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Сторінка 

Київщина жнивує. Повним ходом, прямим комбайнуванням ве0
деться збирання ранніх зернових 0 пшениці, ячменю та гороху. Пер0
ші результати обнадіюють, хоча минула невчасна спека і посуха все
ж внесли свої корективи.
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Витяг з протоколу засідання Ради АФЗУ 
від 23 червня 2011 року

Третє питання: Статутна діяльність АФЗУ (допові�
дає Кириченко Л.П. заступник Президента АФЗУ). 

СЛУХАЛИ: Кириченко Л.П. "….окремі обласні Асоціації
за півроку не сплатили до АФЗУ жодної копійки…. Зараз в
АФЗУ не має можливості виконувати статутні завдання че�
рез недостатню сплату членських внесків …"

В обговоренні виступив А.Довгань � голова Запорізької
АФЗ і сказав: "Запорізька Асоціація не платить внески за рі�
шенням своєї Ради …". Потім емоційно додав: "За кого пла�
тить? За какой хрен платить?"

Відкритий лист
до фермерів Запорізької,  Волинської,

Дніпропетровської та  Донецької  областей

Шановні фермери!
Звернутись до вас змушує позиція Анатолія Григорови�

ча Довганя � голови Асоціації фермерів та землевласників
Запорізької області, щодо виконання статутних обов'язків
АФЗУ (сплати внесків), озвучувана ним неодноразово на за�
сіданнях Рад.

Так, протягом останніх років, на кожному засіданні Ради
АФЗУ, при розгляді питання про сплату внесків обласними
організаціями, Анатолій Довгань заявляв, що на засіданні
обласної Ради фермери Запорізької області вирішили не
сплачувати внески до АФЗУ. За словами А. Довганя, не має
за що платити внески. Буцімто не відчувають вони результа�
тів роботи АФЗУ. 

Найперше хочу поставити до Вас такі питання: 
Чи постійно інформував А. Довгань запорізьких

фермерів про діяльність АФЗУ? 
Чи дійсно прийняли таке рішення фермери Запо0

різької Асоціації знаючи про всі результати діяльності
АФЗУ?

Чи уповноважували А.Довганя економічно підри0
вати фермерську організацію?

Чи усвідомлюють члени організації наслідки тако0
го рішення зважаючи на положення п.3.8 статуту АФ0
ЗУ в якому: "… члени Асоціації зобов'язані сплачува0
ти членські внески…" ?

Як вам відомо, Асоціацію фермерів та приватних землев�
ласників створили самі фермери для свого захисту, для від�
стоювання своїх прав, вирішення фермерських проблем.
Крім нас самих ніхто не переймається проблемами ферме�
рів. За власною ініціативою влада інтереси фермерів не буде
забезпечувати. Фермерів не хочуть бачити як суб'єктів аграр�
ного ринку. Не відкрию нового для вас,  транс національним
корпораціям, латифундистам фермери заважають. Окремі
фермери вже потерпають від таких конкурентів. Багатьом,
мабуть, доведеться це відчути незабаром.

Фермерське самоврядування потребує ресурсної під�
тримки: безпосередньої участі роботи членів � трудової або
фінансової. Безумовно, кожен фермер прямо долучитись до
роботи у виконавчій дирекції не може. Та цього і не потріб�
но. Його інтереси можуть забезпечити його представники з
області. Та членські внески.

За рішенням З'їзду внески від обласної АФЗ включають
сплату до АФЗУ щорічно 10 грн. за кожне фермерське гос�
подарство і по 10 копійок за кожен гектар використовуваний
фермерами землі. На сьогодні 10 грн. коштує: 1 кг моркви,
1 кг огірків, 1 кг столових буряків, 1 кг яблук, 0,5 кг чере�
шень, 0,4 кг полуниці, 0,7 л олії, 1л бензину, дві пачки цига�
рок, сім картоплин. 

Хіба це так вже обтяжливо для фермерів Запорізь0
кої області?

А що ж все таки зроблено АФЗУ?
З минулих здобутків АФЗУ найвагомішими є:
� Значні обсяги державної допомоги протягом всього

періоду діяльності Українського державного фонду підтрим�
ки фермерських господарств. І багато фермерів цим ско�
ристалися. Комусь це не дало збанкрутіти, когось укріпило,
а когось збагатило. 

Невже жоден запорізький фермер не отримав дер0
жавну допомогу?  Чи пам'ятаємо це? Чи хочемо отри0
мувати її в подальшому? То хіба не варто Асоціації про0
довжувати дії направлені на збільшення фінансування
Фонду?!

� В законодавчому полі. Збереження постійного корис�
тування фермерською землею. Те, що на сьогодні існує та�
ка норма � цілковита заслуга АФЗУ та її керівництва (на той
час Президентом АФЗУ був Іван Томич, і в першу чергу це
його заслуга, про це потрібно пам'ятати).  Багато фермерів
і досі користуються цим правом, споживають здобутки АФ�
ЗУ. Законно мають змогу поступово розпаювати її на всіх
своїх підростаючих нащадків. 

А чи всі знають?! А чи всі вдячні?! Чи погоджуються
сплачувати внески на відстоювання цього тепер?  Вва0
жають це за "ману небесну", як належне їм без зусиль.
Але це небезпечно в теперішніх умовах.

� Припинення масового переслідування фермерів пра�
воохоронними та контролюючими органами при розпаю�
ванні землі та отриманні державної підтримки.

Одні із останніх здобутків АФЗУ.
� Відміна необхідності перегону с/г техніки до пунктів про�

ходження технічного огляду. А за трохи більшої підтримки
фермерів в той час можливо було взагалі його скасувати.

� Завдяки активній позиції АФЗУ не вдалося в 2007 � 2008
р.р. пустити українські землі на продаж. Коли у ВРУ був лише
єдиний і безальтернативний законопроект про ринок, що го�
тувався до швидкого розгляду і який дозволяв іноземцям і
юридичним особам (а це � агрохолдінги) в не обмеженій кіль�
кості купувати землі. АФЗУ, використавши парламентську
процедуру прийняття законів, зірвала шахрайську схему. По�
давши через народних депутатів ще два законопроекти з де�
тально виписаними правами фермерів на землю. За цим на�
лежало всі законопроекти детально розглянути. Після чого
"бліц � прихват" не пройшов. 

Чи знають про це всі фермери Запорізької області?
Чи засуджують вони такі дії АФЗУ?

До того ж. Хто трохи при пам'яті, як каже А.Довгань,
пам'ятають початкову позицію влади щодо ринку землі в зако�
нопроектах: земля продається юридичним особам і може іно�
земцям. Після втручання АФЗУ (звернень, суперечок з чинов�
никами, виступами в ЗМІ, участі у мітингах, тощо) із положень
останнього владного законопроекту абсолютно зникло право
продажу земель іноземцям і латифундистам через юридичні
особи. Залишилося багато щілин для латифундій. Але їхньою
ліквідацією АФЗУ продовжує займатися. Чи вдасться повніс�
тю? Залежить від підтримки всіх обласних АФЗ. 

Чи фермери Запорізької області проти цього? Чи
вважають вони цього замало? Чи фермери стоять на
позиції: Здобувають (воюють) деякі, а споживають всі!

Але за такої незначної підтримки це гарний результат! 
З нову ж таки для тих хто трохи при пам'яті. Про минуло�

річну ситуацію на ринку зерна. На початку жнив склалася дем�
пінгова ціна на зерно � 600 грн/т. Що було набагато нижче її
собівартості. Набагато нижче ніж на світових ринках. В цей
час Асоціація всі зусилля спрямувала на підвищення закупі�
вельних цін. Чисельні звернення � вимоги до Президента Ук�
раїни, Уряду, Верховної Ради, Міністерства, парламентських
фракцій, об'єднання зусиль всіх громадських організацій,
виступи в ЗМІ, публічні заклики не продавати взагалі зерно та
інше прямо вплинули на збільшення ціни. Ціна піднялася до
1000 грн/т, до 1800 грн/т і навіть доходила за 2000 грн/т.

Чи постраждали б запорізькі фермери в разі низь0
ких цін на зерно?

Аналогічна ситуація відбувалась в 2009 році на ринку со�
няшнику. Спочатку соняшник закуплявся за цінами менше
2000 грн/т, що було  нижче його собівартості. Для підви�
щення закупівельної ціни АФЗУ ініціювало діалог з пред�
ставниками вітчизняних олійно � жирових компаній, пере�
робників та профільного міністерства. Непрості були роз�
мови. Нікому з переробників не хотілося так просто ділити�
ся своїми прибутками. Представники фермерів застосову�
вали всі засоби впливу, від переконування до ультиматумів.
В наслідок чого ціни підвищились до рівня 3000 грн/т, а да�
лі дійшли і до 4500 грн/т.

Може не знають про такі факти в діяльності АФЗУ
фермери? Чи може фермери наївно вважають такі
поступки зернотрейдерів і переробників у зменшенні
своїх доходів від демпінгової закупівлі зерна як свідо0
му, без примусову благочинність і жертовність заради
фермера? Чи усвідомлювали фермери, скільки могли
втратити коштів при початковій ціні? Чи багато госпо0
дарств вистояло б після цього?

Так. Багато чого не зроблено. Але чи знають селяни ін�
шу громадську організацію, яка зробила більше, або хоч
стільки ж? Так, всі обіцяють. Слів багато. А справи говорять
самі за себе.

Не існує таких перепон, які не можна подолати. Все за�
лежить від розміру докладених зусиль. При плановому фі�
нансуванні організації або прямій участі представників об�
ласних АФЗ можливо домогтися:
� Запровадження єдиного спрощеного податку для ферме�
рів який сплачується раз на рік. Без перевірок.
� Надання фермерських земель постійного користування у
власність фермера.
� Запровадження відшкодування фермерам вартості спла�
ченого транспортного збору на користування автомобільни�
ми шляхами, що закладений у вартість пального, що закупо�
вується для с\г техніки, яка з полів не виїжджає.
� Вплив на ціноутворення с/г продукції � недопущення її
обвалу.
� Забезпечення виділення державної допомоги фермерам
на європейському рівні.
� Скасування технічного огляду с/г техніки.

Та багато іншого.
Захист прав фермерів Асоціація фермерів та приватних

землевласників вбачає в: 
1. Захисті прав фермерів перед Президентом України,

представлення інтересів фермерів перед Головою Уряду.
2. Участі у роботі з парламентарями, Головою ВРУ, лобі�

ювання інтересів фермерів безпосередньо перед народни�
ми депутатами. І врешті � щотижнева робота в аграрному
парламентському  комітеті при розгляді законопроектів пе�
ред їх винесенням до Верховної Ради.

3. Представництві інтересів фермерів у профільному мі�

ністерстві (щоденної, методичної роботи на всі рівнях, почи�
наючи від Міністра і до рядового фахівця відділу). Це участь
у нарадах, комісіях, робочих групах. 

4. Роботі із засобами масової інформації. Це висвітлен�
ня інтересів, проблем фермерів через прес�конференції, ін�
терв'ю, виступи на радіо, телебаченні. Добре коли запрошу�
ють � платить не треба. А от, наприклад, вартість результа�
тивного (ефективного) проведення прес�конференції скла�
дає від 10 до 40 тисяч грн.

5. Розвитку власних ЗМІ. Випуску своєї газети "Вісник
Фермер України". Вдумайтесь, жодна аграрна громадська
організація не має свого друкованого органу. А скільки пот�
рібно на існування газети (папір, офісні витрати, робота жур�
налістів, відрядження), проте АФЗУ намагається через неї
доносити фермерам інформацію про свою роботу, новини
галузі, корисні повідомлення, надавати юридичні поради.

Утриманні власного сайту АФЗУ, що є  орієнтиром �
вказівником організації у світі Інтернету, що також потре�
бує витрат.

Зайве переконувати про неможливість отримання ре�
зультату без зусиль.

Вся діяльність АФЗУ потребує витрат трудових і фінан�
сових. Добробут, і навіть існування, фермерів залежить від
самих фермерів. 

Закликаю припинити економічний підрив організації,
мобілізувати імунітет організації, очиститись від нав'язуван�
ня "вірусу деструктуризації" фермерства, витруїти "ген са�
мознищення", що гнобить мікрофлору організму АФЗУ.

В теперішніх умов фермеру одноосібно не вистояти!
А може така позиція А.Довганя це спосіб голови об0

ласної АФЗ приховати свою бездіяльність або байду0
жість до збереження фермерства?!

Ми єдина громадська організація яка незалежно вислов�
лює свою позицію. 

Ваша підтримка фінансово зміцнить АФЗУ, забезпечить
її незалежність, дасть змогу їй діяти активніше по захисту
прав фермерів. Фермери повинні відстоювати свої інтереси
єдиним фронтом!

В єдності 0 сила!
Дай Боже нам єдності!

Президент Асоціації 
фермерів та приватних 
землевласників України                  Микола Миркевич

З виступу голови Асоціації фермерів 
Новоселківського району Донецької області

Харченко Миколи Володимировича

"… керуючись лише інформацією отриманою від голови
обласної Асоціації Дем'яненко Григорія Федоровича про
роботу АФЗУ, я особисто виступив ініціатором не сплати
членських внесків. Але сьогодні, прийнявши участь у роботі
Ради,  почувши виступи присутніх та більше дізнавшись про
роботу керівництва та виконавчої дирекції Асоціації, з'ясу�
вавши, на які цілі використані кошти та на які потреби вони
ще необхідні � я визнав хибність свого рішення. Я зо�
бов'язуюсь протягом ближчого часу погасити заборгова�
ність по членських внесках".

Від редакції. За інформацією бухгалтерії через три дні
після засідання Ради, на рахунок АФЗУ поступили кошти від
Асоціації Новоселківського району в повному обсязі.

Нажаль, про інших такого не скажеш. Не дивлячись на
рішення Ради про сплату заборгованості в розмірі, не мен�
ше ніж 50 %, на час виходу газети, тобто на 18.07.2011 р.
заборгованість не погасила більше не одна обласна органі�
зація. А від фермерів тим часом продовжують надходити
листи про допомогу у боротьбі з різноманітними контролю�
ючими та перевіряючими органами (лист від фермера з За�
поріжської області  з копією листа від прокуратури району
про надання копій документів, які підтверджують дотриман�
ня техніки безпеки на виробництві � перелік, на 2 аркуші, і
це в час жнив…), а ще юристи АФЗУ мають у своєму розпо�
рядженні проект Закону України "Про державний нагляд
(контроль) в агропромисловому комплексі" � в разі його
прийняття, за перевезення зерна від комбайна до току без
сертифіката якості � штраф у розмірі від двох до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тож ду�
майте, хто вас буде захищати.

В ЄДНОСТІ СИЛА!

Реквізити АФЗУ для надання благодійної допомоги чи сплати членських внесків: Асоціація фермерів та приватних землевласників України
Р/р № 2600400012617 в ПАТ КБ "Хрещатик", в м. Києві МФО 300670  Код ЄДРПОУ 14289145, Призначення платежу: благодійна допомога (членські внески)

Харченко Микола Володимирович
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РАДА ДОЗВОЛИЛА 
ВИКОРИСТОВУВАТИ РІЛЛЮ

ПІД ТОРФЯНИКИ
Верховна рада дозволила викорис�

товувати землі сільгосппризначення
для видобутку торфу. 

За відповідні зміни до Земельного
кодексу  проголосували 256 карток де�
путатів.

Документ дозволяє вилучати для
видобутку торфу торфовища, які вико�
ристовуються в якості земель сільгосп�
призначення.

Законом, зокрема, звільняються від
відшкодування збитків громадяни та
юридичні особи, які використовують та�
кі земельні ділянки для видобутку тор�
фу в тому випадку, якщо вони поверта�
ються в стані, придатному для викорис�
тання у суспільному виробництві. 

Нині від такого відшкодування
звільняються особи, які повернули зе�
мельну ділянку в стані, придатному для
попереднього використання.

55% ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 
У ВРОЖАЇ02011

Міністерство аграрної політики
очікує, що у врожаї 2011 року частка
фуражного зерна може становити по�
над 55%.

Про це на прес�конференції сказав
директор департаменту ринків рос�
линництва Мінагрополітики Олек�
сандр Демидов.

"Погодні умови цього року трохи
перешкодили якості зерна. Цього року
буде більше фуражного", � сказав він.

Він зазначив, що зараз із зерна, яке
вже надійшло на сертифіковані склади,
близько 55% становить продовольче
(зокрема, по пшениці: 11% � 2 класу,
34% � 3 класу і 10% � 4 класу).

Однак, з його слів, коли до збирання
приступлять всі центральні регіони, у
яких норма опадів була перевищена в
1,5�2 разу, частка продовольчого зерна
в загальному зборі буде знижуватися.

Мінагрополітики очікує. що врожай
зерна цього року становитиме близько
45 млн тонн, очікуючи, що погодні умови
не вплинуть негативно на валовий збір.

(Українські  новини)

ЗАКУПКИ В АГРОФОНД 
БЕЗ ПРОЦЕДУРИ ТОРГІВ
Державна продовольчо�зернова

корпорація України в 2011/12 марке�
тинговому році планує актуалізувати
механізм форвардних закупівель. Про
це на аналітичному форумі в Києві 14
липня заявив представник ДПЗКУ Анд�
рій Друзяка. 

За його словами, за рахунок цього
планується залучити до співпраці дріб�
ні і середні фермерські господарства,
повернути довіру до держзакупівель і
залучити трейдерів в цей процес. 

Він нагадав що нині для закупівель
зерна до Аграрного фонду передбаче�
но більше 5 млрд. грн. План закупівель
складає 3 млн. тонн зерна. А. Друзяка
також повідомив, що найближчим ча�
сом АФ зможе закуповувати зерно без
тривалих процедур торгів. Крім того,
цього сезону Аграрний фонд працю�
ватиме без посередників. Зокрема,
відмітив представник ДПЗКУ "Хліб Ін�
вестбуд" не працюватиме на біржі по
закупівлях в АФ. Експерт також пові�
домив, що одним з пріоритетів ДПЗКУ
є розвиток експортного напряму бо�
рошна. З цією метою запланована мо�
дернізація 5 КХП. 

Компанія планує освоювати ринки
країн Африки а також ті ринки, де укра�
їнське борошно може конкурувати з
російським і турецьким.

АПК0Інформ

Райони, де дещо запізнілі дощі принесли довгоочікувану во�
логу і напоїли спраглі зернові, мають непогані показники. Рокит�
нянці, зокрема, станом на 20 липня мали врожайнсть в серед�
ньому по району 32,9 центнера з гектара, ставищенці � по 30, те�
тіївці � по 28.

� Наші показники хоча й менші, зате реальні. Крім того, поміт�
на тенденція на те, що результати будуть кращими. � З впевне�
ністю кажуть хлібороби Білоцерківщини, які намолочують поки
що 22,6 центнера з гектара.

На час прибуття кореспондента "Фермера України" в район
(20 липня) тут 20 господарств із 50 вже впоралось із збиранням
ранніх зернових, пшеницю та ячмінь зібрано до колосочка з 16
тисяч гектарів, залишилось доладувати ще 20 тисяч гектарів.
Щодня на білоцерківських нивах працює 135�145 одиниць зер�
нозбиральної техніки.

Різнополюсовість показників змушує задумуватись, робити
відповідні висновки, а то й німо дивуватись. Цього дня довелось
на власні очі побачити, як земля віддячує землеробові за вкладе�
ну багатоденну працю. Чимало фермерів та землевласників, які
були запрошені і прибули на три "кущові" засідання організова�
ного спеціалістами та керівниками місцевої РДА "роз'їздного"
робочого штабу по збиранню зернових розводили руками та як
завше кляли спеку: "весь комплекс робіт проведено вчасно, а
віддача � 6�10 центнерів з гектара…". А переважна більшість не
на словах, а на ділі доводила � у доброго господаря і добрий уро�
жай буде. А поганому "танцюристу" завжди щось та не так…

Одинадцять років тому взяв під свою опіку чотири села � Ко�
женики, Клочки, Поправку та Бірюки вихідець із селянського ро�
ду, але за фахом будівельник Леонід Керута. Відважився спробу�
вати власні сили у новій для нього хліборобській справі. Села
ледь жевріли, люди зневірились від безробіття, а значить і без�
грошів'я, 1500 гектарів землі заростало бур'яном, колишні кол�
госпні склади, приміщення тваринницьких ферм, ангари для збе�
рігання техніки чекали "розтягування" на майнові паї… Ох і зкуш�
тував Сергійович у перші роки становлення фермерського госпо�
дарства! Образно кажучи � на бочку дьогтю ложка меду була…

…Липень 2011 року. "Штаб" та представники з десятка сусід�
ніх фермерських господарств і сільгосптовариств збираються у
центральній садибі селянсько�фермерського господарства "Ко�
лосок", аби перейняти кращий досвід та послухати його керівни�
ка пана Керуту та подивитись на результати його керування.

А вони дійсно гарні. 308�гектарний масив пшениці дав від 64
до 73 центнерів з гектара! Ячмінь, зерно якого величиною кожне
з горошину, � не відстав по урожайності. Горох порадував 26�
центнерним прибутком, коли дехто і 6 центнерам радий…

До речі, коли ми прибули подивитися на жнива, � вони в гос�
подарстві були завершені, зерно звезено у відбудовані та збудо�
вані зерносклади місткістю до 5 тисяч тонн. І пшениця, і ячмінь
вже пройшли очистку, 200 тонн пшениці підготовлено до прода�
жу, як насіннєвої. Залишається лише додати � звільнені від зер�
нових площі вже продисковано, проведено комплекс робіт по
підживленню та збереженню вологи під посів сільгоспкультур
(цукрових буряків) на наступний рік…

В чому ж бачить складові свого успіху фермер, голова район�
ного осередку АФЗУ Леонід Керута?

По перше � у високоякісному насіннєвому матеріалі кращих
сортів зернових. Чи не всю Україну об'їздив він у цих пошуках.
Скажемо відразу � це Сергійовича аж ніяк не влаштовує: "Де на�
ші селекціонери? Чому не пропонують своє? Чому ми повинні
або виходити з того, що якось "припливе" до рук, або ж їхати за
досвідом та насінням чи не на край світу?" До речі, пшеницю, яка
порадувала найкращим у районі (а можливо і в області?) врожа�
єм хлібороб "знайшов" у такого ж "пошуковця" як сам, на Віннич�
чині, а до вінничанина вона потрапила аж із Канади. Тому і дали
їй назву "Канадка" (У Канаді цей сорт значиться під цифрово�
буквовим індексом. Наприклад "А�999"…). 

По друге � Сергійович не шкодує коштів на підготовку якісно�
го насіннєвого матеріалу. 

"Проти чорного бактеріозу та інших хвороб зернових я оброб�
ляю насіннєвий фонд недешевими препаратами (1 кг. � 1000 грн.
Саме стільки речовини потрібно для протруєння 1 тонни зерна).
Зате, як бачите, і не в прорахунку…" � каже фермер. І додає. � "А
ще обов'язково потрібно вчасно внести гербіциди, вчасно піджи�
вити посіви добривами, правильно  відрегулювати сівозміну".

До речі, Леонід Керута видає за аксіому ось таке власне ба�
чення: "якщо на пшеничному чи ячмінному, вівсяному полі цвіте
мак � хазяїн поля � не фермер!"

По�господарськи підійшов хлібороб навіть до питання зі збу�
том зайвої для господарства (скільки потрібно для власних потреб
� вже давно під надійним укриттям!) соломи. Після проходу ком�
байнів вона відразу ж "коткувалась" у рулони і продавалась усім
бажаючим безпосередньо на полі. Чи користувалась попитом? 

� "Щодня хлопці по 20 тисяч гривень за солому мені привози�
ли…" � лише щиро усміхається вихідець з селянського роду, ко�

лишній будівельник, а нині � один із кращих фермерів Білоцерків�
щини Леонід Керут.

На протилежному краю району, який ніби то найбільше пос�
траждав від цьоголітньої  посухи і де чи не всі хлопці�селяни кля�
нуть її вздовж і поперек, хазяйнує на своїх 330 гектарах, керує
разом і власним фермерським господарством "Осінь" і сільгос�
птовариством "Мрія" доцент, кандидат сільськогосподарських
наук, фермер з 20�річним стажем  Михайло Войтовик.

Його ниви під селом Блощинці цього року теж віддячили за
труди праведні добірним врожаєм. Відверто кажучи, цікаво було
спостерігати таке явище: пшиничні поля Михайла Вікторовича
межуються з полями сусідів. У сусідів площі аж почорніли від ура�
ження бактеріозом, зерно в колосках дрібне та плюскле,  придат�
не хіба що на фураж. Дійсно, на таких і за 10 центнерів з гектара
треба дякувати… А ось у хлібороба Войтовика, через польову до�
рогу, через якихось 4�5 метрів � стоїть пшениця як стіна, борто�
вий комп'ютер імпортного комбайна показує намолот понад 50
центнерів з гектара.

� Ви теж "Канадку" сіяли? � цікавлюсь у фермера.
� Цілком можливо, на наступний рік куплю у свого колеги на

"розвод". � відповідає Вікторович. � А нинішнього сіяв сорти міс�
цеві, виведені спеціалістами Білоцерківської науково�дослідної
станції. Особливо сподобалась "Лісова пісня". Бачите, яка гарна?

� В чому ж секрет вашого успіху?
� В технології "НАУТІЛ", за якою ми працюємо вже четвертий

рік. Вона полягає у тому, що ми не робимо поверхневого обробіт�
ку площ. Господарство має спеціальні трактор, сівалки, комбайн,
іншу сільгосптехніку найсучаснішого європейського рівня. Ось,
наприклад, на оцій площі, де завершується збирання пшениці,
вже ведеться посів гречки разом з підживленням мінеральними
добривами та внесенням гербіцидів. Упевнений � на початку жов�
тня поле віддячить нам ще й добрим урожаєм цієї культури, яку
чомусь вирішили завозити з Китаю. До речі, доки над цією техно�
логією наші науковці все ще зхрещують списи, я власним прикла�
дом доводжу � саме вона береже грунти, противостоїть ерозії та
й значно економить дорогоцінне пальне. Я, зокрема, витрачаю
лише 22 літри дизпалива на гектар на рік. Це ��показник кращий
середньоєвропейського (25 літрів пального на га на рік).

� Чув, ви і в сівозміни вносите власні корективи?
� Так. Зокрема, зернові сію по площах, де два роки підряд ви�

рощувалась соя. Підвищення врожаю маю відчутне, усім так ро�
бити раджу.

� І все ж, як у кожного фермера, у вас є й свої проблеми, не�
вирішені питання, побажання…

� Побажання у мене, від імені усіх нас, селян, одне, до наших
науковців. Шановні панове, ми, ваші годувальники, потерпаємо
від того, що врожаї зернових майже під корінь знищують бакте�
ріоз та інші грибкові хвороби. Ми купуємо дорогі препарати про�
ти них, але часто займаємось лише "самолікуванням", бо не
знаємо точного діагнозу � чим саме хворий певний сорт, чим
хворий сам грунт… І це все при тому, що Білоцерківський район
чи не найбагатший по фахівцях цієї справи на всю область, а то
й Україну! Сором…

Ось такі от дві цікаві зустрічі із справжніми хліборобами, на
яких тримаються села і люди, які живуть у цих селах. До речі � і
Леонід Керута, і Михайло Войтовик � справжні благодійники,
роботодавці. Надіємось у недалекому майбутньому побувати у
кожному з названих господарств і розповісти про їхній досвід
більш детально.

П. Андреєв

СПРАВЖНІЙ ХЛІБОДАР НА ПОГОДУ 
НЕ СКАРЖИТЬСЯ

Фермер�ветеран, доцент і кандидат сільгоспнаук
Михайло Войтовик (по центру) з сином, студентом
Білоцерківського національного аграрного універ�
ситету, на жнивах � комбайнером Віктором, та од�
нокласником Віктора, теж студентом Сквирського
сільгоспколеджу Миколою Косенком.
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У Бобринці фермери та одноосібники про0
тестували проти продажу землі, виїхавши у
центр міста тракторами й комбайнами. Акцію
влаштували кілька десятків дрібних та серед0
ніх сільгоспвиробників.

Після святкової середи площа навпроти адмінбу�
динку в райцентрі швидше нагадувала якийсь вис�
тавковий центр. Зацікавленість таким дійством вия�
вили навіть центральні телеканали "ТВі", "1+1", "Ін�

тер" та обласне телебачення. Втім аграрії в га�
рячу літню пору стягнули свою "важку артиле�
рію" (майже тридцять одиниць) з різних сіл ра�
йону не на показ, а влаштували страйк перед
"білим домом", де розміщуються місцеві владні
органи, аби сказати своє тверде "ні!" продажу
землі. У центрі гордо стояв новенький інозем�
ний комбайн з величезним слоганом, на якому
вибиті слова Шевченка. Нещодавно бобринець�
кі фермери Олексій Цокалов і Віктор Чміленко з
допомогою одного нардепа через кордони мілі�
ції пронесли його та розвісили в сесійній залі
Верховної Ради України, де проходили парла�
ментські слухання.   

"Якщо хтось думає, що продаж землі просто так
спустять, ніхто не буде оборонятися, захищати свої
права, то глибоко помиляється. Ця акція є поперед�
жувальною, бо ми не будемо все це терпіти", � заз�
начив голова страйкового комітету, фермер з 18�
річним стажем Віктор Чміленко. Олексій Цокалов до�
дав, що разом зі своїм колегою побував і в парла�
менті, і в міністерствах, і в облдержадміністрації, де
обговорювалося питання земельної реформи, але
до думки фермерів ніхто не прислухається, тому й
змушені вдаватися до страйку. 

Після півгодини тихого протесту фермери на де�
сять хвилин перекрили рух вулицею Орджонікідзе.
Правоохоронці, яких було чимало (таку б "гвардію"
на охорону громадського порядку в місті темної по�
ри!), не втручалися, проте все фіксували на відеока�
меру, а номерні знаки тракторів та іншої техніки про
всяк випадок переписали. Міський голова Леонід
Кравченко, який нині стажується на посаду голови
Бобринецької райдержадміністрації, попросив агра�
ріїв звільнити проїжджу частину, адже влада пішла
їм назустріч, не перешкоджала руху техніки та про�
веденню акції. Кравченко додав, що перекриття ву�
лиці є порушенням закону, тому змушений зверну�
тися з відповідною заявою до прокуратури району.
Після цього учасники страйку та представники влад�
них органів перемістили діалог у міський центр доз�
вілля молоді (ЦДМ). 

Нагадаємо: минулого тижня Прем'єр Микола Аза�
ров заявив, що на позачерговому засіданні уряд
схвалив законопроект "Про ринок земель", а авторо�
ві документа � Мінагрополітики � дано завдання про�
вести громадські слухання. За цим законом майже 7
мільйонів власників паїв сільськогосподарської землі
отримають право продавати свою землю. І всі грома�
дяни України, фермерські господарства, а також
держава отримають право купувати землю, сказав
Азаров і пообіцяв якнайшвидше закінчити інвентари�
зацію земель, видати акти, розмежувати сільгоспу�
гіддя і землі комунальної власності. Люди чудово ро�
зуміють, що сьогодні неважко зібрати 300 депутат�

ських голосів і скасувати мораторій на продаж сіль�
ськогосподарських земель. А що ж далі?

Саме ця поспішність і лякає фермерів, які угледі�
ли величезну міну: можливість придбати угіддя сут�
тєво ускладнили. Натомість, у привілейованому ста�
новищі серед покупців землі опиниться держава, а
вірніше деякі з корумпованих чиновників. А вартість
наділів, особливо у перший період, через одночас�
ний "викид" на ринок майже 3 млн. гектарів буде до�
волі низькою. Відтак реформа, яку Прем'єр встиг

назвати революційною та першою після
1917 року, може перетворитися у масштаб�
ну корупційну схему � коли держава задеше�
во скупить землю, а потім перепродасть її у
"добрі" руки. На думку Віктора Чміленка, та�
кий закон все одно не дасть землю молодій
людині, яка живе й працює в селі, але її не
отримала. Бо в цього селянина немає гро�
шей. За підрахунками сугокліївського фер�
мера, за 7�гектарний пай його власник от�
римає 30 тисяч гривень, але з них треба бу�
де сплатити ще величезний податок, відра�
хування у Пенсійний фонд, оплатити послуги
нотаріуса або юриста. Олексій Цокалов до�

дав, що навіть 50 гектарів, які держава дала
фермеру у довічне користування, доведеть�
ся викупляти. А на це буде необхідно щонай�
менше 200 тисяч гривень. 

Організатори акції переконані, що такою
ситуацією, безумовно, скористаються
спритні ділки, чимало з яких нажили капітал
нечесним шляхом. З рук первинного зем�
левласника � селянина � земля вислизне, як
вуж, не врятувавши його від убогості й без�
виході. І на селі з'явиться новий клас � клас
безземельної голоти, в якої вже нічого не за�
лишиться. Олексій Цокалов також додає, що
держава свідомо підштовхує до продажу
землі, бо сьогодні робиться все можливе, аби пра�
цювати на ній було невигідно: за тонну пшениці нині
дають 1200 гривень, що значно нижче її собівартості.
Євросоюз же, на який ми намагаємося рівнятися,
для своїх фермерів щороку видає по 1200 доларів
дотації на кожен гектар ріллі.

