ISSN 2306-1391

ISSN 2306-1391

ЗМІСТ
Передплатний індекс: 49059
Щомісячник, заснований: вересень 2009 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 15495-4067Р від 18.08.2009 р.
Видається за інформаційної підтримки
Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Національної академіі аграрних наук України і НУБіП України

Засновники:
Державна наукова установа “Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого”
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Державне підприємство «Український державний
центр по випробуванню та прогнозуванню техніки
і технологій для сільськогосподарського
виробництва» (ДП «УкрЦВТ»)
Міжнародна громадська організація «Український
міжнародний інститут агропромислового
інжинірінгу» (МГО УкрМІАПІ)
Р е д а к ц і й н а р а д а :
Сень Олександр, канд. с.-г. наук – голова
редакційної ради
Кравчук Володимир, д-р техн. наук,
чл.-кор. НААН України – головний редактор
Скоцик Віталій, д-р екон. наук,
Яловега Степан, інженер
Редакційна колегія:
Ясенецький Володимир, канд. техн. наук,
заст. гол. редактора,
Адамчук Валерій, д-р техн. наук,
академік НААН України,
Бабинець Тетяна, канд. екон. наук,
Булигін Сергій, д-р с.-г. наук, чл.-кор. НААНУ,
Войтюк Дмитро, канд. техн. наук, чл.-кор. НААНУ,
Григорович Олександр, інженер,
Гусар Віталій, канд. техн. наук,
Даниленко Анатолій, д-р екон. наук, чл.-кор. НААНУ,
Демидов Олександр, канд. с.-г. наук,
Дубровін Валерій, д-р техн. наук,
Ізмайлов Андрій, д-р техн. наук, чл.-кор. НААНУ,
академік Россільгоспакадемії
Кушнарьов Артур, д-р техн. наук,
чл.-кор. НААНУ,
Луценко Марія, д-р с.-г. наук,
Маковецький Олег, д-р с.-г. наук,
Мельничук Максим, д-р біолог. наук, чл.-кор. НААНУ,
Надикто Володимир, д-р техн. наук, чл.-кор. НААНУ,
Павлишин Микола, д-р техн. наук,
Погорілий Віктор, інженер
Хайліс Гедаль, д-р техн. наук,
Чеботарьов Валерій, канд. техн. наук НАН Білорусі,
Черновол Михайло, д-р техн. наук, чл.-кор. НААНУ,
Ціп Євген, канд. техн. наук,
Шевченко Ігор, д-р с.-г. наук Польщі,
д-р техн. наук України, чл.-кор. НААНУ,
Шпак Василь, канд. екон. наук
Відповідальний редактор: Шовтута Олена

Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк:
– «Держава стимулюватиме виробництво органічної продукції »;
- «Іноземні інвестори готові вкладати кошти в сільське господарство
України»....................................................................................................3
Техніка і обладнання для АПК: дослідження, експертиза,
прогноз розвитку
Кравчук В., Падюка Т.
До питання технічного забезпечення сільськогосподарських
підприємств Західного Полісся.................................................................6
Грубань В., Полішкевич О.
Компонувальна схема технологічного модуля для
збирання кукурудзи з очищенням качанів .................................................9
Завірюха М.
Доцільність розроблення качановідокремлювального
апарата з інтегрованим подрібнювачем....................................................12
Самойленко В.
Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів ..........................15
Мельник Р., Жоров В., Тарнавський С., Тимощук Д., Берлінець М.
Розвиток вітроенергетичних установок та можливості
їх застосування в сільському господарстві................................................17
Примаков О., Маринченко І.
Сучасна техніка як фактор розвитку технологій збирання
технічних конопель ...................................................................................19
Дьяченко Д.
Знакомьтесь, РОСТСЕЛЬМАШ!.................................................................23
Даценко С.
Краще з «Піднебесної»..............................................................................25
Максаєв В.
Зерносушарки фірми «MEPU Oy» ..............................................................27
Дослідження за актуальними проблемами інженерно-технічного
забезпечення АПК
Хоміна В.
Урожайність плодів розторопші плямистої залежно від розміщення рослин
на одиниці площі в умовах південної частини Лісостепу Західного............30
Кіщук С., Громитко В., Яворів В.
Розвиток органічного землеробства в Україні та світі * .............................33
Осмоналиев С., Исраилов А.
Факторы экономического роста сельскохозяйственного производства....34
Осмоналиев С.
Вопросы модернизации АПК в Кыргызской Республике ...........................37

В и д а в е ц ь : ДП «УкрЦВТ»,
свідоцтво про державну реєстрацію:
серія АД № 075198 від19.12.1995 р.

