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ДПЗКУ ЛІКВІДУЄ ДЕФІЦИТ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОЇ
ТА ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

Перші комбайни Ма�
шинно�технологічного
комплексу Державної
продовольчо�зернової
корпорації вирушили в
південні області України
на збирання зернових
врожаю 2011 року.

Про плани Корпорації
по забезпеченню сіль�
госпвиробників якісни�
ми послугами читайте
на сторінці 6.

Компанія "Хліб Інвест�
буд" завершила офор�
млення та фінансуван�
ня другого етапу фор�
вардних закупівель зер�
на до державного ін�
тервенційного фонду.
Сторінка 6.

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
СЕЛЯНСЬКЕ ВІЧЕ!
За ініціативи ряду громад+
ських організацій аграрного
спрямування 18 червня, на те+
риторії Експоцентру "Україна",
селяни зберуться на Віче, щоб
прилюдно та демократично
обговорити проблеми україн+
ського села.

Сторінки 2�3

СТАВ ДИКИЙ ЯР ОБЛАГОРОДЖЕНИМ 
УРОЧИЩЕМ …

Про молодого агронома, сільського підприємця, а в майбутньому –

фермера, Ігоря Блінова з Сквирського району що на Київщині, про

його цікаві задуми та незвичайні проекти  читайте на сторінці 7.

БІОГЛОБІН – нове досягнення
технології вирощування сіль+
ськогосподарських культур.

Сторінка 8

Використання Біодеструктору
стерні, дає можливість покра+
щити хімічні, фізичні та біоло+
гічні фактори грунту.

Сторінка 10
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СЕЛЯНСЬКОМУ ВІЧЕ � ВСЕНАРОДНУ ПІДТРИМКУ!

Наші славні предки � слов'яни збира�
лись на Віче у лиху годину, щоб дати ни�
щівну відсіч ворогам, щоб спільними зу�
силлями захистити свою землю, майно і
сім'ї від загарбницьких зазіхань. Саме на
таких Віче у мирний час вирішувались всі
нагальні питання, що виникали перед гро�
мадою. Рішення прийняті на цих зібран�
нях підлягали неухильному виконанню і
мали статус Закону.

Селянська партія України вирішила
скористатись досвідом наших далеких
предків, щоб прилюдно і демократично,
чесно і по � діловому обговорити у цьому
колі однодумців� патріотів проблему по�
рятунку нашої землі � годувальниці і бага�
томільйонного селянства.

Українське село, про яке так пишно�
мовно просторікують політики у крават�
ках приречене. Остаточний вирок йому
буде винесено, якщо буде прийнято "За�
кон про ринок землі" у тому варіанті, який
підготували чиновники. У ньому не врахо�
вано думку самих селян.

Сьогодні тільки дуже лінивий не говорить про те,
що українська земля � це товар, яким можна торгу�
вати. Про це говорять депутати у Парламенті, чинов�
ники на урядових засіданнях, олігархи на своїх
"сходках". Кожен із них прицінюється до цього без�
цінного народного багатства, кожен бажає мати свій
зиск, мріє відшматувати собі ласий шматок україн�
ського чорнозему.

І тільки селяни � одвічні трударі, орачі і сівачі при�
речено мовчать, бо ще ніхто не запитав їхньої думки.
І не запитає, шановні хлібороби ! Бо ви � зайві на
цьому святі життя! Вам, у кращому разі, буде відве�
дена роль чорної робочої сили, при тому, що далеко
не всі селяни будуть мати навіть цю роботу.

Добре, що сьогодні зібралось чимало простих се�
лян. Ми хочемо почути і врахувати думку власників
земельних і майнових паїв, чи згідні вони назавжди
позбавити своїх дітей і внуків землі, щедро политої
кров'ю і потом багатьох поколінь наших предків.

Нам вкрай необхідно почути голос депутатів сіль�
ських рад і сільських голів, чи влаштовує їх безправ'я
і безгрошів'я місцевого самоврядування. Адже поз�
бавлене землі село � це резервація, приречена на
вимирання, а сільська рада і її голова будуть змуше�
ні весь час принизливо випрошувати дотації та виг�
лядати "щедрих" спонсорів і меценатів.

Дослухаємося до авторитетного голосу ферме�
рів та керівників і спеціалістів господарств, які зумі�
ли вижити в умовах дикої конкуренції. Поділіться,
шановні господарники, своїм багатим досвідом!

Знаємо, що ветеранам праці, людям, які так ба�
гато зробили на цій землі, нестерпно боляче бачи�
ти, як гине все, що було створено їх працею. То ж
від Вас, шановні трударі, ми теж хочемо почути
слово. Ми пишаємося вами !

Ми не переймаємося партійною приналежністю
учасників Віче. Адже всіх нас об'єднує тривога за
долю українського села. Всі ми � його патріоти, а
значить і патріоти України !

Шановні учасники 
всеукраїнського селянського Віче !

За кілька тижнів наша держава готується відзна�
чити двадцятиріччя своєї незалежності. Україна,
яка на протязі століть виборювала своє право на
самостійність, сьогодні має все, щоб виконати
свою історичну місію. У нас є багатонаціональний,
шанований у всьому світі народ, є своя територія,
маємо прапор, Гімн, маємо Президента, Уряд, інші
державні атрибути. Є все для того, щоб наш бага�
тостраждальний народ жив заможно і щасливо, як
він того і заслуговує !

Головне наше досягнення, чим ми вправі пиша�
тись, це те, що на Україні за минуле двадцятиліття
не було міжнаціональних конфліктів, не було зброй�
ного протистояння, не було масштабних соціаль�
них потрясінь, які мали місце в деяких республіках,
колишнього Радянського Союзу.

То ж сьогодні, коли політичні сили екстремаль�
ного спрямування намагаються силою нав'язувати
свої політичні уподобання в регіонах, де їх не сприй�
мають, ми, селяни, ще раз їх закликаємо не збурю�
вати суспільство, не провокувати силове протисто�
яння, як це було 9 травня у Львові. Будь � які політич�
ні гасла не варті того, щоб за них проливати кров !

Та сьогодні найбільшу тривогу викликає стан
економіки держави і, в першу чергу, стан агропро�
мислового комплексу. За роки незалежності в Ук�
раїні при владі уже четвертий Президент, шостий
склад Парламенту, п'ятнадцятий склад Уряду, до�
дайте до цього безкінечну "карусель" керівних кад�
рів на місцях. Все це негативно вплинуло на стан
економіки країни, призвело до занепаду цілих га�
лузей народного господарства.

Нищівної руйнації зазнало сільське господарс�
тво внаслідок злочинних так званих " реформ", які
призвели до примусової ліквідації колективних гос�
подарств.   Досить сказати, що за ці роки поголів'я
великої рогатої худоби в Україні зменшилося у 5,1
рази, свиней �у 2,6 рази. Виробництво м'яса і цукру
зменшилося у п'ять, а молока � у вісім разів! Непоп�
равної втрати зазнало промислове картоплярство,
льонарство, інші галузі АПК.

То ж тепер, дякуючи цим заповзятим "реформа�
торам", українці споживають польську свинину, ар�
гентинську яловичину, білоруське молоко і цукор,
єгипетську картоплю і китайську гречку. А українське
село потерпає від небаченого безробіття.

Молодь покидає села, пусткою стоять батьків�
ські хати, у тисячах сіл у минулому році не народи�
лося жодної дитини. Питається, хто через шість ро�
ків піде у цих селах до школи? Хто через двадцять
років тут стане на весільний рушник? Хто догляне
пристарілих батьків і їхні могили? Хіба це не геноцид
проти української нації і хто врешті � решт відповість
за цей злочин, вчинений проти власного народу ?

Українське село, започатковане ще трипільцями
п'ять тисячоліть тому, руйнувалось набігами поло�
вецьких орд, татаро � монгольським ігом, по ньому
мечем і вогнем пройшлися польські рейтери, воно
пережило революції і громадянську війну, насиль�
ницьку колективізацію, село чудом вижило після Го�
лодомору 32�33 років, відродилось після окупації і
війни, а доконали його не чужинці, а наші "реформа�
тори", які підступно нав'язали свої бредові ідеї на�
шим керманичам, а потім � і всьому суспільству.

До честі нашої партії � ровесниці незалежності,
ми з перших днів свого існування боролись з носія�
ми цього зла, застерігали керівництво держави від
поспішності в проведенні аграрних реформ, висту�
пали за збереження колективних господарств, як
перевіреної часом форми господарювання. На�
жаль, до голосу селян не прислухались, а ні Прези�
денти, а ні політики, а ні урядовці.

Більше того, активісти Селянської партії Украї�
ни постійно піддавались тиску, гонінням, дискре�
дитації, особливо на місцевому рівні. Багато керів�

ників господарств намагались зберегти
колективну форму власності шляхом
створення виробничих кооперативів, за
що поплатились своїми посадами, а дех�
то з них � навіть свободою.

Сьогодні, на нашому Віче ми маємо
повне моральне право вимагати не тільки
громадського осуду ініціаторів і провід�
ників злочинних аграрних "реформ", а й
порушення конкретних кримінальних
справ проти тих, хто нажився на руйнації
колективних господарств, хто привлас�
нив собі багатства, створені мозольною
працею кількох поколінь селян, хто спри�
яв нищенню українського села. Це зло�
чин, що не має терміну давності!

Ми свідомі того, що попри всі дискусії
і навіть протести з Нового року вступить у
дію Закон "Про ринок землі". Адже всім
добре відомо, що сьогодні, незважаючи
на мораторій, в Україні за різними схема�
ми уже привласнено понад п'ять мільйо�
нів гектарів сільгоспугідь. Вдумайтесь,
шановні, п'ять мільйонів гектарів � це ж

дві середньостатистичні області України! Ось чому
Президент України наполягає на прийнятті цього
Закону із обов'язковим застереженням, щоб не до�
пустити обезземелення селян.

Нажаль, автори законопроекту не дослухались
до застережень Президента і статтею 15, наприк�
лад, передбачили, що малопродуктивні земельні
ділянки сільськогосподарського призначення мож�
на буде купувати з метою заліснення, залуження
або створення об'єктів природно � заповідного
фонду. Після цього ці землі вилучатимуться із роз�
ряду товарних сільгоспугідь. Уже сьогодні, коли ще
немає Закону, через цю лазівку зникло чимало
угідь. А що буде завтра? Сільській бабусі навіть ко�
зу ніде буде попасти, бо отой лужок за селом стане
будівельним майданчиком для маєтку скоробагать�
ка. І таких недоречностей у законопроекті � безліч! 

Ми вимагаємо від законодавців клопіткої роботи
над законопроектом з тим, щоб унеможливити
обезземелення селян.

Як дієвий захід проти обезземелення мешканців
села пропонуємо, щоб держава, за прикладом про�
відних країн світу, таких як США, Англія, Китай, Із�
раїль, інших, виступила активним гравцем на зе�
мельному ринку.

Пропонуємо шляхом створення Аграрного банку
викупити по справедливій ціні земельні паї власни�
ків, які не проживають у селі, а також паї селян, що
забажають їх продати, та передати їх єдиним зе�
мельним масивом в оренду сільській громаді. Те ж
саме необхідно зробити із земельними паями, які з
будь � яких причин не використовуються або експлу�
атуються з порушенням правил агротехніки. Ці землі
необхідно в примусовому порядку повернути у дер�
жавну власність. Ми не маємо права допускати ту
безгосподарність, що запанувала на наших землях !

Вимагаємо визнати недійсними всі сумнівні обо�
рудки з землею, що були здійснені за часи дії мора�
торію. Ці землі також необхідно повернути у держав�
ну власність та передати в оренду сільській громаді!

Маємо і своє бачення ліквідації сільського безро�
біття, яке руйнує сім'ї, ламає долі молодих людей,
гонить їх в пошуках роботи до міста та за межі Укра�
їни. Зусиллями "реформаторів" практично знищено
громадське тваринництво. Не виправдалися їх со�
лодкі обіцянки, що ефективний власник подбає про
корівок і бичків, свиней і овечок, що потечуть з Укра�
їни молочні ріки. За останні роки через грабіжницькі
закупівельні ціни на молоко, навіть приватні госпо�
дарства позбулися своїх молочниць. А переробники,
які через свою жадібність загнали молочну галузь у
безодню, сьогодні гасають від села до села молоко�
возами в пошуках бідона молока.

