
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

№  1 1  ( 2 8 5 )
1 � 1 5  Ч Е Р В Н Я  2 0 1 2  р о к у  

ЗАМОЖНЕ СЕЛО � БАГАТА УКРАЇНА
15 травня 2012 року в Українсько�

му Домі відбулася презентація Ініціа�
тиви соціально�економічного роз�
витку сільських територій "Рідне се�
ло", проголошеної Міністром аграр�
ної політики та продовольства Украї�
ни Миколою Присяжнюком. Органі�
затором заходу виступила Всеукра�

їнська асоціація сільських та селищ�
них Рад, участь у ньому взяли сіль�
ські та селищні голови, фермери, ко�
оператори, представники профіль�
них громадських організацій, нау�
ковці, міжнародні партнери та пред�
ставники засобів масової інформа�
ції. Детальніше на сторінці 2.

З Владиславом Сергієнком, го�
ловою Запорізької аграрної палати,
членом президії громадської Ради
при обласній держадміністрації, го�
ловою Комітету з питань аграрного
розвитку області та, зрештою, ус�
пішним фермером, ми познайоми�
лися в Українському Домі під час
презентації Ініціативи "Рідне село",

внесеної Міністерством аграрної
політики та продовольства України.
Владислав Олексійович запропону�
вав нашим читачам власну філосо�
фію розвитку сільського госпо�
дарства, випробувану в реальних
умовах господарювання протягом
двох десятиліть. Продовження на
сторінці 3.

Жорстка економічна криза в дер�
жаві на початку 90�х років привела
до дефіциту товарів, перебоїв у тор�
гівлі, погіршення обслуговування
населення.

Ці умови відбилися й на роботі
споживчої кооперації: плани роз�
дрібного товарообороту та громад�
ського харчування не виконувались,
торговельні підприємства не задо�
вольняли попит сільських спожива�
чів, в кризовому стані знаходилась і
кооперативна промисловість. Але
Київська облспоживспілка, долаючи
всі труднощі перехідного періоду,
збереглась як одна із складових

господарського комплексу області,
зберігши значну частину матеріаль�
но�технічної бази.

Значну,  та на жаль не всю. Не
чисті на руки керівники, які очолю�
вали районну організацію на той
час, зробили все, щоб прибрати до
своїх рук майно пайовиків. Але ке�
рівництво Облспоживспілки не спи�
сало з рахунків Баришівський район
і разом з місцевою організацією
прикладають великих зусиль щоб
відновити втрачені позиції для пок�
ращення торгівельного обслугову�
вання населення. Детальніше про
це на сторінці 4.

ФІЛОСОФІЯ УСПІХУ

ХТО ЗАВАЖАЄ ВІДНОВЛЕННЮ
БАРИШІВСЬКОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Хто з вас бачив як мчать по пересіченій місцевості трактора, і не
просто мчать, а ще й змагаються у виносливості, надійності. швидкос�
ті та професійній підготовці їх керманичів!? Мабуть одиниці. А відтепер
ви маєте можливість не лише це побачити, а й прийняти в цьому
участь. Але за певних умов! Про тракторні перегони "Трак Прохват" чи�
тайте на сторінці 7. 
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СУЧАСНА ТЕХНІКА ТА РОЗВИТОК ВІВЧАРСТВА
Під час робочої поїздки до Закар�

патської області Міністр аграрної полі�

тики та продовольства України Мико�

ли Присяжнюк підкреслив, що пер�

спективним м'ясним напрямком тва�

ринництва є вівчарство, яке може зро�

бити державу потужним експортером

баранини до країн Близького Сходу та

пообіцяв його розвивати.

Але в нинішніх конкурентних

умовах досягти вагомих результа�

тів не можливо без сучасної техніки

та новітніх технологій. Наш погляд

на проблему забезбечення корма�

ми тварин у гірській місцевості та

варіанти її вирішення від німецької

фірми "Брільмайєр" читайте на сто�

рінці 6.

КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ МАТЧІВ

ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ 2012
Читайте на сторінці 9.
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ЗАМОЖНЕ СЕЛО � БАГАТА УКРАЇНА

Ми успадкували руїни
Історія України багата на різного роду парадокси.

Особливо гостро їх відчуває село: будь�які масштабні
державні акції зазвичай призводили до неминучих
втрат селян і сільського господарства. За прикладами
далеко ходити не потрібно: війни, голодомори, приму�
сова колективізація та каральна політики більшовиць�
кого режиму знищили, по суті, зародок середнього кла�
су сільських господарів, а індустріалізація та післявоєн�
на відбудова економіки СРСР висмоктала з сіл залишки
енергійної молоді, яка вже ніколи не повернеться до от�
чих осель.

Диким парадоксом можна вважати поголовне ду�
ховне зубожіння сільського соціуму � і це на тлі безпе�
речного покращання матеріальних умов життя! Ма�
буть, комусь "нагорі" дуже хотілося, щоб село втрати�
ло здатність до подальшого розвитку, а чисельність
селян звелася до кількох відсотків від загальної кіль�
кості громадян. Мовляв, Європі ж цього достатньо, то
й нам вистачить. Такі думки, висловлені високопоса�
довцями, з часом стають політичною доктриною вла�
ди, і ось її перші "успіхи": обвальне руйнування існую�
чого сільськогосподарського комплексу зумовило
швидку ліквідацію сотень тисяч робочих місць. Старші
люди вийшли на пенсію, а молодь потяглася на заро�
бітки до великих міст і навіть за кордон. Поля, що ко�
лись годували сотні мільйонів людей, невдовзі порос�
ли бур'янами й навіть чагарниками, а кількість корів у
селах стали рахувати по пальцях. Прикро це визнава�
ти, але за роки незалежності з мапи України безслідно
зникли 300 сіл, а сільське населення скоротилося на
півтора мільйона осіб.

Щоправда, час від часу урядами робилися певні
спроби реанімувати хоча б якусь частину сільськогос�
подарського виробництва, але різні об'єктивні та
суб'єктивні чинники зводили їх нанівець. Натомість ко�
лективна власність сільської громади, розпайована
згідно з чинним законодавством, поступово перетво�

рилася на мотлох, не вартий навіть обліку. Зате лекси�
кон сільських пенсіонерів поповнився двома новими
словами � інвестор і фермер. Це ті люди, на яких ста�

ренькі покладