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Ключовим словом у всіх його програмах стало слово "відродження". Цим сло�
вом назвав Іван Ярмолюк фермерське господарство, бо у відродженні рідної зем�
лі бачить сенс свого життя і як один із перших в Україні фермерів, і як голова Дніп�
ропетровської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників, голова
Ради директорів корпорації "Садвинпром Дніпропетровщини", і як народний обра�
нець, депутат обласної Ради.

ВІРНІСТЬ ПОКЛИКАННЮ

ГАЗОВА АТАКА НА ГАМАНЦІ

СПОЖИВАЧІВ... на ссттооррііннцціі  44 .

МОЛОЧНЕ ТВАРИННИЦТВО ІЗРАІЛЮ
120 тисяч дійних корів на 951 молочній фермі Ізраїлю забезпечують

потреби країни в молочній продукції. Середні надої становлять 12 000 л
від однієї корови. Про технологічні та економічні аспекти виробництво
молока в Ізраїлю розповідав д#р Алекс Маркович, ведучий спеціаліст по
тваринництву Міністерства сільського господарства Ізраїлю на семіна#
рі, що відбувся 18 квітня в м.Києві.  Про це докладніше в наступному но#
мері газети.
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ВІРНІСТЬ ПОКЛИКАННЮ
Садівництво � улюблена справа Івана Ярмолюка. Що�

разу навесні, коли зрощений ним сад вкривається ніжним
яблуневим цвітом, Іван Савович пригадує, як після школи
навчався в Ерастівському технікумі, де більшість практич�
них занять проводилися в саду, і свого наставника, дирек�
тора навчального закладу Василя Джміля, який прищепив
йому любов до садівництва і значною мірою вплинув на ви�
бір життєвого шляху, сказавши на прощання: "Синку, яким
би крутим не видалась твоя дорога, нехай вона пролягає
квітучим садом, бо нічого кращого у світі немає".

Коли яблуні цвітуть

Перший сад Ярмолюка бере свій початок із 1993 року.
Він був висаджений і зрощений за прийнятою на ті часи
традиційною технологією, коли дерева довго плекали,
перш ніж отримати від них врожай. Минуло майже 20 років,
і тепер у саду панують інтенсивні європейські технології. Їх

Іван Савович за#
позичив під час
своїх численних
закордонних поїз#
док, пов'язаних
саме з вивченням
передового досві#
ду садівництва.
Не вдаючись у де#
талі, він пояснює,
що дерева почи#
нають плодоноси#
ти вже з першого
року, а досягаєть#
ся такий швидкий
результат багать#
ма технологічни#
ми прийомами,
головним серед
котрих є правиль#
ний догляд за
кроною молодого
дерева # вона
формується та#
ким чином, щоб
кожна гілочка от#

римувала якомога більше сонячного світла й тепла. Дерев#
ця невеликі, тому на одному гектарі їх можна висадити до
двох тисяч і навіть більше. Головне при цьому # не захопи#
тися "валовими" врожаями, бо вже при зборі понад 30 тонн
яблук із гектара дерева поступово втрачають свою продук#
тивність.

За проектом, що нині втілюється в життя, сади фермер#
ського господарства "Відродження" найближчим часом
займуть площу понад 100 гектарів, а інтенсивна техноло#
гія, та ще й  на скупих дніпропетровських грунтах, вимагає
підземного поливу, тому під майбутнім садом закладено
десятки кілометрів труб за певною системою та з відповід#
ними регулюючими елементами.

Коли надходить час збирання врожаю, у Ярмолюка ви#
никають нові проблеми, передусім зі зберіганням фруктів
та логістикою. Без їх вирішення практично неможливо
ефективно збути вирощене. Спорудження потужного холо#
дильного комплексу з регульованим газовим середови#
щем # справа непроста й дорога, самотужки її підіймати
накладно, тому Іван Савович невпинно шукає компаньйо#
нів, згідних і здатних взяти участь у такому проекті. Він ві#
рить, що настане той день, коли яблука з українських фер#
мерських садів успішно конкуруватимуть з "іноземцями"
на ринках і полицях супермаркетів. Адже змогли українські
фермери потіснити, а згодом і витіснити сумнозвісні "ніж#
ки Буша", єгипетську картоплю, аргентинську залежану
яловичину, польські сири і навіть болгарські фрукти!

Фермерське господарство "Відродження", за словами
Івана Ярмолюка, не обмежується лише садівництвом, хоча
цей напрямок залишається домінуючим. У 2010#2011 ро#
ках воно утримувало перше місце серед фермерських гос#
подарств області з урожайності ранніх зернових культур. У
господарстві успішно розвивається ягідний напрямок (по#
луниці), овочівництво, не забувають і про тваринництво.
Коллектив у Ярмолюка кваліфікований, злагоджений, люди
люблять землю і вміють на ній працювати. Відтак і резуль#
тати добрі: минулого року зібрали пшениці в середньому
по 48 центнерів з гектара, кукурудзи # по 100 центнерів, рі#
паку # майже по 30 центнерів.

У "Відродженні" вміють не тільки працювати, а й опера#
тивно реагувати на будь#які несподіванки. Скажімо, мину#
лого року кліматичні умови склалися так, що на щедрий
врожай яблук розраховувати не доводилося, тому в госпо#
дарстві здійснили тактичний маневр, зосередившись на
овочівництві. Висіяли моркву # зібрали чудові коренепло#
ди. Це лише один приклад…

Нові горизонти   

Коли Івана Ярмолюка обрали головою обласної фер#
мерської асоціації та ще й депутатом обласної Ради, він
зрозумів, що віднині матиме набагато менше вільного ча#
су, хоч і раніше не нудьгував. Водночас відчув, що й можли#

вості для втілення своїх задумів щодо відродження рідної
Дніпропетровщини стали значно ширшими. "Тепер я оста#
точно переконався, # каже Іван Савович, # що влада хоче
підтримувати фермерів, але не завжди робить це вміло й
тактовно. Мабуть, за браком знань чи досвіду. Мені прикро
згадувати про те протистояння, що іноді розділяло нас, а
виникало через нерозуміння дій і намірів. Воно не дало пе#
реваг жодній стороні, а сільському господарству завдало
невиправної шкоди.

Дніпропетровська область # найбільша житниця нашої
держави, і на її велетенському лану має панувати госпо#
дарський лад і суспільна злагода. Адже, як кажуть, де лад #
там і клад. Сьогодні, коли в області пересів зернових сягає
30 %, навряд чи варто сперечатися, хто на землі господар.
На першому місці у кожного хлібороба повинен бути май#
бутній врожай, на нього повинні працювати всі # від ферме#
ра до губернатора. Бо без власного хліба Україна немож#
лива як суверенна держава.

Тепер, виконуючи депутатські обов'язки, я беру участь
практично в кожному організаційному заході обласної вла#
ди, тому можу стверджувати: нашою областю керують про#
фесіонали. Втім, Дніпропетровщині ніколи не бракувало
кадрів, натомість вона ділилася ними  і з Києвом, і з Мос#
квою. Але зараз не про це. Як голова обласної асоціації
фермерів, я в цілому задоволений тим рівнем взаєморозу#
міння й співпраці з владними структурами, який сформува#
ли мої попередники. Спасибі їм за це".

Безсумнівним здобутком обласної асоціації Іван Ярмо#
люк вважає проведення в області виїзних нарад#семінарів
із залученням провідних фахівців різних служб. Зазвичай
такі заходи проводяться в кращих фермерських госпо#
дарствах, допомагаючи краще оцінити здобутки й прора#
хунки господарників, а заодно створити необхідні переду#
мови для спільних дій, спрямованих на розвиток фермер#
ського руху. Така позиція отримує відчутний позитивний
резонанс, спонукаючи органи державної влади низової
ланки вивчати фермерські проблеми, допомагати в їх вирі#
шенні, активно взаємодіяти в соціальних програмах, разом
витягати села з того занепаду, якого вони зазнали за роки
незалежності держави. Зокрема, без участі і доброї волі
владних структур практично неможливо відродити сільську
споживчу кооперацію, а вона вкрай потрібна і селу, і місту.
Саме кооперація може допомогти вистояти в конкурентній
боротьбі вітчизняним сільськогосподарським виробникам,
а вони, в свою чергу, зміцнять економічний базис України.
Влада, чиновництво всіх рівнів повинні зрозуміти, що фер#
мерство і кооперація # це, власне, стовпи, на котрих три#
мається продовольча незалежність України, причому ба#
жано, щоб таке розуміння приходило не наприкінці каден#
ції, а відразу після виборів чи приз#
начення на посаду.

"Різниця між, скажімо, банкіром
і мною, # зауважує Іван Ярмолюк, #
досить велика: я можу укласти кре#
дитну угоду, а обраний мною банк
через певний час опиняється за
межами досяжності правового по#
ля нашої держави # у кращому ви#
падку вирине десь на Кіпрі. Я ж зі
своїми яблунями нікуди не подінуся
# приходь і отримуй від мене борги,
пені і що там ще…"

У будь#якому разі взаємодія з
органами влади фермерам необ#
хідна, і в Дніпропетровській облас#
ті, за словами Івана Савовича, вона
таки є. Ось лише кілька прикладів:
Асоціація підписала меморандум із
обласними профспілками про спів#
працю, а з обласною Радою # про
створення спільної громадської
платформи, що передбачає моні#
торинг, юридичний супровід та
правовий захист фермерської ді#
яльності під час створення ринку
землі. Успішна презентація цієї платформи означає, що
дніпропетровські фермери заявили про себе на весь го#
лос. Їх не просто помітили, а стали поважати фермерську
незгоду з наявними проектами законодавчих документів
про ринок землі.

Щодо позиції обласної асоціації фермерів, то Іван Саво#
вич наголосив, що вона повністю співпадає з позицією АФЗУ.
На його думку, якщо власники земельних паїв захочуть про#
дати свої частки, їх має викупити держава, і ніхто інший. Вже
потім держав може надавати землі в оренду на своїх умовах.
А сентенції можновладців щодо відсутності коштів на подібну
процедуру не повинні прийматися до уваги, адже під заставу
землі будь#який серйозний банк відкриє необмежений кре#
дит. А орендатори#землекористувачі будуть його обслугову#
вати й відшкодовувати. Це чи не єдиний шлях, що унеможлив#
лює захоплення землі олігархічними кланами, яким немає ді#
ла ані до українського села, ані до його мешканців.

"Риторика урядовців, # зауважив Іван Ярмолюк, #зміню#
ється, все частіше від них можна почути запевнення про ба#
жання створювати сприятливі умови для розвитку малого й
середнього бізнесу. Хочеться вірити, та й інакше як жити?

Ось у нашій області є райони, де в руках одного приватного
господаря зосереджено до 40 % орної землі. Зайве казати,
що саме він виробляє майже половину сільськогосподар#
ської продукції в районі. Іншу половину, за окремими винят#
ками, виробляє приватний сектор, особливо це стосується
продуктів тваринництва та овочівництва. Для будь#якого
урядовця повинна стати аксіомою думка про те, що без се#
ла, причому багатого, Україна не проживе. До того ж, хто
віддасть численні борги закордонним благодійникам, які
сплять і бачать українські чорноземи незаселеними?"

Однією з функцій держави на даному етапі розвитку Іван
Савович вважає створення ринків # адже існуючих мало, та й
хазяйнують на них не державні урядники, а напівкримінальні
чужоземці різного кольору й віросповідання. Фермери по#
винні мати гарантований збут своєї продукції, інакше для чо#
го її виробляти? Потрібні потужні переробні заводи, а забез#
печувати їх сировиною повинні великі й малі заготівельні ор#
ганізації з власним транспортом. Тут доречно згадати не#
давні ще роки, коли цими питаннями успішно займалася
"Укоопспілка". У західних фермерів до 90 відсотків фруктів
та овочів поступають на переробні підприємства, і тільки 10
% # на "свіжий" ринок. У нас # рівно навпаки, тобто лише 10
відсотків перероблюється. З рештою товару ми змушені
пхатися на ринок, конкурувати за місце, демпінгувати і вза#
галі працювати без сенсу, не кажучи вже про прибуток.

"Не хочу казати поганих слів про державу, адже ми всі є
її частинками, але пора вже забувати відому формулу "ма#
ємо, що маємо" та власноруч створювати краще життя. Ми
всі маємо вклонитися тим 30 % українців, які в нелегкі кри#
зові роки зуміли прогодувати себе, та ще й надлишки про#
дуктів власного виробництва продати в містах, що вже зне#
могали від дорогого імпорту. Те, що в Україні криза обій#
шлася без голодних бунтів # їх заслуга. Тож подякуймо се#
лянам! Навряд чи когось із фермерів нагородять або вста#
новлять його бюст на батьківщині, як це було за колишньої
влади, але подякувати варто, і є за що".

