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КРУГЛИЙ СТІЛ З ОБГОВОРЕННЯ
СИТУАЦІЇ В ВІТЧИЗНЯНОМУ

АГРОВИРОБНИЦТВІ

«ФЕРМЕР УКРАЇНИ – 2013» читайте на сторінках 6-7.

За ініціативи ряду громадських організацій
аграрного спрямування в місті Києві 18 жовтня від-
будеться Всеукраїнський аграрний форум, на якому
організатори планують розглянути питання цінової
політики на аграрному ринку, проект Державного
бюджету на 2014 рік та податкові новації в АПК та їх
вплив на галузь сільського господарства України.

Захід буде проходити в Будинку профспілок
(Майдан незалежності, 2). Додаткову інформацію
можливо отримати в оргкомітеті за телефонами 

(044) – 226 – 30 – 42, (044) – 278 – 29 - 84

СУЧАСНІ ЗАСОБИ 
ЗАХИСТУ РОСЛИН

Сімейне господарство Людмили і Миколи
Лановенко вже понад 15 років займається вирощуван-
ням саджанців плодових і кісточкових дерев на благо-
датній для садовини черкаській землі. Його рекомен-
дації про сучасні методи захисту рослин читайте в
авторському матеріалі на сторінці 8.

За ініціативи АФЗУ 26
вересня 2013 року від-
бувся круглий стіл з
обговорення загрозли-
вої ситуації в вітчизняно-
му агровиробництві, її
наслідків для продоволь-
чої безпеки та шляхів
виходу із кризи.

Участь у круглому
столі взяли представни-
ки Асоціації фермерів та
приватних землевласни-
ків України, Аграрного
союзу України, інших
громадських організа-
цій, політичних партій,
народні депутати, фер-
мери, представники
ЗМІ. 

Детальніше 
на сторінці 2.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
АГРАРНИЙ ФОРУМ

ГІГАНТСЬКІ 
ОВОЧІ
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КРУГЛИЙ СТІЛ З ОБГОВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ
В ВІТЧИЗНЯНОМУ АГРОВИРОБНИЦТВІ

ЩОДО РІВНЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ.

З усіх галузей української економіки
агропромисловий комплекс в даний час
є найперспективнішим, який без знач-
ної модернізації та за незначної підт-
римки спроможний витягнути з кризи
всю країну, зміцнити економіку держа-
ви, через надзвичайно великий екс-
портний потенціал. Це в свою чергу
забезпечить валютні надходження до
Держбюджету, які при умілому спряму-
ванні подвоять експортні обсяги АПК та
в подальшому дадуть розвиток іншим
галузям економіки - машинобудуванню,
харчовій та переробній промисловості,
тощо.

Однак при постійному, ледь не щомі-
сячному збільшенню вартості всіх скла-
дових агровиробництва (палива, доб-
рив, насіння, засобів захисту рослин)
ціни на сільгосппродукцію не покри-
вають витрат фермера на її виробницт-
во, внаслідок чого виробники сільгосп-
продукції не отримують прибутків, а
часто працюють у збиток. Це веде до
знищення вітчизняного АПК, ослаблення
економіки держави, втрати можливостей
розвитку експорту.

Але як ми знаємо згідно Конституції
України, Держава має створювати гідні
умови життя своїм громадянам та
належні умови господарювання селя-
нам.

Державні програми фінансової підт-
римки селу є. Порядки і Розподіли коштів
державної допомоги прийняті. Але роз-
поділяти нічого. На протязі трьох остан-
ніх років вони не забезпечуються
Держбюджетом.

Державна підтримка скоротилася в
декілька разів в порівнянні з 2008 - 2009
роками, які вважалися кризовими. А на
підтримку фермерських та особистих
селянських господарств, продукція яких
іде на внутрішній ринок для населення,
чим забезпечується продовольча безпе-
ка держави, кошти зовсім не виділялися.

За офіційними даними державної
статистики кількість фермерських гос-
подарств за останні три роки скороти-
лася на десять відсотків, а за розрахун-
ками аналітичного дослідження АФЗУ
на понад дев’ятнадцять відсотків.

Рівень розвитку фермерів та селян
одноосібників пропорційно дорівнює
рівню державної підтримки. Наслідки
будуть відповідно прадавнього селянсь-
кого вислову – «Що посієш – те й і
пожнеш».

ЩОДО ЦІНОВОЇ СИТУАЦІЇ.

Рада АФЗУ на початку збору ранніх
зернових передбачала і застерігала про

загрозливу ситуацію в агропромислово-
му комплексі через обвал внутрішніх цін
на зерно.

З метою уникнення негативних
наслідків АФЗУ здійснювала можливі
заходи по їх недопущенню. Проводились
зібрання аграрної громадськості, прес
конференції, неодноразові зустрічі з
очільниками Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України, прийма-
ла участь у створеній при Уряді України
робочій групі, тощо.

Одними з причин низьких цін на
зерно є надзвичайно завищені, штучно
утворені, логістичні витрати, монополізм
зернотрейдерів та неефективність дер-
жави у захисті вітчизняних сільгоспви-

робників, фермерів.
На останній зустрічі з Міністром

Миколою Присяжнюком представники
АФЗУ отримали завіряння у розумінні
проблем і щире бажання їх вирішити.
Мінагрополітики та продовольства
направило до КМУ пропозиції щодо
зменшення логістичних витрат при купів-
лі зерна.

Однак на сьогоднішній день внутрішні
ціни на зерно залишились на такому ж
рівні – нижче собівартості виробництва
зерна. До того ж, враховуючи збитки
(відсутність врожаю зернових на Півдні
України через посуху цього та минулого
років), ситуація є загрозою не тільки для
розвитку, але й для існування частини
сільгоспвиробників через банкрутство.

Зазначені причини помножені на екс-
тремальні природні фактори цієї осені
набирають все більшої ймовірності май-
бутнього скорочення сільгоспвироб-
ництва та підвищення цін на сільгосп-
продукцію.

Вже внаслідок цього і через брак
коштів суттєво зменшаться площі посіву
озимих зернових, багато фермерів від-
мовляються сіяти зернові культури вза-
галі.

Без невідкладного втручання держа-
ви ситуація на ринку зерна далі може
стати неконтрольовано небезпечною за
аналогією ситуації з картоплею та
овочами.

Враховуючи викладене районні та
обласні осередки АФЗУ для звернен-
ня уваги Уряду України висловлюють
намір ефективніше захищатись від
знищення фермерів шляхом прове-
дення акцій протесту аби змусити
органи влади на здійснення всіх захо-
дів щодо збереження сільгоспвироб-
ництва та забезпечення продоволь-
чої безпеки населення України.

Прес служба АФЗУ
01042, м. Київ, вул. П.Лумумби, 21,

оф.411 тел.044 228 48 19, 501 78 73
Е-mail: farmasuk1@ukr.net

Асоціація фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ)- неза-
лежна самоврядна всеукраїнська громадська організація, яка представляє
та захищає інтереси фермерських та особистих селянських господарств.
Це одна з перших громадських організацій, яка з’явилась на пострадянсь-
кому просторі для захисту інтересів селян.

Метою діяльності Асоціації є сприяння розвиткові масового фермерсь-
кого руху в Україні та здійснення належного громадського контролю за
діяльністю влади по додержанню прав і законних інтересів фермерів та
селян – землевласників.

4 вересня призначено
нового керівника Національної
акціонерної компанії
«Украгролізинг». Нову голову
правління – Жанну Орінічеву –
колективу Компанії представив
Міністр аграрної політики та
продовольства Микола
Присяжнюк.

Пані Орінічева з лютого
2013 року працювала заступ-

ником голови правління
«Украгролізингу», а отже зна-
йома із структурою Компанії, її
підрозділами. Новий керівник
вже зараз сформулювала
основні напрямки діяльності
Компанії.

– В основі роботи нашої
команди на найближчий час
буде глибокий аналіз потенціа-
лу Компанії, вдумливий і
системний підхід до організації
усіх процесів. А вже на основі
такого аналізу та узагальнень
робитимемо висновки щодо
наших планів, – підкреслює
Жанна Феліксівна.

Відомо, що профільне міні-
стерство активно розробляє
спільні інвестиційні проекти,
мета яких – забезпечення
українських аграріїв актуаль-
ною сільськогосподарською
технікою. Важлива роль у цих
проектах відводиться саме
компанії «Украгролізинг», як
оператору лізингової програ-
ми, покликаної зробити сучас-

ну техніку світового рівня
доступнішою для дрібного та
середнього сільгосптоварови-
робника.

– «Украгролізинг» має пока-
зати інвесторам найкращі свої
можливості, довести, що вони
мають справу із достойним
партнером, – акцентує голова
правління «Украгролізинг». – А
для цього нам самим потрібно
зорієнтуватися, на чому стої-
мо. Саме з цією метою вже
розпочали глобальну інвента-
ризацію усього свого госпо-
дарства. Мусимо підтягнутися і
попрацювати із задавненими
боргами Компанії, спробуємо
компенсувати невиправдані
збитки. Зрозуміло, що найсу-
воріше оптимізуємо внутрішні
витрати. Ми реалісти, тож каз-
кових перетворень не обіцяє-
мо, але спробувати зупинити
процес збитковості і вирівняти
фінансову ситуацію обов’язко-
во повинні. Відпрацюємо опти-
мальну модель організації –

тоді можна буде гідно зареко-
мендувати себе перед інвесто-
рами. Інакше занурюватися у
серйозні проекти просто
неможливо.

Відправною точкою у діяль-
ності Компанії нове керівницт-
во називає чітку орієнтацію
на потреби фермерів, дріб-
них та середніх сільгоспто-
варовиробників. Саме на
інтереси безпосередніх клієн-
тів «Украгролізингу», кінцевих
споживачів лізингових послуг
будуть спрямовані усі зусилля
Компанії.

– Не на крупних агровироб-
ників, які непогано живуть і без
нас, а на малий та середній біз-
нес у селі ми спрямуємо всю
свою увагу, – говорить Жанна
Орінічева. – Підтримаємо
активних селян – назвемо їх
навіть самородками – які не
склали руки від труднощів, не
нарікають на складні умови, а
все-таки розвивають свої гос-
подарства і будуть отримувати

прибутки за допомогою лізин-
гової техніки. Такі агровироб-
ники формують сьогоднішній
ринок, вони є його рушіями – і
тому «Украгролізинг» працюва-
тиме саме для них.

– З огляду на потреби селян
ми, зокрема, обов’язково
будемо ініціювати перегляд
цін на популярну, найбільш
запитувану техніку. Йдеться,
наприклад, про зниження на 10
- 15% цін на трактори МТЗ -
82.1.26, КИЙ - 14102, БЕЛАРУС
- 892. Бачимо в цьому одне із
першочергових завдань.
Однозначно висловимо свої
пропозиції щодо системи ціно-
утворення, активно впливати-
мемо на цей процес в інтере-
сах сільгосптоваровиробника,
– запевнила голова правління
Національної акціонерної ком-
панії «Украгролізинг» Жанна
Орінічева.

Прес-служба
НАК«Украгролізинг»

УКРАГРОЛІЗИНГ: ЧІТКА ОРІЄНТАЦІЯ НА ПОТРЕБИ 

ФЕРМЕРІВ, ДРІБНИХ ТА СЕРЕДНІХ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
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ФЕРМЕРСЬКА РОДИНА КОВАЧІВ СПОДІВАЄТЬСЯ
НА СПРАВЕДЛИВІСТЬ СУДУ

Цю трагічну історію ми вже висвіт-
лювали на сторінках нашої газети. 20
квітня 2011 року загинув молодий
хлопець Микола Товтин – син, онук,
надія і радість сім’ї Товтиних.
Хлопець був головою СФГ «Ковач».
Співзасновницею господарства є
бабуся Миколи - Марія Олексіївна
Ковач. Вона втратила не тільки онука,
а ще й спадкоємця. Сьогодні йому б
було двадцять три…

Але автомобільна аварія обірвала
життя молодої людини, яка сподіва-
лася, мріяла, кохала, відкрито диви-
лася на зустріч майбутньому. Чому
стаються такі трагедії – відповісти не
в змозі жодний з нас. І жодним чином
не відшкодуєш родичам загиблого
того болю, який навічно залишиться в
їх серцях. Але є просте слово - «спра-
ведливість». Саме її шукає сім’я
Товтиних вже довгих три роки.

Обставини подій, які сталися 20 квіт-
ня 2011 року, відомі зі слів учасників та
свідків аварії, а також з висновків переві-
рок та офіційних експертиз.  Микола
Товтин загинув на автодорозі Мукачево -
Берегово (Берегівський район,

Закарпатська область). Машину зачепив
службовий автомобіль «Фольксваген
Пассат», що належить управлінню МВС
України в Закарпатській області.
Правоохоронців, що їхали в авто, вряту-
вали подушки безпеки, хоча
«Фольксваген» і відлетів на 25 метрів у
кювет. Автомобіль Миколи Товтина від
удару злетів у повітря на декілька метрів,
перевернувся навколо осі і теж впав. Але
хлопець від потужного удару отримав
смертельні травми та помер на місці…

У випадках ДТП, коли загинула люди-
на, автоматично відкривається кримі-
нальна справа. В цьому випадку підсуд-
ному – тобто водію «Фольксвагена-
Пассат» - інкримінують ч.2 ст. 286
Карного Кодексу України: порушення
правил дорожнього руху, яке призвело
до тяжких тілесних ушкоджень або до
загибелі людини. Покарання, перед-
бачене статтею – від трьох до восьми
років позбавлення волі. В деяких випад-
ках суд може визначити більш м’яку міру
покарання – з відстрочкою – коли люди-
на в період іспитового строку залиша-
ється на волі, але регулярно відмічається
в правоохоронних органах. По завер-
шенні іспитового строку, якщо нових
злочинів людиною не скоєно, вона зали-
шається на волі. Ми не будемо визнача-
ти, чи справедливою була б міра пока-
рання для винуватця ДТП, в наслідок якої
загинув молодий хлопець. Таку відпові-
дальність бере на себе суд. Але розпові-
мо, як розвивалися події після аварії. І як
насправді відбуваються процеси за уча-
стю правоохоронних органів.

Головні фігуранти аварії – Ю.
Софілканич та О. Яцканич – працівники
правоохоронних органів. Після ДТП воді-
єм авто, а значить, і винуватцем ДТП,
визнав себе Ю. Софілканич. Але після
аварії він чомусь  «втратив пам'ять» і
обставин подій не пам’ятає й досі. В ході
досудового слідства відбулося опиту-
вання свідків. Деякі з них поза очі
стверджують, що міліцейська машина до
зіткнення їхала на великій швидкості і
навіть обігнала декілька авто, але від
офіційних свідчень в суді відмовляються.
Інші свідки – переважно представники
правоохоронних органів - виступають в
суді з протилежними показаннями.

Окрім цього, були від-
творені обставини
подій та проведено
декілька експертиз різ-
ними експертними
установами. За вис-
новками експертиз
стало відомо, як саме
відбулася аварія, а
також виключений
варіант технічної
несправності машин.
Тобто причиною ДТП
встановлено людський
фактор.

Оцінивши кількість
та якість перевірок
досудового слідства, в
ході розгляду справи
суд першої інстанції
(тривав з листопаду
2012 р. по травень
2013 р.) постановив:
п р о к у р а т у р і
Мукачівського району
провести додаткове
розслідування. Тобто
фактично суд першої
інстанції визнав досу-
дове слідство – включ-
но з експертизами - не
повним. І представник

потерпілого (батько загиблого хлопця є
потерпілим), і представники прокурату-
ри оскаржили постанову як незаконну та
безпідставну. В результаті апеляційний
суд Закарпатської області скасував
постанову, і справа вже з апеляційного
суду повернулася знову до
Мукачівського районного суду
Закарпатської області. Де наразі і роз-
глядається.

Представник потерпілого (батька)
Сергій Овсянніков на сьогоднішній день
вбачає два шляхи завершення справи:
обвинувальний чи виправдувальний
вирок суду.

Журналіст: Сергій Всеволодович, які
наслідки виправдувального вироку ви
бачите для родини потерпілого, тобто
батька Миколи Товтина?

Юрист: Якщо суд визнає підсудного,
тобто водія службового автомобіля
«Фольксваген-Пассат» не винним, то
родині загиблого не відшкодують завда-
ну моральну та матеріальну шкоду. Але
докази вини водія особисто я вважаю
стовідсотковими. В разі обвинувального
вироку сім’я зможе претендувати на від-
шкодування. Офіційним власником авто-
мобілю, яким керував підсудний в
момент скоєння ДТП, є управління МВС
України в Закарпатській області.  Тобто
матеріальні збитки та моральну шкоду
повинно відшкодувати саме управління.

Журналіст: Справа «затягнулася» на
декілька років. З якої причини, на Вашу
думку?

Юрист: Вважаю, що йде навмисне
«затягування» справи з боку деяких сто-
рін процесу. Насправді, ще перед почат-
ком розгляду справи ми заявили пред-
ставникам органів досудового слідства,
що у випадку визнання своєї вини обви-
нуваченим ми не будемо оскаржувати
вирок, яким би м’яким він не був. При
цьому потерпілі сподівалися, що обвину-
вачені  не будуть затягувати час, а вирі-
шать самі дієво відшкодувати заподіяну
моральну та матеріальну шкоду. На
жаль, і обвинувачений, і його захисник
зайняли протилежну процесуальну
позицію, яка полягає у вчиненні проце-
суальних диверсій. А саме – не з’яв-
ляються в залі засідань, подають
необґрунтовані клопотання, всіляко
затягують процес. Більше того, родина
загиблого хлопця тільки чує закиди про
те, що справа буде слухатись вічно, а
потерпілі ще й заплатять державі за роз-
битий службовий автомобіль. Істинна
мета таких дій і висловів, на мою думку, -
бажання «зламати» родину потерпілого,
щоб сім’я сама почала просити «подач-
ку» від наділених владою, а не вимагала
справедливого відшкодування. Тобто
позиція обвинуваченого – просто спосіб
зекономити кошти. 

До речі, представник від нашої газети
побував на одному із засідань суду і на
власні очі побачив, як відбувається про-
цес по справі, коли учасниками в ній
виступають працівники правоохоронних
органів, тобто наділені владою особи.

Засідання 18 вересня тривало від сили
10 - 15 хвилин. Його перенесли через те,
що до зали суду не з’явився захисник
підсудного (!) Мати загиблого Миколи
Товтина розповідає, що затягування
процесу – не єдиний метод, який засто-
совували правоохоронці задля «вирі-
шення питання»: «Ми вже два роки відчу-
ваємо тиск. На початку справи за авто-
мобілями родини слідкували, перевіря-
ли, куди і до кого ми їздимо. Ми пережи-
ли низку перевірок власного бізнесу. В
моєму ресторані навіть робили обшук.
Коли представникам влади треба чогось
добитися, один із улюблених способів –
використання адміністративного ресур-
су. Це відомо багатьом підприємцям.
Якщо б із самого початку винні в загибе-
лі нашої дитини поступили по-людські,
цієї історії б вже давно не було. Наша
родина вступила в цю нелегку боротьбу
тільки після того, як нашого Миколу хоті-
ли зробити винним в цій аварії. Буцім-то
він сам наїхав на «Фольксваген». Ми
коли дізналися про такі закиди, одразу
вирішили, що ім’я сина бруднити не
дамо. Якщо люди на самому початку не
змогли визнати власної провини і пішли
нечесним шляхом, то ми мовчати не
будемо і вже в рамках закону змусимо
відповісти винних. Ще у 2011-му році ми
писали відкритого листа Міністрові внут-
рішніх справ України Анатолію
Могильову з проханням провести належ-
не внутрішнє розслідування фактів злов-
живань та халатності "ПРАВОохоронців".
Не знаю, чи дійшов лист до адресата,
але все, чого ми поки домоглися – це
непомірний тиск з боку міліції. Ми все
одно будемо домагатися справедливо-
сті. І якщо треба, змусимо звернути на
нас увагу через столичні  засоби масової
інформації. Хочеться сподіватися, що
закон України  - не просто папірець. І
приналежність до влади не має значен-
ня, коли мова йде про відповідальність
за власні вчинки».

В кожному номері віснику «Фермер
України» родина Товтиних друкує оголо-
шення, коли саме відбудеться наступне
засідання суду. Кажуть, що дзвінків від
свідків і підтримуючих з кожним разом
стає все більше. За тим, як розвивають-
ся події, пильнують все більше представ-
ників ЗМІ. Столичні засоби масової
інформації вже готуються виїхати на
останнє засідання суду. Родині  дуже
необхідна підтримка всіх небайдужих.
Засідання відкриті, тож кожний із нас
може просто прийти і виразити своєю
присутністю підтримку родині. На протя-
зі цього року в Україні вже не раз відбува-
лися масові події, що показали: коли
народ разом, до нього прислухаються.
Тож, чим більше небайдужих людей збе-
реться на черговому засіданні, тим ско-
ріше представники влади усвідомлять,
що перед законом «погонів» не має. Є
тільки справедливість. 

Вікторія Ясинська, регіональний
кореспондент газети 

Микола Товтин – втрату не повер-
нути, але і бруднити ім’я сина, онука
родина Ковачів не дасть нікому…)

Фото з місця ДТП

ОГОЛОШЕННЯ

2 жовтня 2013 року о 15.00 відбудеться чергове засідання в
Мукачівському міськрайонному суді у справі про обвинувачення
Софілканич Ю. Ю. у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 286
КК України. Підсудний наразі не визнає власної провини. Хоча, як
свідчать дані відео спостереження з місця аварії, автомобіль
«Фольксваген Пассат» до моменту аварії проїхав 7, 400 метрів за
три хвилини. Фермерська родина «Ковач» сподівається на спра-
ведливість суду. 
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ПЛАН ЗАХОДІВ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ З ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
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ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ
№
з/п

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк
виконання

1 Здійснювати законодав-
че, нормативно – правове,
науково – методичне та
організаційне забезпечення
створення та діяльності
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х
обслуговуючих кооперати-
вів.

Департамент науково - освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій;

самостійні структурні підрозділи
Мінагрополітики України;

ДУ НМЦ „Агроосвіта”;
науково-дослідні установи, які входять до

сфери управління  Мінагрополітики України;
Міністерство аграрної політики та продо-

вольства Автономної Республіки Крим;
департаменти агропромислового розвитку

облдержадміністрацій (за згодою);
Управління промисловості, агропромисло-

вого розвитку та торгівлі Севастопольської
міської державної адміністрації (за згодою);

Національна академія аграрних наук (за згодою).

Постійно

2 Забезпечити щорічне
виділення із державного
бюджету коштів для надання
підтримки сільськогоспо-
дарським обслуговуючим
кооперативам.