То ж наша першочергова вимога до кожного
орендаря: хочеш хазяїнувати на землі � подбай про
тваринництво. Кожен гектар сільгоспугідь повинен
утримувати голову великої рогатої худоби або три

Звернення Голови Селянської партії України З. В. Холоднюка
Шановні учасники всеукраїнського селянського Віче ! Дорогі наші селяни � годувальники нації ! Народе України !!!

Голова Селянської партії України Зіновій Холоднюк

І Н Ф О Р М А Ц І Я  Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М И
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голови свинопоголів'я. Ось вам і робочі міста для се�
лян! Пригадайте часи колективного господарюван�
ня: ніхто у селі не тинявся без діла, кожному була ро�
бота, був заробіток для кожної сім'ї.

Ми свідомі того, що буде нелегко відновити той
потенціал тваринницької галузі, яку вона мала на по�
чатку 90�х років. Легко було руйнувати, та важко бу�
де відбудовувати зруйноване. Але іншого шляху не�
має. То ж вимагаємо від Уряду, місцевих органів
влади стимулювати розвиток молочного скотарства,
як невідкладного завдання. Нажаль, і тут спостеріга�
ється небезпечна тенденція, коли урядовці лобіюють
переробників, не виконують навіть прямих вказівок
Президента. На початку року було прийнято рішення
виплачувати дотацію в розмірі дві тисячі гривень на
кожну корову, що має ідентифікаційний номер. Вип�
лату планувалось здійснити через сільську раду, де
достовірно знають про кожну голову худоби, що зна�
ходиться у селянському хліві.

Та чиновники зуміли торпедувати і цю корисну іні�
ціативу. Перекрутили все на свій лад. Тепер дотацію
буде виплачувати молокозавод з розрахунку 30 копі�
йок за літр зданого молока. Це � не що інше, як де�
монстративна недовіра сільській раді і сільському
голові, це � неприховане лобіювання інтересів пере�
робника, через якого є бажання пропустити черго�
вий фінансовий потік. Та як нам пишуть селяни, і цей
"кострубатий" порядок не виконується, бо, пробач�
те, ще не розроблено порядок проходження коштів.
Коли ж буде покладено край свавіллю чиновництва ?

Розвиток тваринництва � лакмусовий папірець
намірів орендаря. Якщо він прийшов надовго, якщо
його цікавить родюча сила землі, він мусить подбати
про виробництво органіки. Селянська мудрість гово�
рить "Багато худоби в оборі� багато хліба в коморі!"

Нажаль, і тут маємо велику тривогу. Навіть родю�
чі чорноземи через надмірну експлуатацію врешті �
решт втрачають гумус, порушується структура грун�
ту. Агрономи б'ють у тривожні дзвони, за ці роки
втрачено гумусу більше, аніж природа його створи�
ла за два століття!

То ж, щоб не залишити нащадкам після себе напів�
пустелю, маємо відповідально ставитись до багатс�
тва, дарованого нам природою. Держава повинна су�
воро контролювати додержання орендарями правил
агротехніки. Порушення сівозмін, надмірне захоплен�
ня культурами, що приносять  "швидкі" гроші і висна�
жують грунт � ось законний привід для позбавлення
господаря права на землю. Такий наділ повинен пе�
рейти у власність держави без будь якої компенсації !

Виключно важливу роль у справі порятунку села
ми покладаємо саме на місцеве самоврядування.
Адже і сільська рада і сільський голова обирається
безпосередньо виборцями сільської громади і не�
суть перед нею всю відповідальність за свою роботу.
Тут, як кажуть, за чужу спину не сховаєшся і перек�
ласти свої обов'язки на когось не вийде.

Нажаль, задекларовані права місцевого самов�
рядування не спираються на міцну фінансову базу.
Більшість сільських рад є дотаційними, коштів вис�
тачає тільки на зарплату апарату та мізерні госпо�
дарські витрати"

Добре, якщо на території ради є зареєстроване
потужне формування, тоді по наслідкам його госпо�
дарювання щось перепадає і для потреб села. А як�
що земельні паї знаходяться в оренді фірми, що за�
реєстрована у Києві, Одесі чи на Кіпрі. Кому потріб�
не село, де живуть пенсіонери та безробітні селяни?

На нашу адресу надійшов лист із села Городня
Ічнянського району на Чернігівщині. Селяни скар�
жаться, що на землях невеликого села нині госпо�
дарюють чотири "інвестори". Технікою розбили по�
будовану ще колгоспом дорогу, людям не пройти ні
проїхати. Взимку сільський голова не допроситься у
них розчистити дорогу до магазину, до пошти і до
кладовища. На всі прохання одна відповідь "Я плачу
селянам плату за земельний пай!", а те, що власни�
кам паїв, крім кукурудзи, потрібна і дорога, і працю�
ючий ФАП, і освітлення вулиці � їх не обходить. І та�
ких листів і телефонних дзвінків надходить безліч
мало не з кожного району.

Безправ'я і безгрошів'я роблять сільську раду
безпомічною, а сільського голову ставлять у при�
низливу позицію вічного прохача з протягнутою ру�
кою. Ми не можемо миритись із таким станом міс�
цевого самоврядування!

Пропонуємо при кожній сільській раді створити
спілку власників земельних і майнових паїв. Правлін�
ня цієї спілки повинно від імені своїх членів захища�
ти інтереси пайовиків, А при необхідності � вести по�
шук більш прийнятних орендарів, диктувати їм свої

умови. Кожен випадок порушення умов договору
оренди повинен бути на контролі громади. Один
орендодавець безсилий перед відлаженою маши�
ною орендатора з його досвідченим юристом та на�
хабними менеджерами. Тільки громадою можливо
боротись за свої права !

У Верховній Раді лежить без руху законопроект,
яким передбачається один відсоток від продажу
сільгосппродукції перераховувати у фонд соціально�
го розвитку села. Ми повинні вимагати від народних
депутатів, що гастролюють по регіонах, негайно
розглянути цей законопроект, як невідкладний. Це
була б реальна допомога селянам у вирішенні проб�
лем благоустрою села.

Нещодавно Кабінет Міністрів затвердив досить
високі ставки експортного мита на зерно, яке повин�
ні сплачувати зернотрейдери у бюджет. Було б до�
цільно і справедливо, щоб і ці суми теж ішли на пот�
реби села. То ж будемо, шановні селяни і народні
обранці, спільними зусиллями відстоювати і цю до�
сить перспективну позицію!

Захищаючи інтереси селян, наша партія захищає
інтереси кожного мешканця України, адже кожен із
нас, де б він не проживав і ким би не працював, щод�
ня сідає до столу і хоче споживати корисну і безпеч�
ну їжу, бажано за прийнятною ціною.

Нажаль, за останні роки споживання м'яса на ду�
шу населення в Україні скоротилося у 2,5 рази, мо�
лока � у 2 рази, а риби �утричі. Зазначимо, що дефі�
цит тваринного білка веде до деградації людського
організму, особливо вразливі до цього дефіциту діти
та молодь. На тлі білкового голодування розвиваєть�
ся розумова відсталість і дегенерація особи. То ж
ми, селяни, виконуємо надзвичайно важливу соці�
альну функцію � ми не тільки годуємо людей, ми � ря�
туємо націю від деградації.

Розраховуємо, що і суспільство повинно з усією
відповідальністю поставитись до наших проблем.
Добре буде селянину, буде добре і шахтарю, і стале�
вару, і педагогу, і правоохоронцю � всій нашій громаді.

У Міністерстві Юстиції зареєстровано біля десяти
політичних партій, що використали у своїх назвах "се�
лянська". Здавалося б, що відтепер селяни мають дос�
татньо своїх захисників у всіх сферах життя. Нажаль,
більшість цих об'єднань мають віртуальний характер,
про їх діяльність ніхто навіть не чув, відшукати їхні пред�
ставництва нам не вдалося навіть в обласних центрах.

То ж і на Всеукраїнському селянському Віче нав�
ряд чи ми побачимо когось  з них. Напевне, їм нічого
сказати селянам, а тим більше � допомогти годуваль�
никам нації у вирішенні нагальних проблем села.

Погодьтесь, що найбільшою проблемою україн�
ського селянства є те, що 15�ти мільйонна спільнота
не має свого вагомого представництва у найвищому
законодавчому органі України. Адже вирішення всіх
проблем, про які ми говоримо, можливо лише за умо�
ви, якщо у Верховній Раді України, в обласних і район�
них радах будуть потужні селянські фракції, які будуть
лобіювати інтереси сільських трударів. Голосами се�
лян на минулих виборах скористались політичні сили,
яким байдуже до долі села і його мешканців.

То ж наше завдання � об'єднати селянство у нову
потужну політичну силу, здатну захистити його пра�
ва на всіх рівнях � від сільської ради до Верховної Ра�
ди України. Це � наш моральний обов'язок. І ми його
виконаємо з честю !

Сьогодні світова спільнота занепокоєна тим, що
людство переживає нестачу продуктів харчування,
стрімко зростає їх вартість. Україна з її унікальними
можливостями може стати надійним виробником
екологічно чистих, високоякісних продуктів. Уже
розроблені амбітні програми виробництва 80�ти
мільйонів тонн українського зерна, повернення ко�
лишнього потенціалу виробництва цукру, картоплі,
інших продуктів.

Нещодавно на засіданні Уряду відзначалось, що в
цьому році аграрії вперше за всі роки незалежності
внесли по 78 кг діючої речовини мінеральних добрив
на кожен гектар посівів. Цього року посіяно зернові
на площі 15,6 млн. га, що на 500 тисяч більше торіш�
нього показника. На 90 тисяч га збільшено площу під
гречкою, на 62 тисячі � під цукровими буряками.
Звичайно ці факти радують кожного із нас. Хоч і по�
волі, але все ж ми вибираємося із того болота, в яке
нас загнали злидні та недолугі наші керманичі.

Вірю, що ми відродимо аграрну славу України,
врятуємо українське село, піднімемо авторитет хлі�
бороба � годувальника нації!

То ж до праці, шановні учасники Віче !

СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛЯНСТВУ!!!

Проект

УХВАЛА
Всеукраїнського 
селянського Віче

18 червня 2011  року м. Київ
НК "Експоцентр України"

Учасники Всеукраїнського селянського віче гли�
боко стурбовані ситуацією, що склалася в україн�
ському селі та аграрно�промисловому комплексі в
цілому. Чергування продовольчих криз загрожує
продовольчій стабільності в країні, а зростання цін �
зубожінню більшості наших співвітчизників. Відбу�
вається девальвація її основи, людського капіталу.
Все це відбувається в країні, де сконцентрована
четвертина світового скарбу, українські чорноземи.

Одним із ключових питань, що призвело до
скликання Всеукраїнського селянського Віче саме і
є доля українських чорноземів, доля України. Мож�
ливе запровадження ринку землі з 1 січня 2012 ро�
ку є викликом для всіх співвітчизників, української
нації та є загрозою майбутнім поколінням.

Ми прагнемо до діалогу громадськості і влади
не тільки для врегулювання земельних проблем, а
й загалом для стабілізації і відродження хлібороб�
ської слави України.

Проаналізувавши ситуацію в українському селі
та аграрно�промисловому комплексі економіки Ук�
раїни, учасники Всеукраїнського селянського Віче
вирішили:
� звернутися до Президента, Верховної Ради, Уря�
ду та селян України .

До Президента України:
� Надати відповідні доручення Уряду щодо обгово�
рення ситуації, яка склалася в українському селі та
агропромисловому комплексі. Разом із науковими
фахівцями та громадськими організаціями розро�
бити термінові Урядові заходи по виходу із кризи
на основі реформування АПК;
� Внести на розгляд Верховною Радою Закон Укра�
їни щодо продовження мораторію на продаж зе�
мель до 2015 року.

До Уряду:
� Забезпечити виконання Законів України "Про
державну підтримку сільського господарства",
"Про фермерське господарство", "Про особисте
селянське господарство", "Про пріоритети розвит�
ку українського села";
� Забезпечити реалізацію Державної цільової еко�
номічної програми підтримки розвитку сільсько�
господарських обслуговуючих кооперативів на пе�
ріод до 2015 року;
� В Державному бюджеті на 2012 рік, щодо під�
тримки АПК, передбачити не менше 10% від дохід�
ної частини бюджету;
� Докорінно змінити напрямки державної підтрим�
ки, пріоритетом визначити підтримку дрібного та
середнього товаровиробника на основі розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. 

До Верховної Ради України:
Забезпечити першочергове внесення та прий�

няття Законів України:
� Про державний земельний кадастр;
� Про державний земельний (іпотечний) банк;
� Про єдиний земельний податок;
� Про оренду земель;
� Про інвентаризацію земель.

До селян та громадськості України:
� Учасники Всеукраїнського селянського Віче

звертаються до українського селянства, як єдино�
го захисника українського села, носія мови, звича�
їв та вікових традицій української нації, її етничнос�
ті та національно�культурної основи, підтримати
наші вимоги щодо збереження рідної землі та про�
довження мораторію на продаж земель сільсько�
господарського призначення;

� Закликаємо широку громадськість, науковців,
політиків, всі гілки влади � консолідувати зусилля
щодо подолання бідності в суспільстві, забезпечен�
ня належних стандартів життя, розвитку громад�
ського суспільства, демократії та побудови еконо�
мічно сильної незалежної української держави.

І Н Ф О Р М А Ц І Я  Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М И
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Петро Трохимович відомий і визнаний уче�
ний�економіст у галузі аграрної економіки, ці�
ноутворення, земельних відносин, бухгалтер�
ського обліку і аналізу господарської діяль�
ності в сільському господарстві. Є одним із
розробників основ аграрної реформи, ціноут�
ворення і формування інфраструктури аграр�
ного ринку, регулювання міжгалузевих еконо�
мічних відносин в агропромисловому ком�
плексі. В центрі його уваги знаходяться пи�
тання включення ресурсу землі в економічний
оборот, формування ринку земель сільсько�
господарського призначення. 

Брав участь у розробці близько вісімдесяти прий�
нятих Верховною Радою України законів. Серед них:
Закони України "Про пріоритетність соціального роз�
витку села та агропромислового комплексу в народ�
ному господарстві України", "Про державну підтрим�
ку сільського господарства України", "Про плату за
землю", "Про оренду землі", "Про оцінку землі", Зе�
мельний кодекс України, "Про податок на додану
вартість", "Про фіксований сільськогосподарський

податок", "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні", "Про кредитні спілки", "Про фер�
мерське господарство", "Про зерно та ринок зерна в
Україні", "Про молоко та молочні продукти", "Про
сільськогосподарський перепис", "Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні".

Взяв участь у розробці близько п'ятдесяти Указів
Президента України, п'яти Постанов Верховної Ради
України, понад сімдесят Постанов Кабінету Міністрів
України з питань розвитку агропромислового вироб�
ництва та сільських територій. 

Активно співпрацює з науковими центрами США,
Німеччини, Франції, Великобританії, країн СНД та ін�
ших країн, є учасником багатьох міжнародних сим�
позіумів і конференцій з питань аграрної економіки. 

За безпосередньої участі та під редакцією учено�
го опубліковано понад 1000 наукових праць, у тому
числі він є автором і співавтором понад 300 моног�
рафій, брошур, рекомендацій. 

П.Т.Саблук активно формує сучасну наукову
школу економістів�аграрників, проводить значну
роботу з підготовки наукових кадрів вищої кваліфі�
кації. Під його керівництвом захищено 38 докторів і
59 кандидатів економічних наук, з яких 4 � дійсні
члени (академіки) НААН, 3 � член�корреспонденти
НААН та один іноземний член НААН.

Присвоєне вчене звання почесного професора
Житомирського національного агроекологічного
університету, Луганського національного аграрно�
го університету, Національного аграрного універ�
ситету біоресурсів і природокористування, Уман�
ського національного університету садівництва,
Подільського державного аграрно�технічного уні�
верситету, Миколаївського державного аграрного
університету, Харківського національного технічно�
го університету сільського господарства імені Пет�
ра Василенка, Казахського національного аграрно�
го університету, Сумського Національного аграр�
ного університету.

Обраний дійсним членом Академії екологічних
наук України, Академії економічних наук України,
Академії регіональних наук України . 

Обраний дійсним членом Академії сільськогоспо�
дарських наук Республіки Бєларусь, іноземним чле�
ном Російської та Казахської академій сільськогос�
подарських наук, є членом Європейської та Всесвіт�
ньої асоціацій економістів�аграрників. 

Нагороджений орденом "Знак Пошани", відзна�
ками Президента України орден князя Ярослава
Мудрого V ступеня, орден князя Ярослава Мудрого

IV ступеня, медалями та почесними грамотами. Має
почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки Ук�
раїни, лауреат премії ім. О.Г. Шліхтера.

За визначні особисті заслуги перед Українською
державою у розвитку економічної науки та агропро�
мислового комплексу, розробку засад реформуван�
ня сфери сільськогосподарського виробництва П.Т.
Саблуку у 2004 році присвоєно звання "Герой Украї�
ни" з врученням ордена Держави. 

Обраний членом Центрального Правління Спілки
економістів України, науковий керівник Секції аграр�
ної політики, Голова Ради Федерації бухгалтерів, ау�
диторів і фінансистів АПК України, член Президії Аг�
рарної палати України, Голова її комітету з питань
науки, освіти та дорадництва, член Виконкому Аг�
рарної палати України, член Ради Аграрного Союзу
України.

З 1999 року � Президент Всеукраїнського Кон�
гресу вчених економістів�аграрників.

Один із організаторів і головний редактор міжна�
родного науково�виробничого журналу "Економіка
АПК". Член редколегії журналів "Економіка України",
"Вісник аграрної науки", "Облік і фінанси АПК", "Аг�
роінком", "Вісник економічної науки України", "Еко�
номіка і держава", "Зерно і хліб", "Вестник сельско�
хозяйственной науки" (м. Москва), "Международ�
ный сельскохозяйственный журнал" (м. Москва).

САБЛУК  Петро  Трохимович
вчений у галузі аграрної економіки, доктор економічних наук, 
професор, академік НААН

ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Від щирої душі вітаємо нашого пар+
тнера та однодумця, професора, ака+
деміка Петра Трохимовича Саблука з
Днем Народження та бажаємо здо+
ров'я, творчої наснаги, вірних друзів
та відданих колег.

Нехай Ваші мрії та задуми втілюють+
ся в життя, як в особисте так і в цілому
у аграрний сектор рідної України!

Асоціація фермерів та 
приватних землевласників України

Союз сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів

Редакція газети 
"Вісник Фермер України"

Указом Президента України від 8 чер+
вня 2011 року О. В. СЕНЯ призначено
заступником міністра аграрної політики
та продовольства. До цього часу  Олек+
сандр Васильович займав посаду на+
чальника головного управління агроп+
ромислового розвитку Полтавської ОДА
та зарекомендував себе як високопро+
фесійний фахівець та надзвичайно по+
рядною людиною.

Успіхів у роботі по становленню та
розвитку вітчизняного  агросектору.

Редакція газети "ВФУ"

Призначено нового заступника
Міністра аграрної політики та

продовольства

Олександр Сень

Що думають прості
фермери про ринок

землі…

1.Заборонити продаж земель запасу і

державного резерву сільськогосподарського

призначення.

2.Продаж земель запасу і резерву можливо

здійснювати лише для  будівництва.

3.Землі запасу і державного резерву

надавати в оренду на термін до 50 років.

4. Першочергове право на оренду має той,

хто проживає на території сільської ради де

розміщена дана земельна ділянка.

Фермер з  Семенівського району 
Полтаваської області

Володимир Ярошенко
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Добриво Мочевин  К не має нічого спільного з традиційними доб+
ривами: карбамід, аміачна селітра, кристалон, реаком, росконцен+
трат та іншими. По дії відрізняється від них як фосфор від азоту.

Не вірите? Перевірте!!
Та на сьогодні сільгоспвиробнику треба на своєму полі на своїй культурі, впев�

нитись � що кращого кредитного банку ніж добриво "Мочевин  К" не має і не буде �
коли на вкладену гривню за півроку отримуєш прибуток від 10 гривень (на ячмені)
до 1000 гривень (томати, горох, картопля) � що підтверджено економічними виклад�
ками в звітах науково � дослідних установ, та господарств, які є на сайті НВО.

Перше ніж рекомендувати добриво Мочевин К сільгоспвиробнику науковими
працівниками НВО "Агронауковець" проведено за 10 років більш ніж три тисячі по�
льових досліджень, майже на всіх культурах, в рендомизованих дослідах, а в роз�
робці добрива приймало три доктора різних спеціальностей  та один кандидат на�
ук (в співавторстві), які вклали в нього кращі досягнення. Тому підробити  Моче�
вин К "експромтом"  � неможливо.

Основні властивості добрив класу Мочевин К це:
1. Системність, тобто в бакових сумішах з іншими добривами: карбамід, суль�

фат амонію, Реаком, Гумат, Гумісол, Хломоквид, Сизам, Альфа  � Гроу, Кристалон,
Нурел � Д та інш., з гербіцидами, фунгіцидами, піретроїдами проводить їх з собою
та покращує їх дію вдвічі і вже через 2�3 години після внесення (до дощу) вони
працюють в клітинах рослин;

2. Один літр добрива Мочевин  К за рахунок активізації фотосинтезу дає рос�
линам з повітря 15�20 кг чистого азоту, що прирівнюється до 100�150 кг фізичної
ваги аміачної селітри.

3. Супутні властивості добрив: К1 � коренеутворення; К 2 � зменшує потребу
рослин в волозі вдвічі, значно підвищуючи стійкість до засухи та запалу, потовщує
стебла за рахунок  блокади гормонів росту та ріст регуляторів, утворює додаткові
пагони, сприяє прискоренню дозрівання; К6 � на репродукцію підвищує якість на�
сіння, прискорює появу сходів. При відсутності вологи зберігає насіння в ґрунті від
хвороб та висихання.

Нажаль,  омрачнює те, що поступають сигнали від фермерів з Дніпропетров�
ської, Запоріжської та Одеської областей на підробку добрива Мочевин К.

Для фальсифікаторів повідомляємо, що НВО "Агронауковець" має ексклюзивне
право на виробництво та продаж добрива з торговою маркою "Мочевин К". За не�
санкційне використання цієї торгової марки фальсифікатор понесе відповідаль�
ність згідно ст. 229 Кримінального Кодексу України. Головне, що від фальсифікації
збиток несе фермерське господарство з�за недобору врожаю та додатковий за�
хист рослин. Тому прохання до тих, хто отримував фальсифікат в п'ятилітрових
квадратних фляжках (НВО виробляє добриво тільки в овальних фляжках) повідо�
мити про це за адресою : 73026 м. Херсон, а/я 69. 

До відома:
1. ООО "Захист Агро" м. Одеса виробляє розчин  під торговою маркою "Добрий

хозяїн" в склад якого вводиться процент добрива Мочевин  К (готовий розчин для
присадибних ділянок). 

2. Для захисту від фальсифікату, починаючи з партії №2, на етикетці введено
спеціальний знак на зворотній стороні.

Державою високо оцінена виробнича та творча діяльність
НВО "Агронауковець"+ колектив якого нагороджено Національ+
ним сертифікатом "Лідер галузі":

Мочевин К � вражаюча ефективність

"Разом з сусідом посіяв в один день  той же сорт пшениці. Я весною
вніс селітру � він  ні. Та радувався своїй красі я не довго. 5 травня 2011
року колега підкормив свою пшеницю по листу добривом Мочевин К і за
неділю вона стала краща за мою."

Апостолово, тел.: 096 424 69 64

"Наконец то я убедился в полезноси удобрения "Мочевин  К". Три года
я работаю главным бухгалтером НВО "Агронауковець" и никто из тех, кто
брал удобрения п'ять лет назад и позже не отказывается от него �
покупает ежегодно".