Підсумовуючи бесіду, Іван Ярмолюк висловив свою
оцінку роботи АФЗУ, підкресливши, що вона могла би бути
значно ефективнішою, якби керівництво мало можливість
створити в "головному штабі" високооплачувані робочі
місця для фахівців високої кваліфікації, здатних вирішува#
ти виникаючі у фермерів складні юридичні, правові та інші
питання на належному рівні. Іншими словами, у керівниц#
тва Асоціації повинні бути кошти, а надати їх повинні члени
Асоціації. Формула досвідченого господарника проста:
членом Асоціації може бути лише той, хто регулярно спла#
чує членські внески і передплачує друкований орган Асоці#
ації, тобто газету "Вісник Фермер України". Інакше на будь#
яку підтримку і навіть на співчуття не розраховуй!

Головною лінією політики АФЗУ повинна стати ідея
консолідації усіх фермерів навколо єдиної мети. Для цього
варто скористатися досвідом Дніпропетровської обласної
асоціації, зокрема, запровадити широкий обмін досвідом
шляхом проведення нарад#семінарів у кращих фермер#
ських господарствах, із залученням представників владних
та виконавчих структур. Крім того, винятково важливим
Іван Ярмолюк вважає інформування як фермерів, так і ши#
роких верств населення про діяльність АФЗУ, її обласних
асоціації та окремих фермерських господарств, у тому
числі на сторінках газети "Вісник Фермер України".

Від автора: Івана Ярмолюка з повним правом можна
вважати щасливою людиною: він виростив сад, займаєть�
ся улюбленою справою, має чудову родину � дружина з
петриківських майстринь живопису, донька зростає окра�
сою дому. А найбільше Іван Савович щасливий тим, що
здійснюється віковічна мрія кожного чоловіка �  пізнати се�
бе в синові: його Ярослав обрав батьківську стезю, зараз
він навчається в Агроуніверситеті. Нехай щастить вам, хлі�
бодари!

Володимир ЯРОШЕНКО

Не цурається Іван Савович і громадської роботи

Голова Дніпропетровської

Асоціації фермерів та приватних

землевласників, депутат облас�

ної ради Іван Ярмолюк
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ОСОБЛИВІСТЬ УКЛАДЕННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ

РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
Земля # основне національне багатство

України, а тому питання використання зем#
лі найбільш актуальні наразі. Так історично
склалося, що відносини у сфері обігу землі
це специфічні правовідносини, що динаміч#
но розвиваються та потребують особливої
охорони з боку держави. В Україні відноси#
ни у сфері землі  тільки починають розвива#
тися і  найбільш актуальними є питання
орендних відносин.

Питання оренди землі, форм та розмірів
оплати за оренду, її встановлення та зміни,
порядку укладення, зміни та припинення
договорів оренди тощо, на сьогоднішній
день регулюються чотирма основними до#
кументами: Конституцією України, Цивіль#
ним та Земельними кодексами, а також За#
коном України "Про оренду землі". 

У відповідності до Закону України "Про
оренду землі" договір оренди землі # це до#
говір, за яким орендодавець зобов'язаний
за плату передати орендареві земельну ді#
лянку у володіння і користування на певний
строк, а орендар зобов'язаний використо#
вувати земельну ділянку відповідно до умов
договору та вимог земельного законодавс#
тва.

Частиною 1 ст. 93 Земельного кодексу
України також визначено поняття договору
оренди "право оренди земельної ділянки" #
це засноване на договорі строкове платне
володіння і користування земельною ділян#
кою, необхідною орендареві для провад#
ження підприємницької та іншої діяльності.

Юридична практика наразі виділяє два
основних види договорів:  оренда земель#
ної ділянки і земельної частки (паю). Хоча ці
два види договорів дуже схожі між собою,
але предмет регулювання цих договорів все
ж різний.

Що стосується орендарів земельних ді#
лянок, то Закон України "Про оренду землі"
визначає обмежений суб'єктний склад лише
щодо оренди земельних ділянок сільсько#
господарського призначення. Орендарями
таких земельних ділянок можуть бути юри#
дичні особи, установчими документами
яких передбачено здійснення цього виду ді#
яльності, а також фізичні особи, які мають
необхідну кваліфікацію або досвід роботи у
сільському господарстві. Решта земельних
ділянок допускається до передачі в оренду
суб'єктами цивільних правовідносин.

Основні проблеми, що пов'язані з дого#
ворами оренди земельної частки, про що
свідчить судова практика, це проблема виз#
нанням вказаних договорів недійсними. Як
свідчить практика причиною визнання дого#
ворів недійсними є недотримання істотних
умов договору при його укладенні між сто#
ронами.

При укладенні договору оренди слідує
мати на увазі, що договір має бути обов'яз#
ково укладеним у письмовій формі. Поста#
новою Кабінету Міністрів України № 220 від
03 березня 2004 року затверджений Типо#
вий договір оренди земельної ділянки
(паю).

За бажанням, при укладенні такий дого#
вір може бути посвідчений нотаріально. У
цьому випадку державна реєстрація такого
договору оренди землі (паю) здійснюється
обов'язково. Адже це прямо передбачено у
статті 20 Закону "Про оренду землі". Варто
відзначити, що право оренди земельної ді#
лянки виникає в орендаря з дня державної
реєстрації цього права відповідно до зако#
ну, що регулює державну реєстрацію речо#
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У відповідності до ст. 15 Закону України
"Про оренду землі" істотними умовами до#
говору оренди є:

об'єкт оренди (місце розташування та роз#
мір земельної ділянки); 
строк дії договору оренди (визначається за
згодою сторін, але не може перевищувати
50 років); 

орендна плата із зазначенням її розміру, ін#
дексації, форм платежу, строків, порядку її
внесення і перегляду та відповідальності за
її несплату; 
умови використання та цільове призначен#
ня земельної ділянки, яка передається в
оренду;
умови збереження стану земельної ділянки; 
умови і строки передачі земельної ділянки
орендарю;
умови повернення земельної ділянки орен#
додавцеві; 
існуючі обмеження (обтяження) щодо вико#
ристання земельної ділянки; 
визначення сторони, яка несе ризик випад#
кового пошкодження або знищення об'єкта
оренди чи його частини; 
відповідальність сторін; та інші.

Відсутність у договорі оренди землі од#
нієї з істотних умов, передбачених зазначе#
ною вище статтею, є підставою для відмови
в державній реєстрації договору оренди, а
також для визнання договору недійсним
відповідно до закону. 

Так, до  Володарського районного суду
Київської області звернулась особа 1 до
особа 2  з позовом про визнання договору
оренди землі недійсним. В обґрунтування
своїх позовних вимог особа 1 вказав, що
договір оренди землі не містить обов'язко�
вих істотних умов необхідних для його чин�
ності.

Під час розгляду справи судом було
встановлено, що оспорюваний договір
оренди землі не містить відомостей про
точну площу земельної ділянки, її якісні ха�
рактеристики окремих категорій за їх скла�
дом та видами, не містить відомостей про
цільове призначення  землі, не вказано
умови збереження стану об'єкта оренди.

Оглянувши договір, оцінивши наявні у
справі докази, суд своїм рішенням від
25.12.2009 року прийшов до висновку про
задоволення позову та визнання договору
недійним.

Слід звернути увагу, що за згодою сто#
рін у договорі оренди землі можуть зазнача#
тися інші умови, зокрема якісний стан зе#
мельних угідь, порядок виконання зо#
бов'язань сторін, порядок страхування
об'єкта оренди, порядок відшкодування
витрат на здійснення заходів щодо охорони
і поліпшення об'єкта оренди, проведення
меліоративних робіт, а також обставини, що
можуть вплинути на зміну або припинення
дії договору оренди, тощо.

Натомість договір оренди є обов'язко#
вим для виконання його сторонами. Недот#
римання його умов тягне за собою відповід#
ні правові наслідки.

Так, до Бугуславського районного суду
Київської області звернулась особа 1 до
особа 2 � особа 23 з вимогою про визнання
договору оренди землі недійсним та зо�
бов'язання вчинити певні дії. В обґрунтуван�
ня своїх вимог позивач вказав, що відпові�
дач неправомірно уклав договір оренди
землі з іншими особами, та не звернув ува�
гу, що позивач має переважне право на ук�
ладення договору на новий строк.

В своєму рішенні від 14 червня 2011 ро�
ку суд вказав, що дійсно згідно до ст. 33 За�
кону України "Про оренду землі" після закін�
чення строку, на який було укладено договір
оренди землі, орендар, який належно вико�
нував обов'язки відповідно до умов догово�
ру, має за інших рівних умов переважне
право на поновлення договору.

При цьому слід зазначив, що норми ма�
теріального права не звільняють орендаря
від дотримання загальних вимог договору.
Крім того суд встановив, що згідно п. 8 до�
говору оренди землі сторони домовилися,
що після закінчення строку договору орен�
дар має переважне право поновлення на
новий строк і в цьому разі він повинен не
пізніше ніж за 20 днів до закінчення строку

договору повідомити письмово орендодав�
ця про намір продовжити дію договору. На�
томість означені дії позивачем не були ви�
конанні. 

В задоволенні позову було відмовлено.
Невід'ємною частиною договору оренди

землі є: план або схема земельної ділянки,
яка передається в оренду; кадастровий
план земельної ділянки з відображенням
обмежень (обтяжень) у її використанні та
встановлених земельних сервітутів; акт виз#
начення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості); акт приймання#передачі об'єк#
та оренди; проект відведення земельної ді#
лянки у разі його розроблення згідно із за#
коном.

Укладення договорів оренди земельної
ділянки та земельної частки паю суттєво
відрізняється за своє правовою природою,
оскільки у першому випадку предметом до#
говору виступає конкретно визначена зе#
мельна ділянка з межами на місцевості, то у
випадку оренди земельної частки все нав#
паки, бо предметом оренди виступає абс#
трактна земельна ділянка, що не виділена
на місцевості. Ця проблема виникла істо#
рично, бо при розпаюванні земель КСП його
члени отримали сертифікати, що підтвер#
джують право на земельну ділянку (пай).

На сьогоднішній день єдиним докумен#
том, що посвідчує право власності на зе#
мельну ділянку є відповідний державний
акт, а не сертифікат, що посвідчує лише
право на земельний пай. 

На практиці виникає інша ситуація, а са#
ме укладення договору оренди земельного
пая, котрим орендодавець володіє на під#
ставі сертифікату, а не державного акта.
Наразі така форма договору передбачена
чинними нормативно#правовими актами,
зокрема Указом Президента України "Про
гарантування захисту економічних інтересів
та поліпшення соціального забезпечення
селян#пенсіонерів, які мають право на зе#
мельну частку (пай)" №1353 від 15.12.1998 і
"Про невідкладні заходи щодо прискорення
реформування аграрного сектора економі#
ки" №1529 від 3.12.1999. Крім того, наказом
Держкомзема "Про затвердження форми
Типового договору оренди земельної час#
тки (паю)" №5 від 17.01.2000 була затвер#
джена типова форма відповідного догово#
ру. Оскільки відповідні нормативно#правові
акти діють на сьогоднішній момент, тому во#
ни обов'язкові до застосування. Укладення
такого роду договорів є законним а вказані
договору можуть бути розірвані лише у су#
довому порядку.

Згідно зі ст. ст. 18, 20 Закону України
"Про оренду землі" договір оренди землі
набирає чинності після його державної ре#

єстрації. Укладений договір оренди землі
підлягає державній реєстрації. Право орен#
ди земельної ділянки виникає з дня держав#
ної реєстрації цього права відповідно до за#
кону, що регулює державну реєстрацію ре#
чових прав на нерухоме майно та їх обтя#
жень.

В Законі України " Про державну реєс#
трацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень" визначено, що державна реєс#
трація речових прав на нерухоме майно #
офіційне визнання і підтвердження держа#
вою фактів виникнення, переходу або при#
пинення прав на нерухоме майно, обтяжен#
ня таких прав шляхом внесення відповідно#
го запису до Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно. 

Статтею 210 Цивільного кодексу України
встановлено, що правочин підлягає дер#
жавній реєстрації лише у випадках, вста#
новлених законом. Такий правочин є вчине#
ним з моменту його державної реєстрації.