Департамент фінансово-кредитної політи-
ки та бухгалтерського обліку;

Департамент науково-освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій.

Постійно

3 Провести заходи зі ство-
рення сільськогосподарських
кооперативів з урахуванням
уточненої потреби, визначе-
ної за результатами опиту-
вання голів сільських та
селищних рад в рамках реа-
лізації ініціативи „Рідне село”.

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства Автономної Республіки Крим;

департаменти агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (за згодою);

Управління промисловості, агропромисло-
вого розвитку та торгівлі Севастопольської
міської державної адміністрації (за згодою).

2013-2020 
роки

4 Проводити інформацій-
но-просвітницьку роботу
серед сільського населення
із роз’яснення переваг
об’єднання у сільськогоспо-
дарські обслуговуючі коопе-
ративи.

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства Автономної Республіки Крим; 

департаменти агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (за згодою);

Управління промисловості, агропромисло-
вого розвитку та торгівлі Севастопольської
міської державної адміністрації (за згодою).

Постійно

5 Залучати сільськогоспо-
дарські обслуговуючі коопе-
ративи до проведення
виставкових заходів

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства Автономної Республіки Крим;

департаменти агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (за згодою);

Управління промисловості, агропромисло-
вого розвитку та торгівлі Севастопольської
міської державної адміністрації (за згодою).

Постійно

6 Сприяти забезпеченню
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х
обслуговуючих кооперати-
вів технічними засобами на
умовах фінансового лізингу.

Департамент iнженерно–технiчного забез-
печення та сільськогосподарського машино-
будування.

Постійно

7 Підготувати пропозиції
щодо можливості розширен-
ня повноважень Українського
державного фонду підтримки
фермерських господарств з
метою запровадження меха-
нізмів фінансово-кредитної
підтримки створення та
діяльності сільськогоспо-
дарських обслуговуючих коо-
перативів.

Департамент науково-освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій;

Департамент фінансово-кредитної політи-
ки та бухгалтерського обліку;

Український державний фонд підтримки
фермерських господарств.

До кінця
2013 року

8 Опрацювати питання
щодо можливості створення
державної кредитної гаран-
тійної установи 

Департамент науково-освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій;

Департамент фінансово-кредитної політи-
ки та бухгалтерського обліку 

До 01
липня 2014
року

9 При розробці проектів
державних програм розвитку
агропромислового комплек-
су, передбачати заходи зі
сприяння розвитку сільсько-
господарських обслуговую-
чих кооперативів та виділен-
ня коштів з державного бюд-
жету для їх фінансування.

Департамент економічного розвитку аграр-
ного ринку; 

Департамент фінансово-кредитної політи-
ки та бухгалтерського обліку;

Департамент науково-освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій.

Постійно

10 Розробити та ініціювати
прийняття довгострокових
регіональних програм підт-
римки розвитку сільсько-
господарських обслуговую-
чих кооперативів з фінансо-
вим забезпеченням заходів
з підтримки кооперативів, у
тому числі на етапах їх ство-
рення та становлення, за
рахунок коштів місцевих
бюджетів.

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства Автономної Республіки Крим;

департаменти агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (за згодою);

Управління промисловості, агропромисло-
вого розвитку та торгівлі Севастопольської
міської державної адміністрації (за згодою).

2013-2014 
роки

11 Здійснювати моніторинг
діяльності сільськогоспо-
дарських обслуговуючих
кооперативів.

Департамент науково-освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій;

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства Автономної Республіки Крим;

департаменти агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (за згодою);

Управління промисловості, агропромисло-
вого розвитку та торгівлі Севастопольської
міської державної адміністрації (за згодою).

Постійно

№
з/п

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк
виконання

12 Створити та забезпечити
організацію діяльності між-
відомчої експертної коопе-
ративної ради.

Департамент науково-освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій;

ДУ НМЦ „Агроосвіта”.

Починаючи
з 2014 року

13 Опрацювати питання
створення та підтримки
діяльності Кооперативного
навчально-консультативно-
го ресурсного центру.

Департамент науково-освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій;

Департамент фінансово-кредитної політи-
ки та бухгалтерського обліку;

До 01
липня
2014 року 

14 Вивчити можливість та
сприяти передачі об’єктів
виробничої та обслуговуючої
інфраструктури аграрного
сектору державної та кому-
нальної власності, що не
використовуються, у кори-
стування сільськогоспо-
дарським обслуговуючим
кооперативам.

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства Автономної Республіки Крим;

департаменти агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (за згодою);

Управління промисловості, агропромисло-
вого розвитку та торгівлі Севастопольської
міської державної адміністрації (за згодою).

До 2014
року

15 Сприяти залученню під-
приємств агропромислово-
го комплексу до формуван-
ня матеріально-технічної
бази сільськогосподарських
обслуговуючих кооперати-
вів на умовах асоційованого
членства.

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства Автономної Республіки Крим;

департаменти агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (за згодою);

Управління промисловості, агропромисло-
вого розвитку та торгівлі Севастопольської
міської державної адміністрації (за згодою).

Постійно

16 Розробити типову модель
кооперативного ринку
живої худоби, включаючи
забійні цехи, та  опрацювати
питання можливості 

впровадження відповід-
ного пілотного проекту на
базі однієї із областей.

Департамент науково-освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій;

Департамент економічного розвитку
аграрного ринку; 

Департамент тваринництва;
ННЦ  „Інститут аграрної економіки” (за зго-

дою).

До 2015
року

17 Сприяти висвітленню
державними та місцевими
засобами масової інформа-
ції питань популяризації
сільськогосподарської коо-
перації.

Управління комунікацій із засобами масової
інформації, зв’язків з громадськістю та інфор-
матизації;

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства Автономної Республіки Крим;

департаменти агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (за згодою);

Управління промисловості, агропромисло-
вого розвитку та торгівлі Севастопольської
міської державної адміністрації (за згодою)

Постійно

18 На засіданнях колегії
Мінагрополітики України за
участі керівників обласних
державних адміністрацій
щороку розглядати питання
розвитку сільськогоспо-
дарської кооперації.

Департамент науково-освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій;

самостійні структурні підрозділи
Мінагрополітики України;

ДУ НМЦ „Агроосвіта”.

Постійно

19 Розробити та запровади-
ти навчальний курс з основ
сільськогосподарської коо-
перації для студентів вищих
та учнів професійно-техніч-
них аграрних навчальних
закладів, державних служ-
бовців центральних і місце-
вих органів виконавчої
влади і місцевого самовря-
дування, спеціалістів у
галузі сільського госпо-
дарства, які проходять
перепідготовку і підвищен-
ня кваліфікації.

Департамент науково-освітнього забезпе-
чення АПВ та розвитку сільських територій;

ДУ НМЦ „Агроосвіта”;
навчальні заклади, які входять до сфери

управління  Мінагрополітики України;
Національна академія аграрних наук (за

згодою).

З 2014
року

20 Активізувати роботу щодо
підготовки інвестиційних
проектів та сприяння залу-
ченню міжнародної технічної
допомоги до надання підт-
римки сільськогосподарсь-
ким обслуговуючим коопе-
ративам для створення та
розвитку їх матеріально-тех-
нічної бази.

Департамент економічного розвитку аграр-
ного ринку; 

Департамент зовнішньоекономічних зв’яз-
ків;  Міністерство аграрної політики та продо-
вольства Автономної Республіки Крим;

департаменти агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (за згодою);

Управління промисловості, агропромисло-
вого розвитку та торгівлі Севастопольської
міської державної адміністрації (за згодою);

Союз учасників сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів України (за зго-
дою).

Постійно

Затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 20 серпня 2013 року № 505

КОНКУРС ГІГАНТСЬКИХ ОВОЧІВ
На Алясці в місті Палмер, під час ярмарку, пройшов конкурс величезних овочів.

Переможчем став 10-річний Ківан Дінкель, який виростив капусту вагою 42 кілограми.
За свій овоч він отримав дві тисячі доларів. За 18 років існування конкурсу на

найкрупнішу капусту в ньому вперше перемогла дитина.
Джерело: bigpicture.ru
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СЕЛЯНИ ПОЗА АГРОРИНКОМ

— Іване Федоровичу, скажіть, будь
ласка, у чому, на Вашу думку, пере-
вага саме оптових ринків?

— Якщо коротко, у доступі мільйонів
дрібних виробників до самостійної реалі-
зації продукції без посередників. У
моєму розумінні суть цієї ідеї полягає у
створенні ринків різних рівнів — фер-
мерських, регіональних, загальнонаціо-
нальних… На них має продаватися про-
дукція перш за все якісна, органічна,
екологічно-чиста і безпечна, вироблена
селянами.

— До речі, щодо екологічності і
чистоти продукції. Нині аграрії мають
доступ до широкого спектру засобів
захисту рослин. Чи сприяє це забез-
печенню споживача якісною продук-
цією і які перспективи в цьому світлі
розвитку органічного землеробства?

— Справа в тім, що нині ринок, про
який ведемо мову, захопили великі агро-
холдинги та транснаціональні компанії.
Саме вони й користуються усіма здобут-
ками сучасних технологій, застосовуючи
широко мінеральні добрива, гербіциди,
отрутохімікати та інші новітні засоби
захисту продукції. Тому цілком зрозумі-
ло, що більша частина агропромислово-
го сектора випадає з інтересу до орга-
нічного землеробства. Водночас чимало
дрібних аграріїв через об’єктивні причи-
ни не мають можливості стандартизува-
ти якість своєї продукції, і в тому числі ще
й з цієї причини не отримують доступу до
ринку, не можуть довести свою продук-
цію безпосередньо до споживача. А
таких в Україні дуже багато — тільки осо-
бистих селянських господарств налічу-
ється близько 4,7 мільйона. Що ж стосу-
ється фермерів, то їхніх господарств у
нас 41 тисяча. Їхня продукція менш
насичена «хімією», але через недоліки,
невідрегульованість маркетингового
ланцюжка вирощене мільйонами дрібних
виробників продається спекулянтам за
такими ж цінами, як і той товар, де її

застосовували аж надто щедро. В дер-
жаві різниці у ціновій політиці між «хімізо-
ваною» і «не хімізованою» продукцією
практично немає. Певна річ, що за таких
умов органічне ведення землеробства
сьогодні є досить проблемним питан-
ням, і перспективи щодо його розвитку в
найближчі роки, я думаю, малоймовірні.

— Виходить, посередник у нас
такий усюдисущий, що без його
нав’язливого «сервісу» ніяк не обійти-
ся? Чи є сьогодні ринки, які хоча б
частково належали виробникам?

— Уперше спробу створити оптовий
плодово-овочевий ринок доступний для
виробника Асоціація фермерів та при-
ватних землевласників України зробила
ще у 1998 році. Та, на превеликий жаль, в
Україні й досі немає жодного оптово-
роздрібного ринку, який належав би
виробникам продукції, а саме фермерам
і тим, хто веде особисте селянське гос-
подарство. Врешті не важливо, побудо-
ваний він на основі сільськогосподарсь-
кого обслуговуючого кооперативу чи за
будь-якою іншою моделлю, головне, аби
господарями і власниками його були
самі виробники. На Львівщині довгі роки
діє знаменитий ринок «Шувар», є такий
собі пристосований оптовий ринок сіль-
ськогосподарської продукції
«Нежданий» в місті Великі Копані та ще
низка інших менших місцевих ринків, але
їх власники не виробники. Ці ринки
спрацьовують на кишеню посередника. 