В.И. Захаров, тел.: 097 396 28 81

м. Миколаїв � тел.: (0512) 58�17�52 �маг. "Ніса"
смт Снігурівка � тел.: (096) 429�58�97 � Ігор Вікторович
м. Херсон � тел.: (0552) 49�32�09 � маг. "Зелений Дім" 
(050) 6954248 � Олексій Григорович, 
(067) 209�39�78 � Володимир Борисович

смт Новотроїцьке � тел.: (050) 177�85�48 � маг. "Насіння"
м. Каховка � тел.: (050) 494�08�60 � Тетяна Петрівна
м. Харків � тел.: (050) 635�11�96 � Максим Миколлайович
(050) 300�63�90 � TOB "Юнітек"
(050) 973�68�32 � Вадим Олександрович
м. Запоріжжя � тел.: (050) 486�10�16 � Олександр Юхимович
м. Мелітополь � тел.: (098) 493�89�58 � Сердюк Наталія
м. Кіровоград � тел.: (098)432�81�35 � Борис Васильович
м. Одеса � тел.: (067)484�03�72 � "Захист Агро";
(095) 279�59�83 Михайло Михайлович

м. Дніпропетровськ � тел.: (067) 560�64�03 ФГ "Олександр";
(067) 565�89�49 ЗАО "Сплав"
м. Полтава � тел.: (050) 613�69�18 � Володимир Сергійович

м. Луганськ � тел.: (064) 242�03�93 � Володимир Григорович
м. Старобільськ � тел.: (066) 935�17�26 � Микола Кирилович 
м. Сімферополь � тел.: (050) 666�08�98 � "Універсал Агрозахиит"
м. Київ � тел.: (050) 526�36�93 � Василь Андрійович �
м. Львів � тел.: (067) 308�31�04 � Маркевич Роман
м. Суми � тел.: (050) 279�15�13 � Віктор Ананійович
м. Нікополь � тел.: (095) 017�22�76 � Сергій Євгенович 
м. Тернопіль � тел.: (068) 105�35�75 � Віталій
м. Токмак � тел.: (050) 484�38�87 � Анатолій Федорович
м. Біла Церква � тел.: (050) 410�52�54 � "Хімгрупа"
м. Генічеськ � тел.: (067) 552�81�78 � Володимир
м. Донецьк � тел.: (095) 229�94�50 � Ульченко
м. Черкаси � тел.: (067) 473�16�93 � "Добриня Arpo"
м. Вінниця � тел.: (0432) 53�50�37 � Ігор Петрович
м. Умань � тел.: (097) 467�83�19 � "Фенікс�М"
м. Кривий Ріг � тел.: (0564) 40�16�63
м. Рівне � тел.: (098) 430�49�70 ПП Врублевський
м. Чернівці � тел.: (067) 496�38�80 ПП Маркевич

Отримати консультацію та замовити препарати Мочевин К, можна
у регіональних дилерів НВО "Агронауковець":

ксн Капелюш О.І.,  вчений агроном Дворецький В.Ф.
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Когда 11 августа 2010 года Правительство Украины при�
нимало постановление о создании "Государственной про�
довольственно�зерновой корпорации Украины", мало кто
мог прогнозировать резонанс, к которому приведет дея�
тельность ГПЗКУ. Под термином "резонанс" мы подразуме�
ваем не только "ощутимые" последствия от функционирова�
ния Государственной корпорации, но и тот поистине сумас�
шедший информационный шум, который сопровождал лю�
бые шаги Госкорпорации, вплоть до последнего времени. 

И если разобраться в практической стороне вопроса не
представляется сложным, то в информационной плоскости
скрыты многочисленные "подводные" камни и хитросплете�
ния большой игры. И эти вещи нужно строго разделять. 

Почему деятельность ГПЗКУ сама по себе была и есть
резонансной? Это вполне очевидно. Впервые в Украине
был создан полноценный государственный оператор, ас�
систирующий сельхозпроизводителю на всех этапах произ�
водства: от посева � до уборки, хранения и продажи зерно�
вых на экспорт. Это, во�первых. 

Во�вторых, через Госкорпорацию была введена програм�
ма форвардных закупок. И не просто введена, но уже апроби�
рована. Руководитель структурного подразделения ГПЗКУ
"Хлеб Инвестбуд" Роберт Бровди не так давно докладывал о
завершении в этом маркетинговом году заключения форвар�
дных контрактов в полном объеме от запланированного. 

В�третьих, Госкорпорация через создание подразделе�
ния Материально�технического обеспечения и Машинно�
технологической станции начала обеспечивать сельхозпро�
изводителей топливом, удобрениями и техникой на выгод�
ных условиях. Сегодня практически начата реализация про�
екта по полному перевооружению зерноуборочного парка
(МТС), что в ближайшие 4 года может позволить выйти на
качественно новый уровень сбора урожая с минимизацией
уже традиционных потерь во время уборочной. Предпола�
гается, что только за счет устранения потерь во время убор�
ки, сельхозпроизводители смогут получить порядка 8�9
миллиардов гривен дополнительной прибыли. 

В�четвертых, ГПЗКУ � это выход ГОСУДАРСТВА Украина
на международный зерновой рынок. До сих пор Украина, за
все годы своей независимости на этом рынке представлена
не была, в отличие от своего зерна, которым торговали зер�
нотрейдеры, в лице представленных в Украине "дочек"
транснациональных корпораций. 

Фактически, можно говорить о том, что вся деятель�
ность Государственной корпорации с момента ее создания
направлена на то, чтобы была сформирована стабильная
система, при которой производитель имеет возможность
спокойно планировать развитие своего производства, по�
лучая максимальную прибыль от своей деятельности, и сво�
бодно ею распоряжаясь. 

ГПЗКУ стала принципиально новым инструментом госу�
дарственной политики в зерновой сфере. Более того, Кор�
порация доказала свою эффективность и продолжает пос�
тупательное движение по пути развития. 

Резонанс от создания ГПЗКУ вполне объясним, но вот
его тональность, могла удивить многих. Далеко не все при�
ветствовали создание Государственной корпорации. И, в
первую очередь, в числе недовольных оказались те, кто до
последнего времени монопольно распоряжались на зерно�
вом рынке Украины � зернотрейдеры. 

Такой поворот событий их очень неприятно удивил. Ведь,
при отсутствии государственной политики в зерновой сфе�

ре, каких�либо регуляционных рычагов, так удобно было ус�
танавливать собственные правила для сельхозпроизводите�
лей. Последние, не имея практически никаких альтернатив�
ных вариантов, вынужденно соглашались с условиями, на
которых приходилось продавать выращенный ими урожай.  

Появление государственного оператора в лице ГПЗКУ
ломало всю выстроенную за последние годы систему взаи�
моотношений на зерновом рынке. И именно поэтому, с пер�
вого дня деятельности ГПЗКУ ее сопровождали искусствен�
но сгенерированные публичные конфликты и скандалы. 

Зернотрейдеры обвиняли Корпорацию в тотальной моно�
полизации зернового рынка. Введенные квот на экспорт зер�
на назывались совершенно необоснованными. А их распре�
деление, в глазах зернотрейдеров, было абсолютно корруп�
ционным. Говорилось едва ли ни о мифических 90 процентах
"необоснованно отданных" квот подразделению ГПЗКУ. 

Через различные популярные СМИ на общественность
выливалась масса откровенно лживой и вымышленной ин�
формации о том, что государственная политика уничтожа�
ет агропромышленный комплекс и вредит селу. 

Как ни печально, но в унисон с транснациональными зер�
нотрейдерскими корпорациями "пели" и украинские ассо�
циации, эксперты и  СМИ, отрабатывающие заказ в ущерб
интересам страны и ее продовольственной безопасности. 

Стоит ли говорить о том, что истины в громких заявлени�
ях, ультиматумах и обвинениях, предъявляемых государс�
тву, содержалось минимальное количество. 

Никакой "государственной монополии" в Украине так и
не было создано. Да она и не планировалась, в общем то.
Выведение на экспортный уровень сельхозпроизводителей
и создание государственного оператора разрушило сущес�
твовавшую монополию пяти � семи зернотрейдеров, но ни�
коим образом не могло создать новой. 

Экспортные квоты, как только ушла угроза продовольс�
твенной безопасности, были отменены по инициативе аг�
рарного министерства. Вначале, были сняты ограничения по
экспорту кукурузы, а затем и по зерну. 

А многочисленные заявления о неэффективности и не�
компетентности менеджеров Государственной корпорации,
не имевшие под собой никаких оснований, кроме эмоций и
желания хоть как�то дискредитировать государственную по�
литику, на фоне показателей работы ГПЗКУ, как то даже стыд�
но комментировать. Причем, судя по всему, ньюсмейкерам
зернотрейдеров, оглашавших эти заявления, тоже не хочется
их вспоминать, дабы не выглядеть еще глупее, чем есть. 

Сегодня тотальная критика деятельности Госкорпорации
прекратилась. Чему есть причины. И главная состоит в том, что
Госкорпорация состоялась и доказала свою эффективность. 

Сейчас ГПЗКУ � динамично развивающаяся государс�
твенная структура, реализующая собственные стратегичес�
кие планы развития. Эти планы направлены на одно � качес�
твенные изменения в агропромышленном комплексе Укра�
ины и выход украинских сельхозпроизводителей на новый
уровень работы. 

И если удастся реализовать запланированное, то уже че�
рез 3�4 года украинский аграрный сектор будет иметь со�
вершенно иной вид. Наши сельхозпроизводители будут го�
раздо больше напоминать своих коллег из стран ЕС, нежели
сегодня. Прекратится бесконечная "битва за урожай", а се�
ляне спокойно смогут планировать свою работу, обходясь
без традиционных "цейтнотов" и постоянного поиска
средств для производства. 

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ГОСКОРПОРАЦИЯ

Україна � одна із країн�лідерів з вироб�
ництва зернових, проте має найнижчу в
світі забезпеченість зернозбиральної тех�
нікою � не більше 40% від потреби. Про це
під час Всеукраїнської наради з підготовки
до жнив 2011 року заявив директор Ма�
шинно�технологічного комплексу Держав�
ної продовольчо�зернової корпорації Ук�
раїни Олександр Бавицький.

Як стверджує О.Бавицький, 78% ком�
байнового парку країни знаходиться за ме�
жами амортизаційного і економічно доціль�
ного терміну експлуатації. Як результат �
щорічні втрати через невчасність збирання
врожаю � більше 6 млн. тонн зерна, що, в
середньому, еквівалентно 12 млрд. грн.

"Для комплексного вирішення даної
проблеми було створено Машинно�тех�
нологічний комплекс ДПЗКУ, який дозво�
лить ліквідувати дефіцит зернозбираль�
ної та обслуговуючої техніки шляхом
придбання до 2014 року 7 200 комбайнів і

5 000 автопоїздів�зерновозів", � говорить
директор МТС.

За його словами, до 2014 року Машин�
но�технологічного комплекс ДПЗКУ скон�
центрує 7200 комбайнів, щорічно забезпе�
чить своєчасне прибирання 10,8 млн. га і
збір близько 27 млн. тонн врожаю по всіх
культурах. Це збереже 6 млн. тонн україн�
ського зерна і знизить навантаження на
вже існуючий парк комбайнів.

"Машинно�технологічного комплекс
зможе надавати послуги тим господарс�
твам України, які не в змозі самостійно за�
безпечити себе зернозбиральної технікою,
а таких в Україні � 84%. Крім того, своєю ро�
ботою МТК формує запит на велику кількість
комбайнів, що стане основою для запуску
вітчизняного машинобудування, як базово�
го замовлення, а також створення великої
кількості нових робочих місць � для понад
15 000 осіб, що проживають у сільській міс�
цевості", � повідомив О.Бавицький.

Компанія 
"Хліб Інвестбуд"
успішно завершила

другий етап форвард(
них закупівель

10 червня 2011 року компанія "Хліб Інвес�
тбуд" завершила оформлення та фінансу�
вання другого етапу форвардних закупівель
зерна до державного інтервенційного фон�
ду, який передбачав виплату сільгоспвироб�
никам коштів у розмірі 20% від вартості за�
контрактованого врожаю.

Як уже повідомлялось, перший етап фор�
вардної програми компанія "Хліб Інвестбуд"
здійснила з 18 березня по 29 квітня 2011 ро�
ку укладенням 1168 форвардних контрактів
на поставку 860 тис. тонн зернових на за�
гальну суму понад 1,5 млрд. грн. та виплатою
сільгоспвиробникам 50% від вартості закон�
трактованого врожаю в сумі 750 млн. грн. 

18 травня 2011 року, після отримання від
Аграрного фонду наступного траншу коштів
було розпочато виконання другого етапу
форвардних закупівель. Упродовж наступ�
них 17 робочих днів компанією "Хліб Інвес�
тбуд" було опрацьовано всі заявки на отри�
мання другого траншу від 1168 сільгоспви�
робників, а також надані страховими органі�
заціями акти огляду посівних площ.  Крім
цього, враховуючи клопотання сільгоспви�
робників, які в числі останніх підписували
форвардні контракти і мали б отримати нас�
тупні 20% коштів не раніше другої декади
червня (через 60 днів після першого тран�
шу), було проведено відповідні перевірки і, з
дотриманням чинного законодавства, укла�
дено з ними додаткові угоди. Завдяки цьо�
му, вказана категорія учасників форвардної
програми теж отримала кошти у найбільш
потрібний період підготовки до жнив.

Слід відзначити, що за підсумками про�
ведених в ході другого етапу форвардної
програми обстежень встановлено, що внас�
лідок об'єктивних обставин на окремих по�
сівних площах очікується значно менший
врожай, ніж передбачалося форвардними
контрактами. Це стосується півтора десятка
сільгосппідприємств з заявленим обсягом
понад 7,5 тис тонн, або менше 1% від за�
гального обсягу форвардних угод. Виплата
коштів цим підприємствам буде здійснена
за наслідками збирання врожаю (третій етап
форвардної програми).            

Таким чином, за підсумками двох етапів
форвардної програми сільгоспвиробники
практично за місяць до активного збирання
врожаю зернових отримали понад 1 млрд.
грн. державної фінансової підтримки у виг�
ляді 70% авансу від вартості майбутнього
врожаю.  

ДПЗКУ ліквідує дефіцит зернозбиральної та обслуговуючої техніки в країні

Прес+служба ДПЗКУ
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Доки Ігор старанно (до речі, � не за батьківські
гроші, а за власну стипендію!) вчився на агронома,
землі, які мали б хоч якесь відношення до сільськогоспо�
дарського призначення, давно  розібрали та розмежували.
От тільки так званий "Панський яр" неподалік села Велике
Половецьке, що у Сквирському районі на Київщині, нікому
не прийшовся до смаку. Навіть один місцевий "крутелик",
копилячий із себе заступника селян та сиріт подивився на
цю балку, подивився та й поступився, можливо навіть із да�
леким прицілом � мовляв ось скоро цьому "зеленцю" наб�
ридне "з нічого щось ліпити", сам мені цю сотню гектарів
віддасть. Ага, чекай�чекай!..

…Стою на узвишші перед глибокою довгою балкою і роз�
мірковую: чи годиться оця місцина хоча б для випасу худоби?
На переважній більшості площі � крутосхил понад 30
градусів. Свого часу колишні колгоспні пастухи тут
боялися корів випасати. Навіть коли дійшла справа
до розпаювання земель, то місцеві землевпорядни�
ки 65 гектарів, опустивши долу очі, визнали придат�
ними для випасу худоби, а 35… так і залишились ні�
кому не потрібним напівурвищем. Подивився�поди�
вився на цю місцину Ігор, порадився з батьком та й
вирішили не думати, а діяти.

Спочатку пішли з власними пропозиціями по
сільських хатах. Колишні колгоспники, у переваж�
ній більшості пенсіонери, були тільки раді укласти з
Бліновими договір на оренду їхніх крутосхилів, на
яких навіть влітку сіно косити незручно, а крім тра�
ви тут століттями ніщо не росло. По осені ж вони
дістали гарантовану можливість отримати від
орендарів, хоча не таку вже й велику за нинішніх ча�
сів, грошову підтримку, однак �  тисяча гривень чи
то падала селянам з неба, чи то дарував їх кожному
пайовику "Панський яр". Чому ж відмовлятись?…

…Становлення починалося у дуже важкі, а потім
і скорботні дні. У свої сорок чотири свічкою танула важкох�
вора берегиня сім'ї Блінових, мати Ігоря Ольга Миколаївна.
У хвилини деякого полегшення вона цікавилась у чоловіка
та старшого сина � як там наші земельні справи? Вона теж
так любила село, так любила доглядати за садом�горо�
дом… Ранньою весною 2008�го року її серце перестало би�
тись. Ранньою весною 2008�го колишній "Панський яр" діс�
тав ймення "Урочища Ольги Блінової"…

Кожне фермерське господарство повинне мати свої
чітко обмежені кордони. Для такого, специфічного, як у
Блінових,  цей "кордон" треба було робити із достатньо
густої і міцної спеціально оцинкованої сітки у два метри ви�
сотою. Такою полюбляють користуватися австралійські
фермери, а виготовлення її освоєно у Польщі. 

Для чого це треба було потрібно? А для того, щоб вільно
себе почували у оцьому 100�гектарному вольєрі свині по�
роди "угорський пуховий мангал". Вони � свійські, водночас
прекрасно пристосовані до життя в природних умовах. Всю
безсніжну пору року вони харч для себе здобувають самі.
Різної трави та коренів у балці цілком вистачає хоч на цілу
сотню голів. (Лише при випадінні глибокого снігу тваринам
у спеціальні годівниці завозяться висівки чи просто поло�

ва…).  До крутосхилів вони звичні, пасти свиней не треба.
Не треба й думати про збільшення поголів'я � на природі во�
но само збільшується так, що треба регулювати, тобто вес�
ти промисловий відстріл. За рік у природних умовах кабан�
чик чи свинка досягають п'яти�шестипудової ваги.

Отож добре знає не тільки Сквира, а й Тараща, Біла
Церква: хочеш поласувати справжньою свининою по ціл�
ком доступній ціні � виходь на зв'язок з молодим землев�

ласником Ігорем Бліновим. До того ж туша "угор�
ського пухового" � це на 95 % вирощене в природ�
них умовах ніжне м'ясо, а не сало. Вже й рестора�
ни Київщини починають на це особливе госпо�
дарство звертати увагу: вибагливих клієнтів, які
хочуть чогось такого�от�такого, на зразок дичини,
стає все більше…  

Крім свиней, які потребують лише одного � щоб
їх час від часу перераховували, Ігор Блінов виро�
щує ще й благородних оленів. Їх поки що невелич�
кий табун і вирощуються вони не на м'ясо � на по�
повнення інших українських заповідників та парків.

Скоро у абсолютно довірливої до людей оленихи
Маші буде поповнення… До речі, два роки тому
Ігор викупив її маленькою у… браконьєрів…

Не тільки свиней у природних умовах вирощує
молодий Блінов. Особливої уваги надає  він виро�
щуванню фазанів. Закуповує яйця, слідкує  за ро�
ботою власного інкубатора, привчає пташенят до
природного корму, а у двомісячному віці випускає
у спеціальний вольєр, обладнаний тут же, в урочи�
щі. Ось і нинішнього сезону тут на замовлення Ми�
колаївського УТМР тут стають на крило близько
500 птахів. Зрозуміло, через деякий час частина з
них потрапить під влучну мисливську кулю, а пере�
важна більшість буде жити та розмножуватись у
заповідних зонах нашої держави.

� Чи вигідна ця справа � фазанярство? � запитую
в Ігоря.

� З початку копітка. Навіть дуже. Про спеціальні добав�
ки та різні антибіотики проти хвороб треба заздалегідь тур�
буватись, про належний догляд. Навіть коли птахи підрос�
туть і вже знаходяться у природному вольєрі під сіткою
треба їх від лисиць та кібців охороняти. Та все ж, коли фа�

зан підростає він стає невибагливим травоїдом і щедро
віддячує за "винянчування"…

Не тільки тваринницьку галузь та птахівництво у при�
родних умовах розвиває у колись нікому не потрібному яру
мій співрозмовник. Зокрема, два роки тому на дні балки
було звичайне жаб'яче болото. Нині, перекрите самороб�
ною греблею, воно стало невеликим ставком. А доки робо�
ти по зміцненню дамби тривають, в ставку вже плещеться
мальок коропа, товстолобика, білого амура.

� Наступної осені будемо робити перший відлов та про�
давати жителям місцевих сіл по ціні удвічі нижчій за ринко�
ву. Дуже хочу, щоб не відчували нестатку хоча б у рибі, якої
у нашій місцевості можна розводити скільки завгодно, бу�
ло б лише бажання. � каже Ігор. � А бажання у мене та бать�
ка й молодшого брата Дмитра є…

� До "урочища Ольги Блінової" підходять такі чудові лі�
сосмуги білої акації � одного з кращих медоносів…

� У цьому році у нас тут стоять 20 вуликів, наступного
буде не менше сотні…

� Схоже, у вас із Великополовецькою сільською радою
повне порозуміння?

� В цілому так. Ось днями, хочемо дещо зробити для
цього села. Зокрема, привеземо матеріал, зробимо з де�
сяток лав для відпочинку, закупимо сміттєві урни. Пропо�
нуємо місцевий Будинок культури не запускати, зокрема,

зробити в одному з його приміщень спортзал, безалко�
гольне кафе для молоді…

� Чи розуміють вас у Сквирі, тобто в районі?
� Вистачає дещо проблемних питань. Зокрема, дово�

диться нам зараз займатись навіть "нічийними" паями, са�
мим розшукувати їхніх власників. Та все ж, надіємось, що
наше господарство не тільки вистоїть, а й розвиватиметься.
Крім того, урочище Ольги Блінової стане відомим на всю Ки�
ївщину місцем для відпочинку, сюди приїздитимуть любите�
лі полювати й рибалити, просто відпочити. Перші кроки вже
зроблено, зупинятись на досягненому не збираємось…

І останнє, на завершення: 25�річний агроном Ігор Блінов,

який поки що документально вважається підприємцем�зем�
левласником, готує документи і дуже хоче поповнити Асоці�
ацію фермерів та приватних землевласників України.

Ну що ж, в добрий путь, майбутній фермере! 

Петро Андреєв

СТАВ ДИКИЙ ЯР ОБЛАГОРОДЖЕНИМ
УРОЧИЩЕМ… Ох, ця ризикова молодість!  Серце наповнене ідеями і романтикою, як

літнє небо сонцем. У квітучі двадцять п'ять завжди здається, що тобі по
плечу будь яка складність, яку треба подолати задля здійснення мрії.

У Ігоря Блінова вже давненько є своя мрія. Ради неї, ради надійного ста�
новлення у житті він щойно здобув вищу освіту, отримав диплом агронома.
І ось настав час до теорії додавати практику. Він почав її проходити у спра�
ві, за яку візьметься далеко не кожен: перерахувати господарства такої от
специфічної спеціалізації в Україні можливо на пальцях одної руки. А те�
пер дещо детальніше…

Майбутній фермер
Ігор Блінов

Крутосхилі володіння Ігоря  
в "Урочищі Ольги Блінової "

Невибагливе господарство
сім'ї Блінових

Дбайливі руки господаря …

Майбутнє рибо господарство
села Велике Половецьке



ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

№ 11 (260)

1�15  ЧЕРВНЯ  2011  року8

Начиная  с  самых  первых  шагов  на  пути  возделывания
сельскохозяйст�венных  культур,  человек  стремился  обес�
печить  их  самую  высокую  урожай�ность  путем  отбора  са�
мых  продуктивных  культур,  удобрения  почв,  полива  и. т. д.,
то  есть  создавал  всё  более  и  более  совершенные  аграр�
ные  технологии.  Па�раллельно  с  развитием  этих техноло�
гий  для  их  обоснования  и  применения  раз�вивалась  аграр�
ная  наука �  в  широком  смысле  наука  о  жизни  �  биология.
Но  сегодня  в  начале  21�го  века  общепринятые  технологии
возделывания  сельско�хозяйственных  культур  не  могут
обеспечить  стабильно�высокие  урожаи.  Ам�плитуда колеба�
ний  урожайности  пшеницы, подсолнечника, сахарной  свек�
лы  и.т.д.  по  годам  доходит  до  50�70%. При  этом  всегда
ссылаются  на  благоприят�ные  (в  урожайный  год)  и, чаще,
на  неблагоприятные  (в  неурожайный  год)  по�годные  усло�
вия:  то  ли  засуха  или  дожди,  то  ли  град  или  заморозки.