Коли учасники акції перекрили вулицю в Бобринці,
стався пікантний інцидент: до страйкарів підійшов
літній чоловік який почав вигукувати: "Ви краще б не
мітингували з тракторами, а з людьми за паї по�чес�
ному розраховувалися!". Чоловіка, звісно, вельми
слухати ніхто не хотів, але від проблеми справедливо�
го розрахунку за користування паями від цього не від�
городишся. Навіть судячи з розповідей сільчан та по�
відомлень у редакцію, вона набуває масового харак�
теру. Скажімо, в Кіровому через аферу землекорис�
тувача декілька власників паїв не лише нічого за них
не отримали, а ще й змушені були платити чималі по�
датки. А днями в редакцію газети прийшла розлюче�
на жінка з села, яка не приховувала свого гніву: "На�
пишіть про нашого фермера. За нашу землю нам ко�
пійки тикає, пай не відбереш, бо ще й погрожує. По
селу джип'ярою літає, ще задавить кого, такого ж
"танка" і своїй жінці купив. Каже: жалійтеся, куди хо�
чете, у мене в районі все куплено. А людям і гривні не
дасть. Ця панота вже землі під собою не чує. Нехай
подавиться і тими грішми, і тими джипами!".  

За логікою, тільки�но ринок землі отримає "зеле�
не світло", саме такі невдоволені, зубожілі селяни
або спадкоємці померлих власників паїв навперебій
кинуться їх продавати. Адже чимало власників паїв �
самотні старі люди, яким треба вижити. А багатьом
спадкоємцям земля взагалі не потрібна, вони на ній
не працювали і працювати не будуть. Існує і ще од�
на не менш важлива проблема � ефективного влас�
ника землі. Про сьогоднішнє ефективне викорис�
тання найбагатших у Європі чорноземів може гово�
рити хоча б те, що в Бобринецькому (аграрному!)
районі вже фактично немає пшениці для виготов�
лення борошна, в жодній продовольчій крамниці чи
на ринку ви не побачите ані помідора, ані капусти�
ни, ані картоплини, ані яблука, ані кавуна місцевого
фермера чи одноосібника, бо вони їх не вирощують.
Цьогоріч Бобринеччина встановлює рекорд: майже
75 тисяч гектарів землі (62% орних земель району)
засіяно соняшником. 

В Центрі дозвілля молоді до діалогу приєдналися
начальник головного управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації Світлана Горбенко,
її заступник Віктор Ніколаєнко, голова Бобринецької
районної ради Іван Танасієнко, перший заступник

голови райдержадміністрації Олександр Щічен�
ко, міський голова Леонід Кравченко, начальник
управління агропромрозвитку РДА Людмила Со�
пільняк. Чиновники оперували не емоціями, а
коментарями до законопроекту, який планує об�
межити надмірну концентрацію землі в одних
руках, поставлено також запобіжник спекулятив�
ному перепродажу земель: купив поле � оброб�
ляй його. Причому ефективність господарюван�
ня, підтримання родючості грунтів контролюва�
тимуть держава і суспільство, акцентували пред�
ставники влади, а консолідація земель не дозво�
лить "розривати" господарства на технологічно
безсилі наділи. Світлана Горбенко також запро�

понувала учасникам акції чітко сформувати свої ви�
моги, адже письмових звернень до владних органів
вони не підготували. 

Наостанок учасники страйку пообіцяли, що акції
протесту триватимуть і далі, якщо до їхніх вимог не
продавати землю, принаймні без проведення рефе�
рендуму, не прислухаються. Після страйку за розмо�
вою Олексій Цокалов і Віктор Чміленко висловили
думку, що справедливо було, якби покупцем землі
була лише держава, і земля буде державною влас�
ністю. Напрошується питання: де Україні, яка в бор�
гах МВФ, взяти гроші? Держава може купувати зем�
лю з виплатою її вартості по роках: 5�10�15�20�50
років. Куплену землю  вона тут же здає в оренду гро�
мадянам України, які прагнуть на ній працювати.
Наприклад, в Англії сьогодні 93% земель сільгосп�
призначення у власності держави, в Ізраїлі � понад
90%, у Франції й Німеччині � 67 %, у США � до 70%. 

На неділю, 3 липня, в ЦДМ знову запланована
зустріч аграріїв з представниками влади. Цього разу
в Бобринець має приїхати заступник губернатора з
аграрних питань Богдан Андрющенко. 

Ігор Леус. 
На знімках: під час страйку 

землекористувачів у Бобринці 29 червня. 
Фото Віталія Москалика. 

Землю якщо й віддаватимуть, то з вилами
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Ця історія тягнеться вже майже три роки. Наше видання
публікувало статтю про переслідування прокуратурою голо�
ви господарства "Барселона" фермера Ігоря Дацківа. В 2008
році, після нашої публікації матеріалів, які оприлюднили фак�
ти вимагання хабара у фермера,  проти нього порушили кар�
ну справу за фактом привласнення чужого майна в особливо
великих розмірах шляхом зловживання службовим станови�
щем за попередньою змовою осіб (ч. 5 ст.191 КК України).
Фігурували в ній батько та син Дацківи. І саме слідчий О. Д.
Щербатюк порушив справу! І весь цей час обвинувачений
фермер у кожній своїй заяві зазначав, що на початках слідчий
вимагав 12 тисяч доларів, щоб не порушувати проти нього
карної справи. Коли ж Дацків категорично відмовився плати�
ти, справу таки порушили, водночас виросла і такса � відтак
вже вимагалось 15 тисяч "зелених". 

Проблеми ж у родині Дацківих почались через гроші. У
2008 році фермерське господарство "Барселона" через Фонд
підтримки фермерських господарств отримало на безпово�
ротній основі 300 тис. грн. державної дотації на придбання
техніки. Син одразу закупив сільськогосподарську техніку, але
не в когось, а в господарстві батька. В цьому ніякого криміна�
лу не було, це підтверджують акти перевірки КРУ, що "… усі
відшкодування 30% вартості складної техніки були проведені у
відповідності до чинного законодавства".  Всі ці події чомусь
вкрай зацікавили місцеві правоохоронні структури, котрі вирі�
шили, що насамперед фермер повинен якось "віддячити" їм
(ми думали що такі рекетирські випадки залишились в мину�
лих 90�х, але ж ні, на Тернопільщині вони процвітають і по цей
час). Крім того, підприємцям дорікали, чому це син закупив
комбайни у батька? При цьому не "звертали уваги", що Фонд
досить прискіпливо перевіряє доцільність і законність вико�
ристання наданих коштів. Перевіряли "Барселону" й інші кон�
тролюючі структури і суттєвих порушень не виявили. Відтак
батько і син змушені були звернутись до суду, і не один раз.

Тим часом сама справа Дацківа лише збільшувалась в
обсягах, однак далі вже відомих фактів не просувалась. Сьо�
годні вона нараховує вже 15 томів і перебуває на розгляді у
Тернопільській обласній прокуратурі. До того слідство про�
водили спочатку у Підволочиській, а згодом � у Збаразькій
райпрокуратурах.

� Що характерно: діяльність слідчих набирає обертів, тіль�
ки�но починаються польові роботи � настає час жнив чи пот�
рібно сіяти, � зауважує пан Ігор. � От і зараз, замість того, щоб
готуватись до збору врожаю, обласна прокуратура від мене
вимагає, аби я щодня на дев'яту ранку приїжджав до слідчого
та знайомився зі справою. При цьому не дозволяють ані роби�
ти копії справи, ні фотографувати. Відтак я цілий день мушу

сидіти та читати документи, а вже після шостої вечора верта�
юсь додому та їду в поле.

До речі, фермерське господарство "Барселона" оброб�
ляє 400 га землі, причому  врожайність у них набагато вища,
ніж у середньому по Україні: озимої пшениці збирають більш
ніж по 86 центнер з гектара, ярої � 52, ячменю � по 73 ц/га,
гречки � майже 15 центнерів з гектара, цукрових буряків � по�
над 651 ц/га.  А сам голова господарства Ігор Дацків закінчив
магістратуру Тернопільського національного економічного
університету, відслужив в армії, досконало знає свою справу,
користується повагою у працівників господарства, незважа�
ючи на свій тридцятилітній вік. 

Мама Ігоря, директор Городницької ЗОШ, доречі однієї з
кращих в районі, Марія Дацків говорить "Я виховувала своїх
дітей в повазі до закону і на християнських засадах, а вихо�
дить, що якраз це і заважає їм у житті".  

Зараз, коли слова І. Дацківа про Олега Щербатюка, як
слідчого� хабарника підтвердились, цілком логічно було би
закрити "фермерську" справу. Але віз і понині там… Тому
Асоціація фермерів та приватних землевласників України го�
тує звернення до  Генеральної прокуратури України з вимо�
гою провести перевірку законності усіх кримінальних справ,
порушених горе�правозахисником та дати відповідну оцінку
діяльності правоохоронних органів області.

За матеріалами наданими обласною АФЗ 
та рідними Ігоря Дацківа

СЛІДЧОГО ПРОКУРАТУРИ ЩЕРБАТЮКА
ЗАТРИМАЛИ НА ХАБАРІ. А ФЕРМЕРА ІГОРЯ

ДАЦКІВА ПРОДОВЖУЮТЬ ТЕРОРИЗУВАТИ І ДАЛІ

ОСНОВА ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ 0 ЕЛЕКТРОННИЙ

ОБЛІК ЗЕМЛІ
Під завісу останньої сесії парламен�

ту депутати нарешті прийняли закон
Про Державний земельний кадастр,
який жували десять років. Тепер в дер�
жаві нарешті зявиться повний елек�
тронний облік землі та перелік її влас�
ників. З початку наступного року всі ді�
лянки, що купуються, даруються, ус�
падковуються, будуть заноситися в
єдину центральну електронну базу да�
них (з наданням номера) до Державно�
го земельного кадастру. Права влас�
ності реєструватимуть лише районні
органи земельних ресурсів, які мають
вносити дані до кадастру протягом 14
днів з моменту подання документів. 

Голова Держземагентства України
Сергій Тимченко зазначає, що раніше
єдиної державної системи електрон�
ного кадастру не було. Його заміняли
папери, які часто горіли або просто
зникали в державних установах, що
сприяло рейдерським захватам та ін�
шим розбійницьким оборудкам із зем�
лею, а з введенням єдиної електронної
системи Державного земельного ка�
дастру ситуація зміниться. Кожен гро�
мадянин може зайти на наш сайт та по�
бачити інформацію про свою земельну
ділянку, чи про будь�яку іншу, окрім
персональних даних, � наголосив ке�
рівник Держземагентства України.

Критики закону кажуть, що закри�
тість персональних даних про власни�
ків землі для загалу призведе до нових
зловживань. Ще одним прорахунком
документа є те, що Київ опинився поза
цим законом за рахунок поправок під
час розгляду. Адже саме столиця прос�
лавилися брудними скандалами під
час продажу та відчуження землі, то ж
може залишитися таким ганебним за�
повідником надалі. 

(Земельна спілка України)

НА ВІННИЧЧИНІ 
ДЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ 
БРАКУЄ КОМБАЙНІВ

Про це повідомив заступник голови
Вінницької облдержадміністрації Ва�
силь Черній.  А саме, В. Черній відмі�
тив, що в області під час нинішнього
збору урожаю ранньої групи зернових
культур вже стабільно працює близько
300 комбайнів, але цього не вистачає
для Вінничини, яка вже до кінця поточ�
ного тижня планує зібрати близько 1
млн. тонн зернових. Тому кількість ком�
байнів по словах В. Чернія, необхідно
збільшити до 600 і усі зусилля головно�
го управління агропромислового роз�
витку облдержадміністрації нині спря�
мовані на активізацію роботи в цьому
напрямі. Зокрема аграрії Вінницької
області розраховують на технічну під�
тримку з Кримського регіону. Додамо,
у минулому, 2010 року, Вінничина зіб�
рала більше 3 млн.тонн зернових. У
2011 планує зібрати не менше. 

(ГолосUА) 

ДЕФІЦИТУ ГРЕЧКИ НЕ БУДЕ
Як зазначив керівник відомства Ми�

кола Присяжнюк, початок збирання но�
вого врожаю продемонстрував, що по�
казники виробництва гречки мають бу�
ти високими, адже загалом планується
отримати понад 650 тисяч тонн крупи,
тоді як внутрішня потреба в середньо�
му становить 155 � 160 тисяч тонн на
рік. Микола Присяжнюк також заува�
жив, що гречка нового врожаю кошту�
ватиме не більше 10 � 12 гривень за кі�
лограм. А заступник генерального ди�
ректора Аграрного Фонду України Сер�
гій Лобас повідомив, що протягом цьо�
го року фонд планує закупити 30 тисяч
тонн гречки. 

(Українське радіо)

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Вітаємо працівників Українського дер�

жавного фонду підтримки фермерських
господарств, які святкують свої дні на�
родження. Бажаємо їм міцного здоров'я,
родинного благополуччя, поваги колег та
підтримки вірних друзів. 

Власенко Олексія Миколайовича � дирек�
тора Житомирського відділення Укрдержфонду

Литвин Вадимира Олександровича � ди�
ректора Донецького відділення Укрдержфонду

Скомаровського Ярослава Михайловича �
бухгалтера Івано�Франківського відділення
Укрдержфонду

Горбась Ірину Володимирівну � бухгалтера
Сумського відділення Укрдержфонду

Укрдержфонд, АФЗУ та 
редакція газети

"Вісник Фермер України"

Щирі вітання виконавчому директору Херсонської АФЗ
Гриньову Анатолію Івановичу з нагоди 80�річного ювілею!

Від імені Асоціації фермерів та приватних землевласників України
прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого 80�річного ювілею!

Анатолію Івановичу, Ви � фермерський активіст, який вже протя�
гом 15 років очолює дирекцію Асоціації фермерів та приватних зем�
левласників Херсонської області, з полум'ям в серці боретесь за
розвиток фермерської організації та фермерства на Україні.

Нехай Ваша плідна праця буде щедрою на життєдайні плоди. Від
щирого серця бажаємо, аби всі Ваші справи були непідвладні плину
часу та зміні поколінь.

Нехай тепло та затишок родинної оселі надійно захищає Вас від
життєвих негараздів, невичерпна енергія, оптимізм і надалі будуть
Вашими постійними супутниками у житті, а доля подарує багато світ�
лих літ у мирі та добробуті.

Нехай Ваш шлях буде осяяний добром, любов'ю і щедрістю укра�
їнської землі, а вірні друзі та соратники завжди будуть поруч!

Хай береже Вас Бог! 
Многая, Вам, Літа!

З повагою та найкращими побажаннями,
Президент АФЗУ М. МИРКЕВИЧ

На Тернопільщині під час отримання хабара у 3�
и тисячі доларів співробітники управління СБУ зат�
римали слідчого Підволочиської районної прокура�
тури Олега Щербатюка. Гроші правозахисник ви�
магав за прийняття на користь обвинуваченого від�
повідного процесуального рішення у кримінальній
справі. Поніс покарання і районний прокурор�одра�
зу подав рапорт на звільнення

Подібні ситуації трапляються часто. Проти фермерів
безпідставно порушують кримінальні справи, а щоб фер�
мер про це нічого не знав справи порушують за фактом. У
такому випадку фермер фігурує свідком і повинен свідчи�
ти сам проти себе. А це порушення Європейської конвен�
ції з прав людини.

Євген Дуфанець, 
юрист, член Ради обласної АФЗ

А травму голови він отримав, коли вдарився об двері під
час спротиву працівникам міліції, які намагалися відвести
його в кімнату для затриманих. Міліціонери відразу виклика�
ли лікаря, який запевнив, що загрози для життя і здоров'я
Ігоря Дацків не має. Відповідно ми продовжили утримувати
його під вартою до вирішення питання у суді. Ніхто Дацківа
не бив і морально на нього не тиснув.

Начальник Підволочиського райвідділу 
внутрішніх справ, підполковник міліції

Анатолій Сівчук

Після того, як Підволочиський суд надав дозвіл провести
медогляд, з'ясувалося, що Ігорю необхідна термінова ме�
дична допомога.

У суді Ігор був у наручниках, чоло розсічене, очі червоні.
Страшно було на брата дивитися. З'ясувалося, що у нього
струс головного мозку та закрита черепно�мозкова травма.

Рідна сестра Ігоря Дацківа
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Зернозбиральна кампанія набирає
обертів. Станом на 15 липня ранні зерно�
ві та зернобобові культури обмолочені на
площі 3,4 млн га (30%), намолочено 9,7
млн тонн зерна при врожайності 28,5
ц/га ( минулого року � 24 ц/га ).

