
В С Е У К Р А Ї Н С Ь К А  Г А З Е Т А  А С О Ц І А Ц І Ї  Ф Е Р М Е Р І В  
Т А  П Р И В А Т Н И Х  З Е М Л Е В Л А С Н И К І В  У К Р А Ї Н И

№  6  ( 2 5 5 )
3 1  Б Е Р Е З Н Я  2 0 1 1  р о к у  

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

РИНОК ЗЕМЛІ: ЯК РОЗПОРЯДЖАТИСЯ ЗЕМЛЕЮ
МАЄ ВИРІШУВАТИ ЛИШЕ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА!

Таку перспективу бачать українські фермери в разі запровад�
ження ринку землі. Детальніше на сторінках 2�4.

З ВИСТУПІВ НА 
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ
СЛУХАННЯХ
"…звертаюсь до всіх, у головах кот�

рих ще бродить думка впровадження
негайного продажу землі. Побійтесь
Бога і не беріть на себе чорного гріха!
Бог дав землю всьому роду людському і
ніхто не має права нею торгувати. Це
все одно, що торгувати Україною…"

Васильченко Микола Семенович &
генеральний директор ТОВ "Маяк"
Золотоніського району Черкаської об&
ласті, Герой України

"..наші внуки нам не простять прода�
жу землі, политої кров'ю батьків та ді�
дів. … аграрне виробництво � це не тіль�
ки отримання прибутків, а й життя 16
мільйонів населення України…" 

Колісник Михайло Григорович &
голова фермерського господарства
"Златопіль" Глобинського району
Полтавської області

… Деякі виступаючі казали, що пот�
рібно допомогти селянам. А я хочу ска�
зати з цієї великої трибуни � нам не пот�
рібно допомагати, нам треба  не зава�
жати працювати, ми  нагодуємо україн�
ський народ, ми знаємо що робити з на�
шою українською землею…"

Лазаренко Михайло Дмитрович,
голова фермерського господарства
"Прогрес" Одеської області. 

Особливості та напрями державної підтрим�
ки фермерських господарств шляхом на�
дання їм пільгових безпроцентних кредитів.
Сторінка 5 

Кожний селянин погодиться з думкою, що
у веденні фермерського господарства
сьогодні важко обійтися без точного обліку.
Три варіанти вирішення цієї проблеми. 
Сторінка 6

За період створення та впровадження
добрива Мочевин�К фермерами україни
вироблено мільйони тонн високоякісного
зерна по собівартості 100 грн./тн.  
Сторінка 7

Як бачать фахівці сусідніх країн подальший
розвиток у сфері яблук в Україні.
Сторінка 8 

Досвід використання нового елементу в
сучасному землеробстві на базі мікромі�
нерального комплексу добрив "Сізам". 
Сторінка 13 

Післязбиральна обробка зерна. Досвід та
практика Житомирського механічного заводу.
Сторінка 14 

Оптові ціни на продукцію на ринку Шувар.
Сторінка 14 
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Фермери Іван ГРАМАТІК та Микола
СЄБОВ, Одеська область

"Свої пропозиції ми висловили
письмово"

"Ми уважно слідкуємо за розвитком по�
дій, які відбуваються навколо  ідеї запро�
вадження ринку землі і відчувємо намаган�
ня декого якомога швидше "пропхнути"
проект Закону "Про ринок земель" у життя.
Цей "закон" без вчасного доопрацювання
може бути на руку тільки іноземним та до�
морощеним латифундистам, а не нам. 

На парламентські "дебати" ми від усієї
Одещини привезли у письмовій формі наші
доповнення до цього проекту. Зокрема,
вважаємо, що  всі земельні питання на міс�
цях перед їх безпосереднім вирішенням по�
винні бути погодженими з місцевими осе�
редками АФЗУ, а також затвердженими на
загальних зборах територіальних громад.

Крім того, наявність державних актів на
право приватної власності на землі сільгосп�
призначення у юридичних та фізичних осіб,
понад розмір  середньої земельної долі від�
повідної сільради, вважати достатньо пере�
конливим приводом для порушення кримі�
нальної справи про розкрадання державної
власності у особливо великих розмірах.

Державна спеціалізована установа з уп�
равління землями сільгосппризначення, що
належать до державної власності,  повинна
утворюватися Кабінетом Міністрів України,
а її діяльність спрямовуватися центральним
органом виконавчої влади з питань агропо�
літики. Призначення та зняття керівників
цих установ повинно обов'язково погоджу�
ватися з місцевими осередками АФЗУ."

Фермер&овочівник Леонід ЧИРКА,
Житомирська область 

"Землю давати тільки в оренду!
І не більше 100 гектарів в одні руки!"

"Не буду багатослівним. Відчуваю, �
"пахне" від оцього  бажання зробити із за�
конопроекту Закон щодо ринку землі чи�
мось недобрим для нас, сільгоспвиробни�
ків середнього достатку. У цьому вже не
перший рік пересвідчуюсь на власному
гіркому досвіді. Тому твердо стою на сво�
єму: землю можна віддавати тільки в
оренду і не більше, ніж 100 гектарів в одні
руки. Інакше через лічені місяці землями
будуть розпоряджатись на власний капіта�
лістичний розсуд латифундії. І не тільки
землями, а й селянами, які стануть у них
наймитами."

Іван ЯКУБ, Голова обласної АФЗУ
Чернігівської області

"Гроші повністю знецінені, а зем�
ля нині � головне багатство держави"

"Я на усі 200 процентів підтримую свого
колегу з Житомирщини! Не треба нашим
"верхам", при щедрому "винагородженні"
їх деякими грошовими мішками, штовхати
українське селянство та фермерство до
прірви. Ніякого ринку землі не повинно бу�
ти. Адже саме земля є головним багатс�
твом держави, в той час, коли гроші пов�
ністю знецінені. І доки в Україні не розроб�
лено справедливих важелів щодо ринку
землі, її можна давати тільки в оренду. На�
віть на 49 років, але тільки в оренду!"

Микола ХАЛУПЕНКО, Голова облас&
ної АФЗУ Херсонської області 

"Хочемо мати нові "Обленерго"? Тоді
вперед, до дикого земельного ринку!"

"Моя Херсонщина, а це сотні фермер�
ських господарств,  в один голос кричить:
ми проти  дикого ринку землі, подібного
якому нема навіть у Латинській Америці!
Ми не хочемо, щоб земля стала предметом
застави, бо ж  це буде на руку не тільки ла�
тифундистам, а й різних сумнівних мастей
банкірам. Ці "союзнички" зроблять усе, як�
би якомога швидше довести до останньої
ручки наші, хоч і невеликі, але ще живучі
фермерські господарства. Далеко ходити
за прикладом не буду, почну з власного
господарства. У мене є небагато землі. Я
вирощую на ній гарний урожай. Без запов�
зання в кредити, тільки власним потом вда�
лося свого часу придбати 2 трактори та 2
комбайни. Тільки но господарство стало,
образно кажучи, спинатись на ноги. Якщо ж
буде покладено кінець мораторію на землю
і дозволено її купівлю�продаж, скажу від�
верто, � я не встою перед натиском агро�
холдингів�загарбників. Жаль втрачати зем�
лю, власний шмат хліба, та вдесятеро бо�
лючіше буде власними руками власним рі�
заком різати власну техніку на металоб�
рухт. Бо ж навіщо вона, як і я із сім'єю, бу�
демо потрібні заморському пану?

Оці "добродії" у свій час вже викупили у
нас  систему постачання електроенергії,
ставши "королями" різних "обленерго". Во�
ни тепер здирають з нас по три шкіри за
один кіловат, а ми не можемо нічого сказа�
ти проти. "Верхи" теж тепер скрушно хита�
ють головами. Мовляв, терпіть, добрі лю�
ди… Ми вам до кінця нинішнього року те�
пер вже "облземлеенерго" влаштуємо. А
"дзузьки" оті пропихачі несправедливих
протилюдських законів не хочуть?!"

Василь БУРЛАКА, Голова обласної
АФЗУ Полтавської області 

"Загрозу, яку тамує у собі дозіл на
продаж землі, повинен зрозуміти на�
віть ветеран з глухого хутірця!"

"Нажаль, дехто з наших "мудрих голів"
ладен догодити крупним, як забугорним,
так і нашим кампаніям, користуючись ситу�
ацією, яка склалась завдячуючи їхній "да�
лекоглядності".

А сталося ось що. Достатньо значна
кількість селян, яка отримала свої паї ще

при розпаді колгоспної системи, так і не
змогла оцими самим паями сільгоспризна�
чення скористатись. Кому нічим було її об�
робити, хто дожився до похилих літ… Дехто
додумався здавати наділи під 3�4 проценти
орендаторам та фермерам, у декого вона
взагалі заростала з року в рік бур'янами.

Нині ж хитрі представники латифундис�
тів ходять по полтавських селах і умовля�
ють передати наділи у довгострокову орен�
ду їм під 8, а то й 10 відсотків! Перші тріщи�
ни їм зробити вже вдалося. Тепер вони
тільки й чекають � ось�ось їм дехто ввімкне
"зелене сітло" щодо купівлі�продажу землі. 

Скажу відверто � чимала кількість отаких
дрібних господарів клюне на їхню вудку. Ад�
же пенсія мізерна і так хочеться отримати
хоча б якусь копійчину від багатія, аби до�
жити віку у мнимій безбідності. Навіть не хо�
чуть згадувати, як їхні голоси  на виборах
свого часу дехто купував за кілограм греча�
ної крупи… Завдячуючи бездіяльності лати�
фундій останнім часом щезла з прилавків
України крупа. Так само в людей можуть
щезнути і оті дрібні гроші, які вони отрима�
ють від багатіїв за пайові гектари. І може
статися так, що на схилі віку доведеться об�
дуреним безземелькам шукати шмат хліба
у будинках престарілих, чи й того гірше � у
церковних богодільнях. Селяни, а особливо

РИНОК ЗЕМЛІ: 
В ПЕРШУ ЧЕРГУ ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ

Від редакції:
Як члену Ради АФЗУ та головному ре�

дактору газети "Вісник Фермер України"
мені не байдужа ситуація, що склалася в
нашій громадській організації, головною
метою діяльності якої є захист інтересів
фермерів та приватних землевласників.
Претензії, які останнім часом висловлю�
вали голови обласних організацій ряду
областей до діяльності Президента АФЗУ
важко назвати виправданими, а якщо
поглянути на них через призму сплати
членських внесків � то і взагалі їх можливо
назвати абсурдними. 

Але останнє засідання Ради, яке від�
булося напередодні Парламентських слу�
хань з питань запровадження ринку зем�
лі, змусило переконатися, що частина го�
лів обласних Асоціацій, а саме Запоріж�
ської, Донецької, Дніпропетровської, Він�
ницької, Сумської та Волинської свої інте�
реси ставлять вище за інтереси фермер�
ського загалу. Адже питання купівлі�про�
дажу землі � це питання існування великої
кількості фермерів та землевласників Ук�
раїни. А саме це питання і підготовка до
парламентських слухань розглядалися на
цій Раді, а голови вищезазначених облас�
них організацій АФЗУ проігнорували, а
можливо і бойкотували, його.

То чи не час фермерам цих областей
запитати у своїх "лідерів" � чим вони зай�
маються, чиї інтереси відстоюють, як за�
хищають фермерів, та й взагалі, яку робо�
ту проводять в своїх організаціях? Можли�
во комусь вже час на відпочинок, а на їх
місце прийдуть дійсно молоді лідери зі
свіжими силами, яким не байдужа доля
українського фермера.

Головний редактор газети
"Вісник Фермер України"  

Михайло Данкевич

22 березня відбулось чергове планове засі�
дання Ради Асоціації фермерів та приватних зем�
левласників України, основною темою якого було
обговорення сільськими трудівниками проекту
Закону "Про ринок землі", слухання якого мало
відбутись у нашому парламенті  наступного дня. 

Будуть чи не будуть продаватись українські
чорноземи � справжнє стратегічне багатство

держави? Як ставиться до чергової спроби  на�
ших "верхів" проштовхнути цю туманну і ризи�
ковану ідею в угоду латифундистам наш прос�
тий фермер?

Як до засідання, так і під час його тригодин�
ного проведення було висловлено багато муд�
рих, а головне � вчасних думок та пропозицій.
Надаємо слово учасникам засідання Ради.

Іван ГРАМАТІК

Микола СЄБОВ

Леонід ЧИРКА

Іван ЯКУБ

Микола ХАЛУПЕНКО

Василь БУРЛАКА
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ветерани, невже ви не розумієте, до якої
прірви вас штовхають  і що ховають під за�
вершенням мораторію на землю?"

Не менш гарячими і одностайни�
ми були фермерські виступи безпо�
середньо на  засіданні Ради АФЗУ.

� Деякі забугорні "професори відповід�
них наук" вже давно розробляють свої про�
екти по земельному захвату і зубожінню
України � твердо упевнені представники
селянства  Кіровоградської області.  Зок�
рема, завдячуючи саме їхнім далекобій�
ним планам ми нині  завозимо з�за кордо�
ну племінний молодняк худоби, навіть на�
сінневий матеріал кукурудзи. Що ж то ви�
ходить � у нас, українських тваринників та
селян "не звідти руки ростуть"?  Ні, ми сто�
жильні і працелюбні!

У нас з кожним місяцем зменшується
кількість професійно�технічних училищ, у
яких щорічно вчили молодь найрізноманіт�
ніших сільськогосподарських професій.
Нині латифундистам навіть наші досвідчені
механізатори не треба, що вже говорити
про підростаюче покоління. Зате вони
умудряються десь там у себе, за кордоном,
під 2�3 відсотки брати кредити, а нашим
банкірам здавати під 12�15, а ті вже нам під
20�25 �  і на цьому отримувати свої бариші.
А наша землиця буде для них такою собі
"додачею на здачу"… Нам земля повинна
даватися в оренду. Або ж у спадщину!"

� У кожному пункті й навіть підпункті но�
вого законопроекту щодо ринку землі на�
шими корупціонерами вже зроблено "ла�
зи" � роблять висновок представники Київ�

щини. Ми говоримо категоричне "НІ" ни�
нішнім забаганкам "верхів", які спрацюють
на користь не нас, а кількох десятків зе�
мельних магнатів. А що вивернеться усе на
їх користь � про це свідчать останні висту�
пи нинішніх Президента і Прем'єр�Мініс�
тра! Хоч подивились би вони, що останнім
часом сталося у Молдові, яка через так
званий "ринок землі" залишилася під регіт
іноземних "інвесторів" без шмата землі…

� Якщо земля стане товаром, то прос�
тим селянам вона не дістанеться � упевнені
фермери Львівщини. У нас в області вже
нині іде справжній розгром фермерських
господарств, на нас широким фронтом
наступають латифундії. Спостерігається

повальний дефіцит гречки, цукру та інших
продуктів харчування. А все через те, що
іноземним загарбникам не потрібні ні наші
проблеми, ні землі. Вони наживаються на
нинішніх махінаціях на зразок "купи�про�
дай", про урожай, про справжній догляд за
грунтами у них душа не болить. Дійшло до
того, що одна з іноземних корпорацій, яка
заволоділа сотнями тисяч гектарів ріллі, на
велике прохання місцевої влади, збирала
те, що залишилося від врожаю пшениці
2010 року у… січні�лютому нинішнього.
Чим не яскравий приклад найретельнішого
господарювання та ще й закордонного, ви�
бачте за уточнення, англійського досвіду!

� Ми проти ринку землі, голосуємо за

продовження мораторію! � Були одностай�
ними думки харківчан, сумчан,  представ�
ників інших областей.

Справжнім холоднющим душем і заключ�
ним акордом був на засіданні Ради виступ
ветерана фермерського руху Івана Томича:

"Що буде у близькому майбутньому з
українським селом?  Цього нині не знають
ні проста хутірська бабця, ні нинішній Пре�
зидент. А треба б усвідомити, що попри
мораторій на землю вже 5 мільйонів гекта�
рів кращих земель України викуплено. І все
це трапилося під суворим контролем нашої
міліції, прокуратури, СБУ…Ці мільйони гек�
тарів нам вже ніколи не повернути!

А чи відомо вам, що тільки Китаєм вже
зарезервовано 400 мільярдів доларів на
скупівлю українських земель та людську ін�
тервенцію своєї робочої сили на наші лани?

…Завтра відбудуться чергові парла�
ментські слухання щодо ринку землі. Знай�
те: отим самим нашим, а не чиїмось парла�
ментом вже зроблена відповідна "висока"
постанова, щоби на наше з вами "благо"
протягти правдами і неправдами законоп�
роект на обговорення і під урочисті оплес�
ки латифундистів зробити все належне,
аби він з 1 січня 2012 року вступив у дію!.."

Потрібно бити у тривожний набат на
всю Україну, доходити до таких крайніх за�
ходів як блокування трибун і масових про�
тестів і не забувати, що завтрашні парла�
ментські слухання � не що інше як пускання
народу диму в очі. Мораторій потрібно про�
довжити як мінімум на 10 років!

Наприкінці засідання Рада АФЗУ прий�
няла рішення, яке ми подаємо нижче.

22 березня 2011 р.                          м. Київ

Заслухавши і обговоривши питання
порядку денного Рада АФЗУ 

ВИРІШИЛА:

І. Взяти участь у парламентських слу�
хання 23 березня 2011 року та висловити
наступні вимоги АФЗУ:

1. Виходячи із змісту положень Конститу�
ції України та враховуючи загрозу національ�
ній безпеці, Президенту України та Верхов�
ній Раді України призначити проведення все�
українського референдуму щодо ринку зе�
мель сільськогосподарського призначення.

2. Прийняти в першочерговому порядку
і запровадити в життя наступні Закони Ук�
раїни: "Про державний земельний ка�
дастр", "Про державний іпотечний банк",
"Про сільські товариства з регулювання зе�
мель сільгосппризначення" (для здійснен�
ня об'єктивного нагляду місцевими грома�
дами за ринком земель), "Про особливо
цінні землі", тощо.

3. Забезпечити виконання чинних Зако�
нів України: "Про землеустрій", "Про фер�
мерське господарство", "Про особисте се�
лянське господарство", тощо.

4. До впровадження даної законодавчої
бази та проведення всеукраїнського рефе�
рендуму продовжити дію мораторію на ку�
півлю � продаж земель сільськогосподар�
ського призначення.

Надати право виступити наступним
фермерам: М. Миркевичу, І. Томичу,  Л. Ки�
риченко, Я. Кардашу, М. Халупенко, влас�
нику паю � М. Шкарбану.

Не надавати слово для виступу пред�
ставникам іноземних організацій, установ.

Головам обласних та районних АФЗ до�
нести до всіх фермерів позицію АФЗУ що�
до ринку землі та організувати на місцево�
му рівні мітинги на підтримку вимог АФЗУ.
Інформувати АФЗУ про проведену роботу.

ІІ. Створити робочу групу в складі: М.С.
Миркевич, Я.В. Кардаш, Стецюк С.І.,Кири�
ченко Л.П., Якуб І.М., Данкевич М.Г., Томич
І.Ф. (за згодою), Ковалів О.І. (за згодою),
Цимбал В.О. (за згодою), Шапошник М.О.
(за згодою).

Доручити робочій групі в місячний термін
(до 22 квітня 2011 року) опрацювати проект

Програми розвитку фермерства в Україні до
2020 року (організувати його обговорення
на місцях) та надати пропозиції до нього.

АФЗУ звернутись до Міністерства аг�
рарної політики і продовольства України
щодо допомоги у розробці Програми. 

ІІІ. Різне
� Головам обласних АФЗ привести статутні
документи обласних організацій у відповід�
ність до статуту АФЗУ.
� АФЗУ продовжити проведення щорічної
виставки "Фермер України". Для збільшен�
ня рівня та ефективності проведення захо�
ду створити організаційний комітет на чолі
з Президентом АФЗУ.
� Організаційному комітету до наступного
засіданні Ради визначитись з датою та
місцем проведення виставки "Фермер Ук�
раїни 2011": 
� с. Чубинське (Бориспільський р�н Київ�
ська обл.) або парк ім. О. Пушкіна (Київ).
� Щодо фермерського конкурсу: всім об�
ласним АФЗ прийняти активну участь у
підготовці та проведенні фермерського
конкурсу, а розпоряднику провести роботу
по залученню підприємств та організацій
до формування призового фонду. 
� Про звіт голів обласних АФЗ: на наступ�
ному засіданні Ради визначитись з кількіс�
тю звітуючих.
� Головам обласних АФЗ провести роботу
серед фермерів щодо передплати газети
"Фермер України" не менше 10% кількос�
ті фермерських господарств області до
01. 04. 2011 року.
� Підтримати законопроект № 8163 (Про
державного зернового оператора).
� Звернутись до влади щодо недопущення
введення ставок вивізного (експортного)
мита на деякі види зернових культур (пше�
ниця, ячмінь, кукурудза). 
� Звернутись до влади щодо відшкодуван�
ня ПДВ за експорт зернових.
� Звернутись до Президента України щодо
звільнення Першого заступника міністра
аграрної політики і продовольства Безуг�
лого М.Д. з посади за антифермерську по�
літику та неправомірні дії. 

Голова Ради АФЗУ, 
Президент Асоціації фермерів та 
приватних землевласників України
М. Миркевич

Рішення Ради 
Асоціації фермерів та приватних землевласників України

Засідання Ради АФЗУ: ті кому не байдужа доля української землі

ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Вітаємо працівників Українського дер"
жавного фонду підтримки фермерських
господарств та АФЗУ, які святкують свої дні
народження в березні місяці. Бажаємо їм
міцного здоров'я, родинного благополуччя,
поваги колег та підтримки вірних друзів. 

Халупенко Миколу Володимировича � голову Херсонської АФЗ

Мендрик Анатолія Олександровича � голову Хмельницької АФЗ

Жанську Півонію Антонівну � голову Чернівецької АФЗ, директора 
обласного відділення Укрдержфонду

Клепак Богдана Володимировича� голову Тернопільської  АФЗ

Бендік Марину Валеріївну � заступника начальника організаційного
відділу Укрдержфонду

Образцова Василя Степановича � голову Харківської АФЗ, 
директора обласного  відділення Укрдержфонду

Укрдержфонд, АФЗУ та редакція газети
"Вісник Фермер України"
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23 березня нинішнього року у сесійній залі Вер�
ховної Ради України відбулись парламентські слу�
хання на тему "Земля в українській долі: ситуація у
земельній сфері, законодавче забезпечення зе�
мельних відносин та практика його реалізації".

Активну участь у слуханнях взяли і представники
Асоціації фермерів та приватних землевласників Ук�
раїни. Ще напередодні слухань вони були настроєні
проти явного і занадто швидкого  бажання деяких
політиків вирішити питання "землі в українській до�
лі" за спиною українського селянина шляхом зняття
мораторію на продаж землі. Представники Асоціа�
ції, керуючись рішенням Ради АФЗУ, що відбулася
напередодні, поставили перед Головою Верховної
Ради вимогу надати на слуханнях час для виступу
своїм представникам. Інакше, якщо фермерів та
приватних землевласників проігнорують і не вислу�
хають селянських думок і пропозицій, у знак протес�
ту може бути блокування  парламентської трибуни.

Дуже схоже, дехто зрозумів, що це поперед�
ження � не пусті слова і вирішив за краще не нагні�
тати і без того гарячу атмосферу в сесійній залі. 

До уваги читачів ми пропонуємо короткі витяги
зі слухань, а також найбільш влучні і мудрі уривки з
п'ятихвилинних промов  виступаючих.  

Розпочав засідання Голова Верховної Ради України
В.М. Литвин. Після свого вітального слова, він сказав, що
"земля � це не економічна категорія,  не лише  національне
багатство і стратегічний ресурс України. Земля має дер�
жавоутворюючу функцію,  земля � це  наша культура і наша
ментальність, і наш   світогляд, це фактично і збереження
особливого укладу життя мільйонів людей, а загалом і всі�
єї України. Сьогодні ми маємо зробити відповідальний ви�
бір, а для цього маємо знайти "золоте" рішення з враху�
ванням і тих обговорень, які відбувались. Умовно учасників
цієї дискусії  можна розділити на дві категорії:  одні за мо�
раторій і вони проти прийняття рішень щодо ринку землі,
друга частина вимагає негайно приймати це рішення. 

Отже, коли ми зробили перший крок, то, очевидно, по�
винні добре подумати, як зробити правильно інший крок.
Ми можемо скільки завгодно продовжувати мораторій, а
землю у тіньовий спосіб будуть скуповувати і продавати.
Нам потрібно прийняти чіткі і зрозумілі закони, в яких би
позитив був підвищений, а ризики були мінімальними"...

РИБАЛКО Сергій Вікторович, 
голова ф/г "Аделаїда" Херсонської області

"Говорячи про купівлю�продаж  земель сільськогоспо�
дарського призначення,   всі псевдоекономісти  намага�
ються  впевнити наше суспільство у великій користі від
цього.  Існує   три основні міфи користі від  продажу землі. 

Міф перший. Сільгоспвиробники зможуть  отримати
іпотечні кредити під заставу  землі. Я говорю, що ні, тому
що її спочатку необхідно  буде викупити у власників, а кош�
тів для цього у сільгоспвиробників немає. 

Міф другий. Продаж землі  дозволить подолати бід�
ність в Україні,  до речі,  за рекомендаціями ООН. Неправ�
да, тому що вартість землі на первинному ринку на перших
етапах, а саме у цей час  продасть свою землю найбідніша
частина населення,  буде складати від 3 до 15 тисяч гри�
вень за пай. Такі одноразові суми ніяким чином не можуть
впливати на подолання бідності у сім'ях.

Міф третій. Приватна власність за землю є  визначаль�
ним чинником забезпечення   ефективності сільськогоспо�
дарського  виробництва. Знову ні, тому що,  незважаючи
на існуючий мораторій у 2008 році прибутково функціону�
вало 82 відсотка сільгосппідприємств. Порівняно з 2007�м
кількість збиткових підприємств скоротилась на третину,
при цьому рівень рентабельності рослинності зріс до 32
відсотків. Тобто на ефективність впливають зовсім інші
чинники, а не володіння землею.

Уявимо економічні наслідки купівлі�продажу землі. Ос�
новне, розвиток виробництва різко зупиниться, адже селя�
ни будуть вимушені всі кошти вкладати в купівлю землі.  Ук�
раїна знову, як і 18 років тому, втратить свою конкурентоз�

датність на світових ринках продовольства. Хто в цьому за�
цікавлений? Мабуть, відповідь треба шукати в тому, що на
проведення розпаювання Україні було виділено 200 міль�
йонів доларів за міжнародною програмою, фінансованою
США. Землю скуплять олігархічні фінансові групи, в основ�
ному зарубіжні, через свої спільні підприємства. Іноземні
компанії з нетерпінням чекають продажу землі в Україні…

Пропоную родовжити мораторій на продаж землі сіль�
ськогосподарського призначення на  три роки…"

Миркевич Микола Степанович, 
президент Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України, голова фермерського
господарства "Земля" Надвірнянського району
Івано&Франківської області 

"… хочу висловити свою позицію і позицію селян. На
неодноразових зібраннях фермери визнавали стан зе�
мельних відносин в Україні вкрай тривожними і вимагають
проведення всеукраїнського референдуму щодо ринку зе�
мель. Аналіз і тенденції свідчать, що більша частина насе�
лення проти продажу сільськогосподарських земель і про�
ти дикого земельного ринку України. 

… Продаж землі ще більше прискорить зубожіння лю�
дей і втрату не тільки будь�яких перспектив, а й надії на
них, призведе до виселення людей із їхньої землі, а Прези�
дент України залишиться без держави.

Тож у випадку зняття мораторію станеться наступне. 
Основні чорноземи скуплять ділки, а потім Україна перет�

вориться в китайську резервацію. Жоден селянин землі не
придбає, він і так ледве зводить кінці з кінцями. Не утрима�
ється жодне господарство, що займається рослинництвом,
тваринництвом, бо його розвалять за пару місяців. Земля за
короткий час знецінеться,  бо власники актів на неї створять
пропозицію, що в багато разів переважатиме попит. 

Загострення світової продовольчої кризи � ще одна
причина прискіпливої уваги до української землі, адже у
нас більше п`ятої частини світових запасів чорнозему. Ос�
танній економічний форум в Давосі, склад його учасників і
предмет переговорів � теж свідчення такої уваги. Україна
може стати вирішальним чинником світової політики на
користь свого народу. Безглуздо, недалекоглядно таку
перспективу віддавати в чужі руки, на поталу чиїмсь  при�
ватним і корпоративним інтересам. Оскільки в Україні офі�
ційно діє мораторій на купівлю�продаж земель сільсько�
господарського призначення, тому будь�яка розмова  про
ущемлення начебто набутих прав власності на землю різ�
ними ділками, так званими інвесторами, за тіньовими чи
напівлегальними схемами є аморальною та антинарод�
ною. Необхідно посилити вимоги до визнання недійсними
цих угод і запровадити кримінальну відповідальність за
порушення чинного  законодавства, зокрема  за вчинені дії
з відчуження землі під час  мораторію; визначати конфіс�
кованими, повернути до державної власності нелегально
відчужені або необґрунтовано змінені  чи не використову�
вані за цільовим призначенням земельні ділянки, паї, не�
залежно від того, хто ними фактично володіє, користуєть�
ся чи розпоряджається.

Різні помилки в суспільних відносинах можна виправи�
ти. Помилки щодо землі  не виправляються.

Прошу вас, не лишайтеся  байдужими, не дозвольте
продати свою батьківщину. 

Користуючись нагодою, хочу звернути вашу увагу, по�
завчора Кабінет Міністрів прийняв проект Закону про опо�
даткування експорту зернової групи:  пшениця � 9 відсот�
ків, ячмінь � 14 відсотків і кукурудза � 12 відсотків. Це гань�
ба! Сьогодні, знявши ПДВ, ще обкласти нас квотою! 

Асоціація фермерів та приватних землевласників Укра�
їни, яка об'єднує понад 40 тисяч вітчизняних сільгоспви�
робників, підтримує прийняття законопроекту №8163, про
внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зер�
на в Україні" (щодо експорту зерна за зовнішніми догово�
рами). Цей проект закону захищає інтереси українських
селян та фермерів, а не посередників і іноземних трейде�
рів. Він стимулює інвестиції в сільське господарство і фор�
вардні закупівлі на культивацію земель, дає можливість
нам, сільгоспвиробникам, за допомогою держави виходи�

ти на кінцевого покупця зерна та отримати справедливі
прибутки, не залишаючи їх в кишенях зернотрейдерів.

На вимогу Асоціації фермерів та приватних землевлас�
ників України, Голова Верховної Ради Володимир Литвин
зачитав вимоги фермерів:

Перше. Виходячи із змісту положень Конституції Укра�
їни та враховуючи загрозу Національній безпеці України,
Президенту та Верховній Раді України призначити прове�
дення всеукраїнського референдуму щодо ринку  земель
сільськогосподарського призначення. 

Друге. Прийняти в першочерговому порядку  і запро�
вадити в життя наступні закони України: про державний зе�
мельний кадастр, про державний іпотечний банк, про сіль�
ські  товариства з регулювання земель сільсппризначення
для здійснення об'єктивного нагляду місцевими громада�
ми за ринком земель та про особливо цінні землі. 

Третє. Забезпечити виконання чинних  законів Украї�
ни:  про землеустрій, про фермерське господарство,  про
особисте селянське господарство тощо.

Четверте. До запровадження даної законодавчої бази
та проведення всеукраїнського референдуму  продовжити
дію мораторію на купівлю�продаж земель сільськогоспо�
дарського призначення. 

Томич Іван Федорович, 
голова Союзу сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів

"…10 з половиною мільйонів гектарів землі сьогодні
знаходиться у кучки осіб. При такій тенденції швидкими
темпами буде більшість землі знаходитись у цієї групи і бу�
дуть контролювати виробництво. Їм не потрібно 28 тисяч
населених пунктів і 15 мільйонів наших співвітчизників, які
проживають в сільській місцевості. Їм не потрібні ні дороги,
їм не потрібні ні садочки, їм не потрібні ФАП, через те, що
вони живуть на заокеанських прекрасних віллах. Цього
руйнівного процесу не можна допустити.

В разі запровадження ринку землі ми опинимося під
прекрасними українськими символами: Прапора, Герба і
Гімну � але із контролем іноземного капіталу над україн�
ськими чорноземами.

Тому сьогодні треба прийняти земельний кадастр, прий�
няти закон про державний іпотечний банк і не говорити про
кредити, а накінець почати реально давати їх селянам"

Михайло Григорович Колісник,
голова фермерського господарства "Златопіль"
Глобінського району Полтавської області
"..наші внуки нам не простять продажу землі, политої

кров'ю батьків та дідів. … аграрне виробництво � це не тіль�
ки отримання прибутків, а й життя 16 мільйонів населення
України. 

Україна вагітна ринком землі. Але для того, щоб вона
народила, необхідно підготувати такі умови у земельному
законодавстві, які б сприяли народженню повноцінної здо�
рової дитини не раніше 2015 року.

Лазаренко Михайло Дмитрович, 
голова фермерського господарства "Прогрес"
Одеської області. 
"… якщо знімемо мораторій, де ж буде створено перше

робоче місце для селянина, куди прийдуть наші діти після
вищих учбових закладів, після технікумів, коледжів та аг�
рарних академій. Великим крупним компаніям абсолютно
непотрібні наші діти, тому що вони приходять, беруть і за�
гарбують великі об'єми землі, і на них вирощують в основ�
ному ріпак, соняшник, трошки ячменю і трошки пшениці,
щоб дати пай. А що далі буде з нашою прекрасною зем�
лею, з нашим родючим чорноземом? 

… Деякі виступаючі казали, що потрібно допомогти се�
лянам. А я хочу сказати з цієї великої трибуни �нам не пот�
рібно допомагати, нам треба  не заважати працювати, ми
нагодуємо український народ, ми знаємо, що робити з на�
шою українською землею".

ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ: 
ФЕРМЕРИ ГОВОРЯТЬ "НІ" РИНКУ ЗЕМЛІ
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Станом на 01.01.2011 року в Україні налічувалось

41524 фермерських господарств. У користуванні фермерів
знаходиться 4,29 млн. га сільськогосподарських угідь.

Державна підтримка фермерських господарств України
здійснюється відповідно до  Закону України "Про фермерське
господарство" від 19.06.2003 року №973�I та постанови Кабі�
нету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1102 "Про зат�
вердження Порядку використання коштів державного бюдже�
ту для надання підтримки фермерським господарствам".

У 2011 році для надання фінансової підтримки фермер�
ським господарствам на поворотній основі передбачається
спрямувати із спеціального фонду державного бюджету
28,0 млн. гривень.

З метою вдосконалення чинного Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки фермерським господарствам, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р.
№ 1102 і залучення фермерських господарств до реалізації
пріоритетів діяльності, визначених Міністерством аграрної
політики та продовольства,  постановою Кабінету Міністрів
України від 21 березня   2011 року  № 282 "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004
р. № 1102"   внесено  зміни до цього порядку.

Цими змінами і доповненнями запроваджується прове�
дення конкурсного відбору фермерських господарств для
надання їм фінансової підтримки як на поворотній так і на
безповоротній основі та створення комісії при Укрдержфон�
ді, яка буде  проводити  такий конкурсний відбір (чинним По�
рядком передбачено надання безповоротної фінансової
підтримки новоствореним фермерським господарствам
без конкурсного відбору і діяльність лише комісій, створених
при регіональних відділеннях Укрдержфонду). 

Крім того, збільшено до 250,0 тис. грн розмір фінансової
підтримки (кредитів) яка надаватиметься фермерським гос�
подарствам (у чинному Порядку передбачено 100,0 тис. грн).

З урахуванням внесених  змін і доповнень починаючи з
2011 року державна підтримка фермерських господарств
на поворотній основі (шляхом надання їм пільгових безпро�
центних кредитів) буде здійснюватись  на конкурсних заса�
дах через Українських державний фонд підтримки фермер�
ських господарств. А саме (цитуємо): 

"7. Для надання фінансової підтримки на конкурсних за�
садах  Укрдержфонд утворює комісію з питань надання фі�
нансової підтримки (далі � комісія), яку очолює його керівник.

Комісія має право виїжджати на місця, перевіряти досто�
вірність відомостей, що містяться у поданих документах.

З метою визначення переліку фермерських господарств,
що претендують на одержання фінансової підтримки, регіо�
нальні відділення Фонду утворюють регіональні комісії (далі �
регіональні комісії), які очолюють їх керівники.

До складу регіональної комісії входять представники Мі�
ністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головних управлінь агропромислового розвитку обласних,
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій, а також регіо�
нальних органів Державної податкової служби, Державної
фінансової інспекції та фінансових органів, регіональних від�
ділень Фонду та Всеукраїнської громадської організації
"Асоціація фермерів та приватних землевласників України"
(за згодою).

Положення про комісію та регіональну комісію, а також їх
склад затверджуються керівником Фонду за погодженням з
Міністерством аграрної політики та продовольства.

Інформація про перелік фермерських господарств, які
претендують на отримання фінансової підтримки, оприлюд�

нюється в друкованих засобах масової інформації та на офі�
ційному веб�сайті Фонду.

8. Фермерські господарства подають до регіональної
комісії заявку у двох примірниках за формою, визначеною
Міністерством аграрної політики та продовольства, і такі
документи:
� копію статуту фермерського господарства;
� довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб � підприємців;
� копії документів, що підтверджують право власності або
користування земельною ділянкою;
� довідку про реквізити банківського рахунку фермерського
господарства;
� довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної
чи міської ради, районної, Севастопольської міської дер�
жадміністрацій, про те, що фермерське господарство має
відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової
підтримки на безповоротній основі);
� баланс та звіт про фінансові результати фермерського госпо�
дарства за останній звітний період за встановленою формою.

Для одержання фінансової підтримки на поворотній ос�
нові також подаються:
� довідки, видані відповідними органами державної подат�
кової служби та Пенсійного фонду України, щодо відсутнос�
ті (наявності) заборгованості за податковими зобов'язання�
ми та платежами до Пенсійного фонду України;
� бізнес�план з техніко�економічним обґрунтуванням до�
цільності виділення фінансової підтримки фермерському
господарству із зазначенням графіка повернення коштів;
� пропозиція фермерського господарства щодо способу
забезпечення виконання зобов'язання.

Копії поданих документів повинні  бути засвідчені в уста�
новленому законодавством порядку.

9. Регіональні  комісії  проводять реєстрацію  та перевірку
поданих документів і у разі їх відповідності  вимогам цього
Порядку реєструють фермерське господарство в журналі об�
ліку та включають його до реєстру фермерських господарств,
що претендують на одержання фінансової підтримки. 

Форми реєстру і журналу обліку  затверджує Міністерс�
тво аграрної політики та продовольства.

У разі подання неналежно оформлених  або не у повному
обсязі документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, чи ви�
явлення в них недостовірних даних регіональна комісія зали�
шає їх без розгляду, про що у письмовій формі повідомляє
фермерське господарство протягом п'яти робочих  днів  з да�
ти їх надходження.

Після усунення причин, на підставі яких документи залише�
ні без розгляду, фермерське господарство може подати їх пов�
торно або оскаржити прийняте регіональною комісією рішен�
ня, звернувшись до комісії, яка у разі задоволення скарги  са�
мостійно приймає документи у фермерського господарства та
включає  його  у відповідний реєстр фермерських господарств,
що претендують на одержання фінансової підтримки, а у разі
відмови  у задоволенні  скарги � повертає фермерському гос�

подарству  документи  з письмовим обґрунтуванням причин.
Регіональні комісії формують у десятиденний строк після

закінчення  строку прийняття документів реєстр фермерських
господарств, що претендують на одержання  фінансової під�
тримки, і разом з поданими фермерськими господарствами
документами  подають його комісії. 

Комісія розглядає реєстри, подані регіональними комісі�
ями, проводить у місячний строк після виділення бюджетних
коштів  конкурсний відбір у порядку і на умовах, визначених
Міністерством аграрної політики та продовольства, формує
реєстр фермерських господарств, що мають право на одер�
жання фінансової підтримки,  та здійснює розподіл бюджет�
них коштів між ними. 

Не визнаним  переможцями  конкурсу фермерським гос�
подарствам комісія надсилає у триденний строк письмове
повідомлення.

Фермерським господарствам � переможцям конкурсу
видається довідка, що підтверджує їх право на  одержання
фінансової підтримки,  на підставі рішення комісії, яке зат�
верджується наказом Фонду за погодженням з Міністерс�
твом аграрної політики та продовольства.

Фонд перераховує бюджетні кошти своїм регіональним
відділенням, які на підставі наказу Фонду укладають з фер�
мерськими господарствами договори про надання фінансо�
вої підтримки.

Форми  довідки,  реєстру та примірний договір затвер�
джує Міністерство аграрної політики та продовольства.

Основними критеріями під час визначення переможців
конкурсу є:
� забезпечення гарантій повернення коштів, одержаних на
поворотній основі;
� ефективність і окупність інвестиційно�інноваційних проектів;
� створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;
� спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих
видів сільськогосподарської продукції.

За рівних умов перевага надається фермерським гос�
подарствам, зазначені у бізнес�плані види діяльності яких
відповідають пріоритетам діяльності, визначеним Мініс�
терством аграрної політики та продовольства."

Мінагрополітики планує здійснювати періодичне відсте�
ження результативності внесених змін і доповнень шляхом
аналізу статистичних даних та даних соціологічних опитувань
серед самих фермерів. 

За інформацією Міністерства аграрної
політики та продовольства України

Від редакції: звертаємо увагу фермерів, що свої про�
позиції та зауваження ви можете надсилати на адресу ре�
дакції. Ці матеріали будуть передаватися відповідальним
працівникам Міністерства та Укрдержфонду.

Адреса для листів: 01042, м.Київ, вул. Патріса Лумум�
би, 21, оф. 421.

Електронна адреса: farmexpo@ukr.net 

Особливості та напрями 
державної підтримки фермерських 
господарств шляхом надання їм 
пільгових безпроцентних кредитів

И вновь продолжается бой. Правда, по какому�то
странному сценарию. Нет, правда, такое чувство, что Ук�
раина � это страна победившего сюрреализма. У нас все
не совсем как у людей. 

В нашей стране � в угоду сиюминутным выгодам ломает�
ся выверенная стратегия. У нас � слова заезжих специалис�
тов ценятся выше выводов ученых, практиков и экспертов и
превозносятся, как истина в последней инстанции. Только
здесь мы можем наблюдать, как черное становится белым
благодаря высокопарному жесту удачливого сценариста. 

Все вышесказанное в полной мере относится к происхо�
дящему в зерновой сфере Украины. Особенно, в части при�
нятии нормативно�правовых актов, призванных ее регули�
ровать. Да�да. Речь о том самом законопроекте №8163, бла�
гополучно лежащем в Верховной Раде, несмотря на выводы
профильного комитета и многочисленные обращения об�
щественности с просьбой ускорить его рассмотрение. 

Итак, еще в начале марта комитет Верховной рады по
вопросам аграрной политики и земельных отношений под�
держал этот законопроект, фактически предполагающий
удаление от сверхприбылей посредников и ориентацию на
отечественного сельхозпроизводителя. Для этого, по мысли
инициаторов закона, будет создан единый государственный
агент, который и займется ассистированием нашим ферме�
рам и крестьянам, в том числе � по форвардным закупкам. 

Сегодня на мировом рынке зерна Украина занимает
примерно тоже место, что Россия на рынке углеводородов.
Она входит в тройку ведущих экспортеров мира (в прош�
лом году продала 13 млн. тонн). Весь же украинский уро�
жай зерна в прошлом году составил почти 40 млн. тонн. До�
ля агрокомплекса в национальном ВВП � 17%. 

При этом главный бизнес на украинском зерне до сих
пор делали посредники. Министр аграрной политики Нико�
лай Присяжнюк выразился по этому поводу так: "Зернотрей�

деры стоят с мешком у комбайна и получают сверхприбыли
за счет сельхозпроизводителя". А где Украина во всем этом?
Ее попросту нет, как игрока на зерновом рынке. 

Одобренный профильным комитетом законопроект пред�
полагает следующее. Экспорт зерна по внешним контрактам
отныне будет осуществляться либо собственно производите�
лями зерна (в объемах собственного производства), либо
трейдерами, выплатившими производителям не менее чем
50�процентный аванс от цены продукции на биржевом рынке
Украины, либо, наконец, государственным оператором.

Кроме того, на посредников будет давить и новый нало�
говый кодекс Украины. Согласно ему, с 1 июля 2011 года
зернотрейдеры фактически лишатся права на возврат НДС
при продаже товара за границу. Предприятия же, которые
сами выращивают урожай и напрямую его экспортируют,
все права на возмещение НДС сохранят. 

Всеми этими мерами фактически предусматривается пе�
реход к большим операторам, увязанным на государство по
российскому образцу. Если меры будут приняты и заработа�
ют, то через несколько лет на Украине появятся единые агро�
холдинги, которые будут одновременно и производителями,
и экспортерами зерна (сейчас таких практически нет). 

Кроме того, само украинское государство получит воз�
можность сдерживать цены на социально значимые продук�
ты на внутреннем рынке. Последнее сейчас для власти важ�
но с чисто политической точки зрения.

Заинтересованные лица после обнародования проекта
документа сразу же разделились на два враждующих лагеря.
В одном оказались: аграрный блок правительства (объясним
позже, почему не все правительство целиком) и сельхозпро�
изводители, вместе со своими общественно�профессио�
нальными объединениями. В другом � объединения зернот�
рейдеров и международные институции (ЕБРР, МВФ, АТП и
прочие), поддерживающие зернотрейдеров, работающих с

украинским зерном. Позиция отечественных торговцев зер�
ном объясняется просто: их отодвигают от сверхприбылей и
заставляют финансировать село, а не только себя. Также они
лишаются монопольного права диктовать цену на рынке зер�
на. Настоящее их печально, а будущее � туманно. 

С иностранными "авторитетами" все еще проще. Причи�
на первая: еда в мире продолжает дорожать и ставит рекор�
ды. Необходимость в дешевом украинском зерне очевидна.

И вторая. До последнего времени десятку крупнейших
зернотрейдеров Украины составляли почти исключительно
"дочки" зарубежных компаний. Так, по данным на 2009 год,
в первую тройку зерновых экспортеров государства входи�
ли "Луи Дрейфус Украина" ("дочка" одноименной француз�
ской компании) и "Серна" (структура компании Glencore).
Еще три аналогичные компании � "Альфред С. Топфер Ин�
тернешнл", "Бунге Украина" и "Кернел" � составили вторую
тройку. Сейчас иностранцы грозят "полным уходом с укра�
инского рынка". Так что, на лицо элементарное лоббирова�
ние своих транснациональных компаний в Украине.

В официозе, все, разумеется, выглядело намного прив�
лекательнее. Умопомрачительно серьезные джентльмены
американского происхождения и настоящие шевалье
французского, наперебой рассказывали журналистам со�
лиднейших украинских изданий, как много Украина потеря�
ет, если завтра примет соответствующие законопроекты,
не отменит экспортные квоты, не прекратит притеснение
сельхозпроизводителей. 

Последнее � особенно удивительно, поскольку экспер�
ты международных институций, о которых упоминалось вы�
ше, почему�то все время норовили поставить знак равенс�
тва между зернотрейдерами, не только ничего не произво�
дящими, но даже не участвующими в производстве ни на
цент, и сельхозпроизводителями Украины.

Зерновые законопроекты: дебаты продолжаются
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Кожний селянин погодиться з думкою, що у веденні фермерського
господарства сьогодні важко обійтися без точного обліку (а значить,
зважування) того що вивозиться в поле і того, що збирається з нього до
комори.  Тож пропонуємо три варіанти вирішення цієї проблеми:

Варіант 1�й:

БУДУЙМО АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ РАЗОМ!
Центр сервісного обслуговування "НОВА ЕРА" надає фермерам України реаль�

ну можливість здешевити мінімум на 40% ціну на нові сучасні автомобільні ваги.
Мова йде про використання нових технологій � будівництво ваг незвичним спосо�
бом � не з металевою, а з бетонною вантажоприйомною платформою.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Варіант 2�й, традиційний:

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕХАНІЧНИХ ВАГ в електронні
При виїзді наших спеціалістів для обстеження механічних ваг разом із Замов�

ником ми підбираємо оптимальний варіант реконструкції. 
Орієнтовна ціна модернізації 12 � метрової платформи може бути від

25 000 гривень до 120 000 гривень з повною заміною платформи і продов�
женням її до 18 метрів.

Варіант 3�й:

"МЕРСЕДЕС"!
Для тих Фермерів, які хочуть мати зразкові ваги європейського рівня пропону�

ємо нову заводську модель автомобільних ваг фірми ЕСІТ HI � S "ФЕРМЕР", яка
вважається одним із найкращих рішень в Європі та виготовляється на спеціально
збудованій фабриці в м. Стамбул.

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

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

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

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

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

Якість монтажу та 
післягарантійний сервіс гарантуємо!

Звертайтеся в Центр сервісного обслуговування

"НОВА ЕРА": 

тел/факс: (044) 239&25&39,

моб. тел.: (050) 386 59 77

E&mail: evp10@novaera.com.uа

Детальна інформація: 

http:// www.novaera.com.ua 

В недавнем интервью с Жиллем Меттеталем, директо�
ром департамента агробизнеса Европейского банка ре�
конструкции и развития (ЕБРР), опубликованном в ЗН, зву�
чат такие слова уважаемого иностранного гостя: "Инфор�
мация о намерениях провластных сил монополизировать
экспорт зерна в Украине поступала в мой лондонский офис
постоянно. Жаловались как мультинациональные компа�
нии, так и сугубо украинские. Собственно, не на размер
квот, а на невозможность при таком положении дел реали�
зовывать инвестиции, предоставленные ЕБРР. Действи�
тельно, какой смысл вкладывать средства в инфраструкту�
ру зернопроизводства, если тебе не позволяют свободно
продать тобой же выращенный урожай?!"

Дальше можно было бы и не читать. Это с каких пор у нас
в Украине, зернотрейдеры продают ими же выращенный
урожай?! Да не было бы никаких проблем, если бы дело
обстояло именно так. Более того, именно за это сейчас и
борется украинская власть: чтобы трейдеры, путем фор�
вардных закупок финансировали село, участвуя, таким об�
разом, в выращивании урожая, становясь партнерами про�
изводителей, а не перекупщиками. 

И вроде бы судьба этого противостояния заранее была
предрешена в пользу государственной политики. Так ведь

нет, по совершенно неясным подковерным причинам, за�
конопроект №8163 не был пока рассмотрен в парламенте. 

Более того, неясно когда он вообще будет рассматри�
ваться. Зато на повестке дня появляется новое гениальное
творение правительства (а точнее, Министерства финан�
сов): законопроект "О ставках вывозной (экспортной) пош�
лины на некоторые виды зерновых культур".

Документа в глаза никто не видел, о нем идут лишь слу�
хи, но даже эти слухи заставляют объединения сельхозпро�
изводителей резко критиковать действия правительства.

Уже в понедельник Аграрный союз Украины проводит
пресс�конференцию, на которой однозначно поддержива�
ется законопроект 8163 и выражается негодование по по�
воду самой возможности введения пошлин на экспорт. Ло�
гика аграриев � прямее некуда: законопроект 8163 даст не�
обходимые инструменты сельхозпроизводителю повысить
урожайность и обеспечить логистику для экспорта.  Что ка�
сается трейдеров, то они, по мнению главы АСУ, получат
гарантии экспорта и гарантированные правила. 

По поводу возможности введения пошлин, Аграрный
союз еще более категоричен: пошлина ляжет полностью на
плечи сельхозпроизводителя, поскольку ровно на размер
пошлины зернотрейдеры уменьшат закупочную цену зер�
на. И в этом, глава АСУ абсолютно прав. 

Итак, почему же происходят подобные коллизии на уров�
не власти? Причины тривиальны. Скорее всего, правительс�
тво и парламент пугает жесткая критика со стороны Запада.
Она парализует волю и необходимость отстаивать интересы
страны и ее продовольственную безопасность. Это во�пер�
вых. Во�вторых, даже среди парламентского большинства
находятся депутаты, которые с радостью готовы поиграть в
лоббистские игры и за относительно небольшую мзду про�
тежировать интересы иностранного капитала в Украине.
Пусть даже в ущерб своим сельхозпроизводителям.  

Что же касается пошлины, то здесь все намного триви�
альнее. Это совершенно простой, с точки зрения Минфи�
на, способ повысить наполняемость бюджета. А как это от�
разится на селе � это уже дело пятое для "финансистов". 

Что мы имеем в сухом остатке: очень нужный и своевре�
менный законопроект 8163, который окончательно устано�
вит единые правила функционирования зернового рынка Ук�
раины и даст качественный толчок развитию села. И зако�
нопроект этот пока не принимается из�за столкновения биз�
нес�интересов. И все же, думается, патриотичность и здра�
вый смысл должны преодолеть конъюнктурные интересы от�
дельных политиков, результатом чего и станет консолидация
здоровых сил вокруг идеи возрождения украинского села. 

Джерело.УНН
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Ділимося деякими думками, основаними на звітах дослідів, як краще та
при мінімальних витратах забезпечити врожай.

Незалежно від виробника посівного матеріалу та його протруєння, в тому
числі стимуляторами, перед висівом насіння протруїти добривом Мочеквин
К�6 в нормі 1л на 0,5�1 т. це забезпечить більш дружні та сильні сходи, прис�
корить вегетацію рослин. Про це свідчить нижче приведений патент:

Державний департамент Інтелектуальної Власності
Деклараційний патент на корисну модель

(54) Спосіб вирощування сорізу в короткоротаційних  сівозмінах (витяг):
(73) ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ ААН УКРАЇНИ
Обробка насіння сорізу перед посівом композицією "Мочевин�К6" нор�

мою 1л препарату на 1 тонну зерна підвищує польову схожість на 10,7�
13,3%; прискорює появу сходів та дозрівання насіння на 3�5 днів та дає
прибавку до врожаю 2,5�3 ц/га.

На початку відростання кореневої системи підживити по листу баковою
сумішшю: Мочевин�К 1л, Карбаміду � 10 кг, Реакому � СР�зерно � 0,1 л з
розрахунку на гектар.

Це забезпечить активізацію фотосинтезу, активний розвиток рослини,
в тому числі кореневої системи, додатковий врожай та рентабельність від
350 до 600%, про це свідчать приведенні нижче досліди НІЦ НАН України:

Вітчизняні добрива Мочевин&К №1 і Реаком & 
СР&зерно & ефективні помічники хліборобів (витяг)

Давидова Ольга Євстафіївна, канд. хім. наук  директор Науково�інже�
нерного центру "АКСО" НАН України

Науково�інженерний центр "АКСО" НАН України впродовж 10 років пра�
цює над проблемою поліпшення фосфорного живлення пшениць за раху�
нок більш інтенсивного використання рослинами фосфору важкорозчин�
них мінеральних і органічних грунтових фосфатів.

В польових дослідах протягом 2008�2010 рр. ми вивчали ефективність
застосування мінерального добрива Мочевин�К №1 та мікродобрива Реа�
ком � СР�зерно при вирощуванні озимої пшениці сорту Золотоколоса та
ярої твердої пшениці сорту Жизель. Мінеральне добриво Мочевин�К №1
застосовували для обробки вегетуючих рослин у фазу кущіння (сумісно з
гербіцидом Гранстар, 20г/га) та трубкування із розрахунку 1л на гектар
при кожній обробці.

Застосування препарату Мочевин�К №1 для дворазової обробки вегету�
ючих рослин пшениці сорту Золотоколоса забезпечило збільшення врожаю
зерна до 80,3ц/га (24%) і підвищення на 25% виносу зерном фосфору. Знач�
но підвищуючи врожай зерна препарати вплинули позитивно на якість бо�
рошна, підвищивши його на 37 та 34 од. ал. відповідно до контролю.

Зрозуміло, прибавка врожаю якісного зерна у виробничих умовах буде
меншою, ніж у польових дослідах, але гарантовано складе 8�10 ц/га для
озимою м'якої пшениці і 4�5 ц/га � для ярої твердої. При сьогоднішніх цінах
на зерно окупність  1 гривні додаткових витрат � 5�6 грн.

Результат проведених нами польових дослідів з визначення ефектив�
ності застосування Мочевин�К №1 дозволяють рекомендувати його для
використання при вирощуванні пшениці у виробничих умовах.

При хімпрополці додати в бакову суміш на ячмінь 0,5 л/га, на інших
культурах 1 л/га добрива Мочевин�К2. Як свідчить нижче приведений ви�
тяг із звіту Інституту захисту рослин за 2007�2010 роки, це забезпечить
кращу роботу гербіциду, потовщить стебла, підтягне всі пагони в кущі
(пшениця, ячмінь) до рівня сильного стебла:

УДК 577.4:632.95 
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ГРАНСТАРУ 75, в.г. НА ПОСІВАХ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ (витяг)
Л.М. ЯРОШЕНКО, молодший науковий співробітник, В.Я. МАР'ЮШКІНА.,
ДОКТОР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ТА ІН.
Інститут захисту рослин УААН

Визначено видовий склад сегетальної рослинності посіву ярого ячме�
ню та наведено дані щодо ефективності дії застосування Гранстару 75,
в.г. як із зниженими нормами, так і повними у бакових сумішах з добривом
Мочевин � К2.

Тому метою наших досліджень було: підвищити гербіцидну дію при зни�
жених нормах витрат гербіциду, а також посилити ценотичну роль ярого
ячменю для подальшого пригнічення сегетальної рослинності.

Висновок за результатами досліджень:
� Додавання в бакову суміш до гербіциду Гранстар 75, в.г. добрива Мо�

чевин � К2 в нормі 0,5 л/га забезпечило прибавку врожаю ячменю в серед�
ньому 8 ц/га та зменшило гербіцидне навантаження на 20%.

Від авторів: собівартість гектарної норми підживлення ячменю � 20грн,
пшениці � 40 грн, а інкрустації насіння від 1 грн. (технічні) до 5 грн. (зернові).

Інші рекомендації та досвід по застосуванню добрив класу Моче&
вин&К на сайті: www.agronauk.narod.ru

Капелюш О.І. � к.с.н.,050�492�26�88
Дворецький В.Ф. � вчений агроном, 067�515�20�31

Добриво Мочевин$К $ ефективний
помічник хлібороба!

За період створення та впровадження добрива Мочевин�К 
НВО Агронауковець, разом з фермерами України, вироблено
мільйон тонн високоякісного зерна по собівартості 100 грн/тн.

Зернові, ярові, просапні, технічні та овочеві:

Озимі зернові, ріпак, гірчиця:

Ячмінь, пшениця та інше:

Препарати Мочевин&К, Гаупсин та Триходермін можна
замовити у регіональних дилерів НВО "Агронауковець":

м. Миколаїв � тел.: (0512) 58�17�52 � маг. "Ніса";
Смт Снігурівка � тел.: (096) 429�58�97 � Ігор Вікторович;
м. Херсон � тел.: (0552) 49�32�09 � маг. "Зелений Дім";
(050) 593�79�95 � Олена Євгенівна;
(050) 6954248 � Олексій Григорович;
(067) 209�39�78 � Володимир Борисович;
смт Новотроїцьке � тел..: (050) 177�85�48 � маг. "Насіння";
м. Каховка � тел..: (050) 494�08�60 � Тетяна петрівна;
м. Харків � тел..: (050) 635�11�96 � Максим Миколайович, 
(050) 300�63�90 � ТОВ "Юнітек", (050)973�68�32 � Вадим Олександрович; 
м. Запоріжжя � тел.: (050) 486�10�16 � Олександр Юхимович;
м.Мелітополь � тел..: (098) 493�89�58 � Сердюк Наталія;
м. Кіровоград � тел.: (098) 432�81�35 � Борис Васильович;
м. Одеса � тел..: (095) 279�59�83 Михайло Михайлович;
м. Дніпропетровськ � тел.: (067) 560�64�03 ФГ "Олександр", 
(067) 565�89�49 ЗАО "Сплав";
м. Полтава � тел.: (050) 613�69�18 � Володимир Сергійович;
м. Луганськ � тел.: (064) 242�03�93 � Володимир Григорович;
м. Старобільськ � тел.: (066) 935�17�26 � Микола Кирилович;
м. Сімферополь � тел.: (050) 666�08�98 � "Універсал Агрозахист", 
(099) 038�22�08 � Ілля Самсонович;
м. Київ � тел.: (050) 526�36�93 � Василь Андрійович, (044) 592�58�37 �
ПП "Колос";
м. Львів � тел.: (067) 308�31�04 � Маркевич Роман;
м. Суми � тел.: (050) 279�15�13 � Віктор Ананійович;
м. Нікополь � тел.: (095) 017�22�76 � Сергій Євгенович;
м. Тернопіль � тел.: (068) 105�35�75 � Віталій;
м. Токмак � тел.: (099) 385�55�58 � Анатолій Федорович;
м. Біла Церква � тел.: (050�410�52�54  "Хімгрупа";
м. Геніченськ � тел.: (067) 552�81�78 � Володимир;
м. Донецьк � тел.: (095) 229�94�50 � Ульченко;
м. Черкаси � тел.: (067) 473�16�93 � "Добриня Агро";
м. Чернівці � тел.: (067) 496�38�80;
м. Вінниця � тел.: (0432) 53�50�37 � Ігор Петрович;
м. Умань � тел.: (097)467�83�19 � "Фенікс�М";
м. Кривий Ріг � тел.: (0564) 40�16�63
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Україна  є
с е р й о з н и м

гравцем на єв�
ропейському рин�

ку яблука і до того ж
має дуже вигідне ге�

ографічне положення.
Річний обсяг виробництва яблук

на Україні складає близько 700.000
тонн, в числі яких  кількість високоякісних

яблук для свіжого споживання складає  лише 250.000
тонн. Потреби внутрішнього ринку складають  майже в
два рази більшу кількість, що в даний час  забезпечуєть�
ся  за рахунок імпорту,  левову частку якого забезпечує
Польща та Молдова. Таким чином, Європа  бачить в Ук�
раїні ринок для реалізації своєї продукції. Попри все Ук�
раїна має оптимальні кліматичні умови для вирощуван�
ня яблук на всій території України, а в південних районах
можна вирощувати навіть сорти з довгим періодом ве�
гетації. Річне споживання яблук в Україні складає в се�
редньому 15 кг  на одну людину, але тенденція неухиль�
но зростає і експерти прогнозують, що показник  досяг�
не  європейського рівня  23 кг/рік на людину. Це спричи�
нить подальший ріст попиту  на внутрішньому ринку.

З економічної точки зору, виникають сприятливі
умови для розвитку  підприємств, які займаються  ви�
рощуванням яблук. Завдяки ліберальній податковій
політиці, сприятливій системі підтримки та відносно
дешевій робочій силі, а також через високий попит на
ринку, кількість підприємств, зайнятих у вирощування
фруктів    буде зростати в найближчі роки.

Із загального обсягу імпорту, яблука складають
25% , що становить близько 250000 тонн. У той же час
слід зазначити, що експорт є дуже незначний.

Значну частину садів  було закладено ще   в 80�х,
90�х роках,  сортовий склад яких  вже  вважається зас�
тарілим та строк служби  добігає кінця. Слід зазначи�
ти, що популярними зараз є середньоросла підщепа
ММ106  та низькоросла(карликова) М9, яку викорис�
товують із зрошенням  в інтенсивних садах. Ймовірно,
обидва види підщеп залишаться  домінуючими у виро�
щуванні яблук на Україні. 

Серед умов, які сприятливо впливають на вирощу�
вання,  можна зазначити, що в Україні є достатньо площ
для закладання нових садів.

Як правило, існує  можливість для створення від�
носно великих  насаджень, тому на великій площі мож�
на використовувати сучасну   технологію, що є запору�
кою високого рівня якості продукції. Необхідно впро�
ваджувати Одночасно з розвитком вітчизняного ви�
робництва, слід впроваджувати сучасні технології пе�
реробки плодів та використовувати зберігання в холо�
дильних камерах. У   областях, де є фермери з велики�
ми площами насаджень та об'ємами врожаю близько
5000 тон на рік � вже є доступними сховища з техноло�
гією РГС (регульоване газове середовище),що забез�
печує цілорічне постачання свіжих фруктів. 

Лімітуючим фактором є те, що переважна більшість
конкурентоспроможних сортів,  з цінними характерис�
тиками та гарними смаковими якостями, не  внесені до
реєстру сортів, рекомендованих для вирощування на
території України.    Європейські дослідження вказують
на такі канали збуту на українському внутрішньому рин�
ку: 75% столових яблук продається на  місцевих  овоче�
вих та фруктових  ринках, 15% � в торговельних цен�
трах, а 10%  дослідження відносять до тих,що реалізу�
ються на так званих стихійних,  "диких " ринках.

Одне можна сказати з впевненістю: офіційно, новіт�
ні сорти,   з кращими властивостями,  можна отримати
тільки імпортуючи їх. Близько 80% українського імпорту
надходить з Польщі, за ціною, трохи вищою, ніж на
внутрішньому ринку. Проте, у порівнянні з європей�

ськими середніми цінами, вона все ж нижча. Решта
20% імпорту  надходить з  Франції, Італії, а також  Бель�
гії та Нідерландів за значно вищими  цінами. Таким чи�
ном, внутрішній споживчий попит на нові сорти є, і  до
цього платоспроможність забезпечена. Тому, актуаль�
ною є проблема постійного оновлення сортів, занесе�
них до державного реєстру. 

Спостерігаючи за домінуючими тенденціями у Євро�
пі, вимальовується декілька напрямів у використанні
сортів. Один з цих варіантів, який поширений у Західній
Європі �  утворення клубів. Головним позитивним фак�
тором роботи клубів є  цілісний контроль процесу ви�
робництва, починаючи з вирощування у плодорозсад�
нику, і часто  аж до маркетингу. Такі клуби регулюють
кількість плодорозсадників, які мають право на розмно�
ження цих сортів, а також встановлюють граничну вели�
чину  площі, на якій може вирощуватись той чи інший
сорт. Часто увага звертається на рівень підготовки фа�
хівців, кліматичні умови регіону, технічне забезпечення
та наявність холодильних установок у виробника, який
має намір вирощувати ці сорти. Крім цього, для введен�
ня таких сортів на ринок використовується потужна сис�
тема спільно фінансованого маркетингу,  з забезпечен�
ням сталого, певною мірою однакового способу прода�
жу продукції. Члени клубу поставляють на ринок  плоди
високої якості з особливим маркуванням а, через обме�
женість кількості насаджень даного сорту, конкуренція
відсутня. Виробникам, які не є членами клубу, у цьому
випадку не варто займатись такими  сортами,  тому що
не будучи членами клубу, вони не зможуть  користува�
тись тими перевагами, що  доступні для  членів клубу.

Закон про прав на сорти унеможливлює незаконне
поширення клубних сортів. В Україні існує складна
система державної реєстрації сортів. Отримання доз�
волу відбувається повільно і з труднощами, тому іно�
земні селекціонери не поспішають поширювати свої
сорти на Україні.

Іншим можливим рішенням є використання сортів,
придатних для поширення та вирощування на терито�
рії України. Серед таких сортів, " Голден" (та його
клони) є одним з популярних європейських сортів,
його частка складає до 35%. Проблема цього сорту
полягає  "лише"  у чутливості до парші та нестабіль�
них  врожаях у деяких зонах. Сорт  Гала (і клони Гала
Маст,  Гала Гелексі, Гала Роял, Гала Шнітцер) завдя�
ки ранньому дозріванню та відмінному смаку став по�
пулярним сортом, хоча він ще більше уражається
паршею ніж сорт Голден. А от про сорт Айдаред вже
не можна сказати, що він відноситься до  широко по�
ширених  по всій Європі сортів, але в Угорщині та
Польщі його вирощує  багато фермерів, тому у євро�
пейських насадженнях він займає певну частку. 

Сорт Айдаред надзвичайно високоврожайний, ра�
но починає плодоносити і добре зберігається.  Однак,
через свій смак він  не відрізняється особливою попу�
лярністю, середньо чутливий до парші, і  також дуже
чутливий до борошнистої роси. Отже, з цією групою
рекомендованих для поширення сортів існують  нас�
тупні проблеми . Сорти, чутливі до грибкових захворю�
вань, і, отже, для їх вирощування потрібні більші витра�
ти. За інтенсивного захисту рослин, ці  сорти дають хо�
роший  врожай яблук високої якості. Однак,  застосу�
вання інтенсивного захисту у багатьох випадках озна�
чає набагато більший рівень хімічного навантаження
для  навколишнього середовища та для споживачів та�
кож. Українські споживачі також заслуговують те, щоб
на їхньому столі було "здорове"  яблуко, не кажучи вже
про великий вибір сортів! В Україні сезон яблук почи�
нається в  третій декаді серпня, коли достигає сорт Га�
ла, а потім, після довгої паузи на полицях магазинів
з'являться сорти  Голден та Айдаред. Плоди інших сор�
тів виключно імпортовані,  або обходячи  правила, про�

даються під назвою Айдаред, Голден, Гала, на "диких"
ринках", що є  поганою  практикою.

В останні роки група рекомендованих сортів  попов�
нилася новими сортами. Навіть неспеціаліст помітить
співзвучність сортів Ревена, Реанда, Регліндіс та Ремо.
Початок "Ре", що фігурує у кожній назві сортів, вказує на
їх резистентні властивості. Резистентність означає
здатність протистояти  певним захворюванням, у дано�
му випадку,   парші та борошнистій росі. Зокрема, ця
стійкість проявляється в тому,  що ці сорти можна захис�
тити, провівши    5�7 разову обробку, яка в основному
спрямована на  захист від шкідників. Таким чином, за
допомогою  групи сортів "РE", при меншому хімічному
забрудненні, можна отримати хороший врожай яблук
високої якості. Вони також можуть використовуватись
для органічного виробництва. У нашого західного сусіда
� Угорщини, ці сорти почали культивувати на  площі,
більше ніж 2000 гектарів.  Серію "Ре"  селекціонери
створювали в першу чергу з метою використання для
переробки і вироблення яблучного соку та концентрату
з низьким хімічним навантаженням, але виявилось, що
смак та зовнішній вигляд деяких з цих сортів можуть
стати конкурентами для інших столових сортів яблук.
Тому в Угорщині ці сорти вирощуються на досить вели�
ких територіях з ціллю подвійного використання, з ме�
тою отримання максимальної кількості плодів високої
якості. Це фактично відповідає тому баченню виробни�
ка, що "технічні яблука  потрібно не вирощувати, вони
з'являються самі по собі, як частка від  товарної продук�
ції" Але і та ідея не є поганою, щоб використовувати
"Ре" плантації з метою отримання недорогої сировини
для виробництва соку/концентрату. Селекціонери, нат�
хнені успіхом резистентних сортів  у подвійному вико�
ристанні, продовжили створення  нових  сортів. Так, на
ринку з'явилися сорти "Реколор", "Рекарда" та "Рено�
ра", які є теж резистентними , але на відміну від своїх по�
передників, мають набагато кращий зовнішній вигляд та
надзвичайні смакові властивості.

За матеріалами ТОВ "Голланд Плант Україна"
Детально на сайті www.uzhgorodrozsadnik.uz.ua

Продовження читайте у наступному номері

Сортові тренди та перспективи
ринку яблук в Україні
Частина І

Приводом для написання цієї серії статей стала конференція Interpoma 2010, яка відбулася в м.
Болзано, презентації та наукові дослідження, які прозвучали під час виставки  BioFach (лютий 2011,
Нюрнбергг), а на додачу ще й той факт, що фахівці сусідніх країн, де активно тривають процеси,
пов'язані з сортовими інноваціями, бачать в Україні значний потенціал для розвитку цієї галузі. 

У статті мова піде про те, як бачать  подальший розвиток у сфері вирощування яблук та ринко�
вих можливостей такі спостерігачі, які ззовні оцінюють ситуацію вітчизняного сільського госпо�
дарства. Масштабність теми і її професійно � філософський зміст зумовлюють її подання у трьох
послідовних випусках.
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Програма стабілізації доходу 
провінції Альберта

Ця програма гарантує, що чистий дохід фермера в
будь�який рік не буде нижчим, ніж 70% від середнього
показника за останні 5 років. В разі падіння доходу
нижче вказаного рівня, фермер отримує компенсацію
різниці. Отже, програма діє на тих самих засадах, що й
програма федерального рівня NISA. Проте, на відміну
від федеральної, програма стабілізації доходу провін�
ції Альберта не передбачає, аби фермер робив внески
до стабілізаційного фонду. Ця програма повністю фі�
нансується урядом: 50% витрат бере на себе феде�
ральний бюджет і 50% � бюджет провінції. Отже, почи�
наючи з 1996 року провінція не бере участі у програмі
федерального рівня NISA, а пропонує своїм фермерам
більш привабливі умови захисту їх інтересів. 

Програми надання 
позичок фермерам

Не існує двох однакових ферм. Залежно від рівня
розвиненості ферми, вона має свої специфічні потре�
би в управлінні ризиками, капітальних інвестиціях, обі�
гових коштах тощо. Тому програми надання позичок
фермерам, які здійснює Фінансова Корпорація з на�
дання послуг сільському господарству провінції Аль�
берта, побудовані таким чином, аби відповідати цим
конкретним потребам. Крім того, Корпорація допома�
гає своїм клієнтам порадами у плануванні та здійснен�
ні бізнесу, веденні фінансової звітності, аби вчасно ви�
явити потенційні проблеми та запобігти погіршенню
фінансового стану підприємства. 

Персонал Корпорації, що безпосередньо бере
участь у наданні позичок, має спеціальну освіту з фі�
нансів у сільському господарстві та досвід у веденні
сільськогосподарського виробництва. Отже, філосо�
фія цієї спеціалізованої кредитної установи полягає у
тому, аби глибоко розуміти бізнес кожного клієнта і
допомагати йому приймати найкращі для цього бізне�
су рішення. Тоді на перший план виходить не питання
про надійність забезпечення кредиту (застави), а пи�
тання про підсилення економічної здатності клієнта
повернути кредит. 

Процентні ставки по кредитах встановлюються на
рівні ринкових ставок. Проте перевагою є те, що ці
ставки є фіксованими на довготривалу перспективу,
для багатьох програм � на весь термін кредитної угоди,
що може складати до 20 років. 

Програма надання позичок фермерам�початківцям
спрямована на те, аби допомогти фермеру започатку�
вати виробництво та довести його до конкурентоспро�
можного рівня. Позички надаються на суму від 10 000
до 500 000 канадських доларів � на одну особу і до 1 000
000 канадських доларів � на дві і більше осіб. Кредитна
угода передбачає особливі сприятливі умови для фер�
мерів�початківців. Це, зокрема, скорочення процентної
ставки протягом перших п'яти років дії кредитної угоди
на 1.5 п.п. річних , низькі вимоги щодо частки власного
капіталу (лише 20% від вартості застави), відсутність
вимог щодо кредитної історії тощо. 

Корпорація нараховує відсотки на видані фермерам
кредити на річній основі, на відміну від інших кредитних
установ, які роблять це раз на півроку. Це означає, що у
фермерів залишається більше коштів на розвиток біз�
несу. Крім того, Корпорація пропонує фермерам більш
гнучкі умови повернення позики. Зокрема, можна по�
вернути позику достроково, не сплачуючи за це пені, в
той час, як багато кредитних установ стягують відсотки
за три місяці в разі дострокового повернення позики. І
навпаки: існує можливість відкласти першу виплату ос�
новної суми чи відсотків на два роки з моменту укла�
дення кредитної угоди. 

Програми страхування
Корпорація з надання послуг сільському господарс�

тву здійснює також різноманітні програми страхування
для фермерів. 

Найбільш універсальною формою страхування, яка
була започаткована в провінції Альберта ще 1965 року,
є страхування врожаю від усіх ризиків, пов'язаних з
несприятливими погодними умовами. Страхова угода
для цього виду страхування містить узгоджену інфор�

мацію щодо переліку культур, що підлягають страху�
ванню, переліку страхових ризиків, а також рівня стра�
хового покриття, який обирає фермер. Посіви головних
сільськогосподарських культур, що вирощують в Аль�
берті � пшениці, ячменю, рапсу та вівсу є практично
повністю (на 95%) застрахованими. Крім того, ферме�
ри страхують також виробництво багатьох інших куль�
тур, включаючи цукровий буряк, овочі, соняшник, куку�
рудзу, а також виробництво меду. 

До стандартного переліку страхових ризиків нале�
жать: посуха, паводок, вітер, мороз, пожежа, спричине�
на блискавкою, надмірні опади, сніг, шкода від диких
тварин, ураження шкідниками, хвороби рослин та град.
Корпорація з надання послуг сільському господарству
може додавати до стандартного списку інші страхові
ризики в разі, якщо інші природні негаразди призвели
до значних втрат врожаю. 

Крім страхування врожаю від усіх ризиків, Корпора�
ція адмініструє також деякі особливі програми страху�
вання, як, зокрема, програма страхування від прямого
граду. Цей вид страхування виділений окремо на тій
підставі, що прямий град є найбільш поширеною і ре�
альною загрозою для посівів в провінції Альберта.
Страхові внески за цією програмою урядом не субсиду�
ються, проте програма має низку переваг, які спонука�
ють фермерів до участі в ній. Ця програма дозволяє
страхувати переважну більшість культур, які вирощують
в Альберті. Можна страхувати як цілі поля, так і окремі
частини поля. Процедури укладення страхової угоди
максимально спрощені: відшкодування можна отрима�
ти вже наступного дня після звернення фермера по
страховку, якщо настав страховий випадок. 

Серед інших особливих страхових продуктів слід та�
кож назвати програми відшкодування за незасіяну пло�
щу, з приводу пересіву культур, а також за площу, вкри�
ту снігом. Цей список не є вичерпним. Крім того, слід
зазначити, що уряд провінції постійно розробляє нові
програми, аби найкращим чином задовольнити нові
потреби фермерів. Зокрема, в стадії розробки перебу�
вають програми страхування природних пасовищ, ком�
пенсації за недоотримання кукурудзою сонячного теп�
ла, страхування ціни тощо. 

Програма відшкодування шкоди, 
заподіяної дикими тваринами

Це програма прямої державної допомоги, адже
вона не передбачає участі фермера у фінансуванні, а
повністю фінансується урядом. Право на отримання
компенсації за цією програмою має будь�який фер�
мер провінції Альберта, посіви якого були ушкоджені
великими тваринами, дичиною або птахами. Програ�
ма розповсюджується на будь�які культури, що їх ви�
рощують з метою комерційного використання, але не
розповсюджується на пасовища, зібраний врожай,

посіви, що зроблені на непридатних землях або надто
пізно, аби отримати нормальний врожай, а також на
землі, що були ушкоджені дикими тваринами внаслі�
док грубих порушень в управлінні господарством. 

Обсяг грошової компенсації розраховують на під�
ставі оціночної ринкової вартості всього врожаю, пом�
ноженої на частку ушкодженої площі. Для отримання
оціночної ринкової вартості визначають врожайність та
якість (клас) тієї частини посівів, яка лишилася неуш�
кодженою на момент інспектування. 

Отже, ми коротко розглянули основні програми
державної підтримки сільськогосподарських виробни�
ків, які функціонують в Канаді. Аби попередити можливі
скептичні зауваження щодо цього матеріалу та можли�
вості запровадження подібних програм в Україні, зро�
бимо декілька останніх зауважень. 

На нашу думку, обмеженість бюджетних коштів, які
Україна може сьогодні виділити на підтримку сільсько�
господарських виробників, не є підставою для того,
аби відмовлятися від розробки таких програм. Адже
головна проблема полягає не у відсутності коштів, а у
відсутності механізмів для їх ефективного використан�
ня всіма формами сільськогосподарських підпри�
ємств. І в першу чергу � це зміна ситуації, яка панує на
сьогоднішній день (мається на увазі, що 10% підпри�
ємств отримують 90% державної допомоги).  Розумін�
ня основних принципів, на яких побудовано системи
державної підтримки сільськогосподарських виробни�
ків в інших країнах, дозволить здійснити великий обсяг
підготовчих заходів, які мають передувати запровад�
женню таких програм. Зокрема, йдеться про вдоско�
налення розподілу повноважень та процедур прийнят�
тя рішень на державному рівні, контролю за виконан�
ням рішень та використанням коштів, вдосконалення
методів ведення фінансової звітності підприємств, під�
тримки реєстру заставного майна тощо. Крім того,
слід пам'ятати, що система державної підтримки фер�
мерів в Канаді формувалася поступово протягом три�
валого періоду часу. Деякі з послуг, що їх зараз надає
Фінансова корпорація з надання фінансових послуг
сільському господарству провінції Альберта, існують
ще з 20�х років минулого століття, в той час як інші
з'явилися в портфелі послуг цієї організації лише в 90�
роках. Так само й Україна, при наявності політичної во�
лі, може мати змогу послідовно розбудовувати систе�
му державної підтримки сільськогосподарських ви�
робників, виходячи зі своїх можливостей та потреб. Го�
ловне, щоб цей процес відповідав інтересам україн�
ського суспільства в цілому, спирався на знання та
міжнародний досвід, був підкріплений законодавством
та послідовний.

За інформацією наданою канадськими
партнерами АФЗУ підготував М.Данкевич

Державна підтримка сільськогосподарських 
виробників: досвід Канади

Продовження. Початок статті читайте
у попередньому номері газети.
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В последнее время вокруг "НИБУ&
ЛОНа", публичной и открытой компа&
нии, возникло множество тревожных
слухов и домыслов. Мы попросили гене&
рального директора ООО СП "НИБУЛОН"
подтвердить, опровергнуть или проком&
ментировать существующие предполо&
жения и утверждения, и Алексей Вада&
турский ответил на наши вопросы.

� Правда ли, что у собственника "НИ�
БУЛОНа" пытаются отобрать бизнес и
часть уже отобрали? Кто злоумышлен�
ник, с какой стороны угроза?

"НИБУЛОН" � известная компания, ус�
пешно работающая на внутреннем и внеш�
нем рынках, с безупречной репутацией в
мире и в международных финансовых инс�
титутах � в Мировом Банке, Европейском
Банке Развития и Реконструкции, других
первоклассных крупнейших западных бан�
ках, пользуется финансовой поддержкой
Королевств Дании, Голландии, Швеции.
Компания активно развивается, инвестиру�
ет в сельскохозяйственное производство и
развитие инфраструктуры по хранению и
транспортировке сельскохозяйственной
продукции, поэтому к ней постоянно прико�
ваны пристальные взгляды, и это естес�
твенно. Кроме того, мы успешно работаем
даже в условиях финансового кризиса, чем
обращаем на себя еще больше внимания.
Поэтому и раньше, и в последнее время нам
поступает очень много разных предложе�
ний. Были цивилизованные предложения от
крупных международных финансовых ком�
паний и транснациональных корпораций в
части инвестиций в уставной капитал нашей
компании, а также по выпуску евробондов.

Нецивилизованными мы считаем попыт�
ки рейдерских захватов и недружественных
поглощений, но с подобными намерениями
мы сталкивались и раньше, с первых дней
становления, с 1991 года. В разные времена
это называлось по�разному � недружествен�
ным слиянием или поглощением, предложе�
нием "поделиться", намерениями заставить
уступить часть бизнеса или поступиться сво�
ими интересами, создав для этого небла�
гоприятные или невыносимые условия. Но с
2004 года мы четко начали понимать, что это
попытки рейдерского захвата предприятия.

Жители Николаева наверняка помнят
эти периоды в истории "НИБУЛОНа", когда
нам не давали работать, разбирали подъез�
дные пути, пытались "задавить" через су�
дебные инстанции, не пускали к нашему
причалу суда, всеми путями пытаясь скло�
нить нашу компанию по�другому вести биз�
нес. Попытки контролировать зерновой ры�
нок Украины и деятельность нашей компа�
нии через смену структуры собственности
были и при той, и при этой власти. Но я всег�
да говорил, что в стране достаточно рыча�
гов, механизмов и контролирующих органов
для того, чтобы цивилизованными, рыноч�
ными методами контролировать зерновой
бизнес и зерновой рынок, создавать систе�
му продовольственной безопасности Укра�
ины. Для этого не надо входить в наш биз�
нес и отбирать собственность.

Да, наша компания � лидер украинского
аграрного рынка, от нас тоже зависит цено�
образование на этом рынке. Но мы еще и ли�
цо украинского АПК, за нами пристально
следят и на внутреннем рынке, и междуна�
родное сообщество. Мы и пример, и лак&
мусовая бумажка, по которой инвесторы
определяют, стоит ли инвестировать в
страну, а многие сельхозпроизводители
смотрят, как себя вести в той или иной
ситуации, и убеждаются в том, что при
всех существующих трудностях, несмот&
ря на постоянное давление, и в этих ус&
ловиях можно работать честно.

Мы были первопроходцами в направле�
нии строительства зерновых терминалов,
мы показали, что и как можно делать, и за
нами пошли остальные. 

Я не комментировал разного рода пред�
ложения "поучаствовать" в нашем бизнесе,
пока ко мне массово не стали обращаться
торговые партнеры, представители между�
народных финансовых институтов и специа�

лизированных международных изданий, до
которых тоже дошли подобные слухи. Поэ�
тому отвечаю: компания "НИБУЛОН" � это
семейный бизнес, изменения в структуре
собственности компании не происходили,
не происходят, и в ближайшее время мы не
намерены менять структуру управления и
собственников компании. У нас цивилизо�
ванные отношения с международными фи�
нансовыми институтами, у которых есть
практика: прежде чем доверять крупные
финансовые ресурсы заемщику, предус�
мотреть все возможные варианты развития
событий и обезопасить себя от неприятных
неожиданностей. Поэтому никаких измене�
ний в структуре собственности компаний в
период действия кредитных договоров де�
лать нельзя. Тем, кто проявлял к нашей ком�
пании особый интерес, были показаны со�
ответствующие документы.

Когда наши зарубежные партнеры зада�
ют мне подобные вопросы, я от них ничего
не скрываю, говорю все, как есть, в том чис�
ле и о тех предложениях, которые поступали
в наш адрес. Могу сказать, что руководите�
ли крупнейших иностранных банков очень
хорошо информированы, в том числе о том,
что происходит с нашей компанией, и о том,
что происходит на зерновом рынке и в АПК
Украины в целом. По отношению к "НИБУ�
ЛОНу" они демонстрируют полное доверие,
а мы очень дорожим этим доверием и ста�
раемся никоим образом его не нарушить.

� Чем грозит "НИБУЛОНу" решение
государства стать полноправным игро�
ком на рынке зерна? Каким образом го�
сударство воплощает свое решение?

А государство всегда было полноправ�
ным игроком. Точнее, всегда пыталось быть
полновесным игроком. Мы только "за", еще и
подбадриваем: побыстрее, поактивнее, по�
интереснее, но, подчеркивая, рыночными,
цивилизованными методами, как полноцен�
ный участник зернового рынка! Что мы ви�
дим, когда государство начинает активни�
чать в какой�нибудь из сфер, в частности,
продовольственной? То дефицит гречки, то
дефицит масла, сахара, муки...

Когда высокопоставленные чиновники
заявляют, что государство сегодня будет
"вмешиваться" в зерновой рынок, чтобы на
него "влиять", я точно знаю, что ни к чему хо�
рошему это не приведет. Будет очередной
всплеск обвинений в адрес всех участников
рынка, навешивание "всех собак" и очеред�
ных ярлыков. По словам чиновников, трейде�
ры всегда во всем виноваты � в том, что хлеб
дорожает или зерно дешевеет. Хватит. Хва�
тит участников рынка обвинять в сговоре.
Это неправда, это очередная попытка госу�
дарства снять с себя ответственность за неу�
мелые, нелепые действия.

Летом, во время роста цен на зерно на
мировом рынке, повлекшем рост цен  и на
внутреннем рынке, Аграрный фонд должен
был провести интервенцию и в торговую
сеть, и на мукомольные предприятия, чтобы
обеспечить выпуск социальных сортов хлеба
и не допустить рост цен на хлеб в целом. Но
он этого не сделал. "НИБУЛОН" по прось&
бе Губернатора Николаевской области
Николая Петровича Круглова в августе,
сентябре и октябре реализовал зерно по
приемлемой для хлебозаводов цене,
чтобы снять в регионе возможную напря&
женность и стабилизировать цены на
хлеб. И в марте, когда снова возникла угро�
за подорожания хлеба, мы выделили тысячу
тонн пшеницы, чтобы в Николаеве с прилав�
ков не исчезли хлеб и мука. Но этим должно
заниматься правительство, которое через
Аграрный фонд, с помощью интервенций
может регулировать цены на внутреннем
рынке. А Аграрный фонд своей неуклюжей
политикой и бездействием сделал заложни�
ком ситуации региональную власть.

Вместо того чтобы во время уборки уро�
жая обвинять нас, игроков рынка, в том, что
мы мало платим при закупке зерна, государс�
тву надо было самому выйти на рынок закуп�
ки зерна и предложить лучшую цену, платить
больше, тогда и мы подтянулись бы вслед за
ним или не смогли бы конкурировать, по всем
законам цивилизованной конкуренции. Но

такие закупки � серьезный риск. Чем будет
рисковать государство как игрок зернового
рынка? Бюджетными деньгами? Оно, к сожа�
лению, и так слишком часто и неоправданно
ими рискует и при этом не несет ответствен�
ность перед налогоплательщиками.

И Счетная палата, проанализировав ра�
боту Аграрного фонда с зерном урожая 2010
года, пришла к выводу о неэффективности
этой госструктуры. Заявив о том, что на ста�
дии закупки зерна урожая 2010 г. из�за не�
соблюдения требований закона "О государс�
твенной поддержке сельского хозяйства Ук�
раины" Аграрный фонд полностью потерял
функцию по осуществлению финансовых ин�
тервенций, связанных с ценовым регулиро�
ванием, стимулированием производства
сельскохозяйственной продукции и развити�
ем аграрного рынка. То есть фактически не
выполнял функции "ценового регулятора" на
аграрном рынке.    И какие меры были приня�
ты после выводов Счетной палаты?

Если бы наши чиновники отчитыва&
лись, тогда они несли бы ответствен&
ность за свои действия. Надо, чтобы Аг&
рарный фонд публично отчитывался, как
это делают в цивилизованных странах, а
так наши чиновники хотят контролиро&
вать, вмешиваться, влиять на зерновой
рынок, а отчетов нет. Кто ответит за про&
дажу пшеницы по цене значительно ниже
рыночной в начале маркетингового го&
да? Как эффективно работал государс&
твенный оператор "Хлеб Инвестбуд" за
первый квартал текущего года?

Государство сегодня на рынке зерна не
использует рыночные методы. Со всей от�
ветственностью могу заявить: государство
сегодня демонстрирует неповоротливость,
Аграрным фондом руководят люди, которые
понятия не имеют о рыночных механизмах
регулирования рынка зерна, из�за этого аг�
рарный сектор Украины лишен возможности
реализовать зерно по справедливым рыноч�
ным ценам, которые диктует мировой ры�
нок. Государственные структуры, не умею�
щие пользоваться механизмом интервен�
ций, пошли по самому простому для себя пу�
ти: запретили экспорт, чтобы таким образом
удержать цены на внутреннем рынке. А что
получилось? Фермеры и другие производи�
тели зерна теперь не могут сами распоря�
диться выращенной продукцией и реализо�
вать ее по справедливой цене, соответству�
ющей мировому рынку.

Сегодня мы видим: введены квоты на
экспорт зерна, эти квоты распределяются в
ручном режиме несправедливо и непроз�
рачно. Приоритет отдается приближенным
к власти малоизвестным компаниям, у кото�
рых нет опыта работы и авторитета на меж�
дународном рынке зерна. Таким образом,
наносится удар не только по зернотрейде�
рам, но и по имиджу Украины на внешнем
рынке продовольствия.

Я в этой отрасли работаю с 1971 года,
мне приходилось заниматься и снятием ажи�
отажного спроса на муку, управлять ресурса�
ми, обеспечивать регионы качественным
хлебом, поэтому как специалист в этой сфе�
ре могу напомнить, что раньше существова�
ла система изучения и удовлетворения пот�
ребностей регионов в зерне и муке, а также
распределения и перераспределения этих
ресурсов в зависимости от спроса. Сегодня
этого нет, но управлять вручную хотят по�
прежнему, даже не зная, кому, чего и сколько
нужно. Поэтому ничего не получается. И не
получится. Эта политика обречена, ручное
регулирование и запреты приводят к дефи�
циту и росту цен на ту или иную продукцию.

Для того чтобы обеспечить стабильные
цены на социальные сорта хлеба в Украине,
нужно около 700 тыс. тонн продовольствен�
ной пшеницы в год. А в стране выращивает�
ся более 20 млн. тонн пшеницы. Кто мешает
государству в период сбора урожая обра�
титься к производителям зерна с предложе�
нием реализовать определенную долю зер�
на по фиксированной цене, например, в 1
350 грн. за тонну, но с гарантией того, что ос�
тальным зерном они смогут распорядиться
по своему усмотрению? Думаю, все участни�
ки рынка согласились бы на такие условия.

Потому что потребность страны для обеспе�
чения социально гарантированной цены на
хлеб � 5% от всего объема, выращенного в
Украине зерна. Вот цена этого вопроса.

Некоторые законопроекты, подготов�
ленные в Министерстве аграрной политики
и продовольствия, направлены на то, чтобы,
по сути, монополизировать, в пользу узкого
круга компаний, внешний и внутренний зер�
новые рынки Украины, путем определения
государственного оператора рынка, которо�
му хотят предоставить монопольное право
осуществлять внешние торговые операции
из Украины и внутри Украины. На самом де�
ле ничего общего с защитой государствен�
ных интересов это не имеет, это банальная
коррупция, лоббирование интересов приб�
лиженных компаний. Государственные чи�
новники, прикрываясь интересами госу�
дарства, принимают решения в пользу приб�
лиженных компаний. И выигрывает от этого
не государство, а сами чиновники и те струк�
туры, чьи интересы они лоббируют.

Такие действия вызвали недовольство
всех участников зернового рынка, междуна�
родных финансовых институтов и широкой
общественности. Потому что администра�
тивными, антирыночными методами можно
только разрушить то, что так кропотливо соз�
давалось в течение последних 20 лет.

Все это прикрывается разговорами о
продовольственной безопасности страны.
Украине не грозит продовольственный кри�
зис. В Украине есть одна угроза продовольс�
твенной безопасности � угроза неумелого
руководства ресурсами, которое неизбежно
и постоянно будет провоцировать возникно�
вения дефицита на те или иные продукты.
Все разговоры о продовольственной безо�
пасности � это только прикрытие для вмеша�
тельства в рынок зерна, который сегодня яв�
ляется очень конкурентным рынком. И он
единственный, где государство пытается ре�
гулировать ценообразование администра�
тивными методами. Цены на металл не регу�
лируются, на строительные материалы тоже,
цены на удобрения, на ГСМ поднимаются, и
только аграриям пытаются навязать фикси�
рованные цены на их продукцию.

У меня встречное предложение: давайте
создадим национальных трейдеров по экс�
порту металла, цемента, угля, газа, курятины
� по всем направлениям украинского экспор�
та. Да, с такими понятиями мы можем дале�
ко зайти… Но почему же сегодня националь�
ные трейдеры в этих отраслях не создаются?
Может у государства реализовать курятину
получится лучше, чем у "Мироновского хле�
бопродукта"? Отчего такое повышенное вни�
мание именно к сельскому хозяйству?

О продовольственной безопасности
стали говорить тогда, когда выросли цены
на мировом рынке. Но еще год назад они
были очень низкими, и о продовольствен�
ной безопасности не вспоминали. А вот ког�
да цены выросли, начались разговоры о
том, что экспортеры зарабатывают сумас�
шедшие деньги, они враги, поэтому надо
отдать весь экспорт одной, своей компании.
Мне грустно и смешно это слышать, наш
бизнес не такой простой и не такой при�
быльный, как кому�то кажется. Нам, компа�
ниям�экспортерам, приходится держать
удар, рисковать и предвидеть.

Контракты на поставки заключаются за
3�4 месяца до сбора урожая, тогда, когда
очень сложно просчитать или предугадать
все факторы, которые повлияют на урожай.
И если мы заключаем контракт по ценам, су�
ществующим на мировом рынке в момент
заключения контракта, а потом цена по раз�
ным причинам взвинчивается, мы можем
понести колоссальные убытки, потому что
обязаны выполнить все условия контракта.
А бывает, заключен хороший контракт с пос�
тавкой в ту или другую страну, с хорошей
ценой, но поставку осуществить невозмож�
но, так как получатель, видя, что на мировом
рынке в момент исполнения контракта мож�
но купить зерно по более низкой цене, будет
делать все, чтобы контракт не выполнялся.
То есть, на внутреннем рынке закуплено

Алексей Вадатурский: 

"Нибулон" & это семейный бизнес, изменений в структуре
компании нет, не было, и в ближайшее время не будет"
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зерно по высокой цене, а реализовать его на
мировом рынке по выгодной цене нельзя.
Мы ежедневно сталкиваемся с множеством
таких ситуаций, это сложный бизнес. На це�
ну зерна влияют природные катаклизмы в
любой стране. Кто в марте прошлого года
мог предвидеть, что в России будет засуха,
и Россия в июле прекратит экспорт? Цены в
июле взлетели, а наш Аграрный фонд про�
должал реализовывать зерно приближен�
ным компаниям по ценам значительно ниже
рыночных. Кто мог спрогнозировать недав�
ние события в Японии и предсказать, что из�
за этого цена на мировом рынке упадет на
30�40 долларов за тонну? А тайфуны, затоп�
ление полей, прочие природные катаклизмы
в различных странах мира?

Посмотрите, как ведут себя цены на
протяжении 3�х лет! (график)

Сегодняшние цены мирового рынка поз�
воляют "Хлеб Инвестбуду" платить сельхоз�
товаропроизводителю  не по 1900�2050 грн.
за тонну, а значительно больше.

А обобщенные заявления директора
"Хлеб Инвестбуд" Р. Бровди о том, что на ми�
ровом рынке цена на пшеницу достигает
$475�480 за тонну (Украинский бизнес ре�
сурс UBR от 22.03.11 � прим. авт.), сбивают
сельхозтоваропроизводителей с толку.
Ведь, господин Бровди не указывает ни
класс и качество пшеницы, ни базис постав�
ки, вследствие чего возникает много вопро�
сов.  Нельзя безответственно разбрасывать�
ся такими цифрами в прессе. Ведь каждый,
при желании, может сделать простые под�
счеты. Взяв за основу цену, озвученную
Бровди, $475 за тонну пшеницы 1�2�го клас�
сов (согласно украинским стандартам), из
нее следует вычесть $30 за услуги по достав�
ке груза в порт назначения и $10 за услуги
порта и других организаций по погрузке суд�
на. Таким образом, мы получаем справедли�
вую цену за 1 тонну такой пшеницы на усло�
виях СРТ по состоянию 22.03.2011 � $435,
т.е. 3458,25 грн. (по курсу НБУ на
22.03.2011). Получается, что 1558,25 грн �
"Хлеб Инвестбуд" забирает себе.

В этой же статье Р. Бровди позволяет
себе вместо Министерства экономического
развития и торговли, Министерства аграр�
ной политики и продовольствия, Кабинета
Министров Украины сделать уверенный
прогноз и оценить последствия, если не бу�
дет сделано так, как он хочет. Значит, он
пользуется инсайдерской информацией и
уже управляет рынком зерна.

Напрашиваются выводы: или они не уме�
ют торговать и заключают убыточные для
страны контракты, или выручка остается в
оффшорах, или же это политика компании �
на обмане строить отношения в обществе.
Такая цена называется для того, чтобы очер�
нить экспортеров, то есть "Хлеб Инвестбуд"
считает, что ему позволительно платить сель�
хозтоваропроизводителям по ценам ниже
рыночных, и вводить в заблуждение аграрный
сектор Украины. А теперь представьте: тра�
диционным компаниям�экспортерам квоты
не выделили, но у них есть зерно в наличии.
При виде такой ситуации в Украине эти ком�
пании уходят с рынка. "Хлеб Инвестбуду" вы�
делили квоты, но у них нет зерна, необходи�
мого для наполнения этих квот. Они выходят

на рынок и вынуждены ежедневно повышать
цены на закупаемое зерно, но при этом вы�
полнить контракты все равно не в состоянии.

И как следствие: "Хлеб Инвестбуд" стал
виновником роста цен на хлебобулочные
изделия на внутреннем рынке. Таким обра�
зом, в условиях бездействия Аграрного
фонда они дестабилизируют цены на хлебо�
булочные изделия на внутреннем рынке.

Я, как руководитель компании, не выс�
тупаю против "Хлеб Инвестбуда", как и лю�
бых других субъектов украинского зерново�
го рынка. Я считаю, что правила игры
должны быть одинаковыми для всех су&
бъектов хозяйственной деятельности. И
уверен, что свой авторитет любая компания
должна завоевывать в честной борьбе, не
начиная свою деятельность со скандалов. И
не надо черное называть белым, вводя в

заблуждение аграрный сектор Украины.
� А как формируется цена на зерно?
Давайте посмотрим.  Например, во время

уборки урожая, мы купили зерно по 1800 грн.
за тонну. Потом его нужно хранить на элевато�
рах 9 месяцев, работать с зерном, чтобы его
качество не ухудшилось, оплатить услуги эле�
ватору, оплатить обслуживание кредитных ре�
сурсов и понести много разных других расхо�
дов, в том числе и штрафы за непоставку то�
вара. Считайте сами, соотносите затраты, се�
бестоимость и думайте, справедливо ли об�
винять компании, которые во время сбора
урожая купили зерно, когда в то же время го�
сударство ничего не покупало. А наоборот Аг�
рарный фонд реализовывал зерно прибли�
женным компаниям по ценам значительно ни�
же рыночных и тех цен, по которым мы покупа�
ли у сельхозтоваропроизводителей. А кто
посчитает риски от того, что мы не знаем, по
какой цене и когда мы его реализуем?

Чьими деньгами будет расплачиваться
государство за неизбежные ошибки, за неу�
дачные договора? Чьим имуществом будет
рисковать государственная компания на
международном рынке? Государственным. Я
могу сказать: если мы, в нашей компании, до�
биваемся по итогам года прибыль в 7�10 дол�
ларов на тонне, мы считаем это большим ус�
пехом. Потому что нередко по одной�двум
культурам по итогам года есть убыток, когда
так и не удается выровнять цену.

Кроме того, думаю, что государственные
чиновники понятия не имеют о том, что в ми�
ре зерно покупают только на условиях тен�
дера. И там, в странах�получателях, тендеры
настоящие, как настоящая и борьба с кор�
рупцией. Мы участвуем в государственных
тендерах стран, импортирующих зерно, и
мы знаем, как сложно угадать, предвидеть,
просчитать цену до цента, чтобы выиграть
тендер. Что такое сегодня торговля зерном?
Мы должны заплатить больше, чтобы нам
привезли зерно, сохранить его и реализо&
вать так, чтобы еще и заработать, то есть
выиграть тендер, предложив настолько
выгодные условия, чтобы у тебя это зерно
взяли. Например, в 2008 году Министерс&
тво промышленности и торговли Иорда&
нии проводило тендер на поставку ячменя
в количестве 100000 мт. И чтобы одер&
жать победу, счет шел на центы, а разни&
ца в цене победителя и компании заняв&
шей второе место составила $0,10 (!). 

Тендер & это пример прозрачности в
любой стране: мы видим, кто выиграл, а
кто проиграл. А как у нас в Украине? Не&
известно где и как раздали квоты.

Россия, когда там произошла засуха,
объявила о форс�мажорных обстоятельс�
твах, объявила своеобразный дефолт. Та�
ким образом, компании, работающие на
рынке России, не выполнили контракты на
поставку, но остались защищенными своим
государством. Украина же решила сохра�
нить хорошую мину при плохой игре � заяв�
ляла на весь мир, что наш рынок свободен,
но стала ограничивать экспорт с помощью
таможни, арестов судов, уголовными дела�
ми. В итоге наши компании�экспортеры
несли двойные убытки и по контрактам, и за
простой судов.

� Грозит ли зерновому рынку Украины
"новейшая национализация"?

В принципе, попытку убрать с зернового
рынка всех активных игроков и назначить од�
ного оператора, можно расценивать и так.
Даже если бы я не занимался этим бизнесом,
меня подобные намерения, в том числе � уб�
рать с нашего рынка 15 транснациональных
компаний, представителей крупнейших меж�
дународных Торговых Домов с вековыми ис�
ториями, и заменить всех одним монополис�
том, сильно бы насторожили. Мы, таким об�
разом, лишаем наших сельхозпроизводите�
лей права выбора, причем, сразу всех � и
мелких, и средних, и крупных. Все должны бу�
дут идти к одному покупателю. А один покупа�
тель � это всегда хуже, чем, скажем, десять.

Во�вторых, абсолютно несостоятель&
ным является аргумент о сговоре тран&
снациональных компаний, который при&
водится в пользу "демонополизации (!)
рынка зерна". По их мнению, если выки&
нуть 10 компаний с рынка и заменить их
одной компанией & это и будет демоно&
полизация рынка зерна. Абсурд! Автори�
тетно заявляю: нет, не было, и быть не может
сговора между транснациональными компа�
ниями. Они находятся по отношению друг к
другу в очень жесткой глобальной конкурен�
ции, в первую очередь, на мировом рынке,
что, безусловно, отобразится и на внутрен�
нем рынке Украины. Они и сделки друг с дру�
гом заключают только через брокеров, что�
бы не общаться. Потому что на мировом
рынке с такой длительной историей сосу�
ществования при многомиллиардных торго�
вых операциях есть моменты, когда та или
иная компания в силу разных причин не вы�
полнила свои обязательства. Они постоянно
находятся в состоянии судебных разбира�
тельств друг с другом, и никакого сговора
между ними быть не может.

Но если их вытеснят с зернового рынка
Украины, они не сильно пострадают, учиты�
вая их мощь, разветвленность филиалов по
всему миру, масштаб и налаженность биз�
неса. Куда обиднее отечественным игрокам
слышать в свой адрес многочисленные об�
винения и видеть перспективу быть вытес�
ненными с рынка.

В отличие от транснациональных компа�
ний, за отечественными компаниями нет
мощной государственной поддержки, наши
интересы на международных рынках Украи�
на не лоббирует, нашу продукцию не прод�
вигает. Это там используются все методы
воздействия � дипломатические, политичес�
кие, экономические. А мы протаптываем
торговые пути за пределами Украины сами,
годами добиваемся доверия, в жесткой кон�
курентной борьбе отвоевывая международ�
ный рынок по крупицам.

Кроме того, в случае вытеснения тран�
снационалы уйдут из Украины, но взыщут с
неё все убытки. Нам сложнее в этой ситуа�
ции: у нас тут активы, предприятия, трудо�
вые коллективы... У нас тут все, мы же все

эти годы работали в своей стране и для сво�
ей страны, и вкладывали заработанное не
где�то там, а инвестировали в новые мощ�
ности и производства здесь, на Родине. При
этом продвигали украинский продукт на
международные рынки без всякой поддер�
жки государства.

В итоге, в отличие от своих международ�
ных коллег, мы получаем не признание наших
заслуг в укреплении имиджа и позиций Укра�
ины на международном поприще, а обвине�
ния в дестабилизации цен и прямые или кос�
венные угрозы сворачивания бизнеса.

Такое отношение к транснациональным
компаниям � все равно, что вытеснить из ук�
раинского рынка таких автогигантов, как
"БМВ", "Вольво", "Мерседес", а вместо их на
внутреннем и внешнем рынках продвигать
свое авто, которое еще толком и не спроек�
тировано. А может, мы запретим чиновни�
кам ездить на "Майбахах"? В любой цивили�
зованной стране транснациональные компа�
нии � это государственная гордость и каж�
дый житель страны об этом знает. А в Украи�
не все наоборот.

Сегодня государство заявляет о том, что
будет лоббировать интересы отечественных
поставщиков продукции за рубеж. Давайте
начнем с того, чтобы просто не мешать.

Нам теперь говорят, что вытеснение
компаний�экспортеров с рынка даст воз�
можность товаропроизводителям самим
экспортировать зерно. А кто сегодня им это
запрещает делать? Я хорошо помню период
начала 90�х годов, когда в Украине было бо�
лее 20 тысяч субъектов экспорта зерновых и
масличных культур! Через какое�то время их
количество уменьшилось до двух тысяч, а
потом сократилось до двухсот. Но тогда,
также как и сейчас, никто никого не вытес�
нял, никто никому не запрещал экспортиро�
вать зерно. Всем распорядился рынок, сра�
ботал механизм "естественного отбора", и
на рынке остались сильнейшие. Я хотел бы
задать вопрос, были ли в последние годы во
времена свободного экспорта случаи, когда
сельхозтоваропроизводитель хотел стать
экспортером зерна, но ему запрещали экс�
портировать зерно? Значит, тогда всех это
устраивало. А сегодня именно чиновников, а
не сельхозтоваропроизводителей, уже это
не устраивает. Это называется "попытка пе�
редела рынка". До 1996 года в Украине не
было ни одной транснациональной компа�
нии, им зерно продавали наши субъекты хо�
зяйствования на условиях погрузки на суд�
но. Транснациональные компании открыли
тут свои офисы только тогда, когда правила
игры на сельхозрынке Украины стали более�
менее понятными и предсказуемыми.

Что изменится, если транснациональные
компании уберут с внутреннего рынка, кому
производители будут продавать зерно? Тем
же транснациональным компаниям, но не
как сейчас, а как раньше � будут продавать
зерно, погруженное в судно и по ценам зна�
чительно ниже, так как резко возрастут рис�
ки работы на рынке Украины. Я, как руково�
дитель компании, отдаю себе отчет в том,
что говорю, так как знаю не понаслышке, как
не выполняются контракты и договора на Ук�
раине. То есть, товаропроизводители вы�
нуждены будут сами формировать судовую
партию зерна. Те, кто принимают решения,
которые могут привести к такой ситуации,
представляют себе, что это значит � сфор�
мировать партию однородного по качеству
зерна (и в соответствии с контрактными
обязательствами) для полной загрузки круп�
нотоннажного сухогруза? Уверен: не пред�
ставляют, т.к. сегодня подавляющее боль�
шинство товаропроизводителей не знают
качества выращенного зерна вообще.

График колебания цен на кукурузу на Чикагской бирже в 2009&2011 гг.
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� Как, какими методами "НИБУЛОН"
сопротивляется политике выдавливания
зернотрейдеров с украинского рынка
зерна, если сопротивляется вообще?
Каковы перспективы для вашей компа�
нии и АПК в целом в случае сохранения
политики государства на монополиза�
цию рынка зерна?

Я бы сказал, что "НИБУЛОН" отстаивает
свои позиции, и как и многие другие украин�
ские компании, вынужден бороться всегда и
везде � за свои права, за прозрачные, понят�
ные и стабильные условия ведения бизнеса.

Наша позиция не противоречит госу�
дарственной политике, ведь Президент Ук�
раины в своей Программе Экономических
Реформ на 2010�2014 гг., утверждает, что аг�
рарный потенциал Украины используется
крайне неэффективно, а агропромышлен�
ный комплекс нашего государства за уров�
нем развития значительно отстает от пере�
довых стран мира и ЕС. Основной причиной
такой ситуации в документе называется низ�
кая инвестиционная привлекательность аг�
рарного сектора, в частности из�за непред�
сказуемости административной регуляции
цен и ограничений экспорта.

Я знаю мнения очень многих сельхоз�
производителей и участников рынка, кото�
рые нас поддерживают. Но, мне не понятна
позиция руководителей некоторых объеди�
нений сельхозпроизводителей, таких, как
Николая Миркевича (Ассоциация фермеров
и приватных землевладельцев Украины) и
Геннадия Новикова (Аграрный союз Украи�
ны). Такое впечатление, что есть карманные
руководители ассоциаций, которые должны
за собой повести аграрный сектор Украины.

У нас нет права пассивно ждать, когда
все само собой устроится, потому что в
таком случае "само собой" ничего и ни&
когда не устроится. В "НИБУЛОНе" рабо&
тает около 5 тысяч человек, с нами связа&
ли судьбу 25 тысяч собственников земли.
Кому станет лучше, если они потеряют
работу, а собственники земли не получат
арендную плату? Стране, их семьям?

Поэтому мы используем все легальные,
официальные методы, чтобы довести к све�
дению, защитить свою позицию, доказать и
отстоять свою правоту, свое право работать
эффективно и честно. Это больше, чем за�
щита корпоративных прав, это защита инте�
ресов всего аграрного сектора Украины. Мы
никогда не уклонялись, не искали обходных
путей, в том числе и тогда, когда нам меша�
ли работать. Когда убеждения не помогали,
обращались в суд.  А чиновник любого уров�
ня � это не Президент и не Премьер�Ми�
нистр, особенно у нас в Украине. Если допу�
щены ошибки, и мы видим, что эти ошибки
имеют негосударственный подход, то поче�
му мы не должны бороться?

У нас были сложности при предыдущей
власти, в частности, с судном "Превентер",
которое не по нашей вине простоял 150 дней.
Тогда нынешние руководители министерств
и ведомств осуждали те препятствия и то
давление, которое оказывалось на "НИБУ�
ЛОН". Тогда мы смогли дойти до Президента.
Сейчас мы пытаемся довести до представи�
телей всех ветвей власти свое мнение о тех
угрозах, которые несет зерновому рынку Ук�
раины сложившаяся ситуация. Как руководи�
тель компании я участвую в комитетских слу�
шаниях Верховной Рады Украины при обсуж�
дении законопроектов, которые направлены
на монополизацию рынка зерна. С сожалени�
ем могу констатировать, что у меня остается
все меньше и меньше времени на то, чтобы
заниматься работой самой компании, ее раз�
витием. Спасибо молодежи нашей компании,
которая дерзает и помогает нам выжить в
этих непредсказуемых условиях. Я только
представляю, каких бы мы вместе достигли
рубежей, если б нам не мешали.

Не нужно забывать о том, что "НИБУЛОН" �
не только компания, торгующая зерном, мы
сами выращиваем зерновые и масличные
культуры. В общем объеме это более 300 тыс.
тонн. У нас широкая сеть самых современных
элеваторов в Украине, вокруг которых сосре�
доточены сельхозтоваропроизводители. Мы
ведем большое строительство элеваторов в
Украине, создаем флот, нашими партнерами
являются более десяти тысяч строителей. В
конце концов, мы примем любые правила иг�
ры, которые предложит государство, отнесем�
ся к ним с пониманием. Для нас важно, чтобы
это были справедливые, прозрачные, откры�
тые, некоррумпированные единые для всех

правила. Чтобы не было ручного управления
экономикой. Если нас не поймут, мы будем до�
биваться и  сейчас дойдем до Президента.

� Каковы перспективы судебной тяж�
бы "НИБУЛОНа" в деле оспаривания не�
допущения предприятия к распределе�
нию квот на экспорт зерна?

"НИБУЛОН" подал иск против Государс�
твенной инспекции по контролю качества
сельскохозяйственной продукции и монито�
ринга ее рынка, Министерства аграрной по�
литики и продовольствия и Министерства
экономики, оспаривая недопущение пред�
приятия к распределению квот на экспорт
пшеницы и кукурузы.   Первое заседание по
этому иску состоялось 16 марта в Николаев�
ском окружном административном суде, вто�
рое � 23 марта, но рассмотрение еще не за�
кончилось. Комиссия Министерства экономи�
ки своим решением 11 января распределила
квоты на экспорт 500 тыс. тонн пшеницы и 1
млн. 482 тыс. тонн кукурузы.   При этом компа�
ния "НИБУЛОН" не была допущена к тому рас�
пределению, поскольку она вместе с рядом
других компаний не получила, по вине Минис�
терства аграрной политики, заключения о на�
личии зерна, необходимые для подачи заявки.
При этом почти половину квот на экспорт
пшеницы и треть квот на экспорт кукурузы по
тем решениям комиссии Минэкономики от 11
января получила компания "Хлеб Инвестбуд",
которую критикуют за привилегированное по�
ложение на отечественном рынке зерна. На
лицо факт, когда компания не имела в нали�
чии всего объема зерна, но получила квоты.
Срок действия этих квот истекает уже 1 апре�
ля, а не все контракты выполнены. А компа�
нии, которые, имея зерно в наличии, квот не
получили, терпят убытки. Такое возможно
только в Украине. Мы против таких непрозрач�
ных действий органов власти и считаем, что
наши права, как и права ряда других компа�
ний, нарушены. И на двух состоявшихся су�
дебных заседаниях они не предоставили в суд
документов, утверждающих правоту их дейс�
твий. После объявленного перерыва судеб�
ное рассмотрение нашего иска продолжится.

� Как реагирует мировое экономи�
ческое сообщество на последние собы�
тия на зерновом рынке Украины?

Настороженно. Но внятно и адекватно,
давая понятные оценки и рекомендации  Ук�
раине. По инициативе Европейского банка
реконструкции и развития в Лондоне прохо�
дил экономический форум, в котором учас�
твовали компании�заемщики этого банка со
всего мира, в том числе и я, как руководи�
тель "НИБУЛОНа". На этом форуме обсуж�
далась ситуация в мире в целом и в каждой
стране, в которую банк вкладывает инвести�
ции через партнерские компании. А в Киеве
прошел "круглый стол", организованный
ЕБРР с участием Мирового Банка, МВФ,
международных финансовых институтов,
транснациональных компаний, сельхозтова�
ропроизводителей и представителей ми�
нистерства АПК. Там было единодушно за�
явлено о непрозрачности распределения
квот, которые способствуют развитию кор�
рупции в стране. Европейский банк ре&
конструкции и развития, Мировой Банк,
Международный Валютный Фонд пись&
менно обратились к Премьер&министру
Украины и высказали свои опасения и
тревогу о ситуации на зерновом рынке.
Не единожды сложившуюся в Украине ситу�
ацию комментировали руководители круп�
нейших мировых банков, финансовых инсти�
тутов, ассоциаций. Многие из этих обраще�
ний публиковались в украинской прессе.

Но создается впечатление, что наше го�
сударство переоценивает свой вес на меж�
дународном рынке зерна. Украина хочет
влиять на этот рынок, и никто не спорит с
тем, что в перспективе, если страна пра�
вильно распорядится своими возможностя�
ми, наш вес на мировом зерновом рынке
может стать ощутимее. Но пока до этого
еще очень далеко. Например, если США
производит около 300 млн. тонн кукурузы и
экспортируют 50 млн. тонн зерна в год, то
есть по миллиону тонн в неделю, а Украина �
5 млн. тонн за год, может ли она при таких
объемах экспорта влиять на мировой зер�
новой рынок? Но вот Украина ограничила
экспорт кукурузы. Кто наказан? Местный
производитель. Пострадает имидж Украи�
ны. Сократиться приток инвестиций.

Еще совсем недавно на внутреннем рын�
ке тонна зерна кукурузы стоила 400 грн. Мы
тогда изучали мировой зерновой рынок и

знали, что украинская кукуруза не может вы�
держать конкуренцию с аргентинской и аме�
риканской по качеству. Но мы попытались
переломить ситуацию: построили сеть эле�
ваторов, закупили сушильные агрегаты, ве�
ли просветительскую работу, убеждали се�
ять кукурузу, в итоге цена выросла до 1600�
2000 грн. Мы открыли рынок Египта � самый
емкий рынок кукурузы. С большим трудом
нам удалось войти на этот рынок, где мы
конкурируем с аргентинской и американ�
ской кукурузой. В итоге в Египте мы заклю�
чили меморандум о поставках кукурузы
и…нам не выделили квоту.

Нас там никто не ждал, мы туда мучи�
тельно пробивались, теперь наше место
легко займут другие. Но как в этой связи
выглядим мы как субъект хозяйственной де�
ятельности, и как выглядит Украина? В кон�
це концов, получатель, с которым был зак�
лючен контракт, не пострадает, он купит бо�
лее дорогое зерно, а разницу компенсирует
за счет штрафных санкций, которые вынуж�
дены будем заплатить мы. Такие правила
международной торговли.

Да и в Украине от того, что не выделили
квоты, компаниям, у которых есть в наличии
кукуруза, легче не будет: элеваторы не будут
подготовлены к урожаям следующего года,
кукуруза теряет качество, произойдет мас�
совое поражение грибковыми заболевания�
ми � именно те качества, которые будут рез�
ко влиять на цену кукурузы при экспорте.

� Повлияет ли нынешняя политика го�
сударства в сфере АПК на программу
"НИБУЛОНа" по созданию инфраструк�
туры производства и экспорта зерна?

Да, от такой политики, которую сейчас
демонстрирует наше государство в сфере
АПК, в первую очередь, страдают компании,
инвестирующие в производство. У нас за 20
лет выработалось правило: когда меняется
власть, какое�то время не нужно активно за�
ниматься инвестициями, нужно осмотреться
и выдержать проверки новых властей. Когда
прошли эти выборы, сформировалась верти�
каль власти, были сделаны программные за�
явления Президента Виктора Федоровича
Януковича о государственной политике в
разных сферах экономики.

Нас очень воодушевило, когда мы услы�
шали, что правительство должно отказаться
от нерыночных методов в АПК, от квотирова�
ния и лицензирования, и мы пересмотрели в
сторону увеличения свою инвестиционную
деятельность.

Мы строим свои объекты во многих об�
ластях, и спасибо властям этих регионов, ко�
торые нас поддерживают. Но когда губерна�
тор Николаевской области Николай Круглов
заинтересовался нашей инвестиционной де�
ятельностью, мы разработали очень инте�
ресный инвестиционный проект � возрожде�
ние Южного Буга как транспортной артерии.

Эта программа предусматривает строи�
тельство предприятий на берегах Южного
Буга и перевозку зерна по воде, что само по
себе предусматривает строительство судов
на местном судостроительном заводе.Таким
образом, автомобили, которые раньше заво�
зили в Николаев миллион тонн зерна, в город
заходить не будут, что будет большим плю�
сом для экологии. Николай Круглов актив&
но поддержал наш проект. Для его вопло&
щения нужно было построить четыре
предприятия, построить специальные су&
да и буксиры на заводе "Океан". Хотя, у
нас были предложения о реализации наших
судостроительных заказов на зарубежных
верфях, мы обеспечили финансирование ре�
ализации практически всей этой программы,
в рамках которой завод "Океан" мог бы рабо�
тать круглосуточно, с полной загрузкой на
полтора года вперед. Полномасштабная ре�
ализация этой инвестиционной программы
дала бы возможность загрузить местные
строительные организации, которые кочева�
ли с нами по Украине и строили наши элева�
торы. Реализация этой инвестпрограммы
стала бы серьезным шагом по модернизации
экономики не только нашего региона. Мы
уже получили оборудование для букси&
ров, для всех элеваторов, наши иностран�
ные партнеры, поставившие это оборудова�
ние, прониклись нашими идеями и полнос�
тью их приняли. Но в связи с тем, что наша
компания в первом квартале текущего го&
да была фактически отстранена с рынка
зерна из&за неполучения квот и лишена
возможности экспортировать зерно, мы
вынуждены извиняться перед строителя&

ми и судостроителями за то, что вынуж&
дены переносить сроки начала реализа&
ции этой программы. Мы сможем возобно�
вить эту деятельность, как только стабилизи�
руется ситуация на рынке зерна в Украине.

И что самое страшное, нам дали понять,
что такие компании, как наша, не нужны Ук�
раине. Со слов отдельных чиновников, наша
деятельность по строительству предприятий
и флота � это не что иное, как нанесение эко�
номического ущерба Украине. Обеспокоены
не только мы, обеспокоены строители, кото�
рые теперь не знают, что им делать � ждать,
когда у нас все наладится, или искать другие
заказы. Но мы всерьез задумываемся над
тем, зачем строить, если новые предприятия
не будут востребованы для хранения зерна, и
их может постигнуть участь разрушенных
ферм в аграрном секторе Украины.

Жаль, что патриотизм нашей компании
по возрождению Днепра и Южного Буга ос�
танется невостребованным, а ведь в прош�
лом году мы по воде перевезли более 700
тыс. тонн зерна, как в позапрошлом году вся
Украина. После таких событий, начина&
ешь думать, что в условиях финансового
кризиса работать легче, чем в условиях
чиновничьего произвола.

� Тогда почему не вы покупаете "Оке�
ан", а компания, о которой ни у нас, ни за
рубежом никто ничего не знает?

В этом плане у нас традиции соблюдают�
ся очень тщательно: своим � ничего. Так и в
этом случае � нам как раз никто ничего не
предлагал. Создается впечатление, что у
нас все делается для того, чтобы стратеги�
ческие заводы никогда не доставались укра�
инским компаниям. Это непатриотично.

� А как складываются теперь ваши от�
ношения с руководством Николаевского
морского торгового порта, Министерс�
тва инфраструктуры?

Неправота Николаевского морского тор�
гового порта, капитана порта, Министерства
транспорта (тогда оно так называлось) дока�
заны в судах, Антимонопольным комитетом
дана оценка их действиям. Но теперь мор�
порт обвиняет "НИБУЛОН" в том, что мы го�
товим рейдерский захват порта! Есть обра�
щения Министерства инфраструктуры, ГП
"Николаевский морской торговый порт" к
Премьер�министру, Президенту и в СНБО о
том, что мы якобы хотим взыскать с порта
120 млн. грн. убытков, причиненных нашей
компании простоем судна "Превентер", и
чтобы по отношению к нам были приняты ме�
ры соответствующего воздействия. По этому
поводу было и собрание коллектива порта.
Потом, после того, как "НИБУЛОН"  опорочи�
ли такими обращениями во все инстанции,
нас пригласили в Министерство инфраструк�
туры "договариваться". Чтобы мы пообеща�
ли, что взыскивать убытки не будем. Вот ска�
жите, как так можно? Люди, которые, по сути,
монополизировали рынок услуг в государс�
твенном порту, обвиняют нас в том, чего у
нас и в мыслях никогда не было. А я скажу,
почему это происходит. Нападая на "НИБУ�
ЛОН", эти люди, осознавая свою вину, хотят
таким образом уйти от ответственности.

Позиция нашей компании � не заниматься
взысканиями причиненного нам ущерба. На�
ша цель � обратить внимание высших органов
власти на то, что за причиненный компании
ущерб виновные должны понести заслужен�
ное наказание. Не государство должно пос�
традать, должны быть наказаны конкретные
должностные лица. А те умеренные штраф�
ные санкции, которые были наложены на
"Никморпорт" и "Дельта�лоцман", � это реше�
ние Антимонопольного комитета, а не наше
требование. В планах у нас не взыскивать с
государства причиненный нам ущерб. Госу�
дарство не должно страдать за бездарных
коррумпированных чиновников, которые вре�
дят не только нашей компании, но и экономи�
ке Украины в целом. Но государство должно
делать выводы о целесообразности нахожде�
ния таких чиновников на должностях.Так что,
увы, противостояние не закончилось.

И снова не мы его инициаторы. "НИБУ�
ЛОН" никогда не покушался на какое�либо
госимущество, в том числе на имущество
морпорта. Это как раз не наш принцип "раз�
вития" � отобрать, оторвать, хапнуть.  Мы
создаем компанию своим трудом.

� Спасибо за интервью, успехов Вам
и "НИБУЛОНу".

Автор:  ОксанаТихончук
Источник:  Mukola.net

Продолжение статьи: "Нибулон" & это семейный бизнес, изменений в структуре компании нет, не было, и в ближайшее время не будет"
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На сегодняшний день накоплен богатый опыт
применения "Сизама" в разных геоклиматических
зонах Украины и почти для всех сельскохозяйствен&
ных культур (озимые пшеница, рапс, ячмень, яро&
вой ячмень, горох, подсолнечник, кукуруза, сорго,
просо и овощи открытого и закрытого грунтов).
Приглашаем наших читателей на виртуальное посе&
щение полей, которые в 2009 г. засевались одной
из ведущих культур Украины & подсолнечником.
Здесь показательно использовался новый элемент
в современной земледельческой технологии на ба&
зе микроминерального комплекса удобрений "Си&
зам" (применялся для обработки семян и на стадии
вегетации), позволяющий эффективно использо&
вать влагу, улучшать структуру почвы, повышать
последействие вносимых удобрений, а также зна&
чительно экономить финансовые средства.

Мир ищет более совершенные технологии, другие
подходы, позволяющие увеличить урожай, улучшить ка�
чество получаемой продукции и при этом снизить затраты
на ее производство. Также важно щадить биоресурсы, то
есть землю, на которой возделываются культуры и соот�
ветственно получать великолепное сочетание величины
урожая и его качества.

Рассмотрим контрольный фрагмент поля, засеянного
подсолнечником, возделанного без применения комплек�
са "Сизам". При посеве семян, предоставленных калибро�
вочным заводом, было дано стартовое удобрение, т.е.
классика традиционного земледелия, от которого, к сожа�
лению, ни влево, ни вправо аграрий не привык отступать.

Первое, на что хочется обратить внимание, � твердость
самой почвы, напоминающей асфальт. Контрольное рас�
тение легко вырывается из земли.

Это значит, что у подсолнечника при визуальном осмот�
ре будет отмечена слаборазвитая корневая система, недос�
таточная для условий южной засушливой степи. Как следс�
твие, корень недостаточно работает, захватывая малый
объем почвы, и вносимые питательные вещества использу�
ются неэффективно, а недостаток влаги более чем реален.

Второе, что определяет классическую систему земле�
делия � отсутствие запаха живой земли. Если отсутствует
такой запах � это значит, что почва биологически инертна
или же находится в состоянии упадка, состоянии любой
регрессии, т.е. ее биологические функции, ее биологичес�
кий потенциал снижены. Соответственно, он будет равен
ее микробиологическому потенциалу. Это тот механизм,
который делает доступными соединения питательных ве�
ществ и поставляет их растению.

Следующий показатель � это величина, вес и выпол�
ненность самой корзинки подсолнечника. У контрольного
растения корзинка подсолнуха, выращенного по традици�
онной технологии, выполнена неплохо и шапка хорошо
сформирована.

Четвертый показатель, который обращает на себя вни�
мание, � это половинчатость наполнения самой семечки,
т.е. ядро семечки занимает только 50% объема скорлупы.

Еще один признак, по которому приблизительно оце�
нивают будущий урожай подсолнечника, � это количество
пар листьев, которые можно подсчитать на стебле. Кон�
трольный образец в нашем случае имеет 21 лист, но на со�
седних растениях их может быть от 19 до 22. Считается,
что каждый лист на стволе подсолнечника приравнивается
к одному центнеру урожая с гектара. По этой методике на
рассматриваемом участке урожайность подсолнечника
составила в среднем 19�20 ц/га. При той культуре земле�
делия, которая использовалась на этом поле, � это исклю�
чительно хороший результат.