Відповідно до статті 125 Земельного ко#
дексу України право оренди земельної ді#
лянки виникає з моменту державної реєс#
трації цього права.

Таким чином, якщо договір оренди зем#
лі не зареєстрований у встановленому зако#
нодавством порядку, то він вважається та#
ким, що не набрав чинності. Тобто у такому
випадку у сторін договору жодних цивільних
прав і обов'язків не виникає.

Державна реєстрація договорів оренди
проводиться виконавчим комітетом сіль#
ської, селищної та міської ради, Київською
та Севастопольською міськими державни#
ми адміністраціями за місцем розташуван#
ня земельної ділянки.

Порядок і виключний перелік необхідних
документів для здійснення державної реєс#
трації договорів оренди закріплено в поста#
нові Кабінету міністрів України "Про затвер#
дження Порядку реєстрації договорів орен#
ди земельної частки (паю)" від 24 січня 2000
р. N 119.

Слідує відмітити, що при укладенні між
підприємствами і громадянами договорів
оренди земельних часток (паїв), що володі#
ють вказаними частками на підставі серти#
фікатів на право на земельну частку (пай)
застосовується типова форма договору.

У випадку якщо вказана земельна ділян#
ка виділяється в натурі, то зобов'язання
сторін з цього договору припиняються. При
цьому слід врахувати, що орендатор має
першочергове право на укладення догово#
рів оренди земельної ділянки з власником
такої ділянки. Таким чином, доцільніше ук#
ладати договори оренди з використанням
саме державних актів на землю, а не серти#
фікатів на право на земельну ділянку.

* юридична консультація,
* договірне право,
* реєстрація підприємств,
* ведення справ у суді,
* юридичне обслуговування.

т. + 380 44 528 30 94, + 380 44 528 30 54

www.puhaipartnery.com.ua

Юридична компанія 

"Олексій Пуха і Партнери"
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ЦЕНОВЫЕ РИСКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И

КАК ВОЗМОЖНО СТРАХОВАТЬ ЦЕНЫ 

С ПОМОЩЬЮ АГРАРНЫХ ФЬЮЧЕРСНЫХ БИРЖ?
Финансовая деятельность сельскохо#

зяйственных предприятий зависит от многих
факторов: уровня урожайности и валовых
затрат, климатических условий, политическо#
го регулирования рынка и т.д.  

Но ни один аграрий  не поставит под сом#
нение то утверждение, что цена является
ключевым элементом, определяющим рента#
бельность его хозяйственной деятельности.
Можно вырастить урожай, соблюдая все аг#
ротехнические нормы, можно даже застрахо#
ваться от неблагоприятных погодных усло#
вий, но если в конечном результате цены на
произведенную продукцию не позволяют да#
же окупить затраты на ее производство, это
одним махом сводит на "нет" весь труд и пот#
раченые усилия  за год.

Простой пример ценового риска. В 2011
году аграрий собрал урожай подсолнечни#
ка, средняя цена в октябре 2800 грн за тон#
ну. Что делать дальше # то ли продавать сей#
час, то ли хранить, оплачивая стоимость
хранения и ожидая роста цены?  В результа#
те цены поднялись и достигли в апреле 2012
года, до 4150 грн. за тонну. Те, кто продал
урожай в этот период, получили высокую
прибыль и оправдали цену хранения своего
урожая. Разница между ценой в октябре и в
мае составила 1350 грн. Но кто знал, что це#
на поднимется на столько и что надо прода#
вать именно в этот период, а не позже и не
раньше.  

Так как, если помните 3#мя годами ранее,
в октябре 2008 года цена на подсолнечник
была 1900 грн. По аналогии с 2011#12 марке#
тинговым годом следовало бы его хранить
опять таки до сезонного пика в мае # июне. И
вот аграрий тратиться на хранение своего
урожая, а цена в этот период, после продол#
жительного падения, поднялась лишь до 2000
грн. Разница между октябрем и маем теперь
составила 100 грн. Стоило ли хранить, или
намного выгодней было бы продать в октябре
и сразу получить деньги?  И это без учета
инфляции. 

Колебание цен на сельскохозяйственную
продукцию обуславливает нестабильность
доходов для агропромышленника, что и явля#
ется  ценовым  риском в сельском хозяйстве.

Для того, чтобы застраховаться от по#
добных ситуаций, знать какую культуру бу#
дет выгодно сеять, а какую нет, планировать
рентабельность своего хозяйства на год
вперед, и знать, что оно точно не будет рабо#
тать в убыток, и существуют определенные
инструменты управления ценовым риском в
сельском хозяйстве, которые будут освеще#
ны ниже.

Значимость ценового риска также воз#
ростает в контексте либерализации мировой
экономики и мировой торговли, снижения го#
сударственной ценовой поддержки в рамках
ВТО. Теперь национальные рынки стран, на#
ходящихся в разных уголках мира связаны
между собой, как никогда прежде. Многие ли
производители рапса в Украине задумывают#
ся над влиянием урожая рапса в Германии на
их доход, или производители подсолнечника
над влиянием климатических условий в Ар#
гентине (одного из крупнейших производите#
лей подсолнечника в мире) на рентабель#
ность их хозяйств.

Ценовая волатильность стала таким же
привычным явлением на рынках аграрной
продукции как, скажем к примеру, и на фи#
нансовых. И с этим необходимо считаться.

Существующие методы 

управления рисками

В США и Евросоюзе всегда существова#
ли механизмы поддержки сельхозпроизво#
дителей. До 1990#х годов Европейский союз
определял  ценовую поддержку для своих
агропромышленников на том уровня, на ко#
тором считал нужным. Фермерам не о чем
было волноваться: интервенционная цена
(минимальная закупочная цена гарантируе#
мая ЕС) была значительно выше мировой.
Это позволяло чувствовать себя уверенным
в завтрашнем дне для всех сельхозтовароп#
роизводителей. Но в то же время это созда#
вало огромные диспропорции в экономике,

и дотации ложились тяжелым грузом на ев#
ропейский бюджет.

Все понимали, что дальше так продол#
жаться не может. ЕС применила либерализа#
ционные методы в аграрном секторе  в рам#
ках ВТО. Была реформирована "Общая аг#
рарная политика" (соглашения, регулирую#
щие европейский аграрный рынок). Мини#
мальные закупочные цены были значительно
понижены (до 101,31 евро за тонну зерно#
вых). Это повлекло за собой сильную корре#
ляцию европейского рынка зерновых с миро#
вым рынком. Таким образом, цена продажи
на зерно в странах ЕС напрямую зависела от
мировой конъюнктуры рынка, идентичная си#
туацию наблюдаем и в Украине. Необходимы
были инструменты, позволяющие страховать
доходы фермеров.   Так была запущена фью#
черсная торговля на рапс в 1994г. и позже на
пшеницу и кукурузу на МАТИФ (French futures
exchange).  В США, к примеру, первый фью#
черсный контракт был заключен еще в 1886
году на Чикагской товарной бирже (СВОТ).
Сейчас там заключаются фьючерсы на пше#
ницу, кукурузу, сою, рис, овес, соевый шрот,
соевое масло. 

Инструменты управления риском, кото#
рые считались раньше прерогативой финан#
сового сектора начали активно использовать#
ся в сельском хозяйстве. Речь идет о фьючер#
сах, опционах на фьючерсы, свопы.

Роль фьючерсного рынка

Фьючерсные рынки, пережив по времени
и эффективности все остальные механизмы
регулирования ценообразования на аграр#
ном рынке, играют главную роль в современ#
ной системе управления риском. 

В Европе, лидирующие позиции в торгов#
ле товарными деривативами занимает па#
рижская биржа MATIF, которая входит в груп#
пу Nyse Liffe. На этой бирже торгуются  такие
виды контрактов на сельхозпродукцию, как
рапс, кукуруза, мукомольную пшеницу, пиво#
варенный ячмень, рапсовое масло. 

Преимущества фьючерсного рынка пе#
ред физическим заключаются в следующем:
все контракты на рынке стандартизированы
и соответствуют установленным заранее
срокам поставки. К примеру, объем кон#
тракта на мукомольную пшеницу на бирже
MATIF составляет 50 тонн. Показатели ка#
чества должны быть следующими (удель#
ный вес # 76 кг/л, влажность # 15% , повреж#
денные зерна # 4%, проросшие зерна # 2% ,
процент примесей # 2%). Место доставки
пшеницы # порт Руан (Франция). Дата пос#
тавки или срок, когда покупатель получает
товар, а продавец оплату, также определе#
ны заранее.

Такая стандартизация гарантирует высо#
кую ликвидность рынка, то есть легко нахо#
дяться продавцы и покупатели на одинако#
вые контракты, оговаривается только цена.

Заключая фьючерсный контракт, прода#
вец обязуется поставить продукцию на опре#
деленную дату поставки, а покупатель обязу#
ется принять поставку и заплатить по зара#
нее оговоренной цене. На самом деле, очень
малое число контрактов реально "доходят"
до поставки. В основном, контракты закры#
ваются до срока исполнения поставки обрат#
ной операцией (если была осуществлена
продажа фьючерса, то затем необходимо ку#
пить такое же количество контрактов). 

Так как доступ к фьючерсным котировкам
очень прост, этим обеспечивается прозрач#
ность рынка. Риск, связанный с невыполнени#
ем обязательств сторонами полностью отсутс#
твует, гарантом выполнения контрактов высту#
пает клиринговая палата фьючерсного рынка,
которая обязывает участников торгов вносить
гарантийные и маржевые взносы, и тем самым
страхует обязательства каждой из сторон.

Главная задача, для которой была созда#
на фьючерсная торговля, позволить участни#
кам рынка (сельхозпроизводителям, перера#
батывающим предприятиям, трейдерам)
страховать цены.   Каким образом это проис#
ходит? Давайте узнает на конкретном приме#
ре французского хозяйства, находящегося в
центре Франции.  

В апреле 2012 года, фермер, прокон#
сультировавшийся по ценовыми тенденци#
ям на будущий урожай, считает, что актуаль#
ная цена на пшеницу, которую он уберет че#
рез несколько месяцев, обеспечит рента#
бельность его хозяйству. Цена, котируемая
на фьючерсном рынке,  205 евро/т с достав#
кой в порт Руан в ноябре 2012г. Цена у фер#
мера с места тогда будет 190 евро/тонна
(базис #15 евро/т). Таким образом, он при#
нимает решение  зафиксировать текущую
цену на пшеницу. 

Базис # это разница между ценой налич#
ного рынка и фьючерсной ценой, как правило,
в нем отображается стоимость хранения про#
дукции, стоимость транспортировки до места
указанного в контракте, разница в качестве
между наявной продукцией и характеристи#
ками по фьючерсному контракту. В данном
случае, базис составлят #15 евро за тонну.  

И вот фермер продает фьючерсный кон#
тракт, беря на себя обязательства продать
пшеницу по этой цене с доставкой в порт
Руан. Этот контракт действителен до 10 но#
ября 2012г. Цена продажи известна, а, сле#
довательно, и рентабельность хозяйства
застрахована за много месяцев до сбора
урожая. Если в уборку цены упали и теперь
пшеница стоит 155 евро/т, то фермер про#
даст свой урожай региональному покупате#
лю по этой низкой цене. Но купив ноябрь#
ский фьючерс пшеницы по цене 155 евро/т,
фермер ликвидирует свои обязательства
продавца и получает финансовую разницу
(+50 евро/т) между ценой продажи и ценой
покупки. В результате, не смотря на пони#
жение цены, он все равно получает свои 190
евро за тонну пшеницы.

Что происходит в обратном направлении
рынка, когда цена повысилась вместо того,
чтобы снизиться?

При повышение рынка до 230 евро/тон#
на, цена продажи на наличном рынке в цен#

тральном регионе Франции будет составлять
215 евро/тонна за учетом базиса. Операции
на фьючерсном рынке приведут к потерям 25
евро/тонну. Но учитывая повешения цены,
общая конечная цена составит 190 евро/т.,
уровень которой был застрахован с помощью
фьючерсного рынка 5 месяцев назад.  С по#
мощью операции хеджирования (страхова#
ния) фермер гарантировал цену продажи
пшеницы по фиксированной цене, известной
ему до уборки урожая. Страхуя цены прода#
жи, # гарантируется финансовая деятель#
ность фермерского хозяйства и обеспечива#
ется стабильность ее развития.