Разом із збором врожаю розпочалося
формування ціни нового збіжжя на ринку
зерна. "Цінова ситуація на внутрішньому
ринку лише починає формуватися. Зви�
чайно, на неї впливатиме багато чинни�
ків, як зовнішніх, так і внутрішніх. Проте
деякі нинішні тенденції вселяють певний
оптимізм. У Міністерства аграрної полі�
тики та продовольства з'явився дієвий
механізм впливу на формування ціни,
здійснює його Аграрний фонд. Так, зав�
дяки форвардним закупівлям через
ДПЗКУ він вже придбав 833 тис. тонн
пшениці III класу � 1683 грн за тонну, та�
ким чином встановивши для сільгоспви�
робників рентабельність на рівні 35�40 %. Аграрний
фонд має необхідні кошти, щоб, крім форвардних за�
купівель, бути активним  учасником зернового ринку зі
споту і втримати необхідну ціну", � про це заявив на
прес�конференції "Крок назустріч сільгоспвиробни�
кам, формуючи справедливі ціни на зерно нового вро�
жаю" директор департаменту економічного розвитку і
аграрного ринку Міністерства аграрної політики та
продовольства Сергій Кваша. Він також додав, що ви�
важене формування цінової політики дасть можливість
уникнути "цінового просідання" у наступні два місяці і
зменшить спекулятивний натиск зернотрейдерів.

Заступник генерального директора Аграрного
фонду Сергій Лобус у свою чергу повідомив, що фонд
щотижня проводить торги і найближчими місяцями
планує закупити 3 млн тонн ранніх зернових на за�
гальну суму понад 3,7 млрд. грн. Це відповідає ідео�
логії стримання цін.

Але на думку голови Аграрного союзу України Гена�
дія Новікова основна проблема сільгоспвиробника �

неможливість отримати справедливі, світові ціни на
свою продукцію. Причина цього � відсутність у невели�
ких господарств транспортної, елеваторної та експор�
тної логістики. Через це виробники не тільки не мають
можливості виходити із своєю продукцією на світові
ринки, але й вимушені сплачувати велику комісію за
користування потужностями на внутрішньому ринку.
Але в цьому році держава зробила перші дієві кроки по
підтримці вітчизняних виробників сільськогосподар�
ської продукції. "Укладений Меморандум з Державною
продовольчо�зерновою корпорацією України про те,
що товаровиробники та їх об'єднання можуть користу�
ватись послугами корпорації із зберігання, переробки
та транспортування зерна по фіксованим, оголошеним
раніше цінам. Це дуже важливо для нас і в цьому я вба�
чаю великий позитив", � говорить Г. Новіков.

За його словами, ціни на послуги та комісійні, які
сьогодні пропонує ДПЗКУ, найбільш прийнятні на
ринку. "Зараз у ДПЗКУ є можливість переробляти
десь 700 тис тон зерна � це власні переробні потуж�

ності, і це дає можливість формувати ліп�
шу ціну на ринку, бо на борошно та інші
продукти переробки зернових немає
експортного мита, і за рахунок цього
можна виграти. Причому, корпорація
працює виключно із сільгоспвиробника�
ми. Я вважаю � це абсолютний позитив і
держава робить правильні кроки в цьому
напрямку", � пояснює Г. Новіков.

Ще один позитив � створення в ДПЗКУ
Машинно�транспортного комплексу з ве�
ликим загоном зернозбиральної техніки.
500 комбайнів корпорації в цьому році не
тільки дозволили багатьом господарс�
твам вчасно зібрати врожай, але й через
те, що утримали практично минулорічні
ціни на збирання зерна, сформувати на
ринку сприятливу цінову кон'юнктуру.

Тобто, Державна продовольчо�зерно�
ва корпорація може запропонувати сіль�
госпвиробникам повний цикл супровод�

ження врожаю � від посівної до кінцевого споживача.
"Через структури та логістику, які вже створені в

ДПЗКУ, ми маємо можливість сформувати партії зер�
на та реалізувати їх найкращому покупцю на внутріш�
ньому ринку, або доставити до ФОБу � до портового
елеватору (а корпорація володіє двома портовими
елеваторами) і продати там. Також є можливість екс�
портувати свій товар на зарубіжні ринки � за допомо�
гою фахівців ДПЗКУ", � пояснює голова Аграрного
союзу України.

Крім того існують домовленості з ДПЗКУ про те,
щоб корпорація вийшла на ринок зерна із закупівель�
ними цінами вищими за середню ринкову ціну за тон�
ну на 150�200 грн. (а сьогодні виробникам пропону�
ється ціна на рівні собівартості). У цьому випадку то�
варовиробник зможе отримувати ту ціну, яку мають
зернотрейдерські компанії, і почати вкладати необхід�
ні кошти у розвиток власного виробництва.

Фермер України

ДПЗКУ допоможе українським виробникам 
отримати світову ціну за вирощений врожай

Учасники прес�конференції в Інтерфакс

ЗЕРНОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ
Темпи надходження на реалізацію продовольчої

пшениці врожаю 2011 року оцінюються як низькі. Як пра�
вило на продаж надходять лише невеликі партії продо�
вольчої пшениці з південних та центральних регіонів. В
поодиноких випадках зернотрейдерам все ж вдається
придбати партії зерна (пшениця 2 кл.) 2010 року за ціною
2100�2150 грн./т на умовах СРТ.

За словами операторів ринку фуражної пшениці, агра�
рії стримують реалізацію зерна нового врожаю чекаючи

більш високих цін. Закупівельні ціни на сьогодні становлять
1300�1400 грн/т на умовах само вивозу з господарств.

Відпускні ціни на фуражний ячмінь нового врожаю
знаходяться на рівні � 1500�1550 грн/т.

Відпускні ціни на ринку фуражної кукурудзи та фу�
ражного гороху залишаються без змін.

Більшість комбінатів хлібопродуктів та мукомельних
компаній не переглядають раніш сформованих відпус�
кних цін на готову продукцію, мотивуючи це тим, що пше�

ничне борошно вироблено з запасів старого врожаю.
Відпускні ціни на житнє борошно також залишаються
стабільними.

На українському експортному ринку ситуація покра�
щувалася, спостерігався незначний ріст цін на фуражний
ячмінь (СРТ�порт) до рівня 1520�1650 грн/т. 

Ціни на продовольчу пшеницю і фуражний ячмінь на
базисі FOB залишалися тими ж � 240�250 и 250�265
USD/т відповідно.

Ціни на  продовольчі зернові, EXW, грн/т

Область
Пшениця 

2 кл.
Пшениця 

3 кл.
Жито 
гр. А

АР Крим 1780�1900*
1450�1780*,

1470

Вінницька 1530�1630

Дніпро0
петровська

1450�1630*,
1800�1850

1530*

Донецька
2050�
2100*

Житомирська 1530�1630*

Київська
1600�1650*,

1700
1600* 2000*

Луганська
1630*, 1780�

1800

Одеська 1500

Харківська
1530�1650*,
1630�1830

1430�1550*,
1530�1730

Чернігівська
1730*, 1900�

1950
1630*

* Закупівельні ціни

Ціни на фуражні зернові, EXW, грн/т

Область Пшениця
4 кл.

Пшениця
5 кл.

Пшениця
6 кл.

Ячмінь Кукурудза Горох

АР Крим 1430�1500 2230

Вінницька 2350*

Волинська 1530*, 1530 2080*, 2100

Дніпропетров0
ська

1300�1480* 1250�1480* 1250�1480*
1380�1400*,

1530
2280* 2030�2300*

Івано0
Франківська

1430*, 1630 2130*, 2130 2230*, 2230

Київська 1350�1530* 1350�1530* 1350�1530* 1430�1450* 2150�2280*

Миколаївська 1450* 1450* 1450*

Одеська 1530 1500 1500
2230�2350*,
2230�2400

Полтавська 1230* 2350*, 2430

Тернопільська
2030�2130*,

2330

Харківська 1300* 1300* 1250*

Херсонська 1280* 1380*

Черкаська 1430* 1430* 1430* 2430

*Закупівельні ціни
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Ціни на продукти переробки, EXW, грн/т

Область Борошно
в/с

Борошно 
1 сорт

Борошно 
2 сорт

Житня
мука

АР Крим 3080�3500 2700�2900

Вінницька 3250 3000�3050

Дніпро0
петровська

3050 2800

Донецька 3200�3300 2800�2850 2800�2900

Житомирська 3200 2850 2450

Закарпатська 3200 3000 2750

Київська 3000�3300 3030�3050 2850

Луганська 3400 3100

Полтавська 3100 2850

Рівненська 2700�2750

Сумська 3300 2700�2800

Тернопіль0
ська

3200�3300 2900�2950

Харківська 3100�3400 2850�3160 2300�2450

Чернігівська 3200 3000�3100

Экспортні ціни на зернові та продукти
переробки в Україні, USD/т

мін. макс.

Пропозиції, FOB

Пшениця продовольча* 240 250

Пшениця фуражна* 220 225

Ячмінь фуражний* 250 265

Висівки пшеничні 190 202

Попит, FOB

Пшениця фуражна � �

Ячмінь фуражний* 210 225

Висівки пшеничні 175 180

Попит, CPT�порт, грн/т

Пшениця продовольча 1550 1600

Пшениця продовольча* 1450 1580

Пшениця фуражна 1300 1450

Пшениця фуражна* 1380 1440

Ячмінь фуражний 1600 1750

Ячмінь фуражний* 1520 1650

Висівки пшеничні 1320 1400

Пропозиція, DAF

Пшениця фуражна � �

Ячмінь фуражний � �

Кукурудза фуражна 290 295

Попит, DAF

Пшениця фуражная � �

Ячмінь фуражний � �

*Ціна на зерно нового врожаю

СВІТОВИЙ РИНОК ЗЕРНА
13 липня вартість пшеничних контрактів на Чикагській

біржі зросла після зростання товарних партій на ринку ку�
курудзи. Зростанню цін посприяв липневий звіт американ�
ського мінсільгоспу відносно попиту та пропозицій пшени�
ці та кукурудзи в світі в 2011/2012 маркетинговому році та
зниження курсу долара США. 

На європейському ринку пшениці також спостеріга�
лося значне зростання цін. Так серпневі котировки бо�

рошномельної пшениці на парижській біржі MATIF по�
дорожчали на 6,25 євро � до 198 євро/т. Ріст липневих
контрактів фуражної  пшениці на  лондонській  біржі LIFFE
склав 5,65 фунтів, котировки піднялися до 167,15 фун�
тів за тону.

Суттєве зростання Чикагських цін по результатам се�
реди  привели до зростання кукурудзяних ф'ючерсів и на
парижській біржі MATIF на 2,25 євро � до 239,75 євро/т. 

Світові ціни на пшеницю, USD/т на 13.07.11

ПШЕНИЦЯ

Ф'ючерсний
ринок

біржа/
місяць

країна0
виробник

Умови 
поставки

Пшениця CBOT,
лип. США EXW 257,9

Пшениця
муком.

MATIF,
серпень Франція CPT Руан 276,8

Пшениця LIFFE,
лист. ЕС EXW 265,4

Пшениця
корм.

BCA,
лип. Аргентіна EXW 170,0

Пшениця
корм.

BCE,
серпень Венгрия EXW

Будапешт 239,4

Готівков.
ринок

місяць країна0
виробник.

Умови
поставки

Пшениця
HRW липень США CPT  Мекс.

зал. 309,4

Пшениця
SRW липень США CPT  Мекс.

зал. 286,4

Пшениця
тверда липень Аргентіна FOB 315,0

Пшениця
корм. серпень Великобрит. FOB 264,2

Пшениця
FCW1 липень Франція FOB 281,2

Світові ціни на грубі зернові, USD/т на 13.07.11

ГРУБІ ЗЕРНОВІ

Ф'ючерсний
ринок

біржа/
місяць

країна0
виробник

Умови 
поставки

Кукурудза
жовт. CBOT, лип. США EXW 286,1

Кукурудза MATIF, сер. Франція FOB 335,1

Кукурудза
тверд. BCA, лип. Аргентіна EXW 173,0

Кукурудза BCE, лист. Венгрія EXW
Будапешт 244,6

Ячмінь WCE, лип. Канада FOB 213,4

Ячмінь
корм. BCE, серп. Венгрія EXW

Будапешт 234,2

Овес CBOT, лип. США EXW 210,6

Готівков.
ринок

місяць країна0
виробник.

Умови
поставки

Кукурудза
жовт. лип США CPT Мекс.

зал. 309,7

Кукурудза лип Франція FOB 351,6

Кукурудза лип Аргентіна FOB 311,0

Ячмінь
корм. лип Франція FOB 286,3

Главный идеоло�
гический базис

форвардных 
закупок �

привить культуру 
форварда отечес�
твенному сельхоз�

производителю
Государственная продовольственно�зер�

новая корпорация, ее торговое подразделе�
ние "Хлеб Инвестбуд" (ХИБ) не будет прини�
мать участие в интервенционных закупках
Аграрного фонда, заявил представитель
ГПЗКУ Андрей Друзяка на аналитическом
форуме в Киеве. По его словам это связано с
тем, согласно принятым изменениям в закон
о госзакупках Аграрный фонд может напря�
мую, самостоятельно осуществлять финан�
совые и товарные интервенции по закупке
или реализации продукции через Аграрную
биржу путем процедуры открытых торгов.

Сейчас программа форвардных закупок,
осуществляемых ХИБом по договорам с Аг�
рарным фондом  находится на завершаю�
щем этапе. Как рассказал А. Друзяка, была
осуществлена закупка по форварду 860 тыс.
тонн зерновых на общую сумму свыше 1,5
млрд. грн. (1168 форвардных контрактов с
сельхозпроизводителями). На сегодняшний
день полностью завершен второй этап фор�
вардных закупок, т.е. сельхозпроизводители
получили в сумме двумя траншами 70%
(50%+20%) от законтрактованного, но еще
не поставленного объема зерновых. Основ�
ные закупаемые культуры � пшеница 2,3,4
классов, рожь 1,2,3 класса, ячмень 3 класса.

"Как показывают текущая ценовая ситуа�
ция на  рынке, цены, предложенные сельхоз�
производителям, находились и находятся на
достаточно приемлемом уровне:  пшеница 2
кл � 1792 грн/т, пшеница 3 кл � 1683 грн/т,
пшеница 4 кл � 1612 грн/т, рожь 1 кл � 1582
грн/т, рожь 2 кл � 1513 грн/т, рожь 3 кл � 1447
грн/т , ячмень � 1670 грн/т", � констатирует
представитель ГПЗКУ.

Про его словам, после поставки зерно�
вых на сертифицированные зернохранили�
ща, товаропроизводитель получит балансо�
вую оплату в размере 30 %. Таким образом
оплата будет произведена в полном объеме
и по ценам на момент заключения (подписа�
ния) форвардных контрактов.

В это же самое время, ГПЗКУ в лице ХИБ,
осуществило так называемый коммерчес�
кий форвард (внутренне корпоративное
название), закупив таким образом 350 тыс.
тонн зерновых у товаропроизводителя. За�
купка проводилась по ценам и с применени�
ем финансовых механизмов, о которых было
рассказано выше, т.е. идентично предло�
женных государством.

"В следующем, 2012/2013 МГ, мы пред�
полагаем, что объем форвардных закупок
Госкорпорации достигнет в удельном весе
50 % общегодового товарного пула Госкор�
порации", � прогнозирует А.Друзяка.

Для этого у Государственной продовольс�
твенно�зерновой корпорации  есть все воз�
можности, поскольку она является крупней�
шиим держателем мощностей в Украине по
хранению зерновых и технических культур
(около 3,3 млн.тонн единовременного хране�
ния). Расположение линейных элеваторов и
КХП во всех зерносеющих районах Украины,
в различных почвенно�климатических зонах. 

"Главный идеологический базис фор�
вардных закупок � привить культуру форвар�
да отечественному сельхозпроизводителю
(особенно мелким и средним хозяйствам),
вернуть доверие товаропроизводителя к го�
сударственному институту зернового рын�
ка, собственным примером стимулировать
транснациональных и крупных украинских
трейдеров осуществлять форвардные за�
купки", � отметил А.Друзяка.
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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), 
0 500кг/год;
обслуговує до 
300 голів

АКГСМ "Мрія" � 05А
(ел.дв.4.0кВт; 
380в, 220в) 0 
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) 0
обслуговує до 40голів

АКГСМ "Мрія" �04А
(ел.дв.1.1кВт,
220в, 380в ) 0
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

ТОВ "Голланд Плант Україна" поча�
ло впровадження 9 нових стійких до
хвороб сортів яблук у 2010 році . Вже
навесні 2010 року на Закарпатті у селі
Концово було закладено показовий
сад таких сортів. У 2011 році ми мали
змогу спостерігати за дуже гарним
квітненням у цьому садку, що послу�
жило доказом відмінного потенціалу
плодоношення.

06 травня 2011 року на території експе�
риментальної ділянки, закладеної плодо�
розсадником "Голланд Плант Україна" но�
вими стійкими до хвороб сортами, було
зафіксовано заморозки від �3 до  �5 граду�
сів за Цельсієм. Це могло означати велике
розчарування, адже фахівці розсадника
сподівались показати своїм колегам фер�
мерам, саджанці нових сортів, а особливо,
пригостити їх плодами даних сортів, виро�
щених на Україні. 

Показовий садочок плодорозсадника
знаходиться поряд з 50�ма гектарами
промислового інтенсивного яблуневого
саду, з відомими європейськими сортами,
що отримує професійний догляд. Прикро
говорити, та у цьому саду власники кон�
статували 95�98 % пошкодження моро�
зом. Така інформація ще більше занепоко�
їла колектив Голланд Плант Україна. Вра�
ховуючи, що показовий садок знаходиться
всього у 300 метрах від промислового са�
ду, наші побоювання не були безпідстав�
ними. Уявіть здивування, коли після пере�
вірки стану показової ділянки, де були по�

саджені нові сорти (Луна, Сіріус, Оріон,
Розела, Ред Топаз, Ренора, Рекарда, Ре�
колор) ми переконались що зав'язь даних
сортів не була пошкоджена. Щоправда, на
деяких плодах був помітний вплив морозу.
Це проявлялося у вигляді певної дефор�
мації плодів. На щастя кількість таких пло�
дів становила 3�4 відсотки.

Зробивши висновки з даної розповіді,
крім стійкості до основних хвороб (парша,
борошниста роса) ми можемо говорити
про хорошу морозостійкість даних сортів
у період квітнення, що є не меш важли�
вим, враховуючи жахливий шкодо чинний
ефект, фактором. Якщо додати до цього
зменшення витрат на захист даних сортів
на 50% можна отримати якісний урожай
навіть у такі критичні роки, коли інші ви�
робники матимуть так званий "холостий
чи вихідний рік". Також, слід зауважити,
що за допомогою таких сортів, можна ре�
алізувати органічне землеробство. 

У галузі виробництва плодів, зокрема
вирощуванні яблук, можна виділити три
головні чинники навколишнього середо�
вища, які можуть надати значних збитків �
це град, мороз під час квітнення та шкід�
ники і збудники хвороб.

В Україні існують великі можливості га�
лузі виробництва плодів:

1. Внутрішнє виробництво в змозі за�
безпечити менше 50% внутрішнього ринку
споживання свіжих яблук � тому існує знач�
ний попит.

2. На значній території України  кліма�
тичні умови є вельми сприятливими для
вирощування яблук. 

3. Витрати на виробництво нижчі  по�
рівняно з Європою.

4.Ціни знаходяться на європейському
рівні, проте вимоги до якості поки що нижчі.

5. Надзвичайно хороші можливості для
експорту в Росію  

6. В Україні до 2015 року діє  державна
програма підтримка підтримки на посадку
багаторічних насаджень. 

Виходячи з вищевикладеного,  все
більше і більше фермерів починає серйоз�
но думати над тим, щоб почати вирощува�
ти яблука. Через це  потрібно прийняти ви�
важене рішення і детально ознайомитись з
різними сортами яблук.

Інформація, яку ми всі отримуємо з
різних джерел (газети, телебачення,
конференції)  свідчить про серйозне
пожвавлення у галузі садівництва. Все
більша кількість фермерів підхоплює
цю естафету і закладає нові садочки.
Важливо вчасно прийняти рішення, об�
рати правильну стратегію, ознайоми�
тись з наявною пропозицією сортів на
ринку і звівши все до єдиного � сміло
прямувати до свого успіху

Обираючи сорти,  потрібно  врахову�
вати наступне: потенційна кількість вро�
жаю, смак, зовнішній вигляд, здатність
опору: стійкість до хвороб, морозос0
тійкість і т. д. 

Заморозки на Закарпатті, 
або сорти "Натуральне Яблуко" 
склали іспит в Україні на "відмінно"

ДП "Голланд Плант" Україна", 89420, Закарпатська обл., Ужгородський р�н, с.Тарнівці, вул. Концівська, 17. 
Сентпетері Берталан  директор � моб.: 050 4384237,   Сечі Саболч комерційний директор � моб.: 050 3726133

Попович Ігор менеджер з продажу  � моб.: 050 372 8550           050�3721729   www.uzhgorodrozsadnik.uz.ua
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Перша черга оптового ринку сільськогосподарської
продукції (ОРСП) "Столичний", побудованого в рамках
реалізації Державної цільової програми створення оп�
тових ринків, відкрилася в Києво�святошинському ра�
йоні столиці на Великій Кільцевій 110�А. За інформаці�
єю адміністрації, на 13 липня для здійснення торгівлі на
ринку зареєструвалося більше 350 фермерських гос�
подарств і торгівельних компаній. А вдень відкриття, 15
липня, на 10 годину понад 70 продавців плодоовочевої
продукції торгували на ринку "Столичний". Виробники з
12 областей представили до продажу 17 асортимен�
тних позицій продукції. Протягом 5�ти годин 8 виробни�
ків розпродали власну продукцію та виїхали з ринку за
новими партіями товару. Торгівля на майданчику буде
відбуватися цілодобово, сім днів на тиждень. 

15 липня у Києві відкрили найбільший у Східній Єв�
ропі оптовий ринок "Столичний". Він знаходиться на
Великій Кільцевій, 110а. На даний момент на ринку пра�
цює один павільйон. 

За словами генерального директора ринку Олексія
Чумака повністю ринок запрацює за три тижні. Він
займає територію 160 га. Будуть павільйони з м'ясом,
екзотичними продуктами. Наразі на ринку продають
тільки овочі.

"Столичний" ринок є першим із серії оптових рин�
ків в Україні, які з'являться біля Харкова, Одеси, Запо�
ріжжя, Донецька і Херсона. Повністю ринок, який пе�
ревищить за площею одеський "7�й кілометр", відкри�
ється в 2014 році. Для порівняння, "7�й кілометр"  зай�
має площу у 70 га.

На думку комерційного директора ринку В'ячесла�
ва Забеліна, ціни на "Столичному" будуть найнижчі.
Але купити товар можна буде тільки оптом � наприк�
лад, не менше 10 кг.

Бажання отримати карту постійного покупця вия�
вило близько 8 тис. оптовиків в Києві і області, а ста�
ном на 18:00 ринок з метою закупки відвідало понад
1748 автомобілів. 

Загальна сума інвестицій в реалізацію проекту будів�
ництва ринку становить більш ніж 1,3 млрд. гри�
вень.Терміни будівництва ринку � 2011�2014 роки. Бу�
дівництво "Столичного" входить в перший етап створен�
ня мережі ОРСП, яке передбачає створення шести рин�
ків, а взагалі Державна цільова програма створення оп�
тових ринків сільгосппродукції передбачає створення в
Україні 25 ринків в 2009�2013 роках. Цей проект затвер�
джено постановою уряду № 562 від 3 червня 2009 року.

Загальна сума коштів, необхідних для реалізації
програми, визначена на рівні 4 млрд. гривень, у тому
числі 1,2 млрд. гривень за рахунок держбюджету. 

Власна інформація

РОЗПОЧАВ РОБОТУ ОПТОВИЙ РИНОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Перші торгові ряди

В яку ціну картопля Дешевше капусти не знайдете З поля до столу...

ОГОЛОШЕННЯ Продається земельна ділянка з будинком в селі
Жуківка, Згурівського району, Київської області, 39 соток, господарські будівлі,
газ, електропостачання, вода, асфальт до будинку, навколо села ставки. Рибалка,
полювання, чисте повітря, чудове місце для заміської дачі. Тел. 0500391094072
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Розбудова ОРСП "Столичний" передбачає:

1. Створення на регіональному рівні сучасних місць продажу та
розподілу свіжої сільськогосподарської продукції за світовими
стандартами та з врахуванням специфіки українського сільського
господарства � гуртових ринків "Регіональних Аграрно�Маркетин�
гових центрів".

2. Об'єднання ринків на державному рівні у мережу та налагод�
ження каналів переміщення сільськогосподарської продукції в межах
країни для швидкого та якісного реагування на потреби споживача в
різних регіонах.

3. Впровадження нових схем експорту вітчизняної продукції,
спрощення юридичних процедур та створення доступних для вироб�
ника каналів збуту продукції на закордоні ринки.

4. Налагодження простих та доступних каналів імпорту сіль�
ськогосподарської продукції. Спрощення та пришвидшення про�
цесів розмитнення та ввезення товару, перевірка якості та серти�
фікація прямо на місті продажу (розподілу), оформлення необхід�
них документів. 

5. Підняття рівня обслуговування споживача до світових стандар�
тів: якість, безпека, асортимент, товарність продукції, об'єктивна
ринкова ціна та сучасні умови продажу продукції.

6. Створення дієвої системи контролю якості та безпеки товару,
впровадження механізмів стимулювання виробників, які дотриму�
ються норм та правил вирощування продукції.

7. Створення центрів накопичення та передачі знань, досвіду, ін�
новацій, нових тенденцій у сільському господарстві, оцінки аграрно�
го ринку , прогнозування та статистики, ознайомлення із закордон�
ним досвідом. Організація та проведення навчальних та дорадчих
програм, курсів, семінарів, конференцій та обговорень на постійній
основі для всіх представників АПК. 

8. Запровадження постійно діючих виставок технологій, облад�
нання, насіння, добрив, ліній переробки та передпродажної підго�
товки продукції, тощо. Надання можливості виробнику отримати ін�
формацію та побачити на практиці, а за потреби і пройти навчання та
купити необхідне обладнання чи технологію.

9. Організація виставкової діяльності аграрного та суміжних
напрямків.

10. Створення осередку державних та громадських організацій
(дорадча служба, фонд підтримки фермерства, тощо) з метою під�
тримки національного виробника.

11. Надання комплексної послуги по обслуговуванню клієнта:
юридичний супровід, фінансова підтримка (кредитування, інкасація
коштів, тощо), видача необхідних документів на продукцію, перевір�
ка якості та надання відповідних висновків, надання інформації про
тенденції на ринку, тощо.

12. Запровадження нових механізмів збуту сільськогосподар�
ської продукції: біржові та аукціонні торги, дистанційне визначення
ціни, віртуальний торговий майданчик в Інтернеті, тощо.

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0660688018089
www.kyevopt.com

ОПТОВІ ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ НА РИНКАХ
"СТОЛИЧНИЙ", (КИЇВ) ТА "ШУВАР" (ЛЬВІВ) 

СТАНОМ НА 18.07.2011

Назва продукту
Ринок "Столичний" (м.Київ) Ринок "Шувар" (м.Львів)

Ціна мін. грн. Ціна макс. грн. Ціна мін. грн. Ціна макс. грн.

Абрикос 7,00 18,00 7,00 12,00

Диня 7,00 10,00 4,00 8,00

Кавун 2,00 2,00 1,20 2,00

Малина 0 0 15,00 15,00

Персик 10,00 15,0 8,00 15,00

Слива 12,00 12,00 6,00 10,00

Баклажан 3,00 4,00 3,00 4,00

Буряк 1,50 2,50 1,50 2,50

Кабачок 2,00 2,50 1,50 2,00

Капуста білокачанна 1,00 1,50 0,70 1,00

Капуста пекінська 3,00 3,00 4,00 6,00

Капуста цвітна 9,00 9,00 3,00 5,00

Картопля 2,50 4,00 2,30 2,80

Морква 5,00 5,00 4,00 6,00

Огірок 3,50 4,50 1,50 2,00

Перець 6,00 6,50 4,00 6,00

Помідор 4,00 6,00 2,50 4,50

Цибуля 2,50 3,00 2,20 2,80

Яйця, 10 шт. 0 0 3,00 6,00

Мед 80,00 90,00 0 0

Мука 0 0 4,00 5,00

Олія 0 0 12,25 18,00

Цукор 0 0 9,60 10,00

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ НА РИНКУ "СТОЛИЧНОМУ"
Асоціація фермерів та приватних землевласників

України спільно з редакцією газети також приклали
максимум зусиль, щоб про роботу ринку дізналися
фермери всієї України, але зважаючи на брак часу в
першу чергу звичайно розраховували на фермерів Ки�
ївщини. І дійсно, в перший день роботи багато ферме�
рів з навколишніх районів відвідало ринок "Столич�
ний". Нажаль не всі були зі своєю продукцією. А на за�
питання, чому не торгуєш, чув у відповідь обережне
"… подивлюся, прицінюсь, а незабаром і сам приїду".
Тож безперечно, дайте трішки часу, і на ринку яблуку
не буде де впасти. А для цього є і об'єктивні причини. 

В першу чергу це вдале розміщення ринку, зруч�
ний під'їзд,  просторі стоянки для автомобілів. Вели�
ка "фура" � підїдь до рампи, невеличкий фургончик �
можливо заїхати в середену павільйону. Та й дрібно�
оптовим покупцям зручно. Чи то взявши візок, як у
супермаркеті, чи заїхавши легковим автомобілем у
прохід між рядами продавців.

По друге � виважена цінова політика, як у відно�
шенні до продавців, так і до покупців. Біля любого Ки�
ївського ринку з вас паркувальники лише за стоянку
протягом години візьмуть не менше 7 гривень, а тут
за в'їзд легковим автомобілем 3 гривень на добу.   

І головне, ціни. Вони значно менші ніж на столич�
них ринках. Офіційні дані адміністрації ринку наведе�
ні в таблиці. Але щоб переконатися я наступного дня
відвідав ринок "Деміївський", що в Голосіївському
районі столиці. Різниця суттєва. Помідор � від 10 гри�
вень, огірок � від 5,0 , картопля � не менше 6,0, диня �
12 гривень. В середньому ціни на "Столичному" від�
сотків на 30�40 менші від "міських".

А ще приємно вражає рівень організації та сучас�
ність новобудови. Це � Європа, це те, про що ферме�
ри мріяли довгі роки. То ж бажання здійснюються.
Привозьте продукцію, місця вистачить всім.

Михайло Данкевич

Категорія
автомобіля

Торгівельні
авто

грн/добу 

Закупівельні
авто

грн/добу

Легковий 50 3

Легковий 
з причепом       

100 6

Мікро0
автобус, 
3,5 т

100 6

Мікроавто0
бус 3,5 т 
з причепом

120 12

Вантажний
автомобіль 
до 10 т

120 12

Вантажний
автомобіль 
до 10 т 
з причепом

180 25

Вантажний
автомобіль 
від 10 т

180 25

Назва об'єкту 
інфраструктури

І черга 
будівництва 

2011 рік,
м.кв.

В подальшому 
(ІІ, ІІІ, ІV черги), 

201202014 роки,
м.кв.

Павільйон 
"Овочі0Фрукти", 
з рампами 

5544 24948

Навіси для торгівлі 
з автомобілів 16632 8316

Термінал "М'ясо та
м'ясопродукти", 
з рампами

7524 7524

Термінал "Риба та
морепродукти", 
з рампами

7524

Павільйон "Квіти", 
з рампами 6000 6000

Термінал
"Молокопродукти", 
з рампами

7524

Термінал "Продовольчі
товари", з рампами 12000

Офісно0сервісний
центр 1000

Виставковий центр 10000

Логістичний комплекс 60000

Овочесховища 2772 36000

ВСЬОГО 45 996 173 312

Загальна площа ринку 0160 Га;
Площа забудови 0 219 308 м.кв.; 
Кількість операторів 0орендарів 0 504 

Тарифи на заїзд автомобілів на ринок Генплан та опис інфраструктури ОРСП до 2014 р.
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З метою забезпечення реалізації положень статті 34 Кон�
ституції України стосовно свободи інформації, статті 10 Кон�
венції про захист прав людини і основоположних свобод 1950
року, статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політич�
ні права, а також для забезпечення ефективної реалізації пра�
ва кожного на свободу вираження поглядів та доступ до інфор�
мації, права на вільне збирання, зберігання, використання і
поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб,
Верховною Радою України 13 січня 2011 року були прийняті
Закони України "Про доступ до публічної інформації" та "Про
внесення змін до Закону України "Про інформацію" (нова ре�
дакція), які набрали чинності 10 травня 2011 року.

Слід зазначити, що ці два закони тісно пов'язані між собою.
Так, нова редакція Закону України "Про інформацію" виз�

начатиме, зокрема, основні принципи, суб'єкти, об'єкти ін�
формаційних відносин в Україні та що є інформацією, її види.
Тобто визначатимуться загальні поняття про інформацію.

В свою чергу, Закон  України "Про доступ до публічної ін�
формації" (далі � Закон) визначатиме  порядок здійснення та
забезпечення права кожного на доступ до інформації, що зна�
ходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших роз�
порядників публічної інформації, визначених цим Законом, та
інформації, що становить суспільний інтерес. Тобто описуєть�
ся порядок, за яким можна отримати необхідну інформацію.

Перш за все, слід звернути увагу на те, що всі вимоги Зако�
ну поширюються лише на органи державної влади, інші держав�
ні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Ав�
тономної Республіки Крим, інших суб'єктів, що здійснюють
владні управлінські функції відповідно до законодавства та рі�
шення яких є обов'язковими для виконання, а на юридичних
осіб, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюд�
жету Автономної Республіки Крим, осіб, що виконують делего�
вані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із за�
коном чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих,
соціальних або інших державних послуг, суб'єктів господарю�
вання, які займають домінуюче становище на ринку або наділе�
ні спеціальними чи виключними правами або є природними мо�
нополіями, та суб'єктів господарювання, які володіють інформа�
цією про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предме�
тів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища
та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і заг�
рожують здоров'ю та безпеці громадян, і іншою інформацією,
що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інфор�
мацією), вимоги цього Закону поширюються лише в частині оп�
рилюднення та надання відповідної інформації за запитами.