Адреса видавця, редакції і місця випуску журналу:
08654, Київська обл., Васильківський р-н,
смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5
Тел./факс: (04571) 3B31B51
E-mail: tetainform@ukr.net
Затверджено до видання вченю радою
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
(протокол № 4 від 25.07.2013 р.)
Верстка, дизайн: Ковпак Наталія,
Паніотова Оксана
Менеджер: Чорношкур Вікторія
Підписано до друку 29.07.2013 р.
Формат 60х841/8. Друк офс.
Ум. друк. арк. 3,72. Обл.-вид. арк. 2,23.
Наклад 2000 прим., номер замовлення 189
Друкарня ТОВ РІА “БЛІЦ”, м. Біла Церква,
вул. Гагаріна, 5, оф. 22, тел.: 0 (456) 39-10-31
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до
державного реєстру серія ДК №3793 від 31.05.2010 р.

Лопушняк В.
Динаміка гранулометричного та мікроагрегатного складу темно-сірого
опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення ......................39
Науково-пропагандистські заходи
Ясенецький В., Ковпак Н., Чорношкур В.
ХХІІІ звітно-виборний з’їзд асоціації фермерів та приватних
землевласників України ............................................................................42
Ясенецький В., Ковпак Н., Чорношкур В.
Основні засади стабільного виробництва продукції рослинництва
в умовах 2013 р. та роль нових культур у збільшенні виробництва зерна:
обласна науково-практична нарада ..........................................................46
Ясенецький В.
Демонстраційний показ збирання ранніх зернових і кормових культур,
підготовки ґрунту до посіву технікою білоруського і
українсько-білоруського спільного виробництва.......................................47
© “Техніка і технології АПК”, 2013

CONTENTS
Minister of Agrarian Policy of Ukraine Mykola Prysiazhnyuk:
- "The state will encourage organic production";
- "Foreign investors are ready to invest in agriculture in Ukraine"....................................................................................3
Machinery and equipment for Agro-Industrial Complex – researches, expert examination, forecast for development
Kravchuk V., Padyuka T.
On the issue of technical support of agricultural enterprises in Western Polissya ............................................................6
Gruban V., Polishkevych A.
Layout scheme of the module for corn cobs harvesting with cleaning .............................................................................9
Zaviryukha M.
The reasonability of developing of corn cobs separating device with integrated chopper..................................................12
Samojlenko V.
Procedure for departmental registration and deregistration of tractors, self-propelled chassis, self-propelled
agricultural, road construction and reclamative machines, agricultural machinery and other mechanisms ........................15
Melnyk R., Zhorov V., Tarnavskyi S., Tymoshchuk D., Berlinets M.
The development of wind turbines and their possible application in agriculture................................................................17
Prymakov O., Marynchenko I.
Modern technology as a factor of industrial hemp harvesting technologies development .................................................19
Dyachenko D.
Let me introduce ROSTSELMASH ................................................................................................................................23
Datsenko S.
Better from “Celestial Empire” .....................................................................................................................................25
Maksayev V.
Grain dryers of «MEPU Oy» company ...........................................................................................................................27
Researches in urgent areas of Agro-Industrial Complex engineering facilities
Homina V.
Yields of milk thistle fruit, depending on the location of plants per unit area
in the southern part of the Western Forest-steppe.........................................................................................................30
Kishchuk S., Hromytko V., Yavoriv V.
The development of organic farming in Ukraine and in the world * ..................................................................................33
Osmonaliyev S., Israilov A.
Factors of agricultural production economic growth ......................................................................................................34
Osmonaliyev S.
Problems of agriculture modernization in Kyrgyz Republic ............................................................................................37
Lopushnyak V.
Dynamics of granulometric and microagreggative structure of dark gray podzolic soil under
the influence of different fertilization systems................................................................................................................39
Scientific and propaganda activities
Yasenetskyy V., Kovpak N., Chornoshkur V.
The XXIII-rd Report-electoral Congress of Farmers and Private Landowners Association of Ukraine..................................42
Yasenetsky V., Kovpak N., Chornoshkur V.
Basic principles of sustainable crop production in 2013 and the role
of new crops to increase grain production: Regional Scientific Meeting ..........................................................................46
Yasenetsky V.
Demonstration of early grain and forage crops harvesting and
soil preparation for sowing using equipment of Belorussian
and Ukrainian-Belorussian joint production...................................................................................................................47

Журнал виходить один раз в місяць.
Мова видання – українська і російська за оригіналом статті.
За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях
відповідальність несе рекламодавець згідно з законом
України “Про рекламу”.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.

Журнал внесений до переліку фахових видань в галузі
“Сільськогосподарські науки” згідно з постановою Президії
ВАК України № 1-05/5 від 01.07. 2010 р. та в галузі “Технічні
науки” згідно з постановою Президії ВАК України № 1-05/7 від
10.11.2010 р.