В последние десятилетия, исчерпав возможность интен�
сивного внесения ор�ганических и минеральных удобрений,
аграрная наука пошла по пути создания ре�гуляторов роста
и развития растений, способствующих усиленной перера�
ботке и ус�воению питательных веществ из почвы и удобре�
ний. Таким направлением, заимст�вованным из медицин�
ской практики, является создание  и практическое примене�
ние регуляторных пептидов � фрагментов белка с целью кор�
рекции и регуляции нару�шенного обмена веществ. 

Пептид любой природы, будучи переведен в окисленное
состояние, проявляет регуляторные свойства путем присое�
динения к ферментам, осуществляющих обмен веществ
между клеткой и окружающей средой. Наличие в регулятор�
ном пептиде большого запаса биоэнергии приводит к увели�
чению биокаталитической активности данных ферментов и,
соответственно, к резкому увеличению объемной скорости
фотосинтеза, в результате чего прирост массы белка, угле�
водов и других биопро�дуктов по сравнению с контролем
(без обработки растений и семян) происходит в 1,5 � 2 раза
быстрее, что означает одновременно увеличение урожай�
ности в этом же пределе. Именно по такому принципу Науч�
но � производственной фирмой "Мед�биоком, ЛТД" под ру�
ководством профессора Шитова Г.Г. создан новый стимуля�
тор роста и развития растений � БИОГЛОБИН, который явля�
ется на сегодняшний день самым уникальным по своему
составу и близости к естественной природе. 

Так, например, при трехкратной обработке винограда по
листве в периоды � перед цветением и после цветения, а так�
же во время появления маленьких горошин завязавшихся

ягод, урожайность увеличивается более чем в 4 раза, так как
при об�работке винограда в период цветения достигается
почти 100 % эффект опыления, в результате чего количество
ягод в каждой грозди увеличивается в 1,5 � 2 раза при однов�
ременном увеличении массы каждой ягоды. Аналогичный эф�
фект достигается на других плодовоягодных культурах. При
обработке клубники сбор урожая начи�нается на 10 � 12 дней
раньше, чем без применения Биоглобина. В  клубнике  (зем�
лянике) главная обработка  �  в начале или в  конце  цветения,
как  только  появля�ются  завязывающиеся  ягоды.  Эта  обра�
ботка  даёт  значительное  увеличение  ве�личины  плодов,  а,
в  конечном  счёте,  значительное  увеличение  урожая. Так
многие хозяйства за сезон май � сентябрь собирают 2 � 3 уро�
жая клубники. При этом основным достоинством применения
препарата является получение экологически чистой продук�
ции. Испытания на картофеле, капусте и до овощных культу�
рах,  про�ведённые  Харьковским  институтом  овощеводства
и  бахчеводства  УААН,  пока�зали  повышение  урожайности
80�100%  с  гектара. Именно поэтому большинство крупных
тепличных комбинатов Украины очень активно применяют
Биоглобин не только летом, но и в течение всего года, полу�
чая большой урожай экологически чистой овощной продук�
ции. Так на  Харьковской  овощной  фабрике  произвели  об�
работку  раствором  "Биоглобина"  семян  тепличных  огурцов
перед  посадкой  в  теплице.  Вторая  обработка  была  прове�
дена  во  время  цветения.  С  каждого  квадратного  метра  бы�
ло  собрано  на  2  кг  огурцов  больше,  чем  на  контроле.  С  6
гектаров  теплиц  собрали  дополнительно  120  тонн  огурцов
при  расходе  "Био�глобина"  1  литр  на  гектар.

Препарат под названием "Биоглобин для растениеводс�
тва", получаемый из тканей плаценты с/х животных, внесен
в Государственный реестр Украины в каче�стве регулятора
роста и развития растений (Свидетельство о госрегистра�
ции № А 01689, А 02194) и производится НПФ "Медбиоком,
ЛТД" по лицензии Минпромпо�литики Украины № 188975 от
14.02.2007г и по ТУ У 24. 2 � 31644253 � 002: 2006.

"Биоглобин"  производится  в  виде  суспензии  белого
или  жёлто�зелёного  цвета,  с  осадком,  образующимся  в
процессе  её  хранения.  Он  обычно  расфасо�ван  во  флако�
ны объёмом  50, 1000 или 5000 мл.  Перед  применением  эта
суспен�зия  разводится  в  воде  в  соотношении  1�2  (3)  чай�
ных  ложки  5�10 (15) мл  на  10 л воды  (ведро)  или  5�10  ка�
пель  на  1  литр, или  2�5  капли  на  стакан  воды. 

После  приготовления  раствора  в  нём  можно  замачи�
вать  или  опрыскивать  семена  и клубни  перед  проращи�

ванием  и  посадкой;  или  опрыскивать  этим  рас�твором
растения  во  время  вегетации  в  любой  фазе  их  развития
по  листве  (внекорневая  подкормка)  из  расчёта  �  10 л
раствора  на  1  сотку. Рекомендуется применять  "Биогло�
бин"  сразу  после приготовления. Урожайность овощных и
бахчевых культур при трехкратной обработке увеличивает�
ся в 1,5 � 2 раза в зависи�мости от уровня агрофона.

На зерновых и масличных культурах в промышленных
масштабах  расход  "Биоглобина"  составляет  0,5 � 1  литр
на  1  гектар  за  одну  обработку.  В  конеч�ном  счёте,  всё
зависит  от  поверхности  листвы  вегетирующего  растения
на  данном  участке.  Чем  больше  поверхность,  тем  боль�
ше  расход  "Биоглобина".  Например,  однократная  обра�
ботка  "Биоглобином"  пшеницы  во  время  молочно�воско�
вой  спелости,  когда  поверхность  листьев  растения  мини�
мальна,  с  нормой  обработки  0,1  литра  на  гектар  (100  мл)
дает  прибавку  урожайности  по  сравне�нию  с  контролем
3 � 5  центнера  на  гектар.

В  2008  году  Харьковский  институт  растениеводства
им.  В.Я. Юрьева  УААН  проводил  испытания  "Биоглоби�
на"  на  озимой  пшенице  (сорт  Астет)  и  озимом  рапсе
(гибрид  Джеспер).

Обработка  посевов  пшеницы  на  фоне  30 т/га  перегноя
+  N60P60K60 c  нормой  обработки  "Биоглобином"  1  л/га
дала  прибавку  урожайности:  обработка  во  время  цвете�
ния  �  12,8 ц/га;  во  время  МВС  (молочно�восковой  спе�
лости)  �  5,6 ц/га.  Обработка  посевов  пшеницы  во  время
цветения  +  МВС  с  нормой  расхо�да  "Биоглобина"  0,5  л/га
дало  прибавку  урожайности  14,5 ц/га;  а  обработка  по�
севов  пшеницы  также  во  время  цветения  +  МВС,  но  с
нормой  расхода  "Биоглобина"  1  л/га  дало  прибавку  уро�
жайности  �  17,6 ц/га! 

Обработка  посевов  озимого  рапса  в  фазе  начала  на�
лива  зерна   препаратом  "Биоглобин"  с  нормой  расхода
1  л/га  на  фоне  (без  удобрений)  дал  прибавку  урожай�
ности  14 ц/га  или  1,4 т/га!   

Такие  результаты  говорят  об  исключительной  эффек�
тивности  применения  "Биоглобина"  на посевах  зерновых
и  масличных  культур.

Контактные телефоны:

НПФ "Медбиоком, ЛТД" 
61052, г. Харьков, ул. Дмитриевская,4/5.
тел.(057)758+60+07; 8 (067) 712 + 24 + 05. 

БИОГЛОБИН � НОВЕЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
В ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ С/Х КУЛЬТУР

ООО "Соя+Прогресс +" производит комбикорма и белково + мине+
рально+витаминные  добавки (БМВД) для сельскохозяйственных  жи+
вотных и птицы, а также  реализует  комплексные минерально+витамин+
ные добавки (премиксы) динамично развивающейся словацкой фирмы
P.G.TRADE , spol. s  r.o. (занимающей более 35% рынка кормов Слова+
кии и присутствующую на рынках Боснии, Венгрии и Украины ).

Наше предприятие работает в Украине с  2003 года и производит широкую линейку
полнорационных комбикормов и БМВД , для всех половозрастных групп сельскохо�
зяйственных  животных и птиц . Для приготовления кормов используется только высо�
кокачественное сырье прошедшее ветеринарно�санитарную проверку и сертифика�
цию, постоянно ведется строгий контроль качества всех входящих сырьевых компонен�
тов и выпускаемой продукции . Долгосрочные контракты на поставку сырья и собствен�
ный грузовой парк обеспечивают бесперебойную работу предприятия. Рецепты комби�
кормов разрабатываются с учетом  потребности с/х животных и птицы в питательных и
биологически активных веществах, и обеспечивают их максимальную продуктивность.
В наших кормах отсутствуют антибиотики и гормональные стимуляторы роста. Рецеп�
ты БМВД и комбикормов могут разрабатываться для отдельного хозяйства с учетом на�
личия в нем концентрированных, грубых и сочных кормов.

Благодаря использованию передового опыта в области кормопроизводства и высо�
коквалифицированному персоналу  ООО "Соя � Прогресс +" производит продукцию ев�
ропейского уровня и высокого качества  на современном оборудовании. Мы всегда го�
товы предоставить рекомендации и консультации по подбору наиболее эффективных
технологий кормления и содержания сельскохозяйственных животных.

На сегодняшний день успешное ведение животноводческого бизнеса напрямую за�
висит от здоровья животных и экологичности получаемой от них продукции.  Используя
наши комбикорма или БМВД,  вы получите от своих животных конкурентно�способную
продукцию для "домашней кухни" отменных вкусовых качеств.

Откорм свиней
Затратив 310�320 кг комбикорма (240 кг зерносмеси и 75 кг БМВД) выкормите

свинью до 110�120 кг возрастом 170�180 дней . На заключительном этапе  откорма
свиньи дают 1200�1500 г. привеса. При кормлении свиноматок повышается: количес�
тво, крупноплодность, сохранность поросят, молочность и технологические конди�
ции свиноматки.

Куры + несушки
На выращивание одной курицы до 18�ти недельного возраста расходуется 7 кг ком�

бикорма. Начало яйцекладки получите в возрасте 115�120 дней. Поддержите стабильную
яйцекладку 90% расходуя при этом 110�120 гр. комбикорма в сутки.

Бройлеры
За 36�42 дня при затрате 3,8�4 кг комбикорма вырастите птицу до 2�2,5 кг. Убой�

ный выход составит 70�75 %.

КРС
При кормлении КРС повысится процент содержания жира и белка в молоке, а так же

повысится среднесуточный удой. На откорме получим годовалого бычка живым весом
400�450 кг. 

Так же мы предлагаем комбикорм для выращивания : гусей, уток, индюков, перепе�
лов, страусов и других с/х животных.

Сотрудничество с ООО "Соя � Прогресс +" �  это гарантия успеха каждого хозяина, ко�
торый умеет считать деньги и ценить время. Предоставление документов и сертификатов
качества в кратчайшие сроки. Форма оплаты � любая. Рады сотрудничеству крупным и ма�
лым потребителям. Обращайтесь, мы вам поможем и дадим интересующую информацию. 

Наши адреса и телефоны:

Луганская обл., г. Брянка, ул. Строительная, 3
Тел/факс: (06443) 5 21 81,  5 21 87, Тел. моб. : (050) 328 74 35
Наш сайт : http://www.soyaprogressplus.com.ua
E�mail: hismatulinaOV@yandex.ru

Полтавская обл., Миргородский район, с. Поповка,
Тел.: (05355) 3 75 85, Тел. моб.: (050) 632 56 41
Колодько Иван Владимирович

Херсонская обл., Николаевское шоссе, 5�й километр
Тел.: (0552) 36 46 44,  Тел. моб.: (050) 494 68 44, (066) 379 43 64
Баранова Инесса Ильинична  

Волынская обл., г. Луцк, ул. Дубновская, 60 
Тел. моб.: (050) 372 08 28, Яковенко Валерий Николаевич

Закарпатская обл., г. Ужгород, филиал ООО "Соя�Прогресс+" 
Тел. моб.: (050) 372 54 59, Тегза Ярослав Степанович     

Тел. моб.: (050) 432 10 52, Иван Антоний Николаевич       

Черновицкая обл., г. Черновцы
Тел. моб.: (095) 420 84 23, Барчук Владимир Васильевич 
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Кожний селянин погодиться з думкою, що у веденні фермерського
господарства сьогодні важко обійтися без точного обліку (а значить,
зважування) того що вивозиться в поле і того, що збирається з нього до
комори. Тож пропонуємо три варіанти вирішення цієї проблеми:

Варіант 1�й:

БУДУЙМО АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ РАЗОМ!

Центр сервісного обслуговування "НОВА ЕРА" надає фермерам України реаль�
ну можливість здешевити мінімум на 40% ціну на нові сучасні автомобільні ваги.
Мова йде про використання нових технологій � будівництво ваг незвичним спосо�
бом � не з металевою, а з бетонною вантажоприйомною платформою.

За своєю якістю вона має ряд переваг порівняно з металевою платформою,
яка останнім часом дуже подорожчала, і в більшості випадків надійніша та довго�
вічніша за неї.

Переваги бетонної платформи:
� Фермер самостійно, за нашими кресленнями, може виконати ряд робіт, таких

як армування, заливання бетоном, будівництво фундаменту, в період між посівни�
ми роботами та збором урожаю, використавши залишки своїх будівельних матері�
алів, арматури,  залізобетонних плит тощо.

� Вона легко вмонтовується в рельєф місцевості.
� На відміну від зварної металевої платформи, бетонна менше  накопичує внут�

рішніх напруг, які виникають при наїзді навантаженого автомобіля і не вимагає по�
точних, щорічних ремонтів та захисту від іржі.

� Бетонна платформа менше вражається блискавкою.
� Якщо стандартна металева платформа має ширину наїзду автомобіля (базу

колії) до 3,0 метрів, то ширина бетонної складає 3,5 метри, що значно  полегшує
заїзд автомобіля. А якщо її зробити якісно, "як для  себе", то вона може служити
більше 40 років.

Орієнтовна ціна комплекту вагового обладнання на 60 т разом з нашими
спеціальними роботами для Фермера буде складати:

� 16�ти метрового комплекту � 79 200 гривень
� 18�ти метрового комплекту � 83 600 гривень

Варіант 2�й, традиційний:

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕХАНІЧНИХ ВАГ в електронні

При виїзді наших спеціалістів для обстеження механічних ваг разом із Замов�
ником ми підбираємо оптимальний варіант реконструкції. 

Орієнтовна ціна модернізації 12 � метрової платформи може бути від
25 000 гривень до 120 000 гривень з повною заміною платформи і продов�
женням її до 18 метрів.

Варіант 3�й:

"МЕРСЕДЕС"!

Для тих Фермерів, які хочуть мати зразкові ваги європейського рівня пропону�
ємо нову заводську модель автомобільних ваг фірми ЕСІТ HI � S "ФЕРМЕР", яка
вважається одним із найкращих рішень в Європі та виготовляється на спеціально
збудованій фабриці в м. Стамбул.

HI � S "ФЕРМЕР" � це:
� Серійний промисловий виріб із посилених металевих модулів розміром 1,5

метри на 6,0 метрів, що легко збираються.
� Естакадне виконання. Платформу від рівня дороги можна підняти на 35�

45 сантиметрів. Легко вбудовується і в ямковий, поглиблений варіант. Не ви�
магає накриття. В залежності від геології грунту, підбирається фундамент,
який вимагається.

� Можлива швидка установка ваг на фундамент, який є в наявності чи аеро�
дромні бетонні плити.

З комп'ютерним терміналом і роботами по пуску�наладці коштують
195 000 гривень. Із звичайним вагопроцесором моделі ART вартість �
192 000 гривні.

Якість монтажу та 
післягарантійний сервіс гарантуємо!

Звертайтеся в Центр сервісного обслуговування

"НОВА ЕРА": 

тел/факс: (044) 239+25+39,
моб. тел.: (050) 386 59 77

E+mail: evp10@novaera.com.uа

Детальна інформація: 
http:// www.novaera.com.ua 

Минулого тижня філії Державного підприємс�
тва "Державна продовольчо�зернова корпорація
Україні" відзвітували про готовність до прийому
врожаю 2011 року.

Роботи з підготовки матеріально технічної бази
всіх філій та підприємств корпорації до прийому
зерна нового врожаю перебували у завершальній
стадії вже на кінець травня, і на сьогодні їх готов�
ність становить 100%.

До роботи підготовлено усі зерносховища
(елеватори та склади підлогового зберігання),
зерносушарки, норії, транспортери, пневмо� і са�

мопливний транспорт, інше технологічне облад�
нання. Здійснено оновлення та зміцнення дахів
елеваторів і зерноскладів, завершена механічна
зачистка ємностей.

Практично всі підприємства корпорації, що
займаються зберіганням збіжжя, отримали серти�
фікат відповідності загальнодержавного зразка.

Довідка
До складу ДП "Державна продовольчо�зерно�

ва корпорація Україні" входить 44 підприємства
на правах відокремлених підрозділів � філій. Се�

ред них 17 млинів, 1 круп'яний і 3 комбікормових
заводи, а також 2 портові елеватори � Одеський і
Миколаївський. Філії ДПЗКУ здатні виробляти в
рік 664,6 тис. тонн борошна, 30,5 тис. тонн круп,
236 тис. тонн розсипних комбікормів, а також за�
безпечувати одночасне зберігання близько 4
мільйонів тонн зернових, що дає підстави корпо�
рації вважатися найбільшим оператором зі збері�
гання зернових в країні.

Прес+служба ДПЗКУ

ПІДПРИЄМСТВА ДПЗКУ ГОТОВІ ДО 
ПРИЙМАННЯ НОВОГО ВРОЖАЮ
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Що це за препарат та 
яка його призначенність?
Це комплексний за складом та дією мікробний пре�

парат виробництва   ПП "БТУ�Центр". До його складу
входять: 

� активні грунтові мікроорганізми � продуценти це�
люлаз та інших ферментів;

� бактерії�антагоністи патогенних для рослин гри�
бів та бактерій;

� фосфатмобілізуючі та азотфіксуючі бактерії;
� продукти життєдіяльності вказаних мікроорганіз�

мів (біофунгіциди, фітогормони, ферменти, вітаміни,
амінокислоти);

Призначення Біодеструктора стерні + оброб+
ка стерні та грунту після збирання урожаю зла+
ків, кукурудзи, сорго, бобових, овочевих та ін+
ших культур, а також сидератів безпосередньо
перед дискуванням або оранкою, для приско+
рення розкладання поживних, сидеральних та
інших рослинних рештків, підвищення родючос+
ті грунту та оздоровлення його за рахунок приг+
нічення розвитку збудників рослинних хвороб.

Як же відбувається дія препарату? Щоб кра�
ще це зрозуміти, нагадаємо, що грунт � це складна
система хімічних, фізичних та біологічних факторів. І
тільки функціонування і взаємодія кожного з них може
забезпечити родючість грунту і майбутній урожай
будь�яких культур.

Хімічні фактори � це на�
явність гумусу, макро� і мік�
роелементів і т.інш. До фі�
зичних відносять щільність
грунту, його вологоємкість
та повітряну проникність, а
це тісно пов'язано з його хі�
мічним складом. Біологічні
� це мікрофлора, водорос�
ті, гриби, корені рослин,
хробаки, інша біота, про�
дукти їх життєдіяльності та
відмерлі рештки.

Використання Біо+
деструктору стерні дає
можливість покращити
показники кожного зі згаданих факторів!

Так, збереження рослинних рештків, на противагу їх
традиційному спалюванню, допомогає збагатити хіміч�
ну складову грунту органікою та слугує живленню і ак�
тивізації діяльності біоти. Саме органічні залишки слу�
гують матеріалом для утворення гумусу. Найактивнішу
роль у цьому видіграють мікроорганізми, які здатні
продукувати ферменти, що руйнують лігнін, целлюло�
зу, клітковину, білки рослинних залишків. Таким чином
вони отримують енергію для життя та матеріали для
побудови своїх тіл. За рік, в оптимальних умовах, у
грунті накопичується до 5 тонн мікробної маси, яка теж

збагачує органікою грунт. Гумус та продукти розкла�
дання органіки, перетворюються знову ж таки мікроор�
ганізмами, у розчинні у воді та доступні для рослин ре�
човини. Крім того, мікроорганізми активно мобілізу�
ють, тобто переводять у розчинну форму, мінерали
грунту: фосфор, магній, кальцій, сірку, залізо, бор, мо�
лібден, цинк, залізо та інш.

Азот також постачається у грунт мікроорга+
нізмами + азотфіксаторами, які в залежності від
своєї специфіки, можуть фіксувати, тобто перет+
ворювати молекулярний атмосферний азот у
аміачний, від 70 до 200 кг на га. Мікроорганізми да�
лі можуть переробляти аміачну форму у більш корисну
для рослин нітратну. І чим більше азотфіксаторів у грун�
ті, тим активніше працює ця ланка. Це підтверджено са�
мою природою: незаймані людиною ліси, луки без вне�

сення азотних і інших добрив з року в рік накопичують
велику рослинну біомассу. У грунтах, які роками підда�
валися хімізації, та руйнувалися під дією важкої механі�
заці, вона порушена. Негативно впливають на мікробну
активність й несприятливі кліматичні умови. Задача аг�
раріїв повернути родючість грунтам, беручи приклад з
природи. В зв'язку з чим необхідно постійно підтриму�
вати активний фон корисної мікрофлори грунту оброб�
кою його та рослинних рештків Біодеструктором стерні.
Особливо це необхідно в системі інтенсивного земле�
робства, де процеси ферментації та гниття рослинних
рештків мають некерований хаотичний характер.

Не менш важливим для родючості грунту та підви�
щення продуктивності будь�яких сільськогосподар�
ських культур є забезпечення рихлості, вологоємкості
та повітряної проникності грунту, що захищає його від
повітряної, водної ерозії та висушування. Але при цьо�
му не слід забувати, що з рослинною масою у грунт
потрапляють і накопичуються збудники рослинних

хвороб. Для попередження
та пригнічення їх розвитку
також рекомендується зас�
тосовувати Біодеструктор
стерні, завдяки тому, що
до його складу входять ак�
тивні бактерії�антагоністи
грибних та бактеріальних
патогенів, а також синтезо�
вані ними фунгицидні та
бактерицидні речовини.

Норма витрат Біо�
деструктору стерні від
(1,0�3,0) л/га

Спосіб застосування:
Для обробки стерні

площею 1 га у (250�300) л води розчиняють (10�30) кг
аміачної селітри або сечовини (в залежності від вміс�
ту азоту в рослинних рештках), вносять гектарну нор�
му (1,0�3,0) л/га Біодеструктора, враховуючи струк�
туру грунту та кількість рослинних залишків, розмішу�
ють ретельно і рівномірно наносять на грунт зі стер�
нею. Оброблений грунт дискують або зорюють.

Заст. директора з наукових питань 
ПП "БТУ�Центр,
Лауреат державної премії
в галузі науки і техніки О.В. Нагорна

БІОДЕСТРУКТОР СТЕРНІ – 

ЗАПОРУКА РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

Виробник: ПП "БТУ�Центр" (04343) 6�02�94 
Відділ реалізації: (044) 276�09�46, 233�82�00, (067) 656�09�95 

www.btu�center.com   E�mail: info@btu�center.com 

В последнее время на рынке Украины появилось огромное
количество различных препаратов с общим названием "гу�
мат". В существующем многообразии предложений от раз�
личных поставщиков и производителей гуматов очень сложно
разобраться, что же действительно скрывается за сырьем, ка�
чеством и действием предлагаемых гуматов? Давайте немно�
го проанализируем сырьевую базу для производства гуматов.

В связи с использованием разных видов сырья {сапро�
пели, торфа, лигниты, угли, горючие сланцы, вермикомпос�
ты, лигнины и др. промышленные органические отходы) и
различных технологий производства гуминовой продукции
возникают различия её по составу, свойствам, эффектив�
ности и экологической безопасности. Тем не менее, имеет�
ся основа в виде аналитических данных для выявления
принципиальных отличий и достоинств гуминовых удобре�
ний из наиболее распространенных источников. Так, дан�
ные по элементному составу гуминовых кислот показывают,
что свойства их закономерно изменяются в ряду � каменные
� бурые угли � торфа � сапропели. 