В Украине не существует пока еще выше#
упомянутых инструментов страхования цен.
Но работа в этом направлении проводиться
очень активная, как со стороны участников
рынка Украины, так и со стороны правительс#
тва и представителей мировых известных
бирж (СМЕ Груп и NYSE Liffe). Последние ор#
ганизовывают конференции ознакомитель#
ного характера, чтобы повысить интерес как
можно большего количества операторов
рынка к данному механизму страхования цен.
17 и 20 апреля в Киеве будут проведены такие
семинары, благодаря которым участники
смогут понять  принципы работы фьючерсной
торговли и узнать о перспективах открытия
фьючерсной биржи в Украине. 

О консалтинговой компании ОDA 

Для того чтобы ответить на ключевой

вопрос для фермера: "Когда продавать

свою продукцию, чтобы не прогадать? Как

использовать инструменты страхования

ценового риска? Где и как использовать

рыночную информацию", и была создана

консалтинговая компания ODA (Offre&De�

mande Agricole) на данный момент лидер в

Европе на рынке  консалтинговых услуг в

управлении ценовыми рисками. 

Компанія "ОДА Україна" � це: 15 аналітиків ринку у Європі,

Представництва у Франції, Англії, Польщі та Україні,

Плануються відкриття філій у Румунії, Угорщіні, Росії, Німеченні. 

Контактна інформація в Україні:
м. Одеса, вул. Нежінська 28, оф.4
Тел. +38 (048) 232 98 59,  +38 (067) 7172290
e#mail : oda#ukraine@oda#agri.com

Отримуйте щоденно безкоштовний аналіз аграрних ринків
"ODA�Інфо" , зареєструвавшись на сайті компанії

www.odaukraine.com.ua.

Таблица 1  "Пример хеджирования в случае понижения цен"

Таблица 2  "Пример хеджирования в случае повышения цен"
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУМАТА КАЛИЯ

"АГРОГУМАТ" В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Гумат калия АгроГумат получают из
природного органического сырья # сап#
ропеля, дополнительно обогащенного
макро и микроэлементами. АгроГумат
представляет собой смесь гумусных
кислот : гуминовых, ульминовых, фуль#
вовых кислот.

Изучаемый препарат гумат калия "Аг#
роГумат" в 2010 # 2011 г. применялся  в
различных хозяйствах Днепропетров#
ской области. Препаратом АгроГумат
были обработаны: семена (перед посе#
вом), а также внекорневым опрыскива#
нием посевов зерновых культур  в пери#
од вегетации на общей площади 1200 га
(площади отдельных опытов составляли
от 10  до 60 га). Все зерновые культуры
возделывались по принятой в хозяйс#
твах агротехнике. 

Схема применения препарата Агро#
Гумат для зерновых культур выглядела
следующим образом: перед посевом

семена обрабатывали протравителем
совместно АгроГуматом, из расчета из
расчета 200 мл препарата на 10#15 лит#
ров воды. Продолжительность замачи#
вания семян # 12 часов. Далее обеспе#
чивалась двукратная листовая обработ#
ка: 1#й раз # в стадию кущения (влияет
на плотность стеблестоя); 2#й раз # в
стадию # выхода в трубку (влияет на
число зерен в колосе), из расчета  0,4 л
препарата на 200 л воды на 1 га.

Как показали урожайные данные
(таблица 1), урожай зерна во всех хо#
зяйствах при использовании АгроГума#
та был выше, чем на контрольных пло#
щадях (без АгроГумата). Прибавка уро#
жая при применении АгроГумата соста#
вила от 3,9, ц/га до 4,6 ц/га, что позво#
лило хозяйствам получить дополни#
тельную прибыль в размере от 585 до
690 грн с одного гектара обработанной
площади.

Применение АгроГумата при обра#
ботке семенного материала и последу#
ющими в течение вегетации обработка#
ми совместно  с карбамидом в количес#
тве 5#8 кг/га, обеспечило более высо#
кие прибавки урожая от 7,6#10,9ц/га,
что позволило хозяйствам иметь допол#
нительную прибыль от 1140 до 1635 грн.

ВЛИЯНИЯ ГУМАТА КАЛИЯ "АГРО�

ГУМАТ" НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

Известно, что оценкой качества зер#
на пшеницы является содержание в ней
клейковины, что в свою очередь опре#
деляет стоимость зерна: чем выше эта
величина, там выше и стоимость зерна.
Результаты проведенных испытаний в
производственных опытах показали,
что при внесении АгроГумата на всех
полях  содержание клейковины в зерне
было на 1 # 4% выше, чем на площадях,
где не применялся данный препарат. 

Одноразовая подкормка в течении
вегетации препаратом АгроГумат ока#
зала незначительное повышение клей#
ковины на уровне 0,5#1,0% , в полевом
испытании с озимой пшеницей (Днеп#
ропетровская  область, 2011 г.) приме#
нение АгроГумата при двукратном оп#
рыскивание повысило содержание
клейковины с 21,3% до 22,9 # 25,8% . 

ВЫВОДЫ:

# В результате полевых испытаний с
зерновыми культурами выявлен пози#

тивный эффект от использования Агро#
Гумата как при обработке семян перед
посевом, так и при внекорневой обра#
ботке растений в период вегетации. 

# Прибавка урожая зерна от приме#
нения АгроГумата составляла в произ#
водственных опытах от 3,9 до 4,6 ц/га.,
а при совмещении АгроГумата с карба#
мидом урожайность увеличилась на 7,6
#10,9 ц/га.

# Применение АгроГумата повышало
содержание клейковины в зерне от 22,9
до 25,8%

# Стоимость дополнительного уро#
жая от применения АгроГумата состав#
ляла от 585 до 1635 грн./га. 

# Стоимость препарата АгроГумата
составляет 28 грн/га.  Вследствие того,
что АгроГумат используется одновре#
менно с обработкой агрохимикатами се#
мян и посевов зерновых в период веге#
тации, то затраты на применение данно#
го препарата незначительны по сравне#
нию со стоимостью дополнительного
урожая от обработки зерновых культур
гуматом калия "АгроГумат". 

Высоких Вам урожаев! 

Консультант ООО " Альянс "Эко"

Пучкова Ирина 

(067)1030593 ; (050)7081557;

(056) 4644173. 

Наш сайт : www.agrogumat.ua

Руководитель исследований: директор "Альянс " Эко" Вулич Д.

Исполнители: гл. агроном ФХ "Агропромхим" Корниенко Б.И.; агроном

ООО "Альянс " Эко" Бондаренко О.И.

Шановні передплатники!
Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань

"Преса" та редакція газети "Вісник Фермер України" (підписний індекс

21591) сповіщають Вас про те, що з 10 квітня розпочалася передплата на

українські та зарубіжні періодичні видання на ІІ півріччя 2012 року.

Оформити передплату можна за "Каталогом видань України" (інфор#
мація про газету "Вісник Фермер України" знаходиться на сторінці 18) у
будь#якому поштовому відділенні України, а також скориставшись послу#
гою "Передплата ON�LINE" на корпоративному сайті підприємства
www.presa.ua. Віднині розраховуватися за передплачені видання можна
за допомогою платіжних карток Visa та MasterCard. Розрахунок можна
також здійснити через систему Webmoney або оплативши в банку сфор#
мований на сайті рахунок.

Об'єднання фермерів  можуть скористатися послугою редакційної пе#
редплати. Для цього необхідно здійснити замовлення в редакції, надати
адреси доставки видання та сплатити виставлений рахунок в безготівко#
вій формі.

Адреса та телефон для передплати через редакцію:

01042, м.Київ, вул. Патріса Лумумби, 21, оф. 421, 
редакція газети "Вісник Фермер України". 

Тел.: 044�501�78�23, 501�78�24. 

E�mail: farmexpo@ukr.net
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ГАЗОВА АТАКА НА ГАМАНЦІ

СПОЖИВАЧІВ...
Сьогодні в нашій країні практично немає людей, які не цікавляться так званим газовим питанням. Адже блакит�

не паливо традиційно відігравало ключову роль не тільки в економіці України, а й у добробуті її громадян. Тепер газ

став чи не найважливішою складовою державної політики, правила котрої керівникам держави намагаються

нав'язувати із�за кордонів. Зрештою, за прорахунки політиків і некваліфіковані (а іноді й зловмисні) дії виконавців

на місцях платить народ, і він має право знати правду, в тому числі й про газ.

Тепло рідної оселі
В Україні газифіковано понад тисячу міст

і селищ міського типу та понад 25 тис. сіл.
Газ (включаючи скраплений) отримують
близько 13,5 млн приватних споживачів.
Наскільки складна система газопостачання,
можна судити з такого: якщо протяжність
магістральних газопроводів в однонитково#
му виконанні становить 39,8 тис. км, то газо#
розподільних мереж (тиском нижче 12 ат#
мосфер) в країні понад 367,4 тис. км. Необ#
хідний режим газопостачання в системі за#
безпечують понад 63 тис. газорозподільних
пунктів.    

На початок 2008 року в Україні було гази#
фіковано 12,8 млн квартир, споживання газу
цим сектором становило в 2009 році близько
16,8 млрд кубічних метрів.

Якщо вірити заявам уряду, приблизно
такі ж обсяги блакитного палива були вико#
ристані населенням і в 2010 і в 2011 роках,
що свідчить про помітне скорочення спожи#
вання газу цим сектором порівняно з сере#
диною 90#х років минулого століття. Нагада#
ємо, що 1996 року 9,6 млн газифікованих
квартир використовували 21,5 млрд кубо#
метрів газу з урахування технологічних
втрат.

Все було б чудово, якби облік спожитого
палива був достовірним. Справді: населен#
ню в 2009 році було відпущено 16,8 млрд ку#
бометрів газу, тобто вітчизняного продукту
для цієї категорії споживачів повністю виста#
чило б, але до цієї кількості додаються ті 9,3
млрд. кубометрів газу, котрі йдуть на так
звані комунально#побутові потреби. Останні
ніде чітко не обмежені, тому зрозуміти,
скільки насправді газу йде на підприємства
теплокомуненерго (ТКЕ) з метою забезпе#
чення населення теплом і гарячою водою,
практично неможливо. Виступаючи недавно
на одному з українських телеканалів, 

міністр енергетики та вугільної промис#
ловості Юрій Бойко зазначив: "Газу власного
видобутку вистачає для населення, це кон#
форки, бойлери, які люди поставили у своїх
квартирах. Теплокомуненерго, це централі#
зоване опалення, це 8 млрд куб. м газу на
рік, вони споживають газ імпортний".

З думою про народ
Як змусити споживача газу дбати про йо#

го ощадливе використання? Думка фахівців
із цього питання майже одностайна: потріб#
не широкомасштабне введення газових лі#
чильників. На початку 2008 року вони були
встановлені більш ніж у 55% побутових спо#
живачів газу, при цьому в квартирах, де газ
використовується для опалення, ця частка
перевищувала 85%.

Найрадикальніше налаштовані рефор#
матори наполягають на негайному осна#
щенні

всіх газифікованих квартир та приватних
будинків лічильниками при значному підви#
щенні цін на газ для населення, котрі в Укра#
їні зараз в 4#8 разів нижчі, ніж у Європі.

Передбачається, що тоді споживачі бу#
дуть самі дбати про економію і не витрача#
ти газ даремно. За деякими оцінками, за
рахунок подібних заходів можна буде ско#
ротити споживання газу домогосподарс#

твами на 30 %, тобто до близько 12 млрд.
кубометрів на рік. 

На думку ж самих споживачів, існує ін#
ший, більш швидкий і ефективний спосіб
скорочення обсягів споживання газу насе#
ленням. А саме, виправлення штучно наду#
тих протягом 1990#х років норм, за якими
наші громадяни змушені платити за газ.
Спробуємо проаналізувати й цю точку зору.

За даними Держкомстату СРСР, Україна
в середині 70#х років минулого століття спо#
живала на власні комунальні потреби близь#
ко 7 млрд куб. м газу. Цього було достатньо,
щоб утримувати в теплі весь житловий фонд.
За останні роки радянської влади і частково
за роки незалежності кількість коммунально#
го житлового фонду зросла приблизно на
чверть. Відповідно, на комунальні потреби
українців сьогодні має йти близько 9,5#10
млрд. кубометрів газу на рік.. Чому тоді спо#
живання газу вітчизняним комуненерго
зросло більш ніж утричі? Відповідь дуже
проста # за рахунок штучного роздування
владою "норм споживання".

Так, постановою Кабінету Міністрів від
15.04.92 року № 193 тарифи на теплопоста#
чання житлової площі квартир були пошире#
ні на їх загальну площу. Тобто людей змуси#
ли платити на 20#30 % більше. Таким чином,
не збудувавши жодної котельні, не проклав#
ши жодного метра труби, не витративши
жодного зайвого куба газу, теплоенергетики
збільшили свої доходи на 20#30%.

Через 4 роки, в період прем'єрства Пав#
ла Лазаренка, уряд своєю постановою від
8.06.1996 року № 619 підняв нормативи спо#
живання газу відразу на 63 %. У результаті
одна людина стала сплачувати вже за 9,8
куб. метрів газу (до здобуття Україною неза#
лежності норма становила  5,5 кубометрів на
сім'ю з 5#ти осіб). Завдяки цій так званій ре#
формі, "Єдині енергетичні системи України"
Тимошенко заробили тоді на простих грома#
дянах мільярди доларів. Але оскільки ціна на
газ тоді ще залишалася низькою, а свідо#
мість населення була ще нижчою, народ не
відразу збагнув, як спритно його ошукали.
Дехто й досі не розуміє майсштабів того гра#
бунку. Та й не було часу для аналізу: змінив#
ши Лазаренка на посту прем'єр#міністра,
Валерій Пустовойтенко підписав постанову
уряду, згідно з якою в разі відсутності гаря#
чої води споживач повинен платити додатко#
ві гроші за газ, так ніби він користується "вір#
туальною" колонкою і спалює ще додатково
18,3 куб. м на людину щомісяця. Народ і це
витерпів…

Хто і за що платитиме
Якщо вірити заявам офіційних осіб "Наф#

тогазу України", пріоритетом його програми
є забезпечення обліку газу в квартирах, де
газ використовується для опалення.

В житловому фонді цієї категорії спожи#
вачів встановлено близько 6,92 млн лічиль#
ників газу, або 97,9% від їх загальної кількос#
ті. Це дає можливість обраховувати близько
86% від загального обсягу споживання при#
родного газу населенням.

Але показовим у діяльності НАКу щодо
реалізації його програми стало те, що, в
першу чергу, його дочірні підприємства ста#

ли чомусь оснащувати газовими лічильника#
ми насамперед бюджетні організації та уста#
нови. Як виявилося, все досить просто # ле#
вова частка заборгованості перед усіма ко#
мунальниками складається саме з неплате#
жів бюджетних організацій, які хронічно не#
дофінансовуються з державного та місцевих
бюджетів. Саме тому влада вирішила не зао#
щаджувати на лічильниках там, де розплачу#
ватися за газ доводиться їй самій.

Водночас можновладці усіх рівнів підтри#
мують і запроваджують нормативи, за допо#
могою котрих створюють для газових магна#
тів умови, за яких ті можуть безперешкодно
красти вже оплачений населенням газ і спе#
кулювати ним. А народ усе мовчить і платить:
за даними того ж Держкомстату, незважаю#
чи на кризу, рівень оплати населенням Укра#
їни газу та опалення в 2009#2011 роках ста#
новив близько 96#97 % від нарахованих сум.

Ми не можемо нарікати на бездіяльність
держави: Верховна рада в 2011 році прийня#
ла спеціальний закон "Про забезпечення ко#
мерційного обліку природного газу", що має
створити необхідні умови для завершення
процесу обладнання житлового фонду газо#
вими лічильниками.  Він зобов'язав газороз#
подільні підприємства встановити газові лі#
чильники до 1 січня 2012 року для тих, хто
використовує газ комплексно, у тому числі
для опалення; до 1 січня 2016 року # для тих,
хто використовує газ для підігріву води та
приготування їжі; до 1 січня 2018 року # для
тих, хто використовує газ лише для приготу#
вання їжі. 

Фінансування робіт з оснащення газови#
ми лічильниками населення парламент пок#
лав на плечі господарських суб'єктів, які роз#
поділяють природний газ на відповідній те#
риторії. Їхні керівники поки що утримуються
від інтерв'ю на тему обліку й тарифів, проте
зрозуміло, що прийнята "Нафтогазом" ще в
2005 році програма забезпечення повного
обліку газу планово й на безкоштовній осно#
ві потихеньку завалюється. Вже утворилися
величезні черги громадян на "безкоштовний
лічильник". Обладнання житла "безкоштов#
ним" лічильником здійснюється за рахунок
коштів, що надійшли газорозподільчим
структурам в рахунок регулярних оплат від
населення і підприємств, тому очікувати га#
зового новосілля доводиться роками. Так,
наприклад, у Дніпропетровську, за свідчен#
ням головного інженера ВАТ "Дніпрогаз"
Павла Кішкара, протягом 2011 року вдалося
встановити лише 400 лічильників, а бажаю#
чих скоріше долучитися до когорти свідомих
і ощадливих газокористувачів # тисячі. 

Що ж, наші люди звикли чекати й мовча#
ти. А нетерплячим надається можливість
викласти за газовий лічильник від 1,8 тис.
гривень (лічильник, матеріали, робота техні#
ка). Доведеться також сплатити за перева#
рювання труб, перенесення газових плит чи
колонок, але все це # дрібниці. Головне # щоб
знати, скільки і за що платиш. 

Про лічильники, контроль якості газу, та#
рифи для населення # читайте у наступних
номерах нашого видання.

Володимир ЯРОШЕНКО

(З використанням матеріалів 

"Економічної правди")

З колективного звернення 

мешканців м.Миргорода

Полтавської області 

до Кабінету Міністрів України

"... переважна більшість із нас відносяться
до малозабезпеченого прошарку� пенсіонерів із
мінімальними пенсіями, безробітних та працюю�
чого населення із мінімальними заробітними
платами. Ми доведені до відчаю непомірно зави�
щеними місцевими тарифами по оплаті за опа�
лення та підігрів води.  Після сплати всіх кому�
нальних, непомірно високих платежів, у мирго�
родського пенсіонера лишається 100�150 грн. на
прожиття на цілий місяць. 

... в наших будинках використовуються лі�
чильники, в яких виміри проводяться в Мегава�
тах. На обігрів 70 квартирного будинку в місяць (
за показниками таких лічильників) іде  150�160
Мегават теплової енергії. Це більш ніж достат�
ньо, в порівнянні із минулими роками та з іншими
регіонами України. Така кількість теплової енер�
гії забезпечує обігрів 200 квартирного будинку в
м.Києві чи м.Херсоні. 

... причин цьому декілька. Перша � недоско�
налі лічильники старого типу, та не утеплені (без
теплоізоляції) підвальні тепломагістралі. Друга �
неякісний, засмічений газ, що нагнітається у ко�
мунікації із різними домішками, за ціною імпор�
тованого. Наприклад із відпрацьованими  угар�
ними газами компресорних установок. Такий газ
і горить не голубим, а жовтуватим полум'ям, зас�
мічуючи форсунки на газових плитах та колонках
у наших квартирах, і витрачається його більше.
При цьому в м. Миргороді на обігрів будинків ви�
користовується газ місцевого родовища.

Всі ці факти змушують нас, кому під силу, шу�
кати вихід, наприклад у встановленні індивіду�
ального опалення. Так, оплата за опалення в 3�
кімнатній квартирі в зимовий період з індивіду�
альним  опаленням складає лише 150 гривень за
місяць. Це ще раз вказує на непомірно завищені
тарифи "Миргородтеплоенерго".

Чому ж тоді іде величезний супротив на

встановлення автономного опалення? Кому

це не вигідно ?" 

РІЗНОВИДНОСТІ 

ПРИРОДНІХ ГАЗІВ
Природні гази поділяються на три групи:
# гази, які добуваються з чисто газових

родовищ і складаються в основному з мета#
ну (82#98 %);

#  гази, які одержують із газоконденсат#
них родовищ і є сумішшю газу та конденса#
ту широкої фракції, що складається з бен#
зину, лігроїну, а іноді й солярового масла #
цей газ також містить значну кількість мета#
ну (80#95 %);

# гази, які добуваються разом із нафтою
з нафтових родовищ # це попутні гази, що
складаються з суміші газу з газовим тином і
пропан#бутанової фракції, містять тільки З0
% метану.

За що ми платимо?

Теплота згорання (найнижча) газу G20
(природний газ) # 34,02 МДж/куб.м

Тобто # 1 куб.м G20 при згоранні виділяє
34,02 МДж або 9,45 кВт*ч енергії

Використання 160 МВат енергії протя#
гом місяця, або ж в середньому 30 кален#
дарних днів відповідає витратам 222
кВат/год на будинок з 70 квартир (160 Мват
: 30 дн : 24 год).

З урахуванням вищезазначеної теплоти
згорянн газу, для цього необхідно витрати#
ти 27,0 м.куб газу за 1 годину (при кпд газо#
вого котла 85%). Відповідно за 30 днів # 19
440,0 м.куб природного газу. 

За умови застосування тарифу для на#
селення 0,725 грн/м.куб вартість спаленого
газу для обігріву будинку з 70 квартир по#
винна становити 14 094,0 грн., або ж в се#
редньому 201,34 грн на одну квартиру.

Все що більше вказаної суми # це іде на
"вітер". Неефективність котельної установ#
ки, втрати енергії при транспортуванні теп#
лоносія до споживача, завищені тарифи на
газ, прибуток теплопостачальних компаній,
то що.
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УРЯД ПЛАНУЄ ВІДНОВИТИ 

ПОГОЛІВЯ ВРХ

Для відновлення поголів'я великої рогатої ху#
доби в Україні уряд підтримуватиме як створення
крупно товарного виробництва, так і дрібних фер#
мерських господарств. Про це заявив прем'єр#мі#
ністр України Микола Азаров під час робочої поїз#
дки по Київській області. "Зараз ми напрацьовує#
мо заходи для підтримки розвитку тваринництва.
Ми поставили собі завдання переломити тенден#
цію скорочення поголів'я великої рогатої худоби.
Зараз є оптимальним поєднання двох напрямків:
підтримка великих виробників м'яса і одночасно
підтримка фермерів", # підкреслив Азаров.

Водночас під час відвідування фермерського
господарства родини Кіщенків на Київщині Азаров
поінформував, що уряд зараз розробляє ряд за#
ходів, спрямованих на підтримку невеликих фер#
мерських господарств щодо збільшення поголів'я
корів. Зокрема, ці заходи передбачають систему
доплат селянам.

"Наприклад, ви залишили на своєму госпо#
дарстві теля, у нього є інвентарний номер, прого#
дували його півроку # прийшли до сільради і отри#
мали 500 грн. Прогодували ще півроку # отримуй#
те ще 500 грн", # наголосив Азаров.

Прем'єр#міністр закликав фермерів об'єднува#
тися у сільськогосподарські обслуговуючі та ви#
робничі кооперативи, оскільки це дозволить їм
дешевше закуповувати сільгосптехніку, добрива,
насіння, корма тощо, а також спростить процеду#
ру надання державної підтримки.

Джерело: Урядовий портал

Микола Азаров закликав селян зали#
шати на відгодівлю нетелів і бичків та
пообіцяв достойну дотацію на голову ху#
доби, а також підтримку кормами. Про
це Прем'єр#міністр заявив під час засі#
дання Кабінету Міністрів України 11 квіт#
ня 2012 року.

"Сьогодні я можу прямо звернутися
до селян. Починається отелення. Сміли#
во залишайте на відгодівлю нетелів і бич#
ків. Уряд підтримає вас. Буде достойна
дотація на голову худоби, підтримка кор#
мами, яка компенсує ваші витрати, зро#
бить утримання худоби рентабельним.
Якщо ваше господарство ведеться пра#
вильно", # наголосив Микола Азаров.

Джерело: Урядовий портал

ЦІНИ НА СІЛЬCЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ

УКРАЇНИ СТАНОМ НА  17.04.12

БУДЕ ВАГОМА ДОТАЦІЯ 
НА ГОЛОВУ ХУДОБИ
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ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
КАРТОПЛІ В ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Картопля # це один з найпоширені#
ших на сьогодні продуктів харчування.
За останні роки ця культура майже пов#
ністю перемістилась на присадибні ді#
лянки, городи, індивідуальні особисті
господарства. Вважається, що для виро#
щування на великих площах це дуже не#
рентабельна і трудомістка культура.
Проте досвід вирощування картоплі за
інтенсивною технологією свідчить, що за
отримання програмованої врожайності #
це одна з найприбутковіших культур.
Єдине застереження: перш ніж розши#
рювати площі картоплі, слід мати варіант
збуту. Особливо це є актуальним з ура#
хування високих врожаїв цієї культури в
минулому році та відповідно низької ціни
її реалізації, яка під час збирання знижу#
валася до 0,8 грн. за кілограм, а станом
на березень#квітень 2012 року станови#
ла в межах 1,0 грн. за оптові закупівлі, та
1,5 грн. в роздрібі.