— Скажіть, навіть після прийняття
Закону «Про оптові ринки сільсько-
господарської продукції» ситуація не
змінилася?

— Говорити про якісь значні зміни не
доводиться. Скажімо, звели величезний
ринок «Столичний». Здавалося б, ось
вони зрушення. Однак дуже швидко він
перетворився із оптово-роздрібного на
подобу київського ринку «Троєщина»,
лише більш інвестованого і модернізова-
ного. Можливо у селищах, дрібних
містечках якась частина селян ще знахо-
дить можливість через ринки реалізува-
ти продукцію, але такої практично немає
ніде — починаючи від київських
«Бессарабки» і «Столичного», і закінчую-
чи усіма великими містами і обласними

центрами, де посередник монополізова-
но захопив право продавати на ринку
сільськогосподарську продукцію. Тож за
таких економічних, соціальних і правових
умов селянина позбавлено доступу до
безпосередньої реалізації власної про-
дукції. Йому залишено узбіччя трас,
задвірки ринків… Це усталена система,
яка жорстоко діє у реаліях сьогоднішнь-
ого дня.

— Але ж дрібні виробники майже
монопольно постачають окремі види
продукції, зокрема ягоди, усілякі
овочі й фрукти… Чому ж їм настільки
складно зайняти свою ринкову нішу? 

— Ось вам невелика картинка з
життя. Цього літа під час відпустки у мене
відбулася ціла низка зустрічей із людь-
ми, під час яких я переконував організо-
вувати свій кооперативний ринок. А вони
мені виклали свої аргументи: за те, щоб
торгувати своєю продукцією на ринку
районного рівня, потрібно сплатити дві
тисячі доларів. Інакше місця тобі не
знайдеться. Звідки селянинові взяти такі
гроші, живучи на прибуток, отриманий
від власного городу чи іншої домашньої
продукції? Адже нині господарювання
дрібних виробників іде швидше в мінус.

— Чому ж? Рік ніби сприятливий.
— Судіть самі: останнім часом цінова

політика щодо молока стабільно трима-
ється на рівні — 2.20 гривні за літр. Це
при тому, що собівартість одного літру
обходиться у три гривні. Подібна тенден-
ція і на зерновому та м’ясному ринках.
Що стосується виробництва свинини і
великої рогатої худоби, тут виробники по
сумісництву ще й виступають у ролі
«інвесторів». Якщо підрахувати всі вит-
рати за період півтора-два роки, поки
селянин вирощує худобу, то виходить,
що виробник не лише не отримує вируч-
ки, але ще й доплачує за своє м’ясо із
власної кишені. За таких умов щось
заробити йому просто не можливо.

— Ви активний пропагандист ідеї
сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів. Чим вигідна вироб-
никам така кооперація і чи «витягне»
проблему кооперативний ринок?

— Сільськогосподарські обслуговую-
чі кооперативи — це вихід для мільйонів

виробників, які поодинці не мають досту-
пу до ринку. Люди об’єднуються в них,
щоб зменшити свої витрати на дорогу
техніку, засоби виробництва і послуги
недобросовісних посередників, як ті ж,
скажімо, монопольні переробні підпри-
ємства. Зрештою, сільськогосподарські
кооперативи — це шанс сформувати
кооперативний сегмент аграрного
ринку. Однак його формування стриму-
ється недосконалістю існуючої системи.
Тому ми зініціювали розробку програми
розвитку сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів до 2020 року.
Хоча й не претендуємо тут на останнє
слово, але ми окреслили основні посту-
лати як умову створення організованих
ринків для дрібних виробників. Це зако-
нодавче поле, просвітницька та органі-
заційна робота, кадрове забезпечення,
серйозна державна підтримка. І доти,
доки не буде виконано хоча б мінімуму із
цього переліку, доки не закладено осно-
ву, будуть тільки декларації, ігри і спеку-
ляції як під час виборчих кампаній, так і в
ситуативних питаннях. А вони не забез-
печать основного — покращення ситуації
селян, їх захисту від обкрадання при
реалізації власної продукції. Наша мета,
щоб саме виробник міг отримати хоч
якусь частку від свого доходу, щоб він
мав за що розвивати господарство,
одягнутися, відправити дітей до школи,
забезпечити родину найбільш необхід-
ним. 

— То чи можливо все ж у найближ-
чому майбутньому сформувати
повноцінну структуру оптових ринків,
які б хоч частково належали виробни-
ку? І що для цього потрібно?

— Виходячи з усталеної практики і
власного досвіду, я переконаний, що без
докорінних змін ми залишимося на тому
ж рівні, де й були у справі розвитку як
оптових, так і кооперативних ринків, під-
контрольних хоча б частково виробни-
кам продукції. Самотужки пробити
непробивну стіну корупції, криміналізації
і монополізму селянину не під силу. Тут
допомогли б надзвичайно серйозні уря-
дові програми, державна підтримка і...
політична воля. Олігархічний капітал,
нинішні підходи до сприйняття світу і
себе в економіці не створять альтерна-
тиву, не піднімуть селянина до рівня кон-
курента на ринку агропродукції. Це влас-
не і є найбільшою проблемою сьогодні.
Потрібно системно і докорінно змінюва-
ти сам устрій економіки в Україні. Бо
коли заправляє хижацький, дикий капі-
тал, ніша для соціально-орієнтованої
економіки відсутня і правил гри взагалі
не існує.

Розмову вела 
Дарія РОДІОНОВА.

Серед бід і проблем, що останніми роками густо обсіли укра-
їнського селянина і фермера однією з найбільш актуальних і
гострих залишається проблема збуту вирощеного і виробленого.
Прямий доступ до ринків — усе ще нереалізована мрія, а отже
значна частина врожаю згодовується худобі, а то й псується,
праця, час, матеріальні ресурси і сили марнуються. У господаря
опускаються руки. Коли ж таки виробники зможуть перебратися зі
стихійних ринків на оптові? Про це наша розмова з Іваном ТОМИ-
ЧЕМ, Президентом Союзу сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.

Українських школярів мають году-
вати фермери. Уряд обіцяє полегши-
ти їм доступ до тендерів на закупівлю
продовольства для шкіл. Також у
раціоні школярів побільшає молока.
Адже в Україні пришвидшать впро-
вадження програми «Шкільне моло-
ко». Окрім того, варто відновити нау-
ково-дослідні ділянки при школах, де
вирощуватимуть сільгосппродукцію
для їдалень. Про це заявив Міністр
аграрної політики та продовольства
Микола Присяжнюк.

«Якісне та збалансоване шкільне
харчування вкрай необхідне для роз-

витку дитини. Тому Уряд планує при-
швидшити роботу над впроваджен-
ням спеціальних програм харчування
в школах. Так, для всіх учнів 1 - 4 кла-
сів щороку необхідно понад 57 тисяч
тонн молока. І після відпрацювання
всіх необхідних фінансових інстру-
ментів ми розпочнемо їх реалізацію
на всій території України», − зазначив
Міністр.

Микола Присяжнюк зазначив, що
ця програма допоможе ліквідувати
проблему дефіциту молока в харчу-
ванні школярів. Адже цей продукт
буде введено як обов’язковий компо-

нент до їхнього раціону. Міністр нага-
дав, що за рекомендаціями МОЗ
України дитина у віці від 6 до 12 років
повинна отримувати кожен день 200
мл молока, що становить близько
30% добової норми кальцію.

Також Микола Присяжнюк наголо-
сив, що ще одним важливим джере-
лом для поповнення продовольством
шкільних їдалень залишаються дрібні
та середні сільгоспвиробники. Уряд
також працює над полегшенням їхнь-
ого доступу до тендерів.

Окрім того, Міністр нагадав про
можливість відновлення практики

ведення пришкільних науково-
дослідних ділянок, на яких можливо
вирощувати сільгосппродукцію для
шкільних їдалень.

«Однією з основних передумов
для покращення якості харчування
дітей у школах залишається ухвален-
ня закону «Про якість і безпечність
харчових продуктів». Звертаю на це
увагу народних депутатів. Адже при-
йняття цього документу пришвид-
шить втілення відповідних урядових
програм», − додав Микола
Присяжнюк.

Прес-служба МАППУ

УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ МАЮТЬ ГОДУВАТИ ФЕРМЕРИ



№ 19 (317)

1 � 15 ЖОВТНЯ 2013  ро ку6

ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044/501/78/23, 044/501/78/24

ТОВ «Науково виробнича компанія «АГРО-ВІГС»
Компанія розробила і виробляє, аеродинамічний безрешітний зерновий сепара-

тор, нового покоління "ТОР", який відносится до класу обладнання по очищенню та
калібрування насіння, а також сипучіх сумішей. Призначення - очищення насіння зер-
нових, зернобобових, круп'яних, овочевих і олійних культур. Калібрування по фрак-
ціях та біологічній цінності.Расподіл зерносумішей - виділення важких та легких домі-
шок. Широкий модельний ряд, продуктивністю в режимі очіщення від 3т/год до
150т/год. Висока надійність, економічність, довговічність.

(057) – 752 – 55 - 67, (057) – 752 – 55 - 61.
Ел. пошта:agro.vigs@gmail.com, www.agro-vigs.com

Об’єднання страховиків «Аграрний страховий Пул»
Об’єднання страховиків «Аграрний страховой пул» є прикладом партнерства

держави та приватного сектора. Головним завданням Пула є координація діяльності
страхових компаній та сприяння наданню сільгоспвиробникам якісних страхових
послуг.

(044) – 246 – 59 - 64, (067) – 401 – 87 - 46.
www.uaip.com.ua, Ел. пошта:Lavrenina_d@uaip.com.ua

ТОВ "БЛІЦ"
Виробництво, продаж та обслуговування обладнання для охолодження молока,

фільтрації молока, пастеризації молока; обладнання для переробки молока на
молочну продукцію для невеликих ферм; постачання миючих засобів для молочної
промисловості.

(0542) – 61 – 54 - 13, 050 – 307 – 03 - 20.
Ел. пошта:blitz04@bk.ru, www.milktanks.com.ua

ООО «Вігон-2500»
Ремонт гідравліки. Ремонт аксіально-плунжерних, героторних, шестеренчастих

насосів і моторів наступних виробників: Sauer, Rexroth, Linde, Parker, Poclain
Hydraulics, Eaton, Danfoss, Bosh, David Brown, Casappa, Bondioli & Pavesi, Hydromatik,
Denison та багато інших.

(061) – 289 - 76 - 10, (066) – 94 - 77 - 411
Ел. пошта:vigon2500@mail.ru, www.vigon2500.com

ТОВ «Агрофірма «Гермес»
Фірма виробляє органічні добрива та стимулятори росту на основі вермікомпо-

сту. Вони містять гумати, макро- і мікроелементи, фітогормони, амінокислоти, віта-
міни, корисну  мікрофлору.

Серія «Гумісол-супер» для  12 видів с.-г. культур: зернових, олійних, кукурудзи,
овочевих тощо, стимульована мікроелементами в наноформі. «Гумісол-прима» -
високий вміст органічного фосфору та азоту.