Именно алифатические компоненты в основном расходу�
ются при сельскохозяйственном использовании почв в про�

цессе жизнедеятельности растений и микрофлоры, в ре�
зультате чего происходит уменьшение доли лабильного (лег�
комобилизуемого, активного) органического вещества (гу�
муса) и относительное увеличение его инертной части, и как
следствие, снижение плодородия почв. Поэтому восполне�
ние запасов активного органического вещества в почвах
должно осуществляться за счёт источников, содержащих со�
ответствующие компоненты. К таким относятся, прежде все�
го, сапропелевые гуминовые вещества, в молекулах которых
преобладает алифатическая часть углеводно�липидно � бел�
ковой природы. Доказано, что гуминовые кислоты сапропе�
лей всех классов отличаются от торфяных высоким содержа�
нием гидролизуемых веществ, т.е. легкомобилизуемых, вов�
лекаемых в первую очередь в круговорот углерода в системе
почва � микроорганизмы � растения � почва. Гуминовые ве�
щества такой структуры, как будет показано ниже, обладают
наибольшей способностью к комплексообразованию с кати�
онами металлов (тяжелые металлы, элементы питания рас�
тений) и физиологической активностью. 

Стимулирование гуминовыми веществами роста и раз�

вития растений также связано с наличием кислородосодер�
жащих групп. В этом отношении выгодно отличаются от дру�
гих сапропелевые гуминовые вещества, в которых значитель�
ное содержание фульвокислот и развита периферическая
алифатическая часть, богатые карбоксильными группами. 

Литературные и наши данные о принципиальных отличиях
по компонентному составу и функциональным особенностям
гуминовых веществ из сапропелей с одной стороны и из углей
и лигнина � с другой позволяют сделать следующие выводы:

1. Сапропелевые гуминовые вещества являются источ�
ником самого широкого спектра биологически активных ор�
ганических (аминокислоты, пектины, аминосахара, меланои�
дины, гуминовые, гиматомелановые, фульвовые и др. кисло�
ты, витамины � В1, В2, ВЗ, В6, В12, С, Д, Е, РР, каротин, фо�
лиевая кислота, фитогормоны, хлорофилл) и минеральных
(Са, К, Р, Mg, Fe, Si, Mn, Си, Zn, В, Mo, Со, Ni, Br, J, V и др.) ве�
ществ в сбалансированном составе, заданном самой приро�
дой, а также содержат многочисленную ассоциацию полез�
ных, наиболее распространенных в экологически чистых

КРАТКАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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ЗАКУПОВУЄМО: 
+ дорослу ВРХ (усіх категорій)
+ молодняк (від 50 кг живої ваги)

ПРОДАЄМО:
(для підприємств 

і організацій)
+ телиці  + нетелі  

+ корови

ТОВ "Золотоноша Агро":
067 919+20+39, 066 298+36+80

+ протравители семян ПС+10А
+ зерноочистительные машины ОВС+25
+ Петкус К+547
+ калибровочные машины 

Петкус+Гигант, К+531, К+218

ЧПКФ "Изыскатель+91" 
Р Е А Л И З У Е Т

пгт Чабаны, Киевская обл.

(044) 526+64+45 
(050) 508+44+18

Гарантия 
Гарантия 

Доставка
Доставка

+ пушенка
в мешках 95 коп./кг

+ паста
1,10 грн./кг

Качество
Доставка

Документы

ИЗВЕСТЬ

тел.: (066) 186(04(43, (066) 474(37(92
www.izvest.com.ua

Производительность    
5т/сутки �20 000 грн
6т/сутки �25 000 грн
8т/сутки�30 000 грн

ВЫХОД МУКИ 
1 сорт�75 %  или  в/сорт�60 %
отруби�25 % 

Мощность двигателя 7,5 квт/час 
тел:  (06556) 63+568, 
моб. (067)715+42+58, (099) 011+11+54

МИНИ�МЕЛЬНИЦЫ
ВАЛЬЦЕВЫЕ

ПЛОДООВОЧЕВА
ПРОДУКЦІЯ 

в широкому асортименті:

� капуста
� буряк
� цибуля
� морква
� виноград
� яблука

тел.:(0512) 47�37�88
098 569�77�02
050 769�92�99

НАДАЄМО ПОСЛУГИ
ПО ЗБИРАННЮ
комбайнами
CLAAS Mega
CLAAS Lexion
зернових культур,кукурудзи,
соняшнику за домовленістю

067 489�16�99, 067 428�30�76

почвах, микроорганизмов и комплекс продуктов их жизнеде�
ятельности �ферментов, выполняющих важные функции в
почвенных биохимических процессах.

2. Преобладание в гуминовых удобрениях из сапропелей
легкогидролизуемых углерод�азотосодержащих веществ
позволяет быстро и эффективно восполнять необходимый
запас лабильного (активного) углерода и азота в структуре
почвенных гумусовых молекул, которые ежегодно расходуют�
ся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов и возде�
лываемых растений, обеспечивая тем самым поддержание
(воспроизводство) плодородия почв. 

3. Гуминовые препараты (удобрения) из углей, в молеку�
лах которых преобладает ядерная часть из конденсирован�
ных ароматических структур, устойчивых к химической и би�
одеструкции, при внесении в почвы будут увеличивать в ос�
новном содержание стабильного, инертного, неактивного
углерода, не влияя существенно на их биологическую актив�
ность и уровень плодородия.

4. Высокая активность сапропелевых гуминовых веществ,
широкий спектр их биохимического и физиологического
действия связаны с многокомпонентностью состава и высо�

ким содержанием функциональных кислородсодержащих
групп. Разнообразие биологически активных веществ, варьи�
рующих по составу, молекулярным массам и количеству фун�
кциональных групп расширяет спектр действия удобрений
ТМ АгроГумат обеспечивает существенный эффект при их
применении на любых сельскохозяйственных культурах при
разных погодных, почвенных и экологических условиях.

5. В процессе производства сапропелевого гумата ТМ Аг�
роГумат осуществляется не просто перевод всего многооб�
разия и богатства веществ и полезной микрофлоры сапропе�
ля в гуминовые препараты, но и активирование их магнитным
полем определенной частоты  и создания сбалансированных
составов макро� и микроэлементов с учетом потребностей
конкретных культур.

6. Необходимые для питания растений химические элементы
в сапропелевом гумате ТМ АгроГумат представлены в виде ком�
плексных органических соединений, благодаря чему они быс�
трее и легче транспортируются в клетки и не вступают в конку�
рентные отношения (антагонизм) при поглощении растениями.

7. Сапропелевый гумат ТМ АгроГумат является очень ак�
тивным сорбентом (за счет функциональных групп � СООН и

ОН в сумме 550 � 800 мг�экв. на 100 г сухого вещества) и пото�
му могут использоваться в качестве депрессора миграцион�
ной подвижности тяжелых металлов в почвах (или их детокси�
кации в сточных водах). Катионпоглотительная способность
почв при внесении гуминовых удобрений существенно увели�
чивается не только за счет их сорбционной активности и обра�
зования комплексных соединений (прочносвязанные формы
соединений тяжелых металлов, нетоксичные для растений и
живой фазы почв), но и за счет биохимической деятельности
полезных микроорганизмов, населяющих сапропелевые гу�
миновые удобрения.

8. На основании информации о составе и биоэкологичес�
ких функциях гуминовых веществ из разных видов сырья, а
также данных о возможности включения целых фрагментов
(аминокислоты, углеводы, целлюлоза, пектины, липиды,
строительные блоки лигнина) в те или иные структуры (орга�
ны) растений целесообразно рекомендовать сапропелевые
гуматы ТМ АгроГумат для биостимуляции растений путем
предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок
любых с.�х. культур, восполнения запаса лабильного гумуса в
почвах, определяющего уровень их плодородия.

ОГОЛОШЕННЯ
Продається земельна ділянка з бу�

динком в с.Жуківка, Згурівського райо�
ну, Київської області, 39 соток, госпо�
дарські будівлі, газ, електропостачання,
вода, асфальт до будинку, навколо села
ставки. Рибалка, полювання, чисте по�
вітря, чудове місце для заміської дачі.

Тел. 050+391+94+72

ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ РАЗНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ
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НАУКОВИЙ ЦЕНТР АКАДЕМІЇ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ
СПІЛЬНО З ПІДРОЗДІЛАМИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

ПРОСТИЙ ВИБІР НАЙКРАЩОГО
НОВІТНЯ, ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ  ШВИДКІСНОЇ 

ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ та ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
Ми пропонуємо одну з найкращих у світі, на сьогод�

нішній день, технологій годування  свиней, ВРХ і телят
ферментованим кормом � гомогенною кормовою сус�
пензією, яка на 01.07.2011р. працює більш ніж в 2700
господарствах України  ближнього і далекого зарубіжжя. 

Розроблені кормоагрегати є енергоекономічними,
тому що об'єднують в собі п'ять техноло�гічних  опера�
цій � подрібнення зернової суміші, змішування, процес
ферментації, підігрівання, видача готового ферменто�
ваного корму гомогенної суспензії, замінюючи   4 агре�
гати і пилові  циклони , економлячи енергоресурси до

30%. Використання в господарствах і на фермах кор�
моагрегатів серії АКГСМ "Мрія"   забезпечить сучасний
світовий рівень тваринництва при хорошому прибутку,
економії кормів до 20%, зниженні собівартості до 50%
при рентабельності до 200%. Треба усього 240�250кг
зерносуміші  для відгодівлі свиней вагою 100кг � за
5.5�5.8 місяців. Агрегати пройшли успішне, протягом
2�х років, випробування в інституті свинарства, м.Пол�
тава, інституті тваринництва "Асканія�Нова" і отрима�
ли високу оцінку тваринників. 

За рахунок спеціальної конструкції агрегату і вихо�

ду фіксованого розміру фракцій зерна 0.5�1.4мм, яке є
найкращим для травної системи свиней, і 0.8�2.0мм
для ВРХ, отримуємо високоефективні ферментовані,
збагачені протеїном корми, де збільшено утримування
в тілі тварин азоту на 30%, кальцію на 12%, фосфору на
6.4%, магнію на 4%,  що забезпечило  перетравність
сирого протеїну на 12.3%, сирої клітковини на 14.4%
вище, ніж при годуванні сухим і екструдованим кор�
мом, що значно збільшило добовий приріст живої ма�
си тварин і поліпшило їх стан здоров'я, а також змен�
шило вихід гною до 40% у свиней , і 25% у КРС.

АКГСМ" Мрія" � 01
(ел.дв.18.5кВт),
1000кг/годину,
обслуговує до 700 голів ;
АКГСМ "Мрія" � 01М
(ел.дв.22.0кВт)
1200кг/год, обслуговує
до 1000голів

АКГСМ "Мрія" �05М
(ел.дв.5.5кВт), 
+ 500кг/год;
обслуговує до 
300 голів

АКГСМ "Мрія" � 05А
(ел.дв.4.0кВт; 
380в, 220в) + 
300кг/год; 
обслуговує до
200 голів

АКГСМ "Мрія" � 03
(ел.дв.4.0кВт, 220в);
АКГСМ "Мрія" � 03М
(ел.дв.3.0кВт, 380в)  
обслуговує до 100голів
АКГСМ"Мрія" �04,�04М
(ел.дв.2.2кВт  220в, 380в) +
обслуговує до 40голів

АКГСМ "Мрія" �04А
(ел.дв.1.1кВт,
220в, 380в ) +
75кг/годину,
обслуговує до 
15 голів 

Кормороздавач КР�05   
( місткість 170л )
Продається окремо, 
по замовленню 
Покупця

Адреса прямого виробника кормоагрегатів АКГСМ "Мрія"
74900, Херсонська область,  м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 52,  т/ф (05549) 7�08�88  ;7�08�01; (050) 848�50�68, (098) 346 �35�22 ( дзвонити до 17.00 годин.); 

e.mail: mriya � 08@mail.ru,    сайт  � www. agrokorm.com.ua
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