної пло-
щі ділянки, господар суттєво заощаджує воду, а це вже 
гроші.

Спілкувався Володимир Майський

Від редакції: Читачі, які захочуть детальніше позна-
йомитися з фірмою «Пластмодерн» та її продукцією, мо-
жуть знайти необхідну інформацію на сайті :
www.plastmodern.com.ua

НАУКОВО – ВИРОБНИЧА ФІРМА «ПЛАСТМОДЕРН»
Україна, 08298, Київська обл.,

смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 14.
Тел.: (044) 338-16-38, факс:(044) 498-15-40
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ФЕРМЕРСКИЙ БИЗНЕС:ВЫРАЩИВАНИЕ КРЕВЕТОК.
В данное время самые популярные для выращива-

ния в условиях аквакультуры являются следующие виды 
креветок: Penaeus monodon (тигровая), Penaeus vannamei 
(белоногая тихоокеанская) и Macrobrachium rosenbergii 
(малайзийская). Две первые — это морские, а последняя 
— пресноводная. Кроме этих видов еще выращивают P. 
indicus (индийская), P. stylirostris (восточная голубая) и 
еще пару видов. Но самыми распространенными и одо-
машненными являются три вышеупомянутых вида.

Для выращивания соленоводных креветок нужна 
вода с соленостью от 15 до 35 ppt (15 - 35 кг соли на 
1000 литров воды). Температура выращивания от 17 до 
34 (оптимальная — 28 - 30), потребность в кислороде не 
ниже 4 мг/литр. Для пресноводной креветки условия по 
температуре и кислороду почти не отличаются, а вот для 
их выращивания нужна пресная вода.

Тигровая креветка P. monodon
Для выращивания покупают постличинку в возрасте 

10 - 12 дней (PL10 - PL12). Именно такой аббревиатурой 
называются постличинки. Цифры после букв означают 
возраст особи в стадии постличинки. До стадии постли-
чинки маленькая креветка проходить путь от науплии 
(зоеа, мизис) до постличинки за 10 - 15 дней. Дальше ли-
чинку подращивают еще в течении 3 - 4 недель, когда она 
достигает веса 0,2 - 0,3 грамма. И только после этого ее 
можно высаживать в постоянные емкости для выращива-
ния.

Основные потребности при выращивании креветок:
• температура воды;
• морская или пресная вода;
• наличие кислорода;
• наличие качественных кормов;
• переработка продуктов жизнедеятельности.
Предлагаю пройтись по вышеуказанным пунктам, 

чтобы понять как это работает. Уверен, что после того, 
как вы прочитаете эту статью вопросов станет намного 
меньше и вы поймете, что ничего архисложного в процес-
се выращивания креветок нет.

Технология биофлокуляции в открытых водоемах
И так, температура. Надеюсь, что объяснять не нуж-

но чем можно нагреть воду. Каждый для себя должен 
выбрать самый оптимальный вариант отопления. Источ-
никами тепла могут быть твердотопливные котлы, те-
пловые насосы, электрика, газ. Некоторые фермеры в 
США используют когенераторы, которые позволяют при 
сжигании топлива получать тепловую и электрическую 
энергию. Читал, что где-то у нас в Черниговской области 
кто-то пытается организовать производство, но пока руки 
не дошли, чтобы вплотную познакомиться с этой техно-
логией.

Помните, что чем лучше утеплено здание, тем меньше 

затраты на отопление. Но с другой стороны: чем теплее 
здание, тем оно дороже в строительстве.

Для сохранения тепла нужно здание с наименьшими 
коэффициентами теплопотерь. Это может быть утеплен-
ный ангар, утепленное здание, и самый простой вариант 
— промышленная теплица. В случае с теплицей нужно 
дополнительно утеплить стенки бассейна. В моем случае 
стенки бассейнов будут дополнительно утеплены с помо-
щью пенопласта, а сверху устроено накрытие из пузыр-
чатой пленки.

С пресной водой надеюсь, что проблем нет. Но же-
лательно эту воду предварительно отфильтровать через 
механический многоступенчатый фильтр, а также через 
устройство УЗВ или озонатор. Стоит задача максимально 
очистить воду от механических взвесей, а также от во-
зможных патогенов. До запуска постличинки воду нуж-
но тщательно продуть с помощью аэраторов. Т.е. нужно 
включить все оборудование заранее, дней за 5 - 7 до за-
пуска личинки. Воду нужно подогреть до нужной тем-
пературы выращивания. Помните, что постличинку при-
сылают в прохладной воде, чтобы понизить потребление 
кислорода. Поэтому нужно очень осторожно адаптиро-
вать личинку креветки к той воде, которая есть у вас.

Для получения морской воды вам понадобиться ра-
створить в подготовленной пресной воде морскую соль в 
расчете 15 - 25 кг соли на 1000 литров воды. Соль морская 
не любая подходит, нужна специальная искусственная 
соль с приближенным к океанической воде ионическим 
составом.

Кстати, воду менять в бассейнах не нужно. Можно 
только подливать по мере испарения.

Хорошие и надежные контроллеры достаточно до-
рогие, но они реально позволяют сохранить урожай.

Так как у нас будет очень теплая вода и плотная посад-
ка креветки (6 - 8 кг на 1 м. кв.), то насыщение кислородом 
производится с помощью специальных форсунок. Нужно 
постоянно контролировать уровень кислорода с помощью 
специальных контроллеров. Современные контроллеры 
позволяют даже удаленно получать данные о состоянии 
водоема. Также с помощью этих контроллеров можно 
подключить аварийную подачу чистого кислорода (или 
дополнительных аэраторов) в случае непредвиденных 
ситуаций. Хорошие и надежные контроллеры достаточно 
дорогие, но они реально позволяют сохранить урожай.

Креветка очень избирательна в кормах.
Очень важная тема — корма. Креветка очень избира-

тельна в кормах. Если вы когда-либо могли наблюдать за 
тем, как в аквариуме креветка кушает, то смогли видеть, 
что она очень аккуратно выбирает те кусочки, которые 
ей больше подходят. Это не рыба, которая глотает корм 
целиком. Креветка ждет, чтобы корм немного разбух и 
тогда выбирает оттуда самые вкусные кусочки. Задача 
производителей кормов создать корм такой плотности и 
с такими компонентами, чтобы креветка поглощала как 
можно больше вкусных частей. Для выращивания одно-
го килограмма креветок нужно 1,5 - 2 килограмма корма. 
Стоимость импортных кормов около 2,5 - 3 Евро за кг. 
В креветочном корме используется до 25% высококаче-
ственной рыбной муки.