Серія «Гуміам» (гумат амонія) на основі бурого вугілля, для 11 видів с.-г. культур.
Застосування добрив та стимуляторів ТОВ АФ «Гермес» підвищує врожайність та

покращує якість продукції, допомагає рослинам переносити кліматичні та хімічні стреси. 
Майже вся продукція  фірми сертифікована  IMO (Швейцарія) для застосування в

органічному с. г. відповідно до постанов ЄС (EC) No. 834/2007 і (EC) No. 889/2008.
(06264) – 193 - 20, (06264) – 712 - 54
Ел. пошта:h109@humi-plus.com, www.humi-plus.com

Приватне підприємство «Завод «ФАКЕЛ»
Профессиональное капельное орошение с применением капельниц компенси-

рованных и эмиттерной линии капельного орошения – ЭЛКО для любых площадей и
культур. Комплектация 100%.

Системы туманообразования  для теплиц, грибниц, рассадников.
Растворные узлы РУ-Ф3 для малообъёмных технологий, подкормочные узлы.
Трубы и трубки из полимеров диаметром от 1 до 75 мм в т.ч. напорные для пить-

евого водоснабжения.
Гарантия на все системы и комплектующие 3 года.
(062) – 340 - 55 - 77, (062) – 252 – 74 - 40
Ел. пошта:info@fakel.dn.ua, www.fakel.dn.ua

Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
Інститут біології тварин НААН консультує та виконує роботу з сучасних методів

утримання, годівлі тварин, лікування неплідності, стимуляції та синхронізації стате-
вої охоти у самок, збереження та підвищення життєздатності молодняку, підвищен-
ня продуктивності та забезпечення ефективними лікарськими препаратами розроб-
леними в інституті.

(032) – 260 – 07 - 95, (032) – 270 – 23 - 89
Ел. пошта:inenbiol@mail.lviv.ua, www.inenbiol.com

КИЇВ-АТЛАНТИК Україна Приватне акціонерне товариство
Виробництво 100% натуральних комбікормів та БМВД без гормонів та штучних

стимуляторів росту ТМ «Мультигейн» та «Золотий кошик» для всіх тварин, птиці та
риб; борошна, круп та макаронних виробів ТМ «Рум’яний колобок»

Послуги елеватора
Реалізація сучасної нової та вживаної с/г техніки та запчастин іноземного виробництва
Рослинництво, тваринництво
(04574) – 5 – 17 - 47, (044) – 284 – 60 - 61
Ел. пошта:info@kau.kiev.ua, www.kau.kiev.ua

ПАТ «Комерційний банк «Надра»
ПАТ «Комерційний банк« Надра »засновано в 1993 році. Регіональна мережа

банку «Надра» налічує 543 відділення, 1100 банкоматів в 290 населених пунктах.
Основний акціонер банку «Надра» - Centragas Holding AG, структура, афільована з
Групою компаній Дмитра Фірташа Group DF.

Всебічна підтримка українських сільгоспвиробників залишається ключовим пріо-
ритетом роботи банку «Надра». Ми використовуємо конкурентну перевагу у вигляді
накопиченого досвіду у кредитуванні АПК, розуміння специфіки цієї галузі та готов-
ністі йти назустріч потребам і можливостям сільгоспвиробника.

Банк не тільки розвиває максимально зручну продуктову лінійку для сільгоспви-
робників, а й створює комфортні умови обслуговування. Ми не переслідуємо разову
вигоду, а вибудовуємо взаємовигідні відносини з нашими клієнтами.

(044) - 481 – 09 - 04, (044) – 205 – 33 - 10 ( внутр. 3321)
Ел. пошта:Dmytro.Dmytryshyn@nadrabank.ua, www.nadrabank.ua

ТОВ «Компанія «АРДІ»
«БІИОДСАН» - дезінфікуючий засіб.
ДЕЗІНФІКУЄ ОЧИЩУЄ ДЕЗОДОРУЄ
Це інноваційний, екологічний засіб для ветеринарної обробки приміщень,що

проходить в присутності тварин та птахів, не потребує змивання водою, не завдає
шкоди поверхні. Дезінфекція з БІЙОДСАН ефективна (знищує бактерії, віруси, гриб-
ки), безпечна і економічно вигідна.

(044) – 538 – 08 - 69, (063) – 040 – 54 - 94
Ел. пошта:info@ardicompany.com.ua, http://ardicompany.com.ua

ФОП Решитько В.М., Журнал «Кролиководство и звероводство»
Для широкого кола читачів, цікаво на кожній сторінці фахівцям і любителям,

дорослим і дітям. Все про породи, годування, утримання, розведення, хвороби і про-
філактику, переробку. Інформація про виставки, семінари та інші події в галузі, пле-
мінні господарства, звіроводів України та зарубіжжя.

(0692) – 65 – 62 - 00
Ел. пошта:krolikizveri@mail.ru. http://www.krolikizveri.com

ПАТ «Львівський Облрибкомбінат»
«Чиста земля – здорова сім’я». Біоактив – екологічно чисте органічне добриво

пролонгованої дії, яке виготовлене шляхом  біоферментації на основі ставкового
мулу і курячого посліду. Це економний та природній спосіб доглядати за землею.

(032) – 240 – 76 - 02, (032) – 240 – 76 - 14
Ел. пошта:Yu.yuzvenko@gmail.com, www.bioaktiv.com.ua

ПІДПРИЄМСТВА УЧАСНИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

ВИСТАВКИ «ФЕРМЕР УКРАЇНИ – 2013»
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Державне ПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»
Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» – потужна сучасна  системна

компанія. Упродовж 15 років працює на ринку надання послуг фінансового лізингу в
агропромисловому комплексі. Представлена філіями в усіх областях України. 

Партнери «Украгролізингу» – провідні вітчизняні виробники сільгосптехніки та
обладнання різних форм власності, які активно розвиваються і задовольняють
потреби селян у техніці для  застосування новітніх технологій в агровиробництві.

Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» закріпила за собою статус
головного оператора державних лізингових програм, які зараз є єдиною інвестицій-
ною підтримкою аграрного сектора державою.

Попит на техніку від «Украгролізинга» постійно зростає.
(044) – 545 – 73 - 65, (044) – 255 – 16 - 50
Ел. пошта:ukragroleasing@i.ua, http://ukragroleasing.com.ua

ТОВ «СпецСплав – Строй»
Поставка вживаної с/г техніки іноземного виробництва; поставка запчастин та

комплектуючих (оригінальних та ліцензійних) для с/г техніки іноземного виробницт-
ва; введення в експлуатацію, діагностика, технічне обслуговування та ремонт с/г
техніки; ремонт дизельних насос-форсунок; наплавка та розточка отворів без
демонтажу.

(056) – 375 – 62 - 78, (056) – 375 – 62 - 78
Ел. пошта:Hard_truck@email.ua, www.importpart.com.ua

ПП “Тавіра”

Підприємство пропонує наступний перелік товарів:
•СІТКА-МІШОК для ручного та автоматичного фасування овочів та фруктів
•СІТКА-РУКАВ плетена та екструдована
•Фасувальне обладнання
•СІТКА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОГІРКІВ, квітів та інших рослин, що плетуться
•ВОЛЬЄРНА СІТКА
•ПЛАСТИКОВІ ЗАБОРИ, сигнальна сітка, москітна сітка
•ТЕНТИ п\е для захисту від дощу, сонця, вітру, розміром від 2х3 м до 15х20 м
•АГРОВОЛОКНО (СПАНБОНД) - с/г укривний матеріал
•Рукавиці для роботи в саду, в полі і т.д.
•НАСІННЯ, ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
ЗДІЙСНЮЄМО ДОСТАВКУ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ!

(0462) – 60 – 64 - 12, 67 – 00 - 63
Ел. пошта:vladsiver@mail.ru, www.vladsiver.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ “ГЕОТЕК"
Наші препарати допоможуть запобігти захворювання ШКТ тварин і птахів, пере-

робити біологічні відходи, отримати якісний урожай і поліпшити стан ґрунту, а також
багато іншого. І все це без хімічних препаратів, без впливу на генний код організму
людини, тварин, птахів, риб і рослин!

(0652) – 375 - 736, (0652) – 375 - 736
Ел. пошта:Geotec.crimea@gmail.com, www.Geotec.com.ua

ТОВ «ТД «Евротрубпласт»
ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» (Група ПОЛІПЛАСТИК), керуюча компанія

Рубіжанським та Калуським трубними заводами, пропонує поліетиленові труби  для
газо- та водопостачання, водовідведення діаметрами від 20 до 2000 мм і тиском до
16 атм.

Крім того, у нашій пропозиції є фітинги для водо- й  газопровідних мереж, пере-
ходи поліетилен-сталь, а також зварювальне обладнання для терморезисторного і
стикового зварювання. 

Євротрубпласт(Рубіжанський,Калуський трубні заводи)пропонує поліетиленові
труби для газо- та водопостачання,водовідведення. Фітинги, зварювальне облад-
нання.

(044) – 501 – 96 - 20, (044) – 501 – 96 - 24
Ел. пошта:info@polyplastic.ua, www.polyplastic.ua

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»
Укрзооветпромпостач - сучасний науково-виробничий та навчально - впроваджу-

вальний комплекс з розгалуженою_товаро - збутовою мережею філій. Підприємство
здійснює розробку і виробництво лікувально- профілактичних засобів для ветери-
нарної медицини, кормів, кормових добавок. Колектив своєю діяльністю втілює в
життя філософію «Якісні препарати і корми - здорові тварини - здорова нація».

(044) – 257 – 63 - 11, (044) – 257 - 41 – 14
Ел. пошта:zoovet@i.kiev.ua, www.ukrzoovet.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальності «Юридична фірма «О-еМ-Пе»
Юридична фірма ОМП сьогодні це:
- спеціалізовані практики з аграрного, земельного, податкового та корпоратив-

ного права, а також фінансового та банківського права, митної справи, сильна судо-
ва практика;

- досвід розробки нормативних документів для агросектору. Ми брали активну
участь в обговоренні одного ключового законопроекту в сфері сільського госпо-
дарства, в тому числі проекту закону України «Про ринок земель». Приймаємо актив-
ну участь у роботі Комітетів Мінагрополітики України. Юридичні радники Асоціації
Виробників Молока та Асоціації Свинарів України (АВМ, АСУ),а також у спільному
проекті місії USAID та компанії Агроінвест з приводу перспектив та законодавчих
можливостей створення в Україні асоціацій землевласників;

- унікальні розробки для агровиробників з питань оренди землі, оподаткування та
податкового планування; готуються до друку з супроводження тваринництва, неру-
хомості та інші. З початку 2013 року ми провели понад 25 семінарів з питань оренди
землі, будівництва на сільгосземлях,оподаткування сільгоспвиробників, залучення
фінансування та структурування бізнесу в регіонах України.

(044) - 391 – 30 - 01, 044 - 391 – 30 - 02
Ел. пошта:office@omp.com.ua, www.omp.com.ua

Газета «АграрНик»
«АграрНик» – всеукраїнська інформаційно-рекламна газета для працівників агро-

промислового комплексу. Видається з січня 2004 року.
Розповсюдження: безкоштовна адресна доставка всього тиражу газети

Укрпоштою за передплатою по всіх регіонах України. Решта тиражу розповсюджу-
ється на республіканських та регіональних виставках агропромислового напрямку,
семінарах та конференціях.

Періодичність: газета виходить двічі на місяць.
(0692) – 65 – 62 - 00
Ел. пошта:agrarnik@mksat.net, www.agrarnik.com

Аграрний Тиждень. Україна
Це 20 кольорових сторінок достовірної, своєчасної, стислої і змістовної інформа-

ції про реальний стан АПК. 
Зміст складають професійні рубрики: аналітика галузевих ринків, рослинництво,

тваринництво і ветеринарія, передові і адаптовані технології агровиробництва, тех-
ніка АПК, державні цільові програми, законодавство, фінансово-кредитна політика,
біржові торги, новини агробізнесу і інше.