Для отримання врожаїв в межах 300#
400 ц необхідно використовувати інтен#
сивну технологію вирощування картоплі
з урахуванням грунтово#кліматичних
умов господарства та щорічно вносити
корективи, які враховують метеорологіч#
ні умови року, тип грунту, фітосанітарний
стан, особливості сорту тощо.

Бажаними попередниками для кар#
топлі є озимі зернові культури, в основ#
ному пшениця. Солому подрібнюють
комбайном під час збирання врожаю
зерна і дискують важкими дисковими
боронами. Оранку проводять наприкін#
ці вересня # на початку жовтня на глиби#
ну 27#28 см. Під оранку вносять фос#
форні та калійні мінеральні добрива,
азотні, # навесні під культивацію. Слід
зазначити, що застосування науково
обгрунтованої сівозміни дає можли#
вість підвищити врожайність, покращи#
ти фітосанітарний стан.

Система удобрення та захисту

З калійних добрив краще вносити калі#
магнезію # 5 ц/га (К28Mg8), що становить
140 кг/га діючої речовини калію і 40 кг/га
діючої речовини магнію.

Найкраще співвідношення азоту, фос#
фору, калію та магнію # N: Р: К: Mg = 1,1:
1,0: 1,3: 0,5. Добрива що містять хлор (ка#
лійна сіль, каїніт та ін) знижують вміст
крохмалю і смакові якості, затримують
фотосинтез, підвищують вміст нітратів,
тому використовувати їх під картоплю не
бажано.

Якщо з осені мінеральні добрива не
вносилися, навесні застосовують складні
добрива # нітроамофоску (N17P17K17) та
інші. У системі удобрення картоплі перед#
бачається сумісне внесення органічних і
мінеральних добрив. Рекомендовані нор#
ми мінеральних добрив на родючих (чор#
ноземах) грунтах # N70#90Р60#90К80#
120Mg30#45. На бідніших грунтах норму
добрив збільшують до N90#120Р90#
120К120#150Mg45#60. Фосфорні і калійні
добрива вносять восени під оранку, азот#
ні # під весняну культивацію. Надлишкові
норми азоту можуть спричинити нагро#
мадження нітратів у бульбах. Щоб цього
не допустити, краще з азотних добрив ви#
користовувати сечовину (карбамід#СО
(NН2) # СО використовується в процесі
фотосинтезу, а NН2 не дає нітратів.

В разі великої забур'яненості полів не#

СМУГАСТИЙ ДИВЕРСАНТ

Багато років тому, коли я був школярем
молодших класів, у кожному українському
колгоспі вирощували пшеницю й цукровий
буряк, і не було у сільських керівників біль#
шої проблеми, ніж довгоносики. Ці сірі ко#
махи мали  винятковий апетит і могли за
два#три дні знищити сотні гектарів буряко#
вих полів. На боротьбу з довгоносиками ки#
дали всіх # і ланки буряководів, і наукові інс#
титути, і навіть драматургів та артистів. Зга#
дайте хоча б п'єсу Олександра Корнійчука "В
степах України", де Довгоносик # це сприт#
ний шахрай районного масштабу, якого
зрештою заарештовують правоохоронці. 

Образ ворога був чітко визначений #
довгоносик. Держава відреагувала на нього
адекватно: цю комаху прирекли на повне
знищення. Мета виправдовувала засоби #
на бурякові поля посипалися хмари дусту, їх
кропили отрутою з літаків сільськогосподар#
ської авіації, під щедрим крилом котрої не#
нажерних кузок збирали школярі, тобто ми,
учні молодших класів, піонери…

Захопившись боротьбою з довгоносика#
ми, тобто "внутрішніми ворогами", радян#
ські аграрії якось не звернули уваги на "зов#
нішнього ворога" # симпатичного смугасто#
го жука, який потрапив до нас разом із аме#
риканською картоплею під час Другої світо#
вої війни. Вчені попереджали, що ця комаха
винятково небезпечна, але тоді обмежилися
звичними застережними методами НКВС:
на сірникових коробках наклеїли зображен#
ня так званого колорадського жука й запро#
понували тим, хто знайде його, принести
знахідку до компетентних органів. 

Трохи згодом наші бабусі помітили, що
нові жуки вже "прибули", а їхні личинки жа#
дібно знищують листя картоплі, головним
чином "американки", на присадибних ділян#
ках. Почали струшувати незваних гостей у
баночки з гасом, щоб потім спалити. Проте
плодючість "іноземців" була просто неймо#
вірною # їх неможливо було знищити без
"меча Голіафа", тобто без масованої атаки
силами всього суспільства. Знову згадали
про "хімію", тобто про отрутохімікати. Кла#
сичний ДДТ, тобто дуст, на заокеанських
диверсантів не діяв, тому були терміново за#
лучені до боротьби з нахабним агресором
інші засоби # хлорофос та дихлофос; тодіш#
ня влада цілком слушно віднесла проблему
колорадського жука до пріоритетних і забез#
печила кожного селянина вищезгаданими
отрутохімікатами, причому зробила це без#
коштовно.

Стверджувати, що масована хімічна ата#
ка допомогла позбавитися від колорадсько#
го жука, було б неправдою. Втім, тоді його
безперешкодний наступ на Україну таки
вдалося дещо стримати. Проте як виявило#
ся # ненадовго. Коли розвалилися колгоспи,
централізоване постачання пестицидів се#
лянам припинилося, а ринок натомість зап#
ропонував цілу "палітру" різноманітних от#
рутохімікатів # коли дійсно ефективних, а
частіше примітивних підробок. На грядках
відразу запанували вже не первісні "колора#
ди", а їхні мутанти, морозостійкі й хімічно
невразливі. Такі собі картопляні Джеймси
Бонди…

Сьогодні картопля # де другий хліб нації.
Треба навчитися не тільки вирощувати її, а й
захищати від шкідників, не труячи при цьому
людей. Гадаю, що настав час перенести
проблему колорадського жука з сірникових
коробок на найвищі інформаційні рівні. Нині
не прийнято згадувати колишніх вождів, але
нагадаю Леніна: "Або соціалізм переможе
вошей, або воші переможуть соціалізм". За#
мініть вошей колорадськими жуками # гасло
залишиться актуальним.

Володимир ЯРОШЕНКО

обхідно застосовувати гербіциди. Остан#
нім часом великою проблемою стало пош#
кодження бульб картоплі личинкою трав#
невого жука. Щоб запобігти цьому бульби
протруюють препаратом Престиж з нор#
мою 1 л у 10 л води на 1 т бульб. Результат
дії препарату дає хороші результати. Як
правило, на посівах протягом усієї вегета#
ції колорадські жуки не з'являються і не
виникає необхідності обприскувати кар#
топлю інсектицидами. Діючою речовиною

препарату Престиж є імідаклоприд (140 г /
л), що належить до класу хлорнікотінілов,
які мають відмінну системну і контактну
дію. Старий колорадський жук, що зимує в
грунті, гине під дією Престижу, отже від#
сутня яйцекладка, на посівах немає личи#
нок жука.

На основі цієї ж діючої речовини виго#
товляється інсектицид Конфідор, який
розроблено згідно з підвищеними вимо#
гами до екологічної та санітарної безпеки
засобів хімічного захисту. Причому реко#
мендується застосовувати його якраз в
період масового відкладання яєць стари#
ми жуками, не очікуючи появи личинок
першого покоління. Але саме в цей час за#
хисну дію проявляє Престиж. Протруйник
Престиж містить у своєму складі також
фунгіцид (діюча речовина пенцікурон, 150
г / л), який захищає рослини від хвороб з
грунту (наприклад, різоктонія).

Посадка, догляд

Навесні необхідно провести культива#
цію, наприклад з допомогою КПС#4, в два
сліди, першу # під час фізичної стиглості
грунту, другу # перед садінням картоплі.
Оптимальна ширина міжрядь # 70 см. 

За допомогою двох#трьох міжрядних
розпушувань знищують бур'яни. Сходи
картоплі бажано присипати шаром грунту
2#4 см, що дає можливість знищити сходи
бур'янів і сприяє кращому розвитку коре#
невої системи у рослин картоплі. У разі
появи сходів бур'янів їх знищували за до#
помогою гербіцидів: Тітус (40 г / га) + Зен#
кор (200 г / га) + Тренд (200 мл / га). Така
обробка захищала поле від бур'янів до
збирання картоплі.

Найважливіша проблема в картоплярс#

тві # захистити посіви від ураження хворо#
бами, особливо фітофторою. Без обробки
фунгіцидами практично неможливо вирос#
тити високий урожай бульб. Для захисту від
хвороб картоплю обприскують п'ять разів.
Для першої обробки використовують фун#
гіцид Татту (3 л / га) при перших ознаках
захворювання рослин або перед змикан#
ням рослин у рядках. Крім захисту від хво#
роб, Татту має стимулюючу дію на ріст рос#
лин картоплі. Через 8#12 днів після першо#

го обприскування посіви обробляють вдру#
ге препаратом Танос (0,6 кг / га). Втретє
картоплю обробляють фунгіцидом Ридоміл
Голд (2,5 кг / га) через 8#10 днів після дру#
гої обробки. Для четвертого обприскуван#
ня використовують знову Танос (0,6 кг / га),
який вносять через 12#14 днів після третьої
обробки. Через 8#10 днів посіви обробляли
в п'ятий раз фунгіцидом Курзат (2,5 кг / га).
Така система захисту дає можливість про#
тягом вегетації мати достатню вегетативну
масу і рихлу поверхню, яка забезпечує дос#
татню інтенсивність фотосинтезу для фор#
мування високого врожаю бульб.

За тиждень до збору врожаю бадилля
скошують. Бульби прибирають картоплез#
биральної технікою.

Економічні розрахунки

Картопля є досить трудомісткою куль#
турою. За умови купівлі посадкового мате#
ріалу в ЗАО НПО "Чернігівеліткартопля", де
середня ціна становить 3 грн за 1 кг бульб,
сума витрат на 1 га становить 18 000 грн.
При врожайності 400 ц / га (вихід товарних
бульб # 320 ц / га) навіть за ціною 1 грн. за
1 кг бульб, можна з 1 га реалізувати кар#
топлі на 32 000 грн, а  чистий прибуток мо#
же становити 7#8 тис грн. Збільшити при#
бутковість можливо за рахунок викорис#
тання сортів з врожайністю 500#650 ц/га,
наприклад раннього сорту "Повінь", або
середньостиглого "САНТЕ". 

А ще необхідно пам'ятати, що перша
молода картошка коштує в 5#10 раз до#
рожче ніж звичайна.

За матеріалами дослідного 

фермерського господарства

"Авача",  Київська область
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НОВИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ БІОІНОКУЛЯНТ�БТУ 

ДЛЯ СОЇ ТА ІНШИХ БОБОВИХ КУЛЬТУР
Продовжуємо розмову про бобові культури та їх уні#

кальну здатність до азотфіксації, завдяки застосуванню
інокулянтів. На питання споживачів відповідає директор
з перспективи та розвитку компанії "БТУ#Центр", кан#
дидат технічних наук, лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки Болоховська Валентина Антонівна.

Валентино Антонівно, чому так важлива інокуля�

ція насіння бобових культур, що вона дає?

Це стосується азоту. А азот # основа життя на Землі.
Не підкормиш азотом грунт, не отримаєш врожаю. Про
це знають навіть школярі. Джерелом азоту є міндобри#
ва, ціна на які просто шокує! Інокуляція бобових і їх
властивість разом з бульбочковими бактеріями засво#
ювати атмосферний азот  # це унікальне природне яви#
ще, яке дозволяє отримувати цінний білок для їжі, еко#
номити на добривах, покращувати родючість грунту.

Застосування процесу інокуляції # заселення рослин
спеціальними бактеріями з властивостями азотфіксації
# є важливим резервом для підвищення врожайності
бобових культур. Бобові краще пристосовані до жив#
лення за рахунок фіксованого азоту, аніж із синтетич#
них добрив. На родючих грунтах вони можуть давати
непогані врожаї і без інокуляції, але в цьому випадку за#
бирають з ґрунту багато азоту, і цінність їх як поперед#
ників знижується.  Використання ж такого природного
явища, як накопичення азоту у грунті за рахунок мікроб#
ної азотфіксації, дає можливість не тільки отримати
гарний урожай, але й зекономити на добривах. Наприк#
лад, інокульована соя лишає після себе  за сезон 100 #
200 кг азоту на 1 га.