Измерение уровня биохлопьев.
Переработка продуктов жизнедеятельности произво-

дится по современной технологии, которая называется 
биофлокуляция. На эту тему написано много книжек, 
но чтобы объяснить простым человеческим языком, то 
продукты распада белков (аммоний) перерабатываются 
с помощью бактериальных хлопьев. Кроме бактерий в 
этих хлопьях селятся простейшие, коловратки и прочая 
мелюзга. Этими же хлопьями еще и питаются сами кре-

ветки. Для того, чтобы эта технология работала, нужно 
создать аэробные условия (с доступом кислорода), эти 
хлопья должны постоянно быть в подвешенном состо-
янии, чтобы все жители этих микроколоний получали 
необходимое количество кислорода. Для этого вода в 
бассейнах активно перемешивается с помощью аэрации, 
насосов, эрлифтов и т.д. Оптимальное число наличия этих 
хлопьев в воде 15 мл на каждые 1000 мл воды. Для удале-
ния лишних хлопьев используется осадительные колоны 
(гидроциклоны) и протеиновые флотаторы, откуда осадок 
сливается в канализацию. Про технологию биофлокуля-
ции я будет рассказано более подробно чуть позже.

На каждые 100 м. куб. воды понадобиться около 2 
Квт/час электроэнергии.

Вот так, если очень кратко о технологии выращивания 
креветки в наших условиях. Та схема, которую я предла-
гаю, называется суперинтенсивной. Она позволяет полу-
чать до 20 кг выращенной продукции с 1 м. куб. в год. На 
каждые 100 м. куб. воды понадобиться около 2 Квт/час 
электроэнергии.

Кстати, по такой же технологии биофлокуляции мож-
но выращивать карпа и тиляпию, которые с удоволь-
ствием потребляют биохлопья в пищу. Думаю, что эта 
технология окажется также перспективной для выращи-
вания раков. Придет лето — будем пробовать.

Если вы заинтересованы в строительстве фермы для 
выращивания креветок, то предлагаем ознакомиться с 
цифрами проекта «Креветка - 5»:

• капитальные затраты на строительство и проект — 
80 000 Евро (полиэтиленовая теплица 500 кв.м., разбор-
ные утепленные бассейны, обогрев и т.д.);

• оборудование — 40 000 Евро;
• среднее потребление электроэнергии — 5Квт (220В);
• цикл выращивания продукции — 100 - 120 дней;
• количество корма в год — 9 000 кг;
• генератор кислорода — 2,7 кг в час;
• скорость обмена воды — 3 м. куб./час;
• себестоимость выращивания 1 кг креветки весом от 

22 до 25 гр. (40 штук на кг) — 15,00 Евро
• розничная цена за кг — 40 Евро (Европа), США — 40 

долларов;
• обслуживающий персонал — 1 чел.;
• уровень доходности (оптовая реализация) — 27 % 

годовых;
• стоимость личинки — 40 долларов за 1000 штук, 

мин. заказ — 100 000.
При грамотном управлении данный проект дает во-

зможность нарастить количество выращиваемой кревет-
ки до до 7 - 9 тонн в год и получать 3,5-3,8 урожая в год.

Стоимость реализации данного проекта под ключ — 
120 000 Евро (без учета земельных работ), что включает 
в себя строительные работы, материалы, оборудование, 
монтаж, запуск и т.д.

Для установки дополнительного оборудования (ком-
прессора, генератор кислорода и т.д.) понадобиться один 
40-ка футовый контейнер. Площадь участка для выращи-
вания — 600 м.кв. Плюс необходим подогрев воды.

Данный проект идеально подходит для небольших 
семейных ресторанов и кафе, где можно с хорошей на-
ценкой продавать выращенную креветку, что позволяет 
значительно повысить уровень доходности (до 60%).

По вопросам приобретения данного проекта
просьба обращаться к нам:

08170, Вита Почтовая, Киевская область,
ул. Возрождения 5

Тел.: 050-879-68-03, 067-502-47-30, 099-985-93-05
Ведущий специалист — ЛЮБОМИР ГАЙДАМАКА

ЯК ПРИГОТУВАТИ БАСТУРМУ

Для приготування бастурми потрібна яловичина. Іде-
ально, якщо це буде вирізка.

Підійде і м'якоть, та й коштує вона в півтора рази де-
шевше.

З м'яса треба зрізати жир, жили і плівки.
Засипаємо крупною сіллю (йодовану застосовувати 

не можна), ставимо під гніт і залишаємо просолюватися 
на добу в холодильник.

Коли м'ясо просолиться і стане щільним, зливаємо 
рідину.

Наступний етап - в'ялення.
Тут є кілька варіантів:
1) можна на тиждень підвісити на кухні над батареєю.
2) можна зарядити на пару днів в саморобну сушилку.
Для засолювання нам знадобиться:
800 гр яловичини, 1,5 ст. ложки нейодованої крупної 

солі, 0,5 ст.ложки цукру, 4 ст.ложки паприки, 2 ст.л. хме-
лі-сунелі, 50 мл. Коньяку.

Коли м'ясо пров'ялиться достатньо готуємо обмазку.
Складові її такі: чаман - 2 ст. ложки, чилі перець 

- 1 ч. ложка, чорний перець - 1 ч. ложка, паприка - 1,5 ч. 
ложка, часник сухий - 1,5 ч. ложки.

Змішуємо приправи і алкоголь, натираємо м'ясо да-
ної сумішшю і ставимо в холодильник на добу під гніт.

На наступний день м'ясо віддасть більшу частину 
соку і стане значно щільніше.

Цей сік треба злити, а саме м'ясо промити і просу-
шити.

Далі змішуємо суміш спецій для наступного обмазу-
вання.

На власний смак змішуємо часник, суміш перців, ко-
ріандр і хмелі-сунелі.

Ретельно обмащуємо ними м'ясо і відправляємо в 
сушилку ще на пару днів на мінімальну температуру. 
Бастурма готова для споживання.

За інформацією інтернет-ресурсів
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ГРАУНДФІКС – КОВАЛЬ ВАШИХ ВРОЖАЇВ!
Інтенсивне ведення рослинництва передбачає ви-

користання чималої кількості хімічних засобів, у т.ч. 
мінеральних добрив, що, здебільшого, призводить до 
екологічного забруднення навколишнього середовища, 
здорожчення продукції і погіршення її якості. Гонитва за 
високими врожаями сільськогосподарських культур від-
кидає на другий план питання збереження і підвищення 
родючості ґрунту.