(044) – 223 – 13 - 01, (044) – 278 – 32 - 34
Ел. пошта:info@a7d.com.ua

Повний перелік підприємств учасників виставок «ФЕРМЕР УКРАЇНИ –
2013», «САД. ГОРОД. УРОЖАЙ» та «ОВОЧІ ТА ФРУКТИ УКРАЇНИ» (10 – 12 жовт-
ня 2013 року, м. Київ, пр.. Ак. Глушкова, 1. НК «Експоцентр України»), можли-
во отримати на виставці в електронному вигляді на ком пакт-диску. 

Окрім каталогу диск містить Практичний посібник «Сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив: початок шляху» та практичні документи, необхід-
ні для створення та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів.
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РЕЦЕПТ УСПІХУ СІЛЬСЬКОГО КООПЕРАТИВУ
Або як спільною працею можна не

лише врятувати село, а й вийти на
міжнародний рівень 

В Україні діє близько тисячі сільсько-
господарських обслуговуючих коопера-
тивів. Один із них успішно працює в
Кременецькому районі Тернопільської
області. Його назва – «Лосятинське
молочне джерело».

Досвідом кооперативу ділиться його
керівник Микола НОВОСАД.

- Назва кооперативу походить від
назви нашого села – Лосятин. Звідси й
наша відповідальність: ми не можемо
працювати погано, бо це негативно
позначиться на репутації села і наших
односельців.

Це не просто слова. У селі розвинена
соціальна відповідальність, а отже, і  вза-
ємна допомога. Люди завжди приходять
на поміч один одному. А це і є однією з
передумов створення кооперативу.

- Це не єдина причина, яка вас
згуртувала?

- Так, насправді причин було набага-
то більше. Одна з них мала економічний
характер. Певний час з нашої місцевості
люди активно виїздили на заробітки. Хто
їхав в закордоння, хто до інших обла-
стей. Люди шукали роботу на стороні
замість того, аби створювати робочі
місця вдома.

До певної міри ми подали приклад, як
можна діяти за умов, що склалися - 7
вересня 2009 року об’єдналися в коопе-
ратив. Відтак, і собі даємо раду, і інших
забезпечуємо роботою.

Спочатку до створення кооперативу
була залучена невелика ініціативна
група, а на сьогодні вже згуртували 186
родин. Для нашого села це дуже багато,
бо в Лосятині загалом мешкає лишень
близько тисячі людей. Це якщо рахувати
дорослих, малечу і людей похилого віку.

- З чого ви починали свою діяль-
ність?

- З молочного напрямку. Багато хто з
селян тримає корів, але не кожен здатен
продавати молоко в місті. Туди ще доїха-
ти треба.

Тому в селах організували коопера-
тивний збір молока. Воно так і назива-
ється – збірне. Але те молоко не завжди
буває якісним: до нього можна і водички
додати. Та що я вам кажу, ви і самі знає-
те, як усе це робиться…

До таких дій селян підштовхують
закупівельні ціни на молоко. Зазвичай,
закупівельники встановлюють на нього
копійчані ціни і на тому наживаються.
Хоча насправді закупівельні ціни мають
бути набагато вищими. 

Ми вирішили змінити ситуацію і тому
перебрали на себе збір та охолодження
молока, а також налагодили належну
систему контролю за його якістю. Пішли
на співпрацю з місцевим молокопере-
робним підприємством і увесь цей час
перебуваємо у партнерстві з ним.

Маю сказати, що нам пішли назу-
стріч. З обласного бюджету на закупівлю
обладнання для охолодження молока і
для лабораторії, яка визначає його
якість, нам виділили 100 тис. грн. Для
нас це великі гроші.

Перший успіх додав надій. Деякі з них
ми теж успішно реалізували. Наприклад,
отримали грант від благодійної організа-
ції «Добробут громад». За його кошти
було закуплено 20 нетелів, 10 свинома-
ток, насіння картоплі та зернових. На реа-
лізацію цього проекту районна влада
надала співфінансування у розмірі 50 тис.
грн. На ці кошти придбали мінітрактор. 

Так і розпочиналася наша робота. 
- Чим ви ще займаєтеся?

- Вирощуємо полуницю. До нас уже
приїздять переймати досвід.

Реалізовувати полуничний напрямок
нам допомагають італійські та французь-
кі спеціалісти проекту «Розвиток полу-
ничних кооперативів в Україні». Він здій-
снюється за сприяння благодійної орга-
нізації «Добробут громад» та компанії
«Данон». 

Ми мали серйозних конкурентів. На
участь у цьому пілотному проекті претен-
дували три області – Тернопільська,
Львівська та Івано-Франківська, однак
перемогла наша громада. Закордонні
фахівці постійно консультують нас, як
вирощувати ягоди, як захистити росли-
ни, виростити більше продукції і до того
ж продукції високої якості.

На якості продукції я наголошую
особливо. Річ у тому, що ми постачаємо
нашу полуницю відомій на весь світ
французькій компанії «Данон», яка зай-
мається виробництвом молочних про-
дуктів, в тому числі, й йогуртів. Вона
висуває високі вимоги до якості наших
ягід. Тож ми суворо дотримуємося всіх
технологій. 

- Чому ви взялися за вирощування
полуниці? Адже за нею важко догля-
дати, її збір потребує ручної праці.

- Наше село працелюбне. Понад 50
років воно вирощує полуницю, тож
маємо досвід роботи з нею. Але ми від-
чули необхідність удосконалення техно-
логій. Майже 2 роки збирали відповідну
інформацію. До нас приїздили провідні
спеціалісти з Італії та Франції. Вони
брали проби ґрунтів. За їх словами, наші
землі найбільше підходять для вирощу-
вання полуниці садової. Тому що маємо і
потрібні рельєфи, і вологи вистачає.

За цей час ми збагатилися сучасним
технічним та технологічним споряджен-
ням. Зокрема, купили термоавтомобіль,
який  оснащений холодильним облад-
нанням. За допомогою співфінансування
Проекту USAID «АгроІнвест» закупили
охолоджувальну камеру, яка  вже введе-
на в експлуатацію і дає можливість збері-
гати полуницю перед її відправкою
покупцям. 

- В яких обсягах ви виробляєте
свою продукцію?

- З кожним роком обсяги молока
падають. Порівняно з тим, що ми мали
кілька років тому, вони скоротилися десь
на третину. Люди пускають худобу під
ніж, оскільки тримати її в домашніх умо-
вах стало невигідно. І, звісно, це нега-
тивно впливає на результати нашої
роботи.

Подібне спостерігається і в інших
селах. Це свідчить про недосконалість
державної політики в тваринницькій
галузі. Якщо ми хочемо підштовхнути
селян до того, аби вони збільшували
поголів’я корів, їх треба чимось заохоти-
ти. Мають бути не лише податкові пре-
ференції. Бажано також подумати про
те, де тварини випасатимуться, чим їх
можна годувати взимку. А то всі землі

переорані, а ціна на корми така, що до
них уже навіть не доступитися. 

З полуницею складається краще. Це
перший рік, як ми її збирали. З одного
гектара в середньому мали 15 тонн ягід.
Це прогнозований врожай, який ми
змогли виростити і вчасно зібрати. 

Загалом під полуницю відведено 20
гектарів. Це площа паїв членів коопера-
тиву. В наших планах збільшити її до 30
гектарів. Зараз проговорюється можли-
вість залучати до вирощування полуниці
домогосподарства. Ми готові надавати
їм відповідні технології, елітні саджанці,
необхідні знання, інформацію про ринок
збуту цієї продукції. 

- Що тепер будете робити з молоч-
ним напрямком?

- Ми його не закидаємо, навпаки,
будемо розвивати. Все одно ситуація в
тваринницькій галузі покращиться. Я в
це вірю, бо село не житиме без корів. 

- Яка проблема дошкуляє вам най-
більше?

- Найбільша проблема полягає в
тому, що податкова не визнає коопера-
тив неприбутковою організацією. Наша

позиція – треба діяти винятково в межах
законодавства. Якщо законодавство
визнає, що кооперативи мають бути
неприбутковими, значить, їм треба нада-
вати цей статус. А зараз в законі одне, а
насправді – інше. 

- Сільськогосподарські обслуго-
вуючі кооперативи – це перспективна
справа?

- Так, перспективна, але цю роботу
треба налагоджувати. Нею треба займа-
тися постійно і, в першу чергу, - на дер-
жавному рівні. Українське село занепа-
дає. Воно дуже важко пристосовується
до ринкових умов. Високий рівень без-
робіття, відсутність доріг, нестача бібліо-
тек, лікарень, а тепер ще й шкіл – усе це
про наше сучасне село.

Обслуговуючим кооперативам само-
тужки не вдасться поліпшити ситуацію на
селі, але їх внесок у цю справу може вия-
витися значним. Це треба розуміти і з
цим слід рахуватися.

Думки експертів

Владислав КАРПЕНКО, спеціаліст
з розвитку організацій виробників
Проекту USAID «АгроІнвест»:

- Значною мірою кількість сільських
обслуговуючих кооперативів залежить
від наявності обласних програм, спря-
мованих на їх підтримку. Наприклад,
якщо у Вінницькій області така програма
діє протягом майже 5 років, то тут ство-
рено багато молочарських кооперативів.
Є хороші програми в Житомирській,
Рівненській та в інших областях. 

Особливо багато кооперативів там,
де працюють або працювали проекти
технічної допомоги.

«АгроІнвест» у сфері розвитку коопе-
ративів діє у двох напрямах. Перший – це
інформаційно-консультаційна підтримка

і сприяння вдосконаленню законодавчо-
го середовища, що регулює діяльність
кооперативів. Уже ухвалено новий закон,
затверджені наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства при-
мірні статути, розроблені правила внутрі-
шньогосподарської діяльності, методичні
рекомендації з бухгалтерського обліку.
Зараз ми працюємо над покращенням
ситуації з оподаткуванням кооперативів.

Другий напрям стосується грантової
підтримки. Ця програма діє вже протя-
гом року. На сьогодні нею підтримано 13
кооперативів. 

Допомога  «АгроІнвесту» спрямову-
ється на впровадження проектів підт-
римки розвитку діяльності сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів
у сфері післяврожайної обробки, збері-
гання та збуту продукції. В Україні вироб-
ляється дуже багато сільськогоспо-
дарської продукції, але що далі з нею
робити, малі сільгоспвиробники не
знають. Саме тому вони продають її з
поля за безцінь. 

Малі сільгоспвиробники не мають
можливостей відсортувати продукцію,
очистити її, розфасувати, зберегти для
того, аби отримати додану вартість, яка
часто перевищує первісну ціну у 2-3
рази. Поодинці організувати надання
відповідних послуг вони не можуть. Для
цього треба мати чимало коштів, облад-
нання, необхідні потужності. І саме тому
ми спрямовуємо малих сільгоспвироб-
ників на об’єднання в кооперативи. 

Наталя ІЛЬЇНА, експерт з питань
агрофінансування Проекту USAID
«АгроІнвест»:

- Якщо виникає потреба в кредитних
ресурсах, то кооперативам є сенс звер-
нути увагу на такі фінансові заклади, як
кредитні спілки. Вони охоче працюють з
дрібними сільгоспвиробниками, які, по
суті, складають основу членства коопе-
ративів.