Що іще дає інокуляція?

Це краще засвоєння рослинами "Біологічного азо#
ту", адже його надходження регулюється потужною
природною ферментною системою # нітрогеназою. Во#
на контролює процес азотфіксації, реагує на вміст азо#
ту у грунті # N60, зупиняє процес азотфіксації. Дуже важ#

ливим є те , що максимум азотфіксації співпадає з мак#
симальною потребою рослин у азоті # це період бутоні#
зації, цвітіння та утворення бобів! Мінеральні добрива
цього не забезпечують.

Який же інокулянт вибрати?

В зв'язку з тим, що інокулянти # це препарати, які
містять живі бактерії, вони дуже чутливі до технології
виготовлення, зберігання, застосування, умов середо#
вища! Тому від якості самого продукту, його властивос#
тей, пакування залежить кінцевий результат # заселен#
ня рослин бактеріями з властивостями активної азот#
фіксації.

Інокулянти можуть бути у рідкій та сухій (на стериль#
ному торфі) товарних формах. Рідкою формою краще
користуватись при інокуляції насіння розчином. Суха
форма використовується для опудрення насіння. У цьо#
му випадку дуже важливим є здатність інокулянта доб#
ре наноситись та утримуватись на насінні. Дуже хороші
результати дає внесення інокулянтів у грунт під час по#
сіву насіння.

Якість інокуляції підвищується, якщо інокулянти ви#
готовляються з дотриманням вимог до мікробної чис#
тоти та вміщують як можна менше сторонньої мікроф#

лори. Це забезпечує не тільки покращення ефектив#
ності, але й подовжує строк дії інокулянта, гарантує
якість продукту до кінця терміну придатності.

Коли необхідно обов'язково проводити інокуляцію?

При посіві нових сортів бобових для створення азот#
фіксуючого потенціалу. Після застосування пестицидів,
які вкрай негативно впливають на ніжні бульбочкові бак#
терії. Якщо для посіву використовують ділянку, на якій ні#
коли раніше не вирощували сою чи іншу бобову культуру,
яку планується посіяти. Після та під час посухи або інших
несприятливих умов, що приводять до загибелі бакте#
рій.У випадку використання зарубіжного інокулянту, до
складу якого входили штами бактерій, що не розмножу#
ються без спеціальної селекції та гинуть у дикій природі.

Зараз на ринку України багато різних інокулян�

тів. Яке місце Біоінокулянту�БТУ, що Ви можете про

нього розказати? 

Створюючи препарат, ми звернулися до наукового
та практичного досвіду відомих українських, російських
та зарубіжних вчених.  Тому, обираючи азотфіксуючі ри#
зобіальні бактерії, ми враховували такі їх властивості,
як: специфічність, вірулентність, активність, конкурен#
тоспроможність. Відібрані за названими ознаками шта#
ми ризобій є діючою основою Біоінокулянту#БТУ#р,
який в свою чергу пройшов комісійну оцінку в Харків#
ській, Київській, Вінницькій областях України. Дослід#
ження на полях підтвердили, що Біоінокулянт#БТУ#р
спрацював не гірше відомих на ринку інокулянтів таких,
як: Отимайз, Преміум, Америкен бест, Нітрагін. Наші
фахівці мають дуже великий досвід роботи по селекції
та напрацюванню мікробних препаратів для рослин#
ництва. Для цього у нашій компанії є необхідні потуж#
ності та розроблена логістика постачання препаратів
замовнику. 

Ми розробили форми, що мають найбільший попит:
рідку гелеву  з титром 2,0х109 КУО/см3 # та суху
торф'яну з титром 2,5х109 КУО/г. На практиці підбира#
ли рецептури, які покращують зручність нанесення та
закріплення бактерій на насінні. 

Ви гарантуєте якість ваших інокулянтів, бо саме

на них робиться ставка аграріїв?

Гарантуємо. Ми постійно ведемо селекцію бульбоч#
кових бактерій, забезпечуємо стабільність властивос#
тей готових препаратів, які перевіряємо в лабораторії,
атестованій у Держспоживстандарті. Але слід розуміти,
що дія препаратів залежить не тільки від них.

Для покращення утворення бульбочок та їх ак�

тивності необхідно виконувати такі вимоги:

Біоінокулянт#БТУ#р застосовувати зразу після від#
криття паковальної одиниці.

Висів насіння проводити у день обробки.
Сіяти оброблене насіння у рихлий прогрітий ґрунт.
Протруювати насіння (за необхідності) малоток#

сичними фунгіцидами (фундазол, батайн, максим) за 5#
7 діб до сівби.

Гербіциди застосовувати за крайньої необхіднос#
ті, за 7#10 діб до сівби. Наприклад, Півот можна засто#
совувати до сівби та до фази 3#х трійчастих листків. Піз#
ніше # Базагран та Фюзілідан.

Забезпечувати рослини достатньою кількістю
фосфору та мікроелементів.

А що ж погіршує утворення бульбочок та їх

активність?

Це, насамперед:
Підвищений вміст азоту у грунті, більше N60.
Застосування дуже токсичних гербіцидів та інших

пестицидів.
Нестача або передозування вологи у грунті.
Важкий ґрунт (погана аерація)
Кисла або лужна реакція ґрунту. Оптимальна # рН

6,5#7,5.
Неоптимальна температура посіву насіння. Опти#

мум температури для висіву насіння # 12#140С, для фор#
мування врожаю 20#250С.

Недостатнє сонячне опромінення, тому що про#
цес азотфіксації потребує багато енергії, яку рослина
отримує у вигляді глюкози, що утворюється при фото#
синтезі.

Ми вдячні Вам, Валентино Антонівно, за вичерпні
відповіді нашим читачам#аграріям.

Бажаємо всім сільгоспвиробникам високих врожаїв
у нинішньому сезоні!

Контакти виробника: 

(04343) 6�02�94, (044) 594�38�83

www.btu�center.com

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ “Вісник Фермер України” (050) 27N58N700, (098) 327N55N51
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Замовлення № 127808

Україна # це країна з великим аграрним потенціалом, де збирають 30#40 млн.тн. зернових
на рік. Постає питання, як за допомогою сучасних технологій зберегти та розвинути аграрний
сектор Нашої Країни? Яким чином Українському фермеру, покладаючись на власні сили,
зменшити ризики втрат від неякісного зберігання та первинної обробки зернових, круп'яних
та олійних культур? Що може для цього використати Український сільгоспвиробник?

Можливість бути незалежним і продавати зібраний врожай саме тоді, коли на ринку най#
вища ціна, або зберегти зерно у власних зерносховищах до наступної посівної, або сформу#
вати резерв кормів для худоби і птиці є вкрай важливо. 

Розв'язати проблему дозволяють сучасні  технології зберігання, неодноразово випробу#
вані європейськими фермерами, які працюють у схожих з українськими кліматичних умовах.
Країни Європи та Америки мають високий рівень післязбиральної технології та розвинену
інфраструктуру зберігання зерна, де втрати врожаю доведено до технічно неминучого міні#
муму в 1#2%. Світовий досвід свідчить, що в аграрно#розвинених країнах до 80% урожаю
зберігається виробником самостійно. Світовий досвід надає перевагу баштовим сховищам.
Технологію зберігання зерна у баштових сховищах з активною вентиляцією широко застосо#
вують у США та Канаді, а в останнє десятиліття і в Європі. Збірні металеві зерносховища ма#
ють наступні переваги: знижують капітальні витрати при монтажі у двічі, а трудомісткість
монтажу знижується у п'ятеро. Така технологія дозволяє максимально наблизити сховища
до місця збирання і використання фуражного зерна. Такі зерносховища дають можливість
впроваджувати повну механізацію та автоматизацію процесу зберігання зерна. 

Повністю автоматизовані досушувальні металічні зерносховища виробляє фірма Bin

(Республіка Польща) ємкістю від 10 до 2200 тн. На європейському ринку зерносховища фір#
ми Вin відомі і успішно експлуатуються вже понад 15 років, а на  ринку України продукцію
фірми Bin реалізує ТзОВ "ТехАвто#Плюс" м. Львів. 

ТзОВ "ТехАвто#Плюс", працюючи на ринку України з 2003 року, надає повний комплекс пос#
луг пов'язаних з поставкою, монтажем та сервісним обслуговуванням зерносховищ фірми Bin.

Так що таке баштові сховища Bin? Зерносховище являє собою циліндричну ємність із
пласким перфорованим дном, у якому зроблено щілини для продування повітря. Сховище ви#
готовлене з оцинкованого металу. Подвійні стики стінок ущільнені поліуретановою плівкою
для гідроізоляції. Для підвищення міцності застосовано кільцеві обручі для стін. Перфорова#
на підлога опирається на вапно#піщані блоки (цеглини), які у свою чергу, спираються на бе#
тонну плиту фундаменту. Завдяки цьому під підлогою сховища утворено ущільнений простір,
куди за допомогою вентилятора подається повітря. Два вивантажувальні шнеки (обіговий і
променевий) забезпечують 100% вивантаження сховища. Завантажують зерно за допомогою
пневмозавантажувача або (для батареї сховищ) норії. Для автоматизації процесу консерву#
вання та зберігання башти Bin обладнуються вентилятором, електричним нагрівачем і кон#
тролером Bin із комплектом датчиків, що дає змогу: здійснювати нагляд за біологічними про#
цесами, які перебігають у масі зерна, охолодження та низькотемпературне досушування зер#
на, перешкоджає зволоженню зерна та розвитку плісняви, мінімізувати енергозатрати за ак#
тивного вентилювання і сушіння. Проведені в УкрЦВТ у 1997 р. сертифікаційні випробування
баштових сховищ для зерна досушувального типу Вin#100 свідчать про відповідність їх
обов'язковим вимогам нормативних документів. Баштові сховища типу BIN забезпечують
зберігання зерна належної якості на протязі кількох років. В залежності від інтенсивності
використання зерносховища термін окупності складає від 1 до 3#х років.

ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ 0
ЗБЕРЕГТИ ГРОШІ!
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Застосування біологічних регуляторів росту 

на основі БІОГЛОБІНУ в посівах пшениці озимої
Сергій Авраменко, канд. с.Nг. наук, старший науковий співробітник лабораторії рослинництва та сортовивчення, голова Ради молодих вчених Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН

Потенціал виробництва продовольчого
зерна в Україні є одним з найбільших у світі,
адже наші чорноземи визнано найкращим
еталоном усіх існуючих типів ґрунтів, а сучас#
ні сорти та гібриди зернових культур можуть
забезпечувати десятитонні урожаї з кожного
гектару. Проте, незважаючи на такі високі
можливості та прекрасну перспективу укра#
їнського землеробства, в наш час спостері#
гаємо далеко не найкращу картину. 

Причини недостатньої ефективності зер#
новиробництва впродовж останніх років,
крім суто економічних, полягають у недоско#
налості структури виробництва та споживан#
ня зерна, а також досить високій його собі#
вартості за низьких показників якості. Тому
актуальним залишається забезпечення пот#
реб населення продовольчим зерном та зни#
ження витрат на його виробництво.  

Для суттєвого збільшення і стабілізації
виробництва продовольчого і кормового
зерна пшениці найбільш ефективним є вико#
ристання високоврожайних сортів та роз#
робка економічно вигідних і екологічно без#
печних технологій їх вирощування, адаптова#
них до умов регіону.

Галузь рослинництва на Україні зараз
знаходиться на перехідному етапі свого роз#
витку. З одного боку, існує державна Прог#
рама розвитку тваринництва, яка передба#
чає збільшення поголів'я худоби, в результа#
ті чого на потреби рослинництва надходити#
муть органічні добрива, як побічний продукт
тваринництва. З іншого боку, спостерігаємо
надто повільні темпи реалізації цієї програ#
ми, в результаті чого на наших полях протя#
гом останніх десятиліть органічні добрива
практично не вносяться.

Не менш актуальним є застосування мі#
неральних добрив, але їх висока вартість на
сучасному ринку змушує аграріїв відмовля#
тися й від них або вносити лише стартові,
здебільшого недостатні для нормальної жит#
тєдіяльності рослин норми. До того ж, сучас#
ний аграрний ринок прагне мати екологічно
чисту продукцію, яку з застосуванням вели#
ких норм мінеральних добрив одержувати
практично неможливо.