При цьому залишається актуальним питання - чому 
щороку знижується коефіцієнт використання еле-
ментів живлення? Чому, навіть при збільшенні норм 
внесення добрив, ми не отримуємо належного приросту 
врожаю? Відповідь – на поверхні. Інтенсивні технології 
вбивають корисну мікрофлору грунту, яка виступає про-
міжною ланкою в харчовому ланцюзі між рослиною та 
джерелом живлення та приймає участь в грунтотворних 
процесах.

Очевидно, що збереження високої продуктивності 
с/г культур неможливе за повної відмови від агрохімі-
катів. Проте, застосовуючи біопрепарати, можна значно 
поліпшити стан довкілля, кореневе живлення рослин, 
відновити позитивні грунтотворні процеси та забезпечи-
ти баланс не лише гумусу, а й поживних елементів, які 
виносяться з поля з урожаєм.

Саме для таких цілей спеціалістами компанії БТУ-
Центр було створено мікробіологічне добриво ГРАУН-
ДФІКС. До його складу входять ендофітні та грунтові 
мікроорганізми, які здатні до активної азотфіксації, фос-
фор та каліймобілізації по всій товщині родючого шару 
грунту. Дані штами мікроорганізмів вилучені з грунту та 
відселекціоновані за ознакою кращої продуктивності та 
стабільності у широкому діапазоні температур, засоле-
ності та рН грунту.

Заселивши весь родючий шар грунту, наповнений 
коренями рослин, мікроорганізми ГРАУНДФІКСу про-
довжують працювати навіть в посушливих умовах за 
рахунок капілярної вологи, якої недостатньо для розчи-
нення та транспорту мінеральних добрив. Мінеральні ж 
добрива залишаються недоступними для коренів рослин 
за відсутності опадів чи іншого зволоження, ще й мо-
жуть спричиняти хімічні опіки рослинам. Біодобриво 
ГРАУНДФІКС здатне активізувати процес азотфік-
сації та мобілізації фосфору, калію, інших елементів 
живлення з нерозчинних солей грунту та органіки 
рослинного чи іншого походження. А також значно 
підвищити коефіцієнт засвоєння елементів живлен-
ня з мінеральних добрив (особливо складно змішаних 
фосфорно-калійних). Це відбувається завдяки кислотам 
та ферментам, які виробляють мікроорганізми препара-
ту та перенесенню ними доступних рослинам елемен-
тів живлення по харчовому ланцюгу безпосередньо до 
коренів. Бажано, для контролю за процесом, робити 
агрохімічний аналіз грунту, враховувати потребу різних 
культур в елементах живлення для формування урожаю 
та поповнювати запас органічної речовини у грунті для 
забезпечення балансу між процесами мінералізації та 
гуміфікації.

Протягом 2015 року колектив Компанії БТУ-Центр 
проводив всеукраїнські випробування біодобрива ГРА-
УНДФІКС.

Дослідження з вивчення ефективності біопрепарату 
ГРАУНДФІКС (GROUNDFIX) проводили на базі ДП 
«Умань-Агро». Досліджувана культура - кукурудза на 
зерно сорту Оксітан.

Під посів кукурудзи вносили 100 кг/га сульфату амо-
нію і 240 кг/га карбаміду. Дослідний варіант передба-
чав застосування комплексного біопрепарату ГРАУНД-
ФІКС(GROUNDFIX) у нормі10 л/га на фоні зазначених 
вище норм мінеральних добрив. Структура посіву і схема 

передпосівного удобрення кукурудзи наведені в табл. 1.
В ході обстежень на даній ділянці було проведено 

відбір проб грунту для визначення його агрохімічних 
показників. Проаналізувавши в динаміці отримані по-
казники було відмічено якісне підвищення агрохімічних 
характеристик грунту на дослідній ділянці.

Вплив внесення ґрунтового біодобрива GROUNDFIX 
у нормі 10 л/га під посів кукурудзи на зерно сприяло 
збільшенню мінерального азоту порівняно з контролем 
упродовж всього періоду вегетації (мал. 1).

Мал. 1. Динаміка азотного режиму ґрунту за викори-
стання препарату GROUNDFIX у посівах кукурудзи на 
зерно (с. Гереженівка, поле № 00411, попередник – пше-
ниця озима).

Отже, вже через два місяці відбулося підвищення 
вмісту азоту в грунті, еквівалентне 14 кг/га д. р. В серп-
ні, в період, коли рослина вийшла на пік споживання 
азоту, різниця склала 30 кг/га д.р. Тобто можна зробити 
висновок ,що живлення азотом при внесенні препарату 
ГРАУНДФІКС стає більш стабільним, а вміст даного 
елементу живлення істотно не змінюється навіть при 
споживанні культурою значних його кількостей.

Встановлено, що за передпосівного внесення лише 
мінеральних азотних добрив відчутного зростання кіль-
кості рухомих сполук фосфору в перші два місяці не 
спостерігалося (мал. 2).

Мал. 2. Динаміка фосфорного і калійного режимів 
ґрунту за використання препарату GRAUNDFIX у по-
сівах кукурудзи на зерно (с. Гереженівка, поле № 00411, 
попередник – пшениця озима).

Застосування ж біопрепарату GRAUNDFIX у нормі 
10 л/га сумісно з сульфатом амонію (100 кг/га) та карба-
мідом (240 кг/га) сприяло підвищенню рухомих сполук 

фосфору (через два місяці після внесення) до 206 мг/
кг ґрунту в противагу ділянці контролю – 156 мг/кг, що 
еквівалентно 150 кг/га д. р. фосфору. Протягом всього 
вегетаційного періоду різниця між дослідом і контро-
лем зберігалась і після збирання культури склала 108 
кг/га д. р. Отже, препарат високоефективно мобілізує 
доступні сполуки фосфору з недоступних впродовж 
тривалого періоду росту і розвитку культури, залишаю-
чи значні запаси доступних форм даного елемента для 
наступної культури.

Аналізуючи динаміку вмісту калію, можна спосте-
рігати її зростання від моменту передпосівного удо-
брення до збирання врожаю кукурудзи, причому ін-
тенсивність такої зміни більше проявилася на ділянці 
досліду. Так, після внесення біодобрива, вміст калію 
збільшувався в обох варіантах, але в досліді його по-
казник був більший (еквівалентно 12 - 15 кг/га д. р.). 
Особливо цікавою є динаміка цього елемента живлен-
ня в період вегетації і активного його споживання. В 
той період, коли рослина активно споживала калій на 
ділянці контролю, його вміст в грунті дещо зменшився, 
що свідчить про його засвоєння з грунту. На ділянці до-
сліду цей показник стабільно збільшувався впродовж 
всієї вегетації, що свідчить про високу продуктивність 
процесу мобілізації калію (різниця в цей період була 
еквівалентна 120 кг/га д. р.). Проте у контролі вміст ка-
лію почав збільшуватись лише після того, як рослина 
завершила максимальне споживання даного елемента 
живлення, але все таки ці показники не вирівнялись і 
різниця в показниках станом на 11.10.2015 року була 
еквівалентна 165 кг/га д. р. обмінного калію, який до-
ступний для рослин.

Вирішальним критерієм ефективності запропонова-
ного агрозаходу є вихід продукції і розмір отриманого 
прибутку з одиниці площі посівів (мал. 3).

Проведеними дослідженнями встановлено, що 
передпосівне внесення біопрепарату GROUNDFIX 
у кількості 10 л/га на фоні рекомендованої господар-
ством технології, в порівнянні з контролем, забезпечи-
ло зростання врожайності кукурудзи на зерно до 5,0 ц/
га.

Виходячи з кількості додатково отриманої продук-
ції кукурудзи з 1 га від застосування біопрепарату, її 
вартість склала 1750 грн. Ефективність передпосівно-
го внесення біопрепарату GROUNDFIX підтверджено 
обрахунками прибутку, величина якого становила 700 
грн/га.

Отже підведемо підсумки. Компанія БТУ-Центр 
пропонує вітчизняним аграріям біологічне добриво, 
яке здатне:

1) Мобілізувати фосфор та калій з недоступних 
форм в легкодоступні, з перенесенням їх по профілю за 
рахунок харчового ланцюга.

2) Підвищувати коефіцієнт засвоєння елементів 
живлення з внесених мінеральних добрив.

3) Забезпечити бездефіцитне живлення культур 
навіть у критичні етапи споживання того чи іншого 
елементу живлення.

4) Підвищити урожайність вирощуваних культур.
5) Забезпечити одержання економічної вигоди.

Матеріал підготував Слободянюк Олександр,
агроном компанії "БТУ-Центр"

Консультаціїї за телефоном:
067-233-37-61, 044-594-38-83

Місце, поле Сорт Варіант Площа, га Вид передпосівного внесення

Гереженівка,
поле №00411 Оксітан

Контроль 120,0 Сульфат амонію, 100 кг/га, 
Карбамід, 240 кг/га

Дослід 15,0 Сульфат амонію, 100 кг/га,
Карбамід, 240 кг/га

+ GROUNDFIX, 10 л/га

Таблиця 1.
Структура посіву і схема передпосівного удобрення кукурудзи на зерно в ДП «Умань-Агро»

ПДВ АГРАРІЯМ БУДУТЬ ПОВЕРТАТИ АВТОМАТИЧНО
Аграріям вже почали повертати ПДВ із системи електро-

нного адміністрування. Надалі цей процес буде автоматич-
ним. 

Міністерство фінансів спільно з Державним казначей-
ством та Державною фіскальною службою запровадили 
зміни у порядок казначейського обслуговування сільгоспви-
робників, що дозволяє запровадити новий порядок оподатку-
вання ПДВ для аграріїв.

Для реалізації відповідної норми було ініційовано від-

криття трьох додаткових рахунків в системі електронного 
адміністрування ПДВ для сільгоспвиробників, що вже ді-
ють. Ці рахунки призначені для перерахування коштів до 
Державного бюджету України та на спеціальні рахунки сіль-
ськогосподарських підприємств у різних частках залежно від 
виду продукції.

Зокрема, з цією метою було доопрацьоване програмне 
забезпечення електронного адміністрування ПДВ-рахунків 
для виробників с/г продукції. Завдяки цьому, вже з 20 січ-

ня 2016 року був запущений механізм і станом на 21 січня 
Державна казначейська служба здійснила перерахування на 
спецрахунки сільскогосподарських підприємств всіх наяв-
них коштів у сумі 4,7 млн грн, що надійшли на нові електро-
нні ПДВ-рахунки сільгоспвиробників за період з 11 січня по 
20 січня 2016.

Надалі ця процедура буде здійснюватись автоматично.

За повідомленням Мінфіну.
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ПРОЕКТ АФЗУ ТА КОМПАНІЇ ПАТ «КВАЗАР» 
З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ

ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ НА АУКЦІОНАХ 
ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ.

Займаючись купівлею обладнання для власних технологічних потреб в Європі і Америці, 
напрацювавши хороші зв'язки та систему роботи з аукціонними фірмами і розуміючи потреби 
сільського господарства України в сільськогосподарських машинах і харчопереробному облад-
нанні, та знаючи проблемність придбання нового обладнання з-за існуючого курсу долара і кризи 
в Україні, підприємство «КВАЗАР», як ми вже друкували в минулому номері видання, запропо-
нувало фермерам, через АФЗУ, свої послуги по підбору, купівлі і доставці під замовлення необ-
хідного обладнання та техніки, придбаних через аукціони в Європі, які займаються розпродажем 
майна збанкрутілих компаній. 

В цьому номері ми зупинимося детально на порядку виконання та оплати замовлення на сіль-
ськогосподарську техніку та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції.

1. Підприємство працює з замовником, який дійсно потребує конкретної техніки або облад-
нання. Можливо, він навіть самостійно придбавав таке обладнання. Але оскільки «КВАЗАР» 
працює з збанкрутілим компаніям, можливо, ми зможемо йому запропонувати кращу ціну або 
умови. 2. Замовник формулює максимально докладно технічні вимоги по необхідному обладнан-
ню, в тому числі по продуктивності, обмеження по вазі або габаритам, спеціальним вимогам або 
конкретного виробника цього обладнання.

3. Фахівці «КВАЗАР» підбирають можливі варіанти по даному замовленню з орієнтовною 
ціною. Ці варіанти обговорюються з замовником.

4. Після цього стає зрозумілим, на якому аукціоні і в якій країні ми будемо купувати устатку-
вання. Тому можуть бути прораховані вартості доставки, податків і зборів, що дає більш конкрет-
ну цифру за ціною. Але не остаточну, тому що ціна може змінитися під час торгів на аукціоні. Але 
замовник може поставити обмеження до якої ціни ми можемо торгуватися на аукціоні.

5. Після вибору оптимального варіанту можуть бути задані додаткові технічні питання або за-
питані додаткові фотографії. При необхідності обладнання може бути оглянуто на місці продажу 
(в Європі чи Америці). Або може бути поставлено завдання щодо уточнення будь яких питань 
нашими фахівцями в Європі.

6. При наявності узгодженого варіанту складається договір між Замовником та «КВАЗАРОМ» 
на організацію процесу покупки техніки, її доставки у вказане місце, а також усіх інших питань з 
можливим монтажем і запуском обладнання.

7. Для підвищення відповідальності замовника в договорі буде передбачено аванс, так як після 
завершення аукціону всі оплати повинні бути проведені протягом 48 годин. Остаточний розраху-
нок буде проводитися після доставки обладнання в Україну.

8. Придбане таким чином обладнання та машини, як правило, можуть бути поставлені на об-
лік та обслуговування у виробника. А лінії по переробці продуктів харчування відповідають усім 
європейським вимогам, що підтверджується документально.

За додатковою інформаціємо можливо звернутися у виконавчу дирекцію АФЗУ 
за телефонами: 044-501-78-23, 501-78-24, 050-391-94-72

"ФЕРМЕР УКРАЇНИ "
ЩОРІЧНА ОСІННЯ ВИСТАВКА
ГАЗЕТА"Вісник "ФЕРМЕР УКРАЇНИ"

ОБЛАСНІ ЗБОРИ ФЕРМЕРІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

сайт WWW.FARMER-UKR.COM
тел. 044-501-78-23, 044-501-78-24

e-mail: farmexpo@ukr.net
ТОВ"ГОСПОДАР  ЕЦ"
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Замовлення № 167802

ЧИ ПРАВОМІРНІ ПАТРУЛІ ДАІ НА АВТОШЛЯХАХ УКРАЇНИ?
Шановна редакція!
Надайте, будь ласка, відповідь по наступній ситуа-

ції, коли на дорогах країни чергують старі «даїшники». 
Ми всі чуємо про реформування МВС, про ліквідацію 
ДАЇ, міліції, а в реаліях відбувається інше. Колишні па-
трулі ДАЇ стоять на дорогах. Навіть форму не змінили. 
Чи правомірно вони можуть зупинити автомобіль? Як 
себе поводити в таких випадках?

Харківська область Золочівський район
Михайло Гур’єв 

Щодо повноважень ДАЇ на дорогах.
До створення та укомплектування спеціально підго-

товленими поліцейськими та забезпечення функціону-
вання на всій території України патрульної поліції тим-
часово, до 31 грудня 2016 року, дозволяється функціону-
вання в складі поліції Державної автомобільної інспекції 
та підрозділів громадської безпеки, на які покладаються 
обов’язки з охорони публічного порядку та забезпечення 
безпеки дорожнього руху в окремих регіонах та населе-
них пунктах, де тимчасово відсутня патрульна поліція.

Поліцейським дозволяється носіння та використання 
форменого обмундирування, визначеного для працівни-
ків міліції.

До 31 грудня 2016 року поліції дозволяється викори-
стання службових посвідчень, бланків, печаток, штам-
пів, логотипів та емблем міліції та Міністерства вну-
трішніх справ України.

Повноваження та заходи які може виконувати полі-
ція передбачені Законом України Про Національну полі-
цію № 580-VIII 2 липня 2015 року (Відомості Верховної 
Ради, 2015, № 40 - 41, ст.379).

Наші поради при спілкуванні з поліцією
Національна поліції регулює дорожній рух та здійс-

нює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху 
його учасниками та за правомірністю експлуатації тран-
спортних засобів на вулично-дорожній мережі (п. 11 ч. 
1 ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію»). Окрім цього, 
вона видає дозволи на рух окремих категорій транспорт-
них засобів; у випадках, визначених законом, видає та 
погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорож-
нього руху (водійське посвідчення тощо) (п. 13 ч. 1 ст. 23 
ЗУ «Про Національну поліцію»).

Зупинення транспортного засобу.
Зупинення транспортного засобу здійснюється ви-

ключно жезлом, а у виняткових випадках – жестом руки. 
При цьому поліцейський спочатку вказує на транспорт-
ний засіб, який повинен зупинитися, а потім – на місце, 
де йому слід зупинитися (п. 27.3. Наказу 111).

Законом (п. 1 - 9 ч. 1 ст. 35 ЗУ «Про Національну по-
ліцію») визначений вичерпний перелік випадків, які на-
дають право працівнику поліції зупинити транспортний 
засіб, а саме у випадках:

- якщо водій порушив Правила дорожнього руху;
- якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну 

несправність транспортного засобу;
- якщо є інформація, що свідчить про причетність 

водія або пасажирів транспортного засобу до вчинен-
ня дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи 
адміністративного правопорушення, або якщо є інфор-
мація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи 
вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення 
дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи ад-
міністративного правопорушення;

- якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;
- якщо необхідно здійснити опитування водія чи па-

сажирів про обставини вчинення дорожньо-транспорт-
ної пригоди, кримінального чи адміністративного право-
порушення, свідками якого вони є або могли бути;

- якщо необхідно залучити водія транспортного засо-
бу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього 
руху або поліцейським, або як свідка під час оформлен-
ня протоколів про адміністративні правопорушення чи 
матеріалів дорожньо-транспортних пригод;

- якщо уповноважений орган державної влади при-
йняв рішення про обмеження чи заборону руху;

- якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному 
засобі створює небезпеку для інших учасників дорож-
нього руху;

- порушення порядку визначення і використання на 
транспортному засобі спеціальних світлових або звуко-
вих сигнальних пристроїв.

В кожному разі працівник поліції зобов’язаний по-
інформувати водія про конкретну причину зупинення 
ним транспортного засобу з детальним описом підстави 
зупинки, визначеної у цих статтях. На вимогу поліцей-
ського зупинку варто здійснювати з дотриманням вимог 
ПДР (п. 2.4 ПДР).

Не поспішайте кидатись в обійми поліцейським, 
вибігаючи з автомобіля, поки не з’ясуєте його намірів 
та не будете впевнені в адекватності його поведінки. З 
автомобіля не виходьте, а зачекайте працівника поліції, 
знаходячись в автомобілі. Фіксатори дверей установіть 
в нижнє положення, для спілкування приспустіть скло 
водійських дверей. Поліцейський відповідно до п. 27.4. 
Наказу 111 має право запросити водія вийти з автомобіля 
лише:

- з метою усунення технічної несправності тран-
спортного засобу або порушень правил перевезення ван-
тажів;

- коли є достатні підстави вважати, що водій знахо-
диться в стані сп’яніння;

- коли водій або пасажири підозрюються в скоєнні 
злочину;

- коли є необхідною участь водія в оформленні доку-
ментів або наданні допомоги іншим учасникам дорож-
нього руху;

При наявності аудіо, відео фіксуючого пристрою 
(мобільний телефон з технічними можливостями тощо) 
– увімкніть його.