Ми допомагаємо кредитним спілкам
розробляти кредитні продукти, які мак-
симально враховують особливості того
чи іншого виду виробництва. І один із
таких кредитних продуктів – це вирощу-
вання полуниці у відкритому ґрунті. Він
містить розрахунки, коли людині слід
брати кредит, які у нього мають бути
умови, щоб розпочати цей бізнес і, від-
повідно, яка сума коштів йому необхідна,
щоб чи то купити саджанці, чи встанови-
ти крапельне зрошення, чи придбати
необхідну техніку, підвести воду тощо.

Продукт розроблений з таким розра-
хунком, що, за бажання, сільгоспвироб-
ник може почати повертати основну
суму кредиту після того, як отримає пер-
ший врожай.

Цей кредитний продукт ми розроби-
ли з використанням досвіду кооперативу
«Лосятинське молочне джерело». Ми
дуже вдячні йому за співпрацю.

Але це лише один приклад. Кредитні
спілки продовжують цю роботу, і пропо-
зиції кредитних продуктів для малих і
середніх сільгоспвиробників постійно
розширюються. Тому рекомендуємо і
членам кооперативів, і іншим сільгосп-
виробникам звертатися до кредитних
спілок. Кредитні спілки, які серйозно
працюють у напрямі кредитування села,
а таких на сьогодні близько 60 по всій
Україні, можуть надати не лише кредит, а
й консультацію щодо того, на що краще
використати гроші, якій технології нада-
ти перевагу. На нашу думку, саме за
такою співпрацею двох гілок кооперації –
кредитної та сільськогосподарської
обслуговуючої – майбутнє. 

Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ,
Національний прес-клуб 

з аграрних та земельних питань
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Одна из главных задач, которую ста-
вит современность перед агропромыш-
ленным комплексом - обеспечение
человечества качественными продукта-
ми питания. Растения являются источ-
ником необходимых человеку питатель-
ных веществ и энергии. Качество пло-
дов зависит от технологии их выращи-
вания. Наш выбор сегодня отразится на
судьбе будущих поколений.

Плодородие почвы снижается с каж-
дым собранным урожаем, и этот
необратимый процесс нельзя пред-
отвратить  повышенными нормами
минеральных удобрений, средств
защиты растений, которые более чем
на 70% остаются не востребованными
растениями, загрязняют почву и  окру-
жающую среду. Мощное химическое
воздействие, что осуществляется из
года в год по отношению к земле,
можно сравнить с рукотворной ката-
строфой. Почти три десятилетия назад
в категорию запрещенных к использо-
ванию попали опасные универсальные
пестициды - ДДТ, метафос, но сотни
тысяч тонн этих «продуктов» оказались
на дне морей и океанов. Экологическая
угроза почти отступила, но современ-
ное интенсивное земледелие ведет к
серьезным негативным последствиям*.
Сегодня  земельные ресурсы рассмат-
ривают в обществе как источник полу-
чения прибыли. Несоблюдения сево-
оборотов, отсутствие органических
удобрений, чрезмерное применения
средств защиты растений и минераль-
ных удобрений отрицательно влияют на
почвенную микрофлору - живую среду,
что призвана давать урожай. Самое
опасное в этом процессе накопление в
продуктах растениеводства нитратов,
нитритов, остатков пестицидов, что
является причиной возникновения мно-
гих тяжелых заболеваний.

Перед учеными была поставлена
однозначная задача создания устойчи-
вого симбиоза микроорганизмов, спо-
собного обеспечивать как питание
растений, так и ограничение влияния
патогенной микрофлоры. Эту непро-
стую задачу решил в 1988 г. японский
ученый Теруо Хига, хотя впервые подоб-
ные исследования проводились совет-
скими учеными еще в 30-х годах ХХ
века. В процессе работы микробиолог
исследовал около 3000 видов основных,
обеспечивающих почвенную жизнедея-
тельность микроорганизмов и ему уда-
лось раскрыть неизвестную ранее суть
их взаимодействия. В результате Теруо
Хига отобрал 86 лидирующих регенера-
тивных штаммов, в совокупности выпол-
няющих весь спектр функций по пита-
нию растений, их защите от болезней и
оздоровления почвенной среды, полу-
чившее название ЭМ (эффективные
микроорганизмы).

Вместе с созданным Теруо Хига ЭМ-
препаратом появилась новая техноло-
гия и началась новая эра продуктивного
экологического земледелия. Это изоб-
ретение имело мировой резонанс.
Применение новой технологии стало
частью национальной политики многих
стран и таких высокоразвитых как США,
Франции, Германии, Великобритании и
др.. Положительные результаты - повы-
шение урожайности, качественные
характеристики продукции, сохранения
почвенной микрофлоры - лишь краткий
перечень преимуществ этой техноло-
гии. Страна, пережившая атомную бом-
бардировку, имеет самый высокий
показатель продолжительности жизни -
84 года, и по свидетельствам японских
врачей, в ближайшее десятилетие
средний возраст жителей Японии
достигнет 92 года, а через 25-30 лет
будет преодолена планка в 100 лет.
Интересен пример независимой Кубы.
После распада СССР прекратились

поставки средств защиты растений и
кубинцы были вынуждены найти аль-
тернативу ... Сейчас Куба является экс-
портером органической продукции, и, в
частности, в страны Западной Европы.

Природная экосистема находится в
состоянии подвижного равновесия и
характеризуется свойством саморегу-
лирования численности видов расте-
ний, животных, микроорганизмов, вхо-
дящих в ее состав.

Систематическое
применение в  систе-
мах защиты фосфо-
рорганических препа-
ратов, а впоследствии
препаратов пиретро-
идной группы имело
негативные послед-
ствия - уничтожение
естественных врагов -
вредителей сада,
вспышек численности
клещей-фитофагов,
что обусловило даль-
нейшее использова-
ние высокотоксичных
пестицидов. Этот
замкнутый круг можно
было разорвать толь-
ко появлением новых,
безопасных для окру-
жающей среды
средств защиты
растений. Их действие
направлено не на пол-
ное уничтожение вре-
дителей как вида, а
выборочное - прекра-
щение жизненного
цикла развития насе-
комого на стадии от
яйца до личинки, при
переходе личинки от
одного возраста в другой, овицидний
эффект - из отложенных яиц не отрож-
даются гусеницы, и стерилизующий
эффект - самки откладывают нежизне-
способные яйца. Препараты относятся
к малотоксичным, не оказывают нега-
тивного влияния на пчел, окружающую
среду и полезную энтомофауну. На
отечественном рынке их представляет
компания «Сингента». Вредные насе-
комые и клещи, как и любые живые
организмы могут поражаться болезня-
ми, возбудителями которых являются
бактерии, грибы, вирусы.
Разработаны учеными компании
новые препараты биологического про-
исхождения - относятся к новому
классу инсектицидов (натуралиты) с
уникальным механизмом действия.
Действующее вещество создано из
почвенного актиномицета
Saccharopolyspora spinosa. Спинозины
являются нейротоксинами, которые
блокируют передачу нервных импуль-
сов, вызывающих нарушение движе-
ния и питание насекомых, нервное
возбуждение, паралич и гибель.
Препарат имеет кишечно-контактный
характер действия, быстро всасывает-
ся в листья и имеет трансламинарную
активность. Его можно использовать в
системах органического земледелия.

Лидер по производству средств
защиты растений - компания «Байер»
активно внедряет принципиально
новые препараты уникального дей-
ствия. Один из них - акарицид

«Енвидор» - занимает достойное место
в системах защиты яблони во многих
хозяйствах. Енвидор не только способ-
ствует сохранению популяции хищни-
ков, но и имеет важное косвенное влия-
ние на формирование всей системы
защиты. Спиротетраматы влияют на
синтез липидов всех фаз развития
вредных клещей, связанных с активной
перестройкой морфологии и физиоло-
гии организма - то есть развитие яиц -

как в теле самки, так и после отклады-
вания, и подготовка к линьке. Таким
образом, единственной фазой вреди-
теля, которая остается неповрежден-
ной, являются взрослые самцы. Именно
этот факт влияет на активное продви-
жение одного из ключевых пунктов кон-
цепции интегрированной системы
защиты растений - хранение и под-
держка полезной акарифауны - хищных
клещей, популяция которых всегда
существует с популяцией вредителей и
способна активно участвовать в контро-
ле численности последних. Ведь хищ-
никам нужна «кормовая база», иначе
они погибнут из-за нехватки питания.
Именно такой базой становятся самцы
вредителей, которые не страдают от
обработки Енвидором. Поскольку
самцы клещей-фитофагов не требуют
активного питания, вреда они не нано-
сят, но сами являются резервом пита-
ния хищников.

Высокую эффективность в борьбе с
вредителями и болезнями имеют био-
логические инсектофунгициды -
Гаупсин и Трихофит, разработанные
компанией «Защита-Агро».
Отечественный препарат Гаупсин соз-
дан на штаммах бактерии Pseudomonas
aurefaciens, имеет уникальную дей-
ствие - пагубно влияет на вредителей
плодовых, зерновых, овощных и ягод-
ных культур, мобилизует физиологиче-
скую активность растений, защищает
их от засухи. Растение с помощью толь-
ко своей корневой системы не может

взять из почвы необходимые элементы
питания и влагу, хотя в почве они есть,
но может производить сахара.
Объединившись через клетки корневой
системы растения, растение и грибы
образуют грибо-корень, создается
симбиоз - для передачи питательных
веществ и воды. Такой природный
механизм заложен более чем в 90%
всех растений.  Как известно, площадь
поглощающей поверхности микоризу -
образующих грибов в сто раз превыша-
ет поглощающую поверхность корня
растения. Грибы получают от растений
продукты фотосинтеза для своего раз-
вития, а взамен отдают воду и превра-
щенные в доступную форму питатель-
ные вещества. Благодаря растительно-
му гормону - индолилуксусной кислоте,
которую продуцируют бактерии - расте-
ния получают дополнительное питание
из ранее недоступных образований
почвы. За счет этого корневое питание
растений усиливается в 15 раз.
Бактерии aurefaciens способны фикси-
ровать атмосферный азот, усиливая
накопление биологических азотных
удобрений.

Гаупсин применяется для защиты от
грибковых болезней садов, а именно:
монилиоз, курчавость, белая пятни-
стость, парша, мучнистая роса, плодо-
вые гнили, коккомикоз, также болезней
ягодников, виноградов, овощных, зер-
новых, бахчевых и декоративных куль-
тур. 

Инсектицидное действие Гаупсина
направлено на подавление секреции
пищеварительных ферментов путем
уничтожения микрофлоры кишечника
вредителя. Препарат успешно зареко-
мендовал себя в борьбе с такими вре-
дителями: в садах - тля, долгоносики,
букарка, казарка, плодожорка, вишне-
вая муха, бурый клещ, яблонная и пло-
довая моль, на ягодниках - смородино-
вый почечный клещ, смородиновая
моль, листовая галлица, тля, листо-
вертки , земляничный листоед, на зер-
новых - хлебный клоп, пшеничный
трипс, клоп-черепашка, подсолнечни-
ковый усач.