Закон зобов'язав всіх розпорядників інформації, передба�
чених статтею 13 Закону, надавати та оприлюднювати публіч�
ну інформацію � відображену та задокументовану будь�якими
засобами та на будь�яких носіях інформацію, що була отрима�
на або створена в процесі виконання суб'єктами владних пов�
новажень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавс�
твом, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повно�
важень, інших розпорядників публічної інформації.

При цьому Законом встановлено, що зазначена інформа�
ція є відкритою, крім випадків, встановлених законом, а дос�
туп до неї забезпечується шляхом систематичного та опера�
тивного її оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на
офіційних веб�сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних
стендах та будь�яким іншим способом, а також шляхом надан�
ня її за запитами на інформацію.

Що стосується публічної інформації з обмеженим досту�
пом, то нею, згідно із Законом, є конфіденційна, таємна та

службова інформація. Визначення даних видів інформації на�
водиться в тексті Закону.

Окрім цього, Законом передбачається, що не може бути
обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджет�
ними коштами, володіння, користування чи розпорядження
державним, комунальним майном, у тому числі до копій відпо�
відних документів, умови отримання цих коштів чи майна,
прізвища, імена, по�батькові фізичних осіб та найменування
юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, якщо опри�
люднення або надання такої інформації не може завдати шко�
ди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню
чи запобіганню злочину.

Особливої уваги заслуговують положення Закону, що виз�
начають порядок реалізації права на доступ до інформації за
інформаційним запитом � проханням особи до розпорядника
інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у йо�
го володінні.

Закон передбачає, що запитувач має право звернутися до
розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно
від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без по�
яснення причини подання запиту.

При цьому запит на інформацію може бути індивідуальним
або колективним і може подаватися в усній, письмовій чи іншій
формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на
вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

Водночас Законом встановлюються певні вимоги до запитів,
а саме передбачається, що запит на інформацію має містити:
� ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
� загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це
відомо;
� підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових
запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом за�
повнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна
отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб�
сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають міс�
тити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на ін�
формацію, її отримання тощо.

Слід враховувати, що розпорядник інформації має надати
відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів
з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану
довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій,
катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичай�
них подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпе�
ці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з
дня отримання запиту, але клопотання про термінове опрацю�
вання запиту має  бути обґрунтованим.

Разом з цим, у разі якщо запит стосується надання велико�
го обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед
значної кількості даних, розпорядник інформації може продов�
жити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуван�
ням такого продовження. Про продовження строку розпоряд�
ник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не
пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Важливою гарантією реалізації права на доступ до публіч�
ної інформації за інформаційним запитом є безоплатний ха�
рактер надання такої інформації.

Проте у разі якщо задоволення запиту на інформацію пе�

редбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10
сторінок, Закон передбачає обов'язок запитувачів відшкоду�
вати фактичні витрати на копіювання та друк.

Одночасно Законом визначено, що при наданні особі ін�
формації про себе та інформації, що становить суспільний ін�
терес, плата за копіювання та друк не стягується.

Крім цього, слід звернути увагу на те, що розпорядник ін�
формації має право відмовити в задоволенні запиту лише у ви�
падках коли він не володіє інформацією і не зобов'язаний відпо�
відно до його компетенції, передбаченої законодавством, воло�
діти інформацією, щодо якої зроблено запит, або коли інформа�
ція, що запитується, належить до категорії інформації з обмеже�
ним доступом, або особа, яка подала запит на інформацію, не
оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком,
а також у разі недотримання вимог до запиту на інформацію.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути заз�
начено прізвище, ім'я, по�батькові та посаду особи, відповідаль�
ної за розгляд інформаційного запиту, дату відмови, мотивова�
ну підставу відмови, порядок оскарження відмови та підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в
письмовий формі.

Водночас Законом передбачається, що відповідь розпо�
рядника інформації про те, що інформація може бути одержа�
на запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не
по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні
інформації.

Відповідальність за порушення законодавства про доступ
до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких
порушень:
� ненадання відповіді на запит;
� ненадання інформації на запит;
� безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
� неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього
Закону;
� надання або оприлюднення недостовірної, неточної або не�
повної інформації;
� несвоєчасне надання інформації;
� необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обме�
женим доступом;
� нездійснення реєстрації документів;
� навмисне приховування або знищення інформації чи доку�
ментів.

Особи, які вважають, що їхні права та законні інтереси по�
рушені розпорядниками інформації, мають право на оскар�
ження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
до суду, яке здійснюється відповідно до Кодексу адміністра�
тивного судочинства України, а також на відшкодування мате�
ріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Фактично громадяни України завдяки прийнятому Верхов�
ною Радою України Закону "Про доступ до публічної інформа�
ції" отримали право по�європейськи легко і швидко отримува�
ти, зокрема, інформацію про те, як працюють органи виконав�
чої влади і місцевого самоврядування. Таким чином, у ферме�
рів України особисто, а також фермерських осередків у регіо�
нах, з'явилася можливість офіційно запитувати, та, що найго�
ловніше, отримувати, у компетентних органів необхідну для
здійснення своєї діяльності інформацію для захисту своїх прав
та законних інтересів. А в разі неправомірної відмови � зверну�
тися до суду, за захистом свого права на інформацію, перед�
баченого вищевказаним Законом.

Отже, підсумовуючи даний огляд нововведень українсько�
го законодавства, Асоціація фермерів та приватних землев�
ласників України звертається до усього фермерського загалу
із закликом користуватися наданими йому можливостями
задля досягнення успіху у своїй діяльності, та діяльності усьо�
го фермерського руху України.

Юридичний відділ АФЗУ

Закон України "Про доступ до публічної інформації": 
інформаційний прорив в Україні

Звертаюсь до газети "Вісник Фермер України" за
роз'ясненням. В нашому фермерському господарстві
працює два чоловіки: голова господарства і один член
господарства. Голова господарства написала заповіт на
іншу особу, не члена господарства. Питання полягає в то�
му: чи перейде по заповіту фермерське господарство ін�
шій особі? Чи правда, що після заповіту складеного на ко�
ристь іншої особи до неї переходить все майно і посада
керівника фермерського господарства?

Чи є право у члена господарства у випадку смерті ста�
ти головою господарства?

Івано 0 Франківська область, Снятинський район.

Стаття 23 Закону України "Про фермерське господарство"
(далі � Закон) передбачає, що успадкування фермерського
господарства (цілісного майнового комплексу або його части�
ни) здійснюється відповідно до закону.

Питання спадкування в українському законодавстві регулю�
ється книгою шостою Цивільного кодексу України (далі � ЦКУ).

Зокрема, статтею 1236 ЦКУ передбачено, що Заповідач
має право охопити заповітом права та обов'язки, які йому на�
лежать на момент складення заповіту, а також ті права та
обов'язки, які можуть йому належати у майбутньому. Однак,
Законом вказується, що член фермерського господарства
має право на отримання частки майна фермерського госпо�

дарства при його ліквідації або у разі припинення членства у
фермерському господарстві. Розмір частки та порядок її отри�
мання визначаються Статутом фермерського господарства.

Таким чином, Законом чітко передбачається право кожно�
го члена фермерського господарства на частку в цілісному
майновому комплексі фермерського господарства.

Разом з тим, необхідно зазначити, що спадкодавець може
заповідати лише ті права та обов'язки, що належали спадко�
давцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внас�
лідок його смерті.

Отже, відповідаючи на Ваше питання, потрібно чітко визна�
чити, що фермерське господарство, як цілісний майновий ком�
плекс (усе майно фермерського господарства), не може перей�
ти до спадкоємця, оскільки у Вас є право на частку цього майна.

Також слід зазначити, що майно фермерського госпо�
дарства належить йому на праві власності, і аж ніяк не голові
фермерського господарства, як фізичній особі. Отже у спад�
щину можна передати лише частку майна, що визначена Ста�
тутом. Якщо Статут господарства не визначає частку голови
фермерського господарства, і виникає спір, щодо майна, то
такі спори вирішуються судом.

Щодо можливості переходу посади керівника фермерсько�
го господарства до спадкоємця, необхідно мати на увазі, що
статтею 4 Закону вказано, що головою фермерського госпо�
дарства є його засновник, або інша визначена в Статуті особа.

Відповідно до статті 1219 ЦКУ, не входять до складу спад�
щини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою
спадкодавця, зокрема: 

1) особисті немайнові права;
2) право на участь у товариствах та право членства в об'єд�

наннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх ус�
тановчими документами;

3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров'я;

4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати,
встановлені законом;

5) права та обов'язки особи як кредитора або боржника,
передбачені статтею 608 цього Кодексу.

У даному випадку Статутом чітко передбачено, хто є голо�
вою фермерського господарства. Якщо Статут не передбачає
можливості голови фермерського господарства передавати у
спадок свої права голови господарства родичу (брати участь у
веденні господарства мають право лише родичі), то згідно за�
кону успадкувати посаду керівника також неможливо.

Після смерті керівника фермерського господарства, Ви, як
член фермерського господарства, повинні звернутись до дер�
жавного реєстратора для внесення змін до Статуту, в яких
потрібно зазначити, що у зв'язку зі смертю особи, що обійма�
ла посаду голови фермерського господарства, керівник змі�
нюється, і вказати особу, яка буде головою господарства.
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Технічні культури
В посівах цукрових буряків через зменшення дії

токсичності рослин залишається небезпека пошкод�
ження їх звичайним буряковим довгоносиком. Надпо�
рогова кількість ймовірна в лісостепових областях, а
саме, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Сумській,
Полтавській, Харківській, Черкаській областях. Тому
контроль за шкідником необхідно продовжувати і за
потреби проводити захисні обробки. Сірий буряковий
довгоносик шкодитиме у вищезгаданих областях та
осередково у Волинській та Рівненській областях. Та�
кож у всіх бурякосійних областях шкодитимутьбурякові
блішки, дротяники, осередково � чорний, південний сі�
рий довгоносики, бурякова крихітка, мідляки, мертвої�
ди. Подекуди очікується заселеність буряків бурякови�
ми мінуючими мухами, листковою попелицею, щито�
носками, через підвищену вологість та достатню кіль�
кість тепла створюватимуться умови наростання їх чи�
сельності. Повсюди рослинам культури шкодитимуть
підгризаючі і листогризучі совки.  

За перевищення показників ЕПШ проти бурякових
довгоносиків, мідляка, блішок, щитоносок, крихітки
застосовують актару, в.г., 0,08 кг/га, актеллік, к.е., 1�2
л/га, фуфанон, к.е., 1�2,5 л/га, дурсбан, к.е., 1,5�2,5
л/га; проти бурякової листкової попелиці, мінуючи мух,
інших сисних шкідників � актеллік, к.е., золон, к.е., 1�2,5
л/га, Бі�58 новий, к.е., 0,5�1 л/га, інші препарати. Про�
ти (листогризучих і підгризаючих) совок в період від�
кладання яєць рекомендовано застосовувати трихог�
раму (20�30 тис. особин на гектар). Посіви цукрових бу�
ряків оздоровлюють за появи ознак пероноспорозу ак�
робатом МЦ, в.г., 2 кг/га, емітентом, в.м.е., 0,8 л/га. За
появи окремих плям церкоспорозу на 3�5% рослин об�
робляють дерозалом, к.с., 0,3�0,4 л/га, аналогами то�
що. За ураження рослин борошнистою росою прово�
дять обробки альто супер, к.е., 0,5 л/га, фундазолом,
з.п., 0,6�0,8 кг/га, колфуго супер, в.с., 2 л/га тощо. 

У господарствах лісостепових та поліських областей
поширюватиметься коренеїд, за надмірної вологи або
сухості ґрунтів. В разі помірної температури та дощової
погоди рослини уражуватимуться пероноспорозом,
можливий прояв альтернаріозу на гібридах іноземної
селекції. За наявності теплих дощів, рясних ранкових
рос, при температурі вище 21 0С та відносної вологості
повітря 70% (на рівні гички) ймовірний прояв церкоспо�
розу у областях. Через недостатнє забезпечення рос�
лин елементами живлення за умов посухи чи зливових
дощів можливий прояв хвороби голодування рослин. 

У посівах соняшнику, здебільшого пізніх строків
сівби, можливі пошкодження піщаним мідляком, сі�
рим, південним сірим і чорним довгоносиками, кова�
ликами, кравчиком, оленкою волохатою. Рослини
культури за теплої і вологої погоди заселятимуться ге�
ліхризовою попелицею. За посушливих погодних умов
можливо масове розмноження трипсів, у Степу � са�
ранових, за помірно�вологих � клопів, листогризучих і
підгризаючих совок. 

В разі заселення рослин соняшнику попелицями
понад 20% рослин і наявності на кожній 40�50 екз. та за
відсутності ентомофагів, клопами (за чисельності 2
екз. на кошик) до початку цвітіння культури знешкод�
жують децисом ф�Люкс, к.е., 0,3 л/га, фуфаноном,
к.е., 0,6 л/га, енжіо, к.с., 0,18 л/га. 

Повсюди, за теплої з частими опадами погоди, очі�
кується розвиток білої і сірої гнилей, фомозу, несправ�
жньої борошнистої роси. Переважно у південних, пів�
денно�східних областях за підвищеної температури і
вологості повітря ймовірно осередкове поширення фо�
мопсису, за дефіциту вологи � іржі. Осередково поши�
рюватимутьсявірусні й бактеріальні хвороби. 

Перед цвітінням соняшнику за появи ознак гнилей
рекомендовано провести захисні обробки дерозалом,
к.с., 1,5 л/га, тайтлом, таносом, в.г., 0,4�0,6 кг/га,
проти фомопсису, пероноспорозу � колфуго супер,
в.с., 2 л/га, дерозалом, к.с., 1,5 л/га, ефатолом, з.п., 2
кг/га тощо. Повторно проводять обробки через два
тижні за необхідності. 

На рослинах ярого ріпаку розвиватимуться і шкоди�
тимуть ріпакові квіткоїд, листкоїд, хрестоцвіті блішки,
прихованохоботники, пильщик, клопи, попелиці, вог�
нищами � білани, листогризучі совки. За помірної тем�
ператури і підвищеної вологості повітря рослини куль�
тури уражуватимуться пероноспорозом, фомозом,
гнилями, іншими хворобами. У стручках озимого ріпа�
ку розвиватиметься капустяна стручкова галиця. В ра�

зі високої вологості повітря в зоні Полісся і Лісостепу
ймовірний розвиток і поширення альтернаріозу, цилін�
дроспоріозу, гнилей. За побуріння 70% стручків і воло�
гої погоди перед збиранням (за 14 днів) проводять де�
сикацію гліфоганом, вулканом плюс, домінатором,
в.р., 3 л/га. Посіви ярого ріпаку захищають за надпоро�
гової чисельності фітофагів вантексом, мк.с., 0,04�
0,06 л/га, карате зеоном, мк.с., 0,15 л/га, фуфаноном,
к.е., 0,6�0,8 л/га, враховуючи призначення урожаю на
технічні, насіннєві, харчові цілі. 

Посіви льону скрізь пошкоджуватимуться личинка�
ми і жуками льонових блішок. У південно�західному ре�
гіоні рослини культури заселятимуть та пошкоджувати�
муть льонові трипс та плодожерка, совка гамма. За по�
мірної температури та частих опадів рослини хворіти�
муть на антракноз, фузаріоз, інші інфекції. Проти блі�
шок у вогнищах (за чисельності 10�15 екз. на кв.м) зас�
тосовують ф'юрі, в.е., 0,1�0,15 л/га, карате зеон, мк.с.,
0,15 л/га. Під час бутонізації за заселення трипсом (8�
10% рослин або 2�5 екз. на рослину), плодожеркою,
совками проводять обприскування дозволеними до ви�
користання препаратами. За появи ознак ураження
хворобами рослини оздоровлюють фундазолом, з.п., 1
кг/га (за призначенням олії на технічні цілі).

Картопля та овочеві культури
Повсюди картоплю, томати, баклажани заселятиме

колорадський жук, відбуватиметься відкладання яєць,
виплоджуватимуться і шкодитимуть личинки. За умов
жаркої погоди (t0 вище 26 0С, вологість 58�75%) у чер�
вні�липні ймовірний прискорений розвиток усіх фаз фі�
тофага, що сприятиме зростанню його шкідливості. За�
хисні обробки картоплі проводять за масової появи ли�
чинок першого�другого віків та чисельності 10�20 екз.
на кожній з 8�10% заселених рослин. Застосовують ак�
тару, в.г., 0,06�0,08 кг/га, моспілан, р.п., 0,02�0,025
кг/га, конфідор Максі, кораген, к.с., 0,05�0,06 л/га, інші. 

Рослини капусти потерпатимуть від попелиць, гусе�
ниць біланів, капустяної молі, совок, осередково ймо�
вірний підвищений рівень розвитку та шкідливості
хрестоцвітих клопів, прихованохоботників, баридів. У
плантаціях культури продовжиться розвиток та шкід�
лива діяльність хрестоцвітих блішок, капустяної мухи.
За наявності шкідників понад ЕПШ (гусениць совок �1�
2 на ранній та 5 і більше на пізній капусті, якщо заселе�
но 5% і більше рослин, молі, біланів � 2�5 екз. за 10%
заселення рослин) застосовують діазинон, к.е., діа�
зол, в.е., 1 л/га, димілін, з.п., 0,08�0,12 кг/га,штефесин
к.е., 0,3 л/га, матч, к.е., 0,4 л/га, інші. В разі заселення
10% рослин попелицею використовують децис профі,
в.г., 0,035 кг/га, золон, к.е., 1,6�2 л/га, ф'юрі, в.е., 0,1�
0,15 л/га, актара, к.с., 0,07�0,09 л/га, інші. 

Розвиток хвороб картоплі і томатів (фітофтороз,
альтернаріоз, ін.), огірків (бактеріоз, пероноспороз),
цибулі (пероноспороз) залежатиме від погодних
умов. За умов теплої (t0 15�22 0C) вологої погоди (від�
носна вологість повітря понад 87%) розвиток та по�
ширення хвороб зростатиме. Картоплю від збудників
хвороб профілактично (у фазі бутонізації�цвітіння),
томати (за появи перших ознак фітофторозу на кар�
топлі) захищають акробатом МЦ, з.п.. 2 кг/га, дита�
ном М�45 з.п., 1,2�1,6 кг/га, ридомілом Голд МЦ, з.п.
або в.г., 2,5 кг/га, іншими. 

У фазі 2�3 листків рослини огірків захищають від
бактеріозу, інших плямистостей контактними фунгіци�
дами, через 10�12 днів після попередньої обробки �
системними препаратами: альєтт, з.п., акробат МЦ,
з.п., 2 кг/га, ридоміл Голд МЦ, з.п. або в.г., 2,5 кг/га. 

У червні баштанні культури, передусім, в степових
та лісостепових областях заселялися й потерпали від
баштанної попелиці, осередково від тютюнового трип�
са та павутинного кліща. Кавуни, дині, кабачки за умов
вологої теплої погоди хворітимуть на борошнисту ро�
су, антракноз, бактеріоз та інші.

Багатоїдні шкідники
Саранові. В неугіддях, пасовищах, багаторічних

травах, цілинних землях, інших стаціях АР Крим, Дніп�
ропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської,
Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської об�
ластей триватиме виплодження, яке розпочалося в
другій�третій декадах травня, живлення та перехід у
старші віки личинок нестадних (кобилок) і стадних ви�
дів (італійський прус) саранових. За умов жаркої по�

сушливої погоди (t0 25�30 0С і низької вологозабезпе�
ченості) ймовірне збільшення осередків підвищеної
чисельності саранових, шкідливість яких зростатиме в
разі передчасного загрубіння та вигорання рослиннос�
ті в місцях їх резервацій. У пошуках соковитої рослин�
ності личинки переселятимуться в посіви зернових
культур, овочевих, кукурудзи, соняшнику, багаторічних
трав, виноградники, існує вірогідність утворення куліг
саранових, зокрема італійського пруса. 

Осередки личинок першого віку слід локалізувати
обприскуванням фастаком, к.е., 0,2 л/га, ф'юрі, в.е.,
0,1�0,15 л/га, карате зеон, мк.с., 0,15 (нестадні) та 0,4
л/га (стадні), іншими. ЕПШ личинок італійського пруса
2�5, нестадних видів 10�15 екз. на кв.м. Основну масу
стадних комах слід ліквідувати до закінчення розвитку
личинок третього�четвертого віків. Обробки проводять
вранці або ввечері, коли комахи знаходять на рослинах. 

Лучний метелик. В ареалі фітофага (степові, цен�
тральні і східні лісостепові області) триватиме літ мете�
ликів, який розпочався в третій декаді травня, метели�
ки досягнувши статевої зрілості спарюватимуться, від�
кладатимуть яйця. За сприятливих погодних умов під
час льоту та відкладання яєць (температура повітря 22�
25 0С, роси, опади, наявність квітучих бур'янів) в Дніп�
ропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській,
Одеській, Херсонській областях ймовірні осередки ви�
сокої чисельності гусениць у багаторічних травах, цук�
рових буряках, соняшнику, овочах, інших культурах.
Оптимальними умовами розвитку гусениць молодших
віків будуть відносна вологість повітря більше 69% та
температура близько 25 0С. 

На початку та під час масового відкладання яєць,
після сильного льоту метеликів (10�50 екз. на 10 кроків)
випускають трихограму. За чисельності гусениць вище
ЕПШ, визначених для кожної культури, проводять за�
хисні обробки препаратами відповідно до рекоменда�
цій "Прогноз � 2011". 

Гусениці стеблового (кукурудзяного) метелика за�
лялькувалися і надалі відбуватиметься літ метеликів та
відкладання яєць у посівах кукурудзи, проса, сорго,
хмелю та на товстостеблих бур'янах. За помірної воло�
гої погоди протягом червня (t0 18�30 0С та вологість
>70%) інтенсивність льоту та потенційна плодючість
метеликів зросла (одна самиця спроможна відкласти в
середньому 250�400 яєць). Ефективним прийомом для
обмеження чисельності й шкідливості гусениць стебло�
вого метелика є випуск вогнівочної трихограми перший
на початку, другий � за масового відкладання яєць (50�
100 тис. самиць/га). 

Триватиме літ метеликів підгризаючих (озима, ок�
лична) совок. Тепла (18�27 0С), помірно волога (70�
90%) погода сприятиме інтенсивному виділенню некта�
ру квітучої рослинності, що забезпечить додаткове
живлення самиць. За таких умов відбудеться оптималь�
не дозрівання статевої продукції та відкладання яєць
(500�800 яєць на одну самку). За встановлення серед�
ньодобової температури повітря 18�25 0С виплоджува�
тимуться гусениці, які живитимуться в посівах зерно�
вих, просапних, овочевих та інших культур. 

За утворення осередків надпорогової чисельності
гусениць (ЕПШ у посівах буряків 1�2, кукурудзи, со�
няшнику, картоплі, інших просапних культур, 3�8, ози�
мої пшениці 2�3 екз. на кв.м) застосовують карате зе�
он мк.с., 0,3 л/га, діазинон к.е., 1�1,5 л/га, штефесин
к.е., 0,2�0,5 л/га, інші препарати, які доцільніше засто�
совувати в період виплодження гусениць та появи
другого віку їх, коли вони живляться відкрито і є най�
більш уразливими. 

Повсюди в агроценозах розвиватимуться і шкоди�
тимуть гусениці листогризучих совок � капустяної, С�
чорне, совка�гамми, у Степу, осередково Лісостепу ба�
вовникової, помідорної (карадрина), городньої, коню�
шинової, люцернової, інших видів, ймовірне істотне
збільшення чисельності та господарсько відчутної шко�
ди. Реальною є загроза поширення та підвищення
щільності й шкідливості бавовникової совки. Одержан�
ня товарної продукції сільськогосподарських культур
без проведення захисних заходів буде проблематич�
ним. Для обмеження чисельності гусениць вищевказа�
них совок використовують золон, к.е., діазинон, к.е.,
1,1�1,5 л/га, інші. У посадках картоплі, томатів ефектив�
ні гормональні препарати: димілін, з.п., 0,08�0,12 кг/га,
матч, к.е., 0,4 л/га, інші.

За інформацією Головдержзахисту

Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації
щодо захисту основних сільськогосподарських

рослин у господарствах України 
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Во всем мире все сложнее зани�
маться свиноводческим бизнесом.
Затраты на корма, энергоносители �
растут. Глобализация открыла дос�
туп к свинине из стран с более низ�
кой ценой, а значит и  низкой себес�
тоимостью, и ей все больше и боль�
ше отдают предпочтение перераба�
тывающие предприятия. Единс�
твенный путь украинских произво�
дителей � снижение себестоимости
товара. Но решение этой задачи
возможно в Украине только через
улучшение генетики свиней, ис�
пользование гибридизации.

К 2012 году каждый в отечественном
свиноводстве, будет понимать значение
генетики, выбора пород, гибридизации. Но
путь к осознанию был долгим и как следс�
твие � имеет свои издержки. В частности,
высокая себестоимость производства, а
значит низкая конкурентоспособность от�
расли. Себестоимость беспокоит каждого
владельца и руководителя свиноводческо�
го предприятия.

Два года анализа производственных
процессов на предприятиях свиноводства,
выполненных ООО "Центр повышения эф�
фективности в животноводстве"  в разных
регионах страны, дали обширный матери�
ал для работы. Обобщив наш собственный
опыт, проведя анализ ведения свиноводс�
тва в Канаде, США, странах ЕС и в России,
мы установили причины высокой себесто�
имости и нашли пути ее снижения.

Первая � низкий генетический потенци�
ал свиней, недостаточное использование
гибридизации, вторая � искажения в учете,
которые не позволяют объективно оцени�
вать производительные качества, третья �
плохое здоровье свиней, четвертая � низ�
кое качество кормов и их высокая цена.

Вопросами улучшения генетики сви�
ней, надо признать, в Украине занимались
недостаточно.

А вот в странах, которые являются ли�
дерами в производстве свиней, селекция

по улучшению производительных характе�
ристик в свиноводстве, ведется по таким
основным направлениям:
� конверсия корма;
� скороспелость (возраст достижения
убойного веса);
� интенсивность роста;
� убойный выход;
� многоплодность и крупноплодность;
� сохранность (количество отнятых поросят).

Остановимся подробнее на каждом
из них.

1. Конверсия корма. Корма в Украине
за последние 10 лет не были в дефиците и
вопрос селекции свиней по конверсии кор�
ма остро не стоял до 2011 года, а точнее
сказать, селекция по этому признаку про�
водилась в единичных случаях.

Как следствие, свиньи украинской се�
лекции и акклиматизированные породы
свиней, поставленные в Украину в разное
время, разными компаниями, обеспечива�
ют конверсию корма в промышленных ус�
ловиях в среднем 3,5 кг (от 3 кг до 4,5 кг).

Стоимость кормов в 2010 году резко
выросла и дополнительные 1� 2 кг привеса
стоят производителю 300�600 грн. допол�
нительных средств на откорм 1 головы, а
это 20�40% себестоимости живого веса.

Какая конверсия корма в Канаде, США,
странах ЕС? В настоящее время показа�
тель конверсии в этих странах на уровне
2,5 кг, что даже при более дорогих кормах
позволяет с меньшими затратами выра�
щивать свиней.

Наши соседи в России вовремя побес�
покоились и имеют показатели конверсии
на многих предприятиях промышленного
свиноводства на уровне лучших западных
производителей � 2,5�2,7 кг.

2. Скороспелость (возраст дости0
жения убойного веса). Средний показа�
тель в украинском промышленном свино�
водстве � 180�190 дней. Современная ге�
нетика � 150 дней. Сокращение откорма на
30 дней и более позволяет уменьшить в
структуре себестоимости затраты на кор�
ма, заработную плату, электроэнергию,
воду и увеличить оборачиваемость 1 стан�
коместа. В среднем сокращение на 30
дней откорма уменьшает себестоимость
(без учета уменьшения затрат на корма) от
5 до 10%, то есть около 1 грн. в себестои�
мости 1 кг живого веса.

3. Интенсивность роста. Здесь все по�
нятно, дольше откорм � ниже интенсивность
роста, выше себестоимость. Требуется
внести ясность в расчет этого показателя.

Интенсивность роста считают как разни�
ца между предзабойным весом и весом при
рождении, делённую на период выращива�
ния. Пример: 106 кг � 1 кг/150 дней = 700 г.

Часто некоторые авторы указывают по�
казатель интенсивности роста 750 г и даже
850 г и более, имея в виду, наверное, сред�
несуточный прирост на откорме. Но сравни�
вать этот показатель необъективно, разные
предприятия в разном возрасте, от 60 и до
90 дней жизни, переводят свиней на откорм.

Таким образом, правильно говорить об ин�
тенсивности роста от рождения до убоя,
иначе сравнение будет неравноценным.

4. Убойный выход. Счет 70/80 и снова
не в нашу пользу. Украинское свиноводс�
тво (более 80% выращиваемых свиней в
Украине) дает до 70% убойного выхода
(мяса с костями, шкурой и салом), средней
показатель современного свиноводства
80%. Что получается, мясокомбинат не до�
получает более 10 кг в убойном весе, а это
более 250 грн. на одну голову.

Кроме этого гибридные свиньи имеют
меньше выход костей � 10% в среднем,
меньше выход сала � 10% в среднем, а с ук�
раинских пород выход костей � 13%, сала �
20% и более. Цена сала в 2�3 раза ниже
стоимости мяса.

Несправедливо после этого сравнивать
цену на свиней живым весом в Украине и,
например, в странах ЕС � свиньи разные.
Да и вообще, отказались все в мире от оп�
латы за свиней по живому весу, платят по
выходу мяса.

Высокий выход мяса � заслуга генети�
ков и селекционеров. Нельзя получить все
высокие производительные показатели в
одной породе свиней. Обеспечивает наи�
больший эффект в свиноводстве, птице�
водстве, растениеводстве эффект гетеро�
зиса (гибридная сила), который достигает�
ся через гибридизацию � соединение двух
и более пород.

Для получения эффекта гетерозиса,
структура отрасли свиноводства должна
быть несколько иной, как в странах ЕС,
Америке и сейчас выстраивается в России.
Есть четкое деление: 1 � нуклеус (племза�
вод) � здесь только чистопородное разве�
дение, 2 � репродуктор � закупает у нуклеу�
са чистопородных свиней, продает двухпо�
родных высокопродуктивных гибридов Ф1
и Ф2, 3 � товарная ферма � занимается иск�
лючительно откормом. У каждого своя спе�
циализация. В Украине все три звена, как
правило, в одном предприятии, а то и того
хуже � на одной территории. Что сразу пре�
допределяет неэффективность, как час�
тей, так и системы в целом.

5. Многоплодность и крупноплод0
ность. Показатели имеют большое значе�
ние для себестоимости. Себестоимость
отлученного поросенка может быть от 200
грн. (при соблюдении технологии) и до
600 грн., и даже больше, что соответс�
твенно в себестоимости 1 кг живого веса
составит от 2 до 6 грн., согласитесь, в на�
ших 15 грн. это не мало.

В среднем предприятия в Украине по�
лучают 10 поросят на опорос, но есть и пе�
редовики, у которых 12 поросят, что соот�
ветствует современному уровню.

В многоплодии, много � не всегда озна�
чает хорошо. Всем известна взаимосвязь
количества и качества. Много поросят в
опоросе � малый вес каждого поросенка
при рождении, а значит, возрастает риск
гибели. Сохранность в норме, если падеж
не превысил 10% до отъема. Сейчас же мы
видим, что генетика с большим многопло�
дием приводит к потерям выше в 2 раза, то
есть 20�25% до отъема от свиноматки.

Поэтому оптимумом рожденных поро�
сят для гибридных свиноматок Ф1 принято
считать 12 поросят, для свиноматок Круп�
ной белой породы и свиноматок породы
Ландрас � 11, а у свиноматок финальной
породы Дюрок селекция по многоплодию,
как правило, не ведется, поэтому 8 поро�
сят тоже хорошо.

6. Сохранность (количество отнятых
поросят). Сравним 8/11, то есть с 10�ти
поросят наши свиноводы теряют 2�х, то
есть 20%, норма 10%. Вспомним средняя
себестоимость 1 отнятого поросенка 250
грн. Получается, предприятия теряют 250
грн. на 1 свиноматке за опорос и недополу�
чают 2 поросенка � еще 500 грн., итого 750
грн. на опорос, умножьте на количество
свиноматок на вашем предприятии и на 2
опороса в год, сколько вышло? 

Вот это и есть основные аргументы для
улучшения генетики свиней.

Улучшение только в генетике уже отк�
рывает большие возможности агробизнесу
в Украине.

Наше будущее таково, каким мы дела�
ем его сегодня.

Современная генетика в свиноводстве.
Украинский выбор

Николай Бабенко
Генеральный директор 
ООО "Центр повышения
эффективности в
животноводстве"

ПЛОДООВОЧЕВА
ПРОДУКЦІЯ 

в широкому асортименті:

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

тел.:(0512) 47937988
098 569977902
050 769992999

ЗАКУПОВУЄМО: 
0 дорослу ВРХ (усіх категорій)
0 молодняк (від 50 кг живої ваги)

ПРОДАЄМО:
(для підприємств 

і організацій)
0 телиці  0 нетелі  

0 корови

ТОВ "Золотоноша Агро":
067 919020039, 066 298036080

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) 630568, 
моб. (067)715042058, (099) 011011054

МИНИ�МЕЛЬНИЦЫ
ВАЛЬЦЕВЫЕ
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Наклад — 17 200 примірників.
Замовлення № 117807

Всем известно, что любое пищеварение, будь то у человека
или у животных и птиц, не происходит без участия пищеваритель�
ных ферментов. В организме свиней вырабатываются ферменты,
которые помогают лучше переваривать, а значит и усваивать
различные виды корма, как зерновые (пшеница, овес, ячмень, го�
рох, соя и т.д.) так и сочные (травы, свеклы, картофель и т.д.), но
в основном перевариваются легкодоступные компоненты корма:
крахмал, жиры и белки, а вот клетчатка, которая присутствует во
всех кормах в виде оболочки растительных клеток, не расщепля�
ется собственными ферментами свиньи. Более того, клетчатка
не "пускает" эти ферменты к своей "еде" (жирам, белкам и саха�
рам), потому, что все эти питательные вещества находятся внут�
ри оболочки. А ферментов собственных, которые могли бы раз�
рушить эту оболочку, в организме свиньи нет! Таким образом и
возникает вопрос: как решить эту проблему?

Такие приемы: как дробление, размол и плющение зерна, ко�
торые обязательны при приготовлении зерновых кормов частич�
но разрушают твердую оболочку зерна. Ячмень и овес размалы�
вают на мелкую, кукурузу на среднюю, а рожь и пшеницу на круп�
ную дерть. Но для того, чтобы обеспечить более полный бес0
препятственный доступ пищеварительных ферментов к
своим питательным веществам используют ферменты, ко0
торые разрушают плотную монолитную оболочку, и которых
нет в организме свиней. А это значит, что их нужно внести в
корм извне, и помочь свинке лучше переварить и максимально
усвоить все питательные вещества корма. Кроме того, при рас�
щеплении клетчатки корма ферментами, животное получает до�
полнительное количество элементов питания в виде простых са�
харов. Поэтому современные фермеры широко используют кор�
мовые ферменты в кормлении животных и птиц. 

Ферменты входят в состав кормовых добавок Мацераза и
МЭК�БТУ, которые производит предприятие "БТУ�Центр". В сос�
таве обеих добавок присутствует основополагающий фермент
пектат�транс�элиминаза, который эффективно разрушает внеш�
нюю оболочку растительного сырья и помогает "пробиться"
собственным ферментам свиньи к легкоусваиваемым компонен�
там корма. Работу этого фермента можно сравнить с ледоколом,
который пробивает путь во льдах следующему за ним каравану
судов. В составе добавки МЭК�БТУ кроме этого сильнейшего
фермента, пектат�транс�элиминазы, есть и другие ферменты �
амилолитические, протеолитические и целлюлозолитические.
Такая добавка МЭК�БТУ особенно эффективна для молодняка
свиней, поскольку свои пищеварительные ферменты в раннем
возрасте еще плохо работают.

Норма препарата для свиней: Мацераза 0 0,5 г/кг сухого
корма, МЭК0БТУ 0 (0,300,5) г/кг сухого корма. 

Практика показывает, что использование кормовых добавок
Мацераза и МЭК�БТУ позволяет увеличить среднесуточные при�
весы в свиноводстве до 20%.

В опытах, которые проводились в хозяйствах Винницкой об�
ласти: "Артемида" Калиновского района, учебно�опытного хо�
зяйства Иллинецкого колледжу СТОВ "Мрия" Шаргородского ра�
йона и др, при использовании Мацеразы и МЭК�БТУ получены та�
кие результаты: среднесуточные привесы на подсосных и ранне�
отлученных поросятах увеличились на 20�25%, на доращивании
на (8�18)%, на откорме на (12�17)%, по сравнению с контрольны�
ми группами свиней, которые добавок в корм не получали.

Увеличение привеса даже на 5% дает дополнительную при�

быль на каждую свинью 80�90 грн.
А каждая затраченная гривна на
кормовые добавки Мацераза и
МЭК�БТУ дает прибыль 6�7 гривен.

Вот для чего свинье нужны фер�
ментосодержащие добавки Маце�
раза и МЭК�БТУ!

И в заключение несколько сове�
тов по рациональному использова�
нию кормов для свиней:

� из зерновых лучшим кормом по
аминокислотному составу является ячмень (особенно в начале и в конце откорма);

� самым питательным и легкоусваиваемым кормом среди зерновых считается кукуруза, хотя
по содержанию незаменимых кислот уступает ячменю и овсу. В рационе свиней может заменить
до 70�75% концентрированных кормов;

� лучшим по составу белка считается горох и соя (норма ввода не более 15% от рациона);
� подсолнечный и соевый шрот давать не больше 0,5 кг в сутки молодым свиньям на откорме;
� картофель в последний период откорма давать в ограниченном количестве;
� чтобы получить мясо и сало хорошего качества (не рыхлое, не дряблое и не зернистое) в пос�

ледние 1,5�2,0 месяца перед забоем ограничить дачу таких кормов, как овес, барда, шрот;
� корм скармливать сухим, лучше чуть смоченным (жидкий корм свиньи используют хуже);
� корм желательно давать в сыром виде (исключение: картофель, свежие пищевые и мясные

отходы);
� использовать вареный картофель без воды, в которой он варился, и лучше его размять;
� пищевые отходы в вареном виде использовать только в смеси с зерновыми или их отходами

(отруби, шрот и т.д.);
� при использовании в кормлении свиней кормовых добавок Мацераза и МЭК�БТУ в рацион

можно вводить до 30% пшеничных отрубей, овса до 60%, ячменя до   (50�60)%, подсолнечного
шрота до (20�25)%, ржи до 25%, пшеницы до 75%.

Использование вышеуказанных кормовых ферментных добавок производства ЧП "БТУ�
Центр" позволяет:

� использовать более дешевые доступные корма с сохранением питательной ценности рациона;
� уменьшить затраты корма на единицу прироста живой массы свиньи;
� увеличить среднесуточный привес;
� сократить срок выращивания свиньи до товарного веса (100�120) кг;
� повысить сохранность свиней.
И самое главное! Эти ферментные кормовые добавки абсолютно не представляют вреда при

их использовании � ни для людей, ни для животных.
Специалисты нашего предприятия всегда готовы проконсультировать Вас!

ОГОЛОШЕННЯ
Продається будинок в місті Березань, Київської об0

ласті  (75 км. Від Києва), веранда, кладова, дві кімнати, газ,

вода, газове опалення, обкладено цеглою та перекрито дах в

2009 році. Приватизований земельний участок 20 соток.

Недалеко від центру, зручний підїзд, поряд озеро, автобусна

зупинка.

Довідки за телефоном:  0500391094072

ДОПОМОЖІТЬ ЛЮДИНІ
Асоціація фермерів та приватних землевласників України звертається до фермерської громади 
з проханням допомогти людині, сім'ю якої настигло лихо.
У Луцика Миколи Івановича, який працює в Академії аграрних наук спеціалістом зв'язку та тех0
нічного обслуговування (під час проведення з'їздів та нарад всі відчували його підтримку та до0
помогу) син Іван захворів на рак крові. Необхідні значні кошти на лікування. Хто не байдужий та
має можливість перерахувати любі кошти 0 не проходьте осторонь.
Реквізити для перерахування коштів:
Рах.№26205309600152 в ПАТКБ "Правекс0Банк" МФО 321983, 
код банку ЄДРПОУ 14360920, отримувач платежу Луцик Микола Іванович.
Найменування платежу 0 благодійна допомога.
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Компанія ТОВ "Полібудінвест" є засновником
та головним підрядником Асоціації "Український
часник", головним завданням якого є виробниц�
тво посадкового матеріалу озимого часнику сор�
ту "Любаша" (це часник, який ми вивели та запа�
тентували) для Асоціації. 

Асоціація "Український часник" � це непри�
буткова організація, міжнародного значення, яка
комплексно допомагає сільськогосподарським
підприємствам досягти оптимальних результа�
тів, вкладаючи при цьому максимум зусиль і міні�

мум витрат. Таке об'єднання будується на
принципах добровільності, рівноправності
і взаємної довіри всіх членів Асоціації.  

Участь в Асоціації "Український часник"
сприяє встановленню та підтримуванню
взаємної довіри, контактів керівників і спе�
ціалістів сільськогосподарських підпри�
ємств, надійності та доброчесності, ділово�
го партнерства. Створює засади і форми
взаємодії членів Асоціації, що дозволяють
їм використовувати можливості один одно�
го, для більш успішного ведення бізнесу.
Крім того, Асоціація "Український часник"

планує проводити роботу по залученню інтелектуальних, фінансових, організаційних та інших ре�
сурсів для найкращої реалізації інтересів її членів, з організації інформаційної, консультативної та
методичної допомоги членам Асоціації, яка буде займатися насущними питаннями "часниководів".

За період 201102017 роки планується збільшити обсяги виробництва часнику з 500 тонн
(2011 р.) до 250 000 тонн (2017 р.). Це дозволить повністю забезпечити потреби внутріш0
нього ринку в даному продукті і організувати експорт.

В умовах СОТ (світової організації торгівлі), світової конкуренції і дефіциту часнику в усьому
світі, Україна має дуже хороші шанси стати одним з лідерів у цій галузі.

Пропонується наступна схема для співпраці:  придбання посадкового матеріалу часни0
ку + технологія вирощування + подальший супровід + технічне обладнання для збирання
врожаю та переробки часнику  = договір на придбання вирощеного врожаю.

Компанія ТОВ "Полібудінвест" звертає Вашу увагу,  на вищевказані факти та запрошує до спів�
праці підприємців і різної форми власності організації , з майбутньою перспективою створення на
даній території потужного підрозділу розвитку нової перспективної галузі. Даний проект має також
соціальну спрямованість, вирішуючи питання зайнятості населення, особливо в областях з висо�
кими показниками безробіття. Завданням даного Проекту є � перетворення виробництва часнику
в Україні з аматорського у повноцінну галузь з хорошими перспективами і потенціалом. Окремим
завданням  на 2011 рік 0 є пошук партнера (землевласника з 80001200га першокласного
чорнозема)0 для створення підприємства повного циклу, яке в перспективі може стати
найбільшим у Європі. 

З усією повагою до Вас, 
керівник Проекту "Український часник" � Сорока Михайло Петрович

http://ukrchesnok.com/     E0mail: market@ukrchesnok.com    
т. +38 (067) 6185009

По теме  восстановления плодородия почв

Технология  ускоренного
разложения соломы

Для предотвращения деградации почв и восполнения почвенного плодородия,
при ведении интенсивного сельхоз производства, необходимо обеспечить безде�
фицитный баланс содержания органического вещества. В современных условиях
количество вносимого на поля навоза сократилось в десятки раз. Реальной воз�
можностью поддержания плодородия осталось использование соломы и побочной
продукции других культур, как источника углерода для почв. По содержанию угле�
рода заделка 1 тонны соломы соответствует внесению 3 тонн навоза. По данным
научных исследований для обеспечения положительного баланса гумуса необхо�
димо ежегодно вносить на 1га севооборотной площади не менее 10�15т навоза.
При урожайности озимой пшеницы в 30 ц/га, выход соломы составляет в среднем
3�4 т/га. Заделка в почву такого количества соломы эквивалентно внесению 10�12
тонн навоза. Систематическое использование соломы в качестве  удобрения в зна�
чительной степени оптимизирует физические свойства почвы: уменьшается ее
плотность, возрастают влаго� и воздухопроницаемость, водоудерживающая спо�
собность, улучшается структура. Кроме этого, ежегодно с соломой, в расчете на
гектар, в биологический круговорот возвращается в среднем 20 кг калия, около 10
кг азота, 100 г цинка, 12 г бора.

Обычно за зимний период солома разлагается на 40% при благоприятном аг�
рофоне в почве.  Увеличить степень разложения соломы до 80% можно при ис�
пользовании азотных удобрений совместно с современнымипрепаратами с вы�
соким содержанием гуминовой кислоты в биологической активной форме. Со�
вестное использование азотных удобрений с гуминовыми препаратами усилива�
ют процесс разложения растительных остатков, повышают органическую состав�
ляющую в почве. 

Технология использования соломы в качестве  удобрения с помощью азотных
удобрений и гуминового препарата выглядит следующим образом.

В период уборки солому измельчают и равномерно разбрасывают по полю. На
каждую тонну соломы рекомендуется вносить 20 кг действующего вещества азота. 

Разбрасывателем вносят селитру, карбамид или мочевину, с помощью опрыс�
кивателя обрабатывают солому гуминовым препаратом в количестве 2л/га (при со�
держании гуминовой кислоты не менее 40 г/л).Рекомендуемый расход рабочей
жидкости 200�250 л\га. Далее все лущением или дискованием заделывают на глу�
бину 6�10 см. Для уменьшения испарения воды, период времени между опрыски�
ванием и заделкой должен быть как можно короче. Лучший результат достигается,
когда дисковая борона идет непосредственно за опрыскивателем. Температура
воздуха не должна превышать 30оС.

В результате использования данной технологии повышается эффективность
разложения запаханной растительной массы, пахотный слой почвы обогащается не
только органическим веществом и усвояемыми соединениями азота, но также фос�
фором, калием и кальцием. Под влиянием гуминовых препаратов увеличивается со�
держание гумуса в почве, усиливается микробиологическая деятельность, повыша�
ются влагоемкость, поглотительная способность почвы, улучшается ее структура,
что значительно повышает плодородие почв и урожай последующих культур.

Консультант � Пучкова Ирина
0564 644173,  0507081557,  0671030593

0 протравители семян ПС010А
0 зерноочистительные машины ОВС025
0 Петкус К0547
0 калибровочные машины 

Петкус0Гигант, К0531, К0218

ЧПКФ "Изыскатель091" 
Р Е А Л И З У Е Т

пгт Чабаны, Киевская обл.

(044) 526064045 
(050) 508044018

Гарантия 
Гарантия 

Доставка
Доставка

0 пушенка
в мешках 95 коп./кг

0 паста
1,10 грн./кг

Качество
Доставка

Документы

ИЗВЕСТЬ

тел.: (066) 186�04�43, (066) 474�37�92
www.izvest.com.ua
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Екватор цьогорічних жнив пройдено!
Зібрано 60 тисяч тонн збіжжя.  

Незважаючи на всі примхи природи, яка ніби випробовує українського аграрія, "НІБУ�
ЛОНівська" кампанія по збиранню врожаю у розпалі. Все йде за графіком.

Так, на сьогоднішній день підприємством повністю завершене збирання озимого ячме�
ню з середньою врожайністю на рівні 30 ц/га. Лідерами по цій культурі стали філії "Мрія"
(Хмельницька обл.) та "Снігурівська" (Миколаївська обл.). Ці господарства продемонстру�
вали максимальний результат врожайності озимого ячменю з показниками 34 ц/га.  Мак�
симальний валовий збір ячменю зафіксовано у філії "Снігурівська" � 2660 тонн зерна. 

Майже всі миколаївські філії компанії завершили збирання озимої пшениці. На сьогод�
ні з 7500 гектарів запланованих під дану культуру вже скошено 6500 гектарів. Загальний ва�
ловий збір по Миколаївській області становить 25 тисяч тонн. Найкращі результати серед
миколаївських філій показують підрозділи "Прибужанівська" та ДП "Лідієвське" з показни�
ками урожайності 45�50 ц/га. Завершила збирання ранніх зернових культур і одна зі схід�
них філій компанії "Старобільська" (Луганська область). Та найбільший валовий збір по цій
культурі  знову продемонструвала філія "Снігурівська", зібравши 6387 тонн збіжжя.

Розпочали жнива і північні підрозділи компанії, зокрема в Житомирській, Хмельницькій
та Вінницькій областях. А відповідно до перших контрольних обмолотів урожайність в цих
філіях складає 41�45 ц/га.

Завершується збирання озимого ріпаку, 23 ц/га зафіксовано у філії "Мрія" (Хмельниць�
ка область), а 21 ц/га  � у філії "Південний Буг" (Вінницька область).

Як завжди, зерно, вирощене на полях компанії, має високі показники якості. Та відно�
ситься до І�ІІ класів.  

В цілому компанія перетнула екватор цьогорічних жнив,  вже намолочено 60 тисяч
тонн зерна. Завершення збирання врожаю відбудеться в оптимальні строки, протягом
кількох тижнів. 

Для оптимізації процесу збирання збіжжя компанія переміщує сільськогосподарську тех�
ніку, наразі вже переміщено більше 20 комбайнів з Миколаївської області в північні регіони. 

Вже розпочалися роботи з підготовки ґрунту під посів озимих культур врожаю 2012 ро�
ку, проведено дискування стерні на площі 10,5 тисяч га.

Виробничий підрозділ вже розпочав придбання мінеральних добрив. Проводиться ро�
бота по закупівлі селітри, насіння озимого ріпаку.