Зафіксуйте автомобіль, на якому несе службу полі-
цейський. У разі знаходження поблизу інших зупинених 
транспортних засобів, водіїв чи пасажирів – зафіксуйте 
їх та запишіть номерні знаки цих транспортних засобів 
з метою встановлення потенційних свідків на випадок 
суперечливих правовідносин з поліцією. Якщо поліцей-
ський змусив Вас зупинитися в одному з місць, заборо-
нених для зупинки (п. 15.9. ПДР) – зафіксуйте об’єкти, 
розташовані біля Вас, таким чином, щоб можна було 
ідентифікувати місце розташування Вашого автомобіля. 
Зупиняти транспортні засоби в місцях, заборонених ПДР 
(крім залізничних переїздів), поліцейський має право 
лише у виключних випадках (достатні підстави вважа-
ти, що водій перебуває у стані сп’яніння, підозрюється 
у скоєнні злочину, залишив місце ДТП, створює аварійні 
ситуації іншим учасникам руху) (п. 12.11. Наказу 111).

Як вести бесіду із поліцейським на дорозі?
Під час зупинки транспортного засобу поліцейський 

зобов’язаний без затримки підійти до водія (п. 27.4. На-
казу 111), а не змушувати його витрачати час.

Уважно вислухайте і зафіксуйте звернення до Вас 
працівника поліції, заборона таких дій є протиправною. 
Під час звернення до водія поліцейський зобов’язаний: 
привітатися; чітко й зрозуміло назвати свою посаду, 
звання та прізвище; повідомити про причину зупинки 
транспортного засобу, суть звернення, суть скоєного 
правопорушення у випадку його вчинення. На вимогу 
учасника дорожнього руху поліцейський зобов’язаний 
пред’явити своє службове посвідчення (ч. 3 ст. 18 ЗУ 
«Про Національну поліцію»).

Поліцейський має право висловити вимогу про 
пред’явлення водієм:

а) посвідчення на право керування транспортним за-
собом;

б) реєстраційного документа на транспортний засіб;
в) поліса (сертифіката) обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів для перевірки (пункти. 14.7., 27.2. 
Наказу 111; підпункт «а» п. 2.4. ПДР).

Названі документи надавати в руки поліцейського не 
обов’язково, достатньо показати в розгорнутому вигляді. 

Вимога працівник поліції передати їм в руки докумен-
ти протиправна (абзац 2 ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про дорожній 
рух»; підпункт «а» п. 2.4. ПДР). Перед тим, як пред’яви-
ти свої документи, бажано висловити вимогу до нього 
пред’явити його службове посвідчення).

З посвідчення бажано переписати прізвище, ім’я, 
по батькові, звання, посаду для можливого оскарження 
дій до прокуратури чи до суду, також уточнити причину 
зупинки і суть скоєного правопорушення. Не забудьте 
записати номер нагрудного знака працівника, він також 
може Вам знадобитися для його ідентифікації (його не 
можна приховувати або будь-яким чином перешкоджати 
прочитанню інформації на ньому та фіксуванню його за 
допомогою технічних засобів – ч.3 ст. 20 ЗУ «Про На-
ціональну поліцію»). У взаємовідносинах з учасника-
ми дорожнього руху працівнику поліції забороняється: 
звертатися на «ти»; використовувати погрозливі чи об-
ражаючі жести; допускати при спілкуванні зневажливий 
тон, грубість, неввічливе викладення зауважень, вирази 
або репліки, які ображають людську гідність, погрози; 
пред’являти безпідставні звинувачення (п. 17.2. Наказу 
111).

Зверніть увагу, чи відповідають прізвище, звання та 
посада тим, які назвав поліцейський при зверненні, і чи 
не закінчився термін дії посвідчення. У разі виявлення 
невідповідності чи закінчення терміну дії посвідчення, 
вимоги такого працівника не виконуйте, негайно теле-
фонуйте черговому УМВС (ГУМВС), на території об-
слуговування якого це трапилося, та на телефон довіри 
(телефони є на сайті МВС). Можливо такий «поліцей-
ський» є просто шахраем у формі, який таким чином за-
робляє гроші, що є злочином, передбаченим ст. 390 КК 
України.

Здійснення огляду вашого автомобіля поліцейським
Згідно підпункту «в» пункту 2.4. ПДР на вимогу пра-

цівника ДАІ водій повинен дати можливість оглянути 
транспортний засіб, але відповідно до законодавства та 
за наявності на те законних підстав. Крім ПДР, право 
працівникам правоохоронних органів оглянути в певних 
випадках твій автомобіль надається також низкою норм 
КУпАП, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про захо-
ди протидії…» тощо. Проте жодна з цих норм не визна-
чає межі такого огляду (оглянути автомобіль зовні, чи 
оглянути салон автомобіля, у тому числі важкодоступ-
ні місця). Така невизначеність працівниками поліції, як 
правило, тлумачиться на свою користь, в салоні Вашого 
автомобіля вони почуваються як у власному. Більш того, 
новий Закон «Про Національну поліцію»встановлює до-
даткову форму огляду - «поверхневу перевірку», якій 
також піддаються транспортні засоби. У такому випадку 
поліцейський має право вимагати відкрити кришку 
багажника та/або двері салону (ч. 5 ст. 34 ЗУ «Про На-
ціональну поліцію»). Але Ви все одно повинні самостій-
но показати поліцейському вміст особистих речей чи 
транспортного засобу.

Крім того майте на увазі, що огляд від обшуку від-
різняється тим, що при огляді активні дії здійснюються 
Вами (наприклад, Ви самостійно відкриваєте багажник, 
двері салону, демонструєте закриті місця салону тощо), 
виконуючи вимоги поліцейського, а він в свою чергу 
лише спостерігає за вашими діями та речами, ні до чого 
не торкаючись руками. За результатами огляду  обов’яз-
ково складається протокол, один екземпляр якого Ви 
маєте отримати. Але якщо це «поверхнева перевірка», 
межу між якою відрізнити в цьому випадку складно, 
протокол не складається, такі дії, на жаль, ніяким чином 
не фіксуються.

Від редакції: в наступному номері видання ми роз-
глянемо поради як діяти у випадку складання на вас про-
токолу та накладання стягнення, що робити коли вас хо-
чуть оглянути на стан сп’яніння, ваші дії при доставлен-
ні автомобіля на штрафний майданчик . та як правильно 
оскаржувати постанову по справі про адміністративне 
правопорушення.