Усе це змусило аграрну науку протягом
останніх десятиліть займатися пошуком но#
вих, альтернативних джерел збільшення
врожайності сільськогосподарських культур.

Так з'явився новий напрямок в рослин#
ництві # застосування регуляторів (стимуля#
торів) росту рослин.

Регуляторами (стимуляторами) росту на#
зивають препарати, що сприяють кращому
засвоєнню поживних речовин, води та енер#
гії сонця рослинами. 

Переважна частина таких регуляторів
прискорює та підсилює певні біохімічні реак#
ції, які відбуваються в рослинах. Але такі біо#
хімічні зміни, як правило, нестабільні та ко#
роткотривалі. Підсилення однієї чи двох, на#
віть дуже важливих біохімічних реакцій приз#
водить до порушення гомеостазу, тобто,
стабільності організму, в результаті чого
рослина починає швидко його відновлювати.
Звідси ефект від застосування такого роду
стимуляторів не перевищує 5#10 %.

В лабораторії рослинництва і сортовив#
чення Інституту рослинництва ім. В. Я.
Юр'єва Національної академії аграрних наук
України щороку випробовуються десятки
препаратів#регуляторів росту рослин на різ#
них культурах. На жаль, переважна більшість
випробуваних препаратів не забезпечує по#
зитивного ефекту, а нерідко викликає й нега#
тивну реакцію в рослинах, що призводить до
зниження їх продуктивності.

Виходячи з цього, відбувається пошук та#
ких стимуляторів росту, які б могли комплек#
сно та стабільно впливати на усі біохімічні ре#
акції в рослинах, створюючи для них най#
більш сприятливі умови для пристосування
та взаємодії з оточуючим середовищем, ви#
конуючи функцію біологічного нормалізато#
ра для рослин.

У 2008 році на посівах озимих ріпаку та
пшениці з#поміж інших виділявся препарат
біологічного походження на основі біоглобі#
ну, який забезпечив прибавку урожайності
на рівні 15#20 %. В період 2010#2011 рр. бу#

ло закладено більш широкі досліди з вивчен#
ня дії даного препарату на посівах пшениці
озимої. Крім того, було одержано та проана#
лізовано інформацію щодо походження цьо#
го регулятора росту та його вплив на біохі#
мічні реакції, які відбуваються в рослинах за
його застосування. 

Отже, препарат Біоглобін було створено
у 1990 році професором  Геннадієм  Гаври#
ловичем  Шитовим. Спочатку Біоглобін вико#
ристовувався лише в якості лікарського пре#
парату в медицині та ветеринарії, але з кінця
90#х років його почали застосовувати в рос#
линництві.

Передумовами для його створення стали
наукові розробки та практичні дослідження,
розпочаті кілька десятиліть тому низкою нау#
ково#дослідних інститутів колишнього СРСР.
На відміну від сучасних хімічних та бактері#
альних регуляторів росту, Біоглобін було
одержано з людської чи тваринної плаценти,
яку піддавали хімічно#гідролітичній модифі#
кації і розщеплювали високомолекулярний
білок на складові частини, які являють собою
будівельний матеріал біологічного світу.

Основними діючими речовинами у пре#
параті є поліпептиди, у складі яких є щонай#
менше одна амінокислота, яка містить оксиг#
рупу у бічному ланцюжку, типу оксипролін та
оксилізин. Утворення таких фрагментів білка
в природних умовах відбувається за допомо#
гою спеціального ферменту # пролінгідрок#
силази.  

Застосування біоглобіну в рослинництві
обумовлено, перш за все, наявністю в його
складі повного набору амінокислот, що доз#
воляє рослинам не лише нормалізувати син#
тез усіх необхідних для них видів білків, але й
збільшити їхню кількість. Амінокислоти вис#
тупають в якості будівельного матеріалу для
синтезу білків. Тому при збільшенні надход#
ження амінокислот до рослин, збільшується
кількість білка, який вони виробляють, а отже
зростає і їхня продуктивність. Речовини, що
входять до складу біоглобіну збільшують
швидкість реакції синтезу білка, виступаючи
тим самим в якості стимулятору росту рос#
лин.

Другою діючою речовиною у регуляторі
росту є пептиди. Амінокислоти під час утво#
рення білка поєднуються одна з одною, утво#
рюючи ланцюжки. Такий ланцюжок, який
складається з 21#25 амінокислот і являє со#
бою пептид.

Отже, біологічні регулятори росту типу
Біоглобіну, завдяки своїм основним складо#
вим # амінокислотам та пептидам прискорю#
ють процеси синтезу білка та ферментів в
рослинах, збільшують забезпеченість рос#
лин енергією та забезпечують цією енергією
транспортні процеси як у клітині, так і в усьо#
му рослинному організмі. При цьому важли#
вою умовою ефективного застосування да#
ної групи препаратів є їх використання одра#
зу після приготування робочого розчину.
Нижче пояснимо чому так.

У кінцевому випадку, ріст та розвиток
рослин відбувається завдяки поділу клітин.
Отже, чим швидше та якісніше відбувати#
меться поділ клітин, тим швидшим буде й на#
ростання біологічної маси рослин. В серед#

ньому рослинна клітина росте та ділиться за
24 години. Під час застосування стимулято#
рів росту процес поділу клітин скорочується
майже вдвічі # до 12#13 годин, отже приско#
рюється наростання біологічної маси. Зок#
рема, прискорюється процес утворення ко#
реневих волосків на кореневій системі, внас#

лідок чого за встановлений проміжок часу
збільшується сисна ефективність кореня, а
отже і збільшується ефективність застосу#
вання органічних та мінеральних добрив для
рослин. 

Стимулятори росту, які застосовуються
на фоні внесення добрив, виконують фун#
кцію "біологічного насосу". Забезпечуючи
рослину додатковою енергією, вони дають
можливість рослині використовувати цю
енергію для перекачування в клітини більшої
кількості поживних речовин з ґрунту, а також
органічних та мінеральних добрив.

Застосування біологічних стимуляторів
росту на основі Біоглобіну може забезпечити
рослину додатковою кількістю вологи. Так,
при поєднанні двох амінокислот, які є скла#
довими стимуляторів в пептидний ланцю#
жок, виділяється молекула води, внаслідок
чого відбувається "внутрішній полив" росли#
ни. Отже, більшої актуальності застосування
біостимуляторів росту набуває в період гос#
трого дефіциту вологи. 

Особливістю застосування стимуляторів
росту є низька норма внесення діючої речо#
вини # разова доза, як правило, не переви#
щує 0,5#1,0 л/га. Але при цьому необхідно
забезпечити якісний, рівномірний розподіл
розчину препарату по поверхні рослин або
насіннєвого матеріалу.

У 2010/2011 рр. в дослідах лабораторії
рослинництва і сортовивчення Інституту рос#
линництва ім. В. Я. Юр'єва НААН вивчали
вплив біологічного препарату біоглобін на
урожайність та якість зерна пшениці озимої. 

Вивчали три способи застосування біос#
тимулятора. Перший спосіб полягав у нане#
сенні розчину препарату на насіння перед
сівбою. Другий спосіб передбачав обприску#
вання посівів розчином препарату, яке про#
водили у фазу осіннього кущіння, а також
повторно # у фазі виходу в трубку пшениці
озимої. За третього способу вивчали ком#
плексне застосовування розчину препарату
шляхом обробки насіння та дворазового
обприскування.

На фоні живлення без добрив достовірні
прибавки урожайності було одержано за усіх
способів застосування біологічного стимуля#
тора росту. За прибавками врожайності у
процентному відношенні фон без добрив ви#
явився найбільш ефективним з усіх дослід#
жуваних. Так, застосування обробки насіння
розчином Біоглобіну сприяло зростанню
урожайності на 0,63 т/га (або на 30,7 %) по#
рівняно з чистим контролем та на 0,46 т/га
(20,7 %) порівняно з протруєним контролем.
При застосуванні подвійного обприскування
посівів розчином препарату прибавка уро#
жайності до чистого контролю становила
0,38 т/га (18,5 %), до протруєного # 0,21 (9,5
%). 

Комплексне застосування обробки на#
сіння та подвійного обприскування посівів

препаратом сприяло одержанню прибавок
0,60 т/га (29,3 %) та 0,43 т/га (19,4 %) відпо#
відно до чистого та протруєного контролю.

На фоні післядії органічних добрив (30
т/га) найбільш ефективним способом засто#
сування препарату був обробіток насіння йо#
го розчином, за якого прибавки урожайності
до чистого та протруєного контролю стано#
вили відповідно 0,26 т/га (6,6 %) та 0,18 т/га
(4,5 %). За поєднання обробітку насіння та
подвійного обприскування посівів пшениці
одержано прибавку 0,19 т/га (4,8 %) до чис#
того контролю. 

За органо#мінеральної системи удобрен#
ня, на фоні післядії органічних добрив (30
т/га) та мінерального удобрення в дозі
N30P30K30 також спостерігався значний
ефект від застосування біологічного стиму#
лятора. Так, обробка насіння препаратом да#
ла прибавку 0,75 т/га (15,4 %) в порівнянні з
чистим та 0,50 т/га (9,7 %) # з протруєним
контролем.

Подвійне обприскування посівів препа#
ратом в порівнянні з чистим контролем дало
прибавку 0,55 т/га (11,3 %). Комплексне по#
єднання обробки насіння та обприскування
посівів на цьому фоні органо#мінерального
живлення забезпечило прибавку урожайнос#
ті 0,54 т/га (11,1 %) до чистого контролю та
0,29 т/га (5,7 %) # до протруєного. 

Отже, застосування біологічного стиму#
лятора росту біоглобін в умовах 2010/2011
рр. забезпечило одержання істотних приба#
вок врожайності пшениці озимої, яка виро#
щувалася на різних фонах живлення та за
різних фонів обробітку ґрунту. Найбільшими
прибавки врожайності були на фоні без доб#
рив, які, залежно від способу застосування
препарату, коливалися від 0,38 т/га до 0,63
т/га, або від 18,5 % до 30,7 % порівняно з
чистим контролем та від 0,21 т/га до 0,46
т/га, або від 9,5 % до 20,7 % порівняно з
протруєним контролем. Серед способів зас#
тосування препарату на більшості фонів жив#
лення найбільш ефективною виявилася об#
робка насіння перед сівбою, а також ком#
плексне застосування обробки насіння та
подвійного обприскування посівів восени та
навесні. Так, залежно від фону живлення,
прибавки врожайності пшениці від обробки
насіння становили від 0,23 т/га до 0,75 т/га
порівняно з чистим контролем та від 0,18 т/га
до 0,50 т/га порівняно з протруєним контро#
лем. За поєднання обробки насіння та обп#
рискування посівів прибавки до чистого кон#
тролю становили від 0,19 т/га до 0,60 т/га, а
до протруєного # від 0,15 т/га до 0,43 т/га.

Доведено, що за високого фону органо#
мінерального живлення (основне внесення
N60P60K60 + післядія гною (30 т/га)) пшени#
ця озима формувала більші прибавки вро#
жайності на фоні післядії чизельного обро#
бітку ґрунту порівняно з фоном післядії оран#
ки. Так, за чизельного обробітку ґрунту при#
бавки урожайності, залежно від способу зас#
тосування препарату, коливалися від 0,33
т/га до 0,49 т/га порівняно до чистого кон#
тролю та від 0,29 т/га до 0,31 т/га # до прот#
руєного контролю, у той час як на фоні оран#
ки прибавки коливалися від 0,23 т/га до 0,33
т/га порівняно з чистим контролем, а порів#
няно з протруєним контролем достовірних
прибавок на даному фоні одержано не було.

Одержані результати досліджень свід#
чать про наявність значного резерву підви#
щення врожайності пшениці озимої на 20#30
% шляхом застосування біологічних стиму#
ляторів росту.

Препарат під назвою "Біоглобин для рос#
линництва", отриманий з тканин плаценти
с/г тварин, внесений в Державний реєстр
України в якості регулятору зросту і розвитку
рослин (Свідоцтво о держреєтрації № А
01689, А 02194) і виробляється НВФ "Медбі#
оком, ЛТД" по ліцензії Мінпромполітики Ук#
раїни № 188975 від 14.02.2007р і по ТУ У 24.
2 # 31644253 # 002: 2006.

Контакті телефони:

НВФ "Медбіоком, ЛТД", 61052, 

м. Харків, вул. Дмитрівська,4/5.

тел.(057)758�60�07; 

8 (067) 712 � 24 � 05. 
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