Биологический препарат Трихофит
производится на основе гриба
Trichoderma и водной суспензии бакте-
рии Pseudomonas. По своей природе
триходерма является грибом - антаго-
нистом. В борьбе за жизненное про-
странство он заселяет грибницы гри-
бов-паразитов, которые являются для
него питательной средой, размножа-
ется и активно продуцирует антибио-
тики, которые подавляют развитие
фитопатогенов. Уничтожая грибковые
заболевания в почве и растениях,
антибиотики блокируют развитие
опасных болезней почвы - фузариоза,
корневой гнили, аскохитоза, макро-
спориоза, фитофтороза. Трихофит
является идеальным биодеструктором
соломы. Благодаря высокой биологи-
ческой активности, бактерии препара-
та быстро осваивают и разлагают
органические соединения, принимают
участие в процессах аммонификации и
нитрификации, усиливают мобилиза-
цию фосфора и калия, обогащая почву
подвижными питательными вещества-
ми, которые становятся легкодоступ-
ными для растений.

На сегодняшний день уже получено
достаточно ценной информации, кото-
рая поможет практикам без потерь
перейти от традиционных технологий,
основанных на чрезмерно использова-
нии синтетических пестицидов.
Аграрии многих стран эффективно
используют природный механизм взаи-
модействия растений, производя про-
дукции высокого качества, спрос на
которую стремительно растет.

Николай Лановенко

СОВРЕМЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
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ЛИСТ ПРО ДОПОМОГУ!
Наши рэйдеры местные, в лице

Природоохранной прокуратуры, было подутихли,
а теперь снова начали на нас судебные атаки и
пытаются возбудить уголовные дела даже за дея-
тельность давно минувших лет, при жизни первого
главы СФГ. Сейчас в районном суде два судебных
иска от граждан, которым выдали акты на земле
СФГ и от прокурора, который по закону не имеет
права выступать истцом по хозяйственным делам.
Вот такие вот дела! Только на прошлой пятнице
слушал Шустер Лайф про избирательное законо-
дательство и телефонное право, и самих вот затя-
нуло это болото! Просто кошмар, а не страна!!!

Может Вы подскажите хороших журналистов,
которые бы нам оказали помощь в борьбе за наше
хозяйство?

С уважением, Виталий Гула
г. Кривой Рог

Добрий день!
Холоднокровно зберігайте спокій.
Методично та кваліфіковано здійснюйте судовий

захист використовуючи всі процесуальні можливості.
В цей же час потрібно висвітлювати широкій гро-

мадськості, вищим органам влади та світовій спільноті
злочинність дій чиновників в регіонах через всі можливі
засоби інформації.

Звертайтеся до всіх відомих газет з підготовленим
матеріалом. Це можуть бути Сільські Вісті, Вечірні вісті
та і взагалі будь які газети, інтернет видання, телебачен-
ня. Чим ширшого розповсюдження набуде Ваша інфор-
мація , тим більше шансів на її висвітлення. Конверти та
бумага поки дорого не коштують, а ефект можуть дати
колосальний. А інтернет розсилка взагалі безкоштовна.

Від АФЗУ готові надати шпальти нашої газети для
Вашого захисту, але через неповноцінне фінансування
забезпечити безкоштовно журналістом та додатковим
тиражем поки не маємо змоги.

Можемо провести переговори про висвітлення про-
блеми на ТВ - 24 каналі. Суми там космічні, але меньші
ніж на інших розкручених телеканалах.

Не дайте зруйнувати свій бізнес, своє майбутнє!
Разом ми зможемо досягти більшого!

З повагою, юрист АФЗУ В.Горбачов.

ПОРЯДОК РЕАГУВАНЬ 
НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
ПО ВІЛЬНИМ ДІЛЯНКАМ

Громадяни України мають
право, що надане їм Конституцією
України, звернутися до органів дер-
жавної влади, місцевого самовря-
дування, об'єднань громадян, під-
приємств, установ, організацій
незалежно від форм власності,
засобів масової інформації, посадо-
вих осіб відповідно до їх функціо-
нальних обов'язків із зауваженнями,
скаргами та пропозиціями, що сто-
суються їх статутної діяльності,
заявою або клопотанням щодо реа-
лізації своїх соціально-економічних,
політичних та особистих прав і
законних інтересів та скаргою про їх
порушення.

Під зверненнями громадян слід
розуміти викладені в письмовій або
усній формі пропозиції (зауважен-
ня), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення адресуються органам
державної влади і місцевого само-
врядування, підприємствам, устано-
вам, організаціям незалежно від
форм власності, об'єднанням грома-
дян або посадовим особам, до
повноважень яких належить вирі-
шення порушених у зверненнях
питань.

У зверненні має бути зазначено
прізвище, ім'я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладе-
но суть порушеного питання, заува-
ження, пропозиції, заяви чи скарги,

прохання чи вимоги. Письмове
звернення повинно бути підписано
заявником (заявниками) із зазна-
ченням дати. Звернення, оформле-
ні належним чином і подані у вста-
новленому порядку, підлягають
обов'язковому прийняттю та роз-
гляду.

Якщо питання, порушені в
одержаному органом державної
влади, або посадовими особами
зверненні, не входять до їх повно-
важень, воно в термін не більше
п'яти днів пересилається ними за
належністю відповідному органу
чи  посадовій особі, про що пові-
домляється громадянину, який
подав звернення. У разі якщо
звернення не містить даних,
необхідних для прийняття обґрун-
тованого рішення органом чи
посадовою особою, воно в той  же
термін повертається громадянину
з відповідними роз'ясненнями.

Письмове звернення без зазна-
чення місця проживання, не підпи-
сане автором (авторами), а також
таке, з якого неможливо встановити
авторство, визнається анонімним і
розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні
звернення одним і тим же органом
від одного і того ж громадянина з
одного і того ж питання, якщо
перше вирішено по суті, а також ті

звернення, терміни розгляду яких
передбачено статтею 17 цього
Закону, та звернення осіб, визнаних
судом недієздатними. Рішення про
припинення розгляду такого звер-
нення приймає керівник органу, про
що повідомляється особі, яка
подала звернення.

Орган державної влади, його
посадові особи, до повноважень
яких належить розгляд заяв (клопо-
тань), зобов’язані об’єктивно і вчас-
но розглядати їх, перевіряти викла-
дені в них факти, приймати рішення
відповідно до чинного законодав-
ства і забезпечувати їх виконання,
повідомляти громадян про наслідки
розгляду заяв (клопотань).

Звернення розглядаються і вирі-
шуються у термін не більше одного
місяця від дня їх надходження, а ті,
які не потребують додаткового вив-
чення, – невідкладно, але не пізніше
п'ятнадцяти днів від дня їх отриман-
ня. Якщо в місячний термін виріши-
ти порушені у зверненні питання
неможливо, керівник відповідного
органу, або його заступник встанов-
люють необхідний термін для його
розгляду, про що повідомляється
особі, яка подала звернення. При
цьому загальний термін вирішення
питань, порушених у зверненні, не
може перевищувати сорока п'яти
днів. 

ЯК ОТРИМАТИ ВИТЯГ З
ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ?
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

09.09.2009 № 1021 “Про затвердження порядків ведення
Поземельної книги і Книги записів про державну реєстра-
цію державних актів на право власності на земельну ділян-
ку та на право постійного користування земельною ділян-
кою, договорів оренди землі” із змінами і доповненнями,
відомості з Поземельної книги надаються територіальним
органом Держкомзему за місцем розташування земельної
ділянки у вигляді витягу з Поземельної книги – документа,
який свідчить про наявність запису у відповідному розділі
Поземельної книги чи про відсутність такого запису, або
інформаційної довідки за формами, встановленими
Держкомземом.

Право на отримання витягу з Поземельної книги мають
власник (користувач) земельної ділянки, суб’єкти права
земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх спад-
коємці, правонаступники або уповноважені ними особи.

Надання витягу з Поземельної книги здійснюється на
платних засадах.

Відповідно до пункту 12
Перехідних положень Земельного
Кодексу України (далі – Кодекс) до
розмежування земель державної
та комунальної власності повнова-
ження щодо розпорядження зем-
лями (крім земель, переданих у
приватну власність, та земель, на
яких розташовані державні, в тому
числі казенні, підприємства, госпо-
дарські товариства, у статутних
капіталах яких державі належать
частки (акції, паї), об'єкти незавер-
шеного будівництва та законсерво-
вані об'єкти, а також продаж
земельних ділянок, на яких розта-
шовані об'єкти, які підлягають при-
ватизації), в межах населених пунк-
тів здійснюють відповідні сільські,
селищні, міські ради, а за межами
населених пунктів - відповідні орга-
ни виконавчої влади.

Згідно з пунктом г статті 15

Кодексу до повноважень централь-
ного органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів у галузі
земельних відносин належить
ведення державного земельного
кадастру, в тому числі державної
реєстрації земельних ділянок.

Статтею 6 Закону України «Про
Державний земельний кадастр»
передбачено, що систему органів,
що здійснюють ведення Державного
земельного кадастру, становить
центральний орган виконавчої
влади з питань земельних ресурсів
та його територіальні органи.

Відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 9
вересня 2009 року № 1021 "Про
затвердження порядків ведення
Поземельної книги і Книги записів
про державну реєстрацію держав-
них актів на право власності на
земельну ділянку та на право

постійного користування земель-
ною ділянкою, договорів оренди
землі" (зі змінами), відомості з
Поземельної книги надаються
територіальним органом
Держземагентства України за міс-
цем розташування земельної
ділянки у вигляді витягу з
Поземельної книги – документа,
який свідчить про наявність запису
у відповідному розділі Поземельної
книги чи про відсутність такого
запису.

Витяг з Поземельної книги або
відмова у його наданні оформ-
люється письмово. Надання витягу
здійснюється на платних засадах.
Також слід зазначити, що норма-
тивно-правовими документами не
передбачено збір даних про вільні
земельні ділянки.

За інформацією
http://land.gov.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Приватно-орендний кооператив «ЗОРЯ»

Херсонської області Білозерського району (голова
кооперативу Моторний Дмитро Констянтинович)
реалізує племінних телят породи «Червона
Степова» (з документами), вагою від 100 кг по ціні
20 - 25 грн/кг.

Телефон для довідок: 
050 – 530-04-21, 05547 – 6-01-04

ОГОЛОШЕННЯ
Київське відділення

Українського державного
фонду підтримки фер-
мерських господарств
повідомляє про проведен-
ня конкурсу з питань
надання фінансової підт-
римки фермерським гос-
подарствам Київської
області на поворотній
основі відповідно до
Постанови КМУ №1502 від
25.08.2004р. із змінами.

Засідання комісії від-
будеться в період з 22 по
30 жовтня при наявності
заявок від фермерських
господарств.

До участі у конкурсі
допускаються фермерсь-
кі господарства, які
подали документи відпо-
відно вимог для участі у
конкурсі та зареєстровані
в установленому порядку.

Документи при-
ймаються за адресою:

м. Київ, вул.
В. Васильківська
(Червоноармійська),
буд.13, кімн.206.
Телефон для довідок 
(044) 235-27-08
Секретар комісії                           
О. О. Доній

УВАГА ПЕРЕДПЛАТА!

Офор ми ти пе ред пла ту мож на у
будь�я ко му пош то во му від ді лен ні Ук ра ї -
ни, а та кож на кор по ра тив но му сай ті під -
при ємс тва www.pre sa.ua.

"Вісник Фермер України", 

індекс 21591, 

сторінка 20  "Каталогу видань країни".

Вартість передплати газети становить: 

1 міс. % 8,79 грн.; 3 міс. % 26,37 грн.; 

6 міс. % 52,74 грн.; 

12 міс. % 105,48 грн.

ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 
НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 03.10.2013 РОКУ

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА МОЛОКО 
ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ

(станом на 01 жовтня 2013 року,враховуючи ПДВ)
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