Юридичний відділ АФЗУ



11ФЕРМЕР УКРАЇНИ № 3-4 (373-374)
1-29 ЛЮТОГО 2016 РОКУ

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС - 21591

ЯКІСНЕ ДИЗПАЛИВО ВІД «ЮВІ Груп»
З початком весняно-польових робіт важливим завданням є забезпечення безпере-

бійної роботи сільськогосподарської техніки, що є ключовим аспектом для закладен-
ня передумов гарного урожаю.

 Компанія «ЮВІ Груп», надійний постачальник паливно-мастильних матеріалів, 
знаючи про проблеми аграріїв та поважаючи їх працю, пропонує для фермерів всієї 
України якісне пальне Європейського стандарту за помірну ціну.

Головний офіс нашої компанії знаходиться в місті Києві, проте завдяки вдалому 
розташуванню нафтобаз по всій території України ми забезпечуємо доставку нафто-
продуктів імпортного та вітчизняного виробництва, в будь який регіон нашої країни. 

Пріоритетом нашої компанії є довгострокові та порядні відносини з клієнтами та 
партнерами, тому ми працюємо професійно та відповідально. 

Для співпраці з нами, телефонуйте – ми готові забезпечити Вас якісним 
пальним!

ТОВ «ЮВІ Груп» м. Київ вул. Чигоріна,18 
Тел.: (096) - 132 - 68 – 96, (066) - 886 - 53 – 46, (044) - 284 - 96 – 08

ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник 

«ФЕРМЕР УКРАЇНИ», 
інформація для фермерів, 

кооперативів та 
особистих селянських господарств

Передплатний індекс – 21591,
сторінка 18

«Каталогу видань України 2016 рік»
Вартість видання з доставкою:

1 міс. – 9,76 грн.; 3 міс. – 29,28 грн.;
6 міс. –58,56 грн.; 12 міс. – 117,12 грн.

АТАКА НА ФЕРМЕРСТВО
На папері ми вже нібито десь на підступах до Єв-

ропи, а насправді — десь у феодальному середньо-
віччі, бо основа-основ європейської моделі економіки 
— фермерство вбивається в Україні у прямому і пере-
носному значенні цього слова — фізично та економіч-
но. Статистика свідчить про катастрофічний регрес 
фермерського руху. Якщо 2009-го було зареєстровано 
44 тисячі фермерських господарств, то сьогодні — 
38 тисяч, іще близько дев’яти тисяч ФГ перебувають 
у стані ліквідації. За розрахунками АФЗУ, внаслідок 
цього загалом буде втрачено близько 150 тисяч робо-
чих місць у сільській місцевості. Фермерський рух за 
результатами останніх років буде відкинуто на поча-
ток 1990-х — у часи, коли він тільки зароджувався. 
Господарювати сьогодні на фермерському наділі стало 
невигідно і небезпечно... 

Рік довгих ножів
У вересні минулого року у селі Потоки Миронів-

ського району на Київщині у власному помешканні 
було знайдено закатованого фермера Василя Мальо-
ваного. Судячи зі слідів у кімнаті і на жертві, якісь 
нелюди вбивали його повільно, по садистському: 
прострелили коліно, пекли вогнем, висмикували нігті 
на пальцях, методично ламали кістки, вочевидь, зму-
шуючи підписати якийсь документ — скоріше за все, 
відмову від землі та господарства. Катування тривало 
приблизно з 22-ї до четвертої години ранку. Не добив-
шись свого, інквізитори свою жертву задушили. Хова-
ли Василя усім селом. Господарював чоловік успішно, 
але жив дуже скромно, роздаючи більшість своїх при-
бутків односельцям, які потребували допомоги. Ка-
жуть, що він знав про всі проблеми своїх односельчан, 
в кого ювілей, в кого сумна подія. Хтось одного разу 
дорікнув йому, мовляв, Василю, ти хоч би вікна й две-
рі в своїй хаті поміняв. А він: «Ще встигну, он тому 
треба дати гроші на операцію, а тому — на навчання». 
«Він був справжнім праведником», — розповідає про 
нього його товариш і колега із Кагарлицького району 
Василь Ярмоленко.

Правоохоронці звично відповідають, що слідство 
триває. Найстрашніше навіть не те, що бригада май-
стрів заплічних справ перебуває десь на волі, а що 
замовником цього злочину може виявитися респек-
табельний бізнесмен, який щодня тисне руки мож-
новладцям, займається благодійництвом, сидячи у 
якомусь представницькому органі владі. Мотивом 
такого звірства може бути лише бажання заволодіти 
найбільшою цінністю — землею.

Загалом протягом 2015 року в Україні вбито дев’ять 
фермерів, що стало сумним рекордом за всі роки не-
залежності. Словом, справжня різанина — рік довгих 
ножів. Хіба не жах? Але він чомусь не вразив наш ін-
формаційний простір, не став предметом розгляду на 
Раді національної безпеки та оброни України та при-
чиною активізації відповідних заходів із боку право-
охоронців. Зате на всіх рівнях вперто «жувалося» пи-
тання скасування мораторію на продаж сільгоспугідь. 
Оце в таких умовах ви хочете запроваджувати ринок 
землі, панове?!

Б’ють — значить люблять? 
Судячи з того, що фермерів ще й добряче б’ють, їх 

в Україні дуже люблять. У селі Лісовому Тальнівсько-
го району на Черкащині в ніч з 19 на 20 квітня 2015 
року жорстоко побили місцевого фермера Михайла 
Глийового, який намагався завадити невідомим зни-

щувати посіви на своїх полях. Коли селяни прибули 
на допомогу, нападники втекли на автівках, полишив-
ши сільгосптехніку. Через два дні кількасот селян із 
Лісового влаштували акцію протесту під стінами рай-
держадміністрації, вимагаючи зупинити земельних 
рейдерів у районі. Селяни тримали в руках гасла: «Ко-
ротков розстрілює село», «Геть руки від нашої землі», 
«Землю — народу, а не олігархам» та інші.