Теперь перейдем на участок поля, где использовалась
технология внесения микроминеральных удобрений "Си�
зам". Технология очень доступна и проста в применении:
чтобы иметь високий результат, достаточно обработать
семена. Можно обрабатывать растения в период вегета�
ции. Обработка посевов подсолнечника производилась в
стадии вегетации в фазе 5�6 пары листьев из расчета 150
л рабочего раствора на 1 га. Для внесения удобрений ис�
пользовалась машина СПРЕЙ КУПЕР, период внесения �
раннее утро�поздний вечер.

Первое, на что обращаем внимание, под ногами более
мягкая земля, которая продавливается под весом челове�
ка, оставляя следы. Это указывает на мощнейшую корне�
вую систему, работающую как мощный механический
рыхлитель и занимающую объем в несколько раз боль�
ший, чем при использовании традиционной технологии.

Как отмечают земледельцы южного региона (Херсон�
ской, Николаевской, Одесской, Запорожской, части АР
Крым), характерная особенность использования иннова�
ционной технологии � отсутствие трещин на поверхности
почвы. Трещины на земле � это катастрофа: испарение
влаги, нарушение структуры грунта, от чего страдают рас�
тения, а значит и мы. Мощная корневая система способс�
твует тому, что объем охватываемой почвы увеличивается
в 2�3 раза, соответственно увеличивается и эффектив�
ность использования внесенных питательных веществ, ко�
торые растения не могли взять маленькой корневой сис�
темой. А это совершенно новый элемент, который играет
решающую роль в формировании урожая. Влага � самый

решающий фактор, который определяет величину и воз�
можность будущего урожая. К тому же, корневые остатки
от мощной корневой системы работают как мочало и
удерживают влагу в своем общем объеме.

На участке, обработанном "Сизамом", не так легко вы�
дернуть растение из почвы. Для этого необходимо прило�
жить определенные усилия и нарушить мощнейшую стер�
жневую корневую систему, уходящую на глубину до 4 м.
Общеизвестно, что подсолнечник формирует урожай�
ность на глубинных запасах почвенных вод, которые нахо�
дятся на глубине 3�4 м, а значит, это посильная задача для
рассматриваемых растений. Мощный объем корневой
системы, увеличенный в размерах в 2,5�3 раза, позволяет
стойко пережить такие экстремальные обстоятельства,
как засуха, ведь в нашем засушливом регионе 100 дней
без дождя � реальность. Таким образом, применение на�
шей технологии внесения биологически активных веществ
позволяет аграриям получить растение c мощными кор�
нем, стеблем, проводящей системой, прокачивающей че�
рез себя больший объем воды, что в дальнейшем спо�
собствует увеличению урожайности.

Обращаем ваше внимание на резкий запах крестьян�
ского погреба. Так пахнет почва на корнях подсолнечника,
выращенного на поле, обработанном "Сизамом". Это сви�
детельствует о том, что микробиологическая активность
почвы увеличилась на несколько порядков, а значит, и вне�
сенные питательные вещества будут успешно усвоены.

"Сизам" � это универсальная формула химических ве�
ществ, которая позволяет связывать химические элемен�
ты и делать их доступными для растений (обращаем вни�
мание: не только те удобрения, что вносятся в первый год
применения "Сизама", но и те удобрения, которые были
внесены ранее и не использовались растениями). Важно
также отметиь экологичность самих удобрений � они абсо�
лютно безвредны для человека, и позволяют очень мягко
амортизировать химическую нагрузку на почву.

На стеблях контрольных растений � 27�28 листьев. Да�
же если брать в среднем по 26�27 листьев, то, по приве�
денной ранее методике прибавка урожая от применения
новой технологии внесения комплекса микроминераль�
ных удобрений "Сизам" составит в среднем 5�6 (бывает и
7�9) центнеров на гектар, а то и больше, если работать с
сортами семян, подбирать гибриды, подходящие для дан�
ной зоны земледелия.

Теперь рассмотрим шапки подсолнухов: они более
крупные, чем на первом, контрольном поле. Отшелушен�
ные из корзинки семечки имеют прекрасную "натуру" и бо�
лее крупные зерна, заполняющие весь объем скорлупы.
Такая 100% заполненность скорлупы позволяет получить
прибавку к урожаю не менее 5�6 центнеров на гектар. При
стоимости подсолнечника 1 класса 3800�4000 грн за тонну
дополнительный экономический эффект от применения
технологий внесения комплекса микроминеральных удоб�
рений "Сизам" составляет 1750�2100 грн на гектар, для
подсолнечника 2 класса стоимостью 2400�2900 грн за тон�
ну эта величина равняется 1200�1440 грн на гектар.

Улучшаются и качественные показатели семян подсол�
нечника. Особенно это интересно для производителей мас�
ла. Выход масла с единицы площади увеличивается в сред�
нем на 6�10%. Если при традиционной технологии выращи�
вания подсолнечника выход масла с единицы площади сос�
тавляет 26�35%, то применение "Сизама" позволяет увели�
чить этот показатель до 41�53%.

Если умножить эти показатели на количество гектаров,
обработанных с применением инновационной технологии,
то получатся весьма существенные результаты. ДОПОЛ�
НИТЕЛЬНЫЙ экономический эффект от повышения уро�
жайности подсолнечника позволяет с лихвой окупить зат�
ратную часть технологического процесса: горючесмазоч�
ные материалы, удобрения, семена и агротехнические ме�
роприятия, которые необходимы для данной технологии.

Подведем итог: вызревает переход от традиционных
агротехнических мероприятий к технологиям, более целе�
сообразным, более рациональным, дешевым и, в тоже
время, значительно более эффективным, позволяющим
получать дополнительную прибыль, более высокое качес�
тво, улучшая при этом общее благосостояние производи�
телей, переработчиков и потребителей данного продукта,
а значит, и всех нас.

М.А. ЧЕРНЫШ,
директор ЧП "Сервисагротрейд", кандидат с/х наук, до�

цент, руководитель научно�исследовательского центра "Фи�
зиологических основ развития и продуктивности растений"
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина.

Компания "Агро Лидер", официальный
представитель товаропроизводителя ми�
неральных микроудобрений "Сизам", приг�
лашает к сотрудничеству предприятия и
частных предпринимателей!

73011, г. Херсон, ул. Рабочая, 82�а
Тел./факс 0552 38�12�43; 

моб. 050 315�04�02; 095 272�66�74
e�mail: sizamagro@rambler.ru; 

http://www.agro�lider.com

ГРЯДУЩАЯ СМЕНА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ТОВ "Житомирський механічний завод"
Спільне виробничо&торгівельне підприємство "Механік"

пропонує:
В комплексі машин для післязбиральної обробки зерна є достатня

кількість конструкцій трієрів, решітних сепараторів: плоско решітні
вібровідцентрові з циліндричним решетом, циліндричним горизон�
тальним решетом та інші.

Але всі вони не розділяють зерно по натурі. Розроблений сепаратор
додаткової очистки (СДО) вирішує це питання.

Конструктивна схема сепаратора СДО � це вертикальний потік повіт�
ря, що пронизує зустрічну зернову суміш.

Швидкість повітря розрахована так, що потік зернової суміші знахо�
диться в зваженому стані. З потоку зернової суміші повітрям забира�
ються відокремлюючи домішки, легке та неповноцінне зерно, що вико�
ристовується як фуражне.

Регулюючи потік повітря і зернової суміші можливо отримати важке
повноцінне зерно, що відповідає посівним кондиціям.

Сепаратор СДО, крім вентилятора, не має жодної рухомої деталі.
Продуктивність сепаратора на зернових культурах � 16 т/год � доволі

висока як для насіннєвого, при цьому використовується потужність всьо�
го до 3 квт/год, вага сепаратора � 320 кг.

Сепаратор СДО�16 встановлюється в технологічну лінію зерноочис�
них комплексів ЗАВ�10, ЗАВ � 25, ЗАВ � 40 за сепаратором попередньої
або первинної очистки зернової суміші.

При виключеному вентиляторі він служить як звичайний зерно провід.
Технологічна схема сепаратора СДО�16 і пояснення щодо його робо�

ти наведені на малюнку.
Простота конструкції, високі технологічні характеристики, надійність,

універсальність роблять сепаратор СДО�16 незамінним при післязби�
ральній обробці зернових культур.

Пневматичний сепаратор складається з приймальної камери 1 з по�
вітряно � аспіраційним каналом 2. Приймальна камера розміщена над ас�
піраційним каналом в ніжній частині якої змонтований ваговий клапан 3.

Ваговий клапан призначений для рівномірного розподілу матеріалу,
поступаючого з приймальної камери в аспіраційний канал, по ширині.
Для відокремлення легких домішок з повітряного потоку аспіраційного
каналу служить осадова камера 4. До нижньої частини осадової камери
приєднується клапан 5, через який з осадової камери самопливом виво�
дяться легкі домішки. Над верхньою частиною осадової камери розмі�
щена заслінка 6 та вентилятор 7. Заслінка служить для регулювання
швидкості руху повітря в аспіраційному каналі. Вентилятор відцентро�
вий, пиловий, середнього тиску, шестилопастевий. Перехідник 8 з'єд�
нує вентилятор з інерційним пиловідокремлювачем 9. До вихідного от�
вору інерційного пиловідокремлювача приєднаний пневмотранспортер
10, для транспортування дрібних легких домішок, пилу. По патрубку 11
легкі домішки, щупле зерно попадає до бункеру фуражних відходів.

ЗАВ&10, ЗАВ&25, ЗАВ&40 
Будівництво, ремонт, реконструкція діючих

зерноочисних комплексів 
Виготовлення зерноочисних машин 

БЦС&25, БЦС&50,
зернових елеваторів ЕКЗ&25,ЕКЗ&50 (норій)

ПНЕВМОСЕПАРАТОР Р8�СДО�16

Для поліпшення очистки зерна,
встановлюється в очисних відділеннях

агрегату ЗАВ&10, ЗАВ&25, ЗАВ&40.

Підвищує ступінь очищення зерна, з'являєть&
ся можливість поділу зерна на фракції: насінне
зерно, фуражне зерно, відходи, що забезпе&
чує рівномірність сходу при посіві повноваго&
вим насінням, а мало вагове використовувати
на фураж.

Розробка захищена двома патентами.

Постачання всіх необхідних запчастин. 

Виконання нестандартного обладнання з
урахуванням потреб конкретного замовника

м. Житомир, вул. Чехова 1,
тел. (0412) 413�748 (ф), 44�50�62,  

050�448�50�21,  067�412�63�55

Оптові ціни на продукцію 
на ринку Шувар на 1.04.2011 р.

Назва продукту Ціна мін Ціна сер Ціна макс

Буряк 5.50 5.90 6.30

Капуста білокачанна 7.50 8.75 10.00

Капуста білокачанна рання 15.00 17.50 20.00

Морква 4.50 5.25 6.00

Огірок довгий 14.00 15.00 16.00

Перець болгарський 30.00 31.50 33.00

Помідор 15.00 16.00 17.00

Редиска 4.50 5.25 6.00

Цибуля зелена 24.00 27.00 30.00

Цибуля порей 9.00 10.50 12.00

Цибуля ріпчата 5.50 6.25 7.00

Цибуля салатна 9.00 9.50 10.00

Часник 23.00 25.50 28.00

Картопля 3.80 4.15 4.50

Картопля рання 10.00 10.00 10.00

Яблуко "Голден" 9.00 10.00 11.00

Печериці свіжі 23.00 24.00 25.00

Кріп 55.00 57.50 60.00

Петрушка 35.00 37.50 40.00

Салат 40.00 50.00 60.00

М'ясо кроля 58.00 59.00 60.00

М'ясо телятина вищого гатунку 50.00 55.00 60.00

Бройлер 16.50 16.75 17.00

Сало 22.00 26.00 30.00

Масло вершкове 34.00 47.00 60.00

Молоко 2,5% 6.00 7.00 8.00

Короп 26.45 26.45 26.45

Мука 4.20 4.60 5.00

Олія соняшникова домашня 12.00 13.50 15.00

Олія соняшникова пляшкова 13.00 15.50 18.00

Цукор пісок 9.20 9.35 9.50

Яйця курячі 0.40 0.55 0.75

За інформацією Інтернет�сайту: www .shuvar.com
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Комплексное жидкое органоминеральное
удобрение (ЖКУ) "Виталист" � новое высокоэф�
фективное удобрение, которое является мало�
токсичным веществом 4�го класса опасности.

ЖКУ "Виталист" � это совокупность естес�
твенных и синтетических соединений, которые
способствуют обмену веществ в растениях и
управлению их ростом и развитием. 

ЖКУ "Виталист" обладает фунгицидными
свойствами, а макро� и микроэлементы нахо�
дятся в доступной для растений физиологи�
ческой форме. 

ЖКУ "Виталист" содержит:
� аммонийный азот, фосфор;
� калий, медь, бор, молибден;
� антистрессовые вещества;
� ростостимулирующие вещества с фитогор�
мональной активностью;
� гуминовые фульво�кислоты биогумуса (орга�
нические компоненты).

ЖКУ "Виталист" предназначен для об&
работки посевного материала подсолнеч�
ника, сои, рапса, кукурузы, сахарной свеклы
как самостоятельно, так и с протравителями.

ЖКУ "Виталист" позволяет уменьшить
норму использования протравителя на 20%
без ухудшения защитного эффекта.

Известно, что дефицит в минеральном
питании растений макро� и микроэлементов
является основным лимитирующим факто�
ром урожайности. Установлено, что полевые
культуры из внесенных в почву удобрений ис�
пользуют: азот � 25�45%, фосфор � 10�30%, ка�
лий � 25�70%. Применение ЖКУ "Виталист"
способствует нарастанию биомассы корневой
системы растений, в том числе и ее ассимиля�
ционной способности, в результате чего белее
эффективно и полно усваиваются растениями
основные макроудобрения.

ЖКУ "Виталист" � это биологически ак&
тивное вещество (своеобразный допинг),

которое интенсифицирует синтез РНК и бел�
ков. Они усиливают иммунную стойкость рас�
тительного организма к неблагоприятным ус�
ловиям, снижают негативное влияние герби�
цидов и минеральных удобрений.

В результате применения ЖКУ "Виталист":
� стимулируется реализация генетического
потенциала гибрида (сорта), повышается по�
левая всхожесть, энергия прорастания и друж�
ность всходов;
� улучшается морозо� засухо� и солеустойчи�
вость растений относительно соответствую�
щих факторов;
� ускоряются все фазы развития растений, в
общем � на 10�14 дней, в том числе, всхожесть
семян � на 3�4 дня;
� значительно активизируется процесс фото�
синтеза, что усиливает эксосмос фотосинте�
тического пула из корней, а это, в свою оче�
редь, увеличивает численность полезной поч�
венной микрофлоры (азотофиксирующих,
фосфатомобилизирующих и др.);
� улучшается качество выращенной продукции
относительно контроля (у зернобобовых куль�
тур увеличивается выход белка до 1,4%, у мас�
личных � выход масел до 4%).

Это подтверждается исследованиями
следующих организаций Украинской Ака&
демии Аграрных наук:
� Института агроэкологии и биотехнологии УААН;
� Института овощеводства и бахчеводства УА�
АН (Киевского НИИ УААН);
� Института генетики растений и физиологии
АН Украины,

а также  практической проверкой на мно�
гочисленных сельхозпредприятиях страны.

Нормы расхода: 
Подсолнечник � 30 л/т
Рентабельность применения
По обработке семян подсолнечника: затра�

ты18�25 грн./га, прирост урожайности � 4�10 ц/га.

В И Т А Л И С Т *
ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ЖИДКОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ
ТУ У 24.5$21590916$001$2005

Агроном$консультант КУРЧАК Роман Михайлович $ тел.: 0(67) 216$29$31.
Директор ГУЛЬЧУК Роман Петрович $ тел.: 0(50) 585$31$21.

02090, г. Киев, ул. Азербайджанская, 8$а. Тел./факс: 0(44) 221$68$40
vitalist@ukr.net

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

Наше предприятие работает в Украине с  2003 года и производит широкую линей�
ку полнорационных комбикормов и БМВД , для всех половозрастных групп сельско�
хозяйственных  животных и птиц . Для приготовления кормов используется только вы�
сококачественное сырье прошедшее ветеринарно�санитарную проверку и сертифи�
кацию, постоянно ведется строгий контроль качества всех входящих сырьевых ком�
понентов и выпускаемой продукции . Долгосрочные контракты на поставку сырья и
собственный грузовой парк обеспечивают бесперебойную работу предприятия. Ре�
цепты комбикормов разрабатываются с учетом  потребности с/х животных и птицы в
питательных и биологически активных веществах, и обеспечивают их максимальную
продуктивность. В наших кормах отсутствуют антибиотики и гормональные стимуля�
торы роста. Рецепты БМВД и комбикормов могут разрабатываться для отдельного
хозяйства с учетом наличия в нем концентрированных, грубых и сочных кормов.

Благодаря использованию передового опыта в области кормопроизводства и вы�
сококвалифицированному персоналу  ООО "Соя � Прогресс +" производит продукцию
европейского уровня и высокого качества  на современном оборудовании. Мы всег�
да готовы предоставить рекомендации и консультации по подбору наиболее эффек�
тивных технологий кормления и содержания сельскохозяйственных животных.

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

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

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

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

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

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

ный выход составит 70�75 %.

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

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

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

Сотрудничество с ООО "Соя � Прогресс +" �  это гарантия успеха каждого хозяина,
который умеет считать деньги и ценить время. Предоставление документов и серти�
фикатов качества в кратчайшие сроки. Форма оплаты � любая. Рады сотрудничеству
крупным и малым потребителям. Обращайтесь, мы вам поможем и дадим интересу�
ющую информацию. 

Наши адреса и телефоны:

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

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

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

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

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

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

Черновицкая обл., г. Черновцы
Тел. моб.: (095) 420 84 23, Барчук Владимир Васильевич 

21 квітня 2011 року
презенація еко"фестивалю "Лель"

"З любов'ю до природи, 
з любов'ю до життя"

&    виставка&ярмарок біо&препаратів та органічного насіння
&   науково&практичний семінар "Шляхи розвитку Полтавщини в органічному
агровиробництві. Як виростити, довести якість і продать органічну продукцію"

Практичні кроки механічного відновлення родючості земель, біологізації
сільського господарства. Сертифікація та консультування при переході з тра&
диційного на органічне господарювання. Закон України про органічне вироб&
ництво.  Маркетинг органічної продукції & успішний досвід Европи та України.

www.eco�lel.com.ua,    м. Полтава, вул. Фрунзе, 49 (ОДТРК "Лтава")
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