Хто такий Коротков? Негласний господар області. 
Місцеві видання Talne Online, «Вчасно», «Прочерк», 
посилаючись на селян, стверджують, що він конфлік-
тує із місцевими сільгоспвиробниками за землю. Схе-
ма «віджиму» чужих угідь доволі проста і грунтується 
на кулуарних домовленостях із Держземагентством. 
Цього разу земельні рейдери зазіхнули на ділянку 
площею 44,3 га земель запасу, якою користувалося ФГ 
«Джерело - Г», котре ще 2011 року уклало з Тальнів-
ською райдержадміністрацією відповідну угоду орен-
ди строком до серпня 2016 року. Проте зареєструвати 
її не змогло, бо чиновники звично відповідали: «надо 
ж дать». Подейкують, що за реєстрацію права орен-
ди треба викласти 300 - 500 «зелених» за гектар. Де у 
фермера такі гроші? Зате у потужнішого конкурента їх 
кури не клюють. Але у цій ролі, як не дивно, виступив 
не олігарх, а простий громадянин, який лише мріяв 
стати фермером. І це тоді, коли тисячі аграріїв-почат-
ківців роками марно оббивають пороги державних ін-
станцій, випрохуючи хоча б невеличкий клаптик зем-
лі. Невже революція Гідності справила на чиновників 
такий благотворний вплив? Так от, Держгеокадастр 
негайно задовольнив заяву жителя села Лісового 
Романа Руденка, в якій він клопотав про затверджен-
ня проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 44,3 га, якою користувалося «Джерело 
- Г», а головне управління Держгеокадастру в Чер-
каській області уклало угоду оренди з новим корис-
тувачем. Затим ця угода без будь-якої тяганини була 
зареєстрована. Але Р. Руденко, замість того, щоб за-
снувати власне господарство передав ділянку в субо-
ренду фермерському господарству «Зернятко Плюс». 
Прізвище Короткова у цій схемі не фігурувало, та 
оскільки, зі слів потерпілого фермера Глийового, опе-
рацією зі знищення посівів та фізичної розправи над 
ним керував начальник охорони Тальнівського КХП, 
яке належить Олександру Короткову, селяни дійшли 
висновку, що за тим «Зернятком» стоїть саме ця особа. 
До речі, у липні минулого року Вищий господарський 
суд України залишив в силі постанову Київського апе-
ляційного господарського суду від 2 березня 2015 року 
та визнав неправомірним і відповідно скасував рішен-
ня виконавчого комітету Тальнівської міської ради 
№ 36 від 19 лютого 2010 року «Про оформлення права 
приватної власності на об'єкти нерухомості Тальнів-
ського КХП». Тобто не все клеїться у нинішніх госпо-
дарів життя — їхнім рейдерським оборудкам успішно 
протистоять місцеві громади.

«Ми торік улітку пікетували Адміністрацію Пре-
зидента, надіслали звернення до СБУ прокуратури, 
МВС, але всі ці інстанції відповіли відписками, мов-
ляв, розгляд таких справ не належить до їхньої ком-
петенції, — розповідає партнер Михайла Глийового, 
фермер Михайло Алтунін. — Лише Сільгоспінспек-
ція належним чином вивчила наше питання і зробила 
справедливі висновки, які свідчать, що дії осіб, котрі 
намагаються захопити нашу землю незаконні. Ця ж 
сама особа зазіхає на землі інших господарів ще в де-
сяти районах Черкащини. Голова облдержадміністра-

ції Юрій Ткаченко фактично взяв сторону останнього, 
хоча обіцяв, що допоможе».

Треба сказати, що в кожній області є свій Коротков, 
який теж активно підгрібає землі дрібніших сільгосп-
підприємств. За даними АФЗУ, сьогодні в стані погли-
нання перебувають понад 100 тисяч га фермерських 
угідь. Схема їх захоплення приблизно така, яку засто-
сували рейдери в Тальнівському районі. Це робиться 
за підтримки судів, правоохоронних органів, держад-
міністрацій, земельних служб. Плюс мовчання вищих 
державних структур і виходить, що витіснення фер-
мерів із землі – це негласна політика держави. Чому 
ж не бачать цього Вашингтон, Єврокомісія, ОБСЄ та 
інші вихователі демократії в нашій країні? Чи не тому 
що теж зацікавлені в обезземеленні аграрної дрібноти 
в Україні?

Приречені як клас
Зрештою ті, хто застосовують методи фізичного 

впливу для розв’язання земельних проблем даремно 
гарячкують, бо фермерство в умовах нинішньої еконо-
мічної політики й так приречене на знищення, як клас. 
Якщо для агрохолдингів скасування пільгової системи 
справляння ПДВ є комариним укусом, то для фермерів 
цей бюджетний захід просто убивчий. Їхнє станови-
ще також погіршується внаслідок підвищення удвічі 
фіксованого податку, зростання плати за землю під 
виробничими будівлями до 41 гривні за гектар. Вони 
практично не мають доступу до кредитів, а державна 
допомога, яка передбачена законом про фермерські 
господарства, зійшла на нанівець. У спецфонді Мін-
фіну, призначеному для підтримки СФГ за рахунок 
повернутих коштів накопичилося в минулому році 
165 млн. гривень, проте фермерам із них буде виділе-
но лише 15 млн.

«На жаль проєвропейський уряд і про проєвропей-
ська коаліція цинічно і безвідповідально порушують 
закони щодо фермерства. Аналізуючи цю ситуацію, 
бачимо, що реалізується політика «розчищення» зем-
лі від фермерів, щоб потім розпродати її оптом і в 
роздріб, — говорить президент Асоціації фермерів і 
приватних землевласників Іван Томич. – Разом із тим 
ми пропонуємо владі просту і прозору податкову по-
літику на основі справжнього європейського досвіду. 
Він грунтується на запровадженні єдиного земельно-
го податку, в розмірі двох центнерів пшениці за гек-
тар, за ціною яка складається на 1 липня поточного 
року. За таких відносин різко зросли б надходження 
до бюджету, а фермер своєю чергою міг би спрогнозу-
вати перспективу на роки. А ще взятися за створення 
фермерської інфраструктури – дорадництва, обслуго-
вуючих кооперативів, коштів це потребує порівняно 
невеликих, але соціально-економічний ефект від цих 
вкладень буде надзвичайно потужний – десятки тисяч 
нових робочих місць, збільшення виробництва висо-
коякісної продукції».

Протягом усіх років незалежності фермери лише 
погрожували владі страйками та іншими формами 
громадянського спротиву, однак в кінці 2015-го їхнє 
терпіння таки луснуло. Оскільки влада не реагувала 
на письмові звернення, пробували до неї достукати-
ся з допомогою гострих акцій – пікетували Верховну 
Раду, органи влади в регіонах, перекривали траси. 
В окремих сільських районах фермери навіть органі-
зовують загони самооборони. На роль хлопчиків для 
биття вони не згодні…

Олександр КАРПЕНКО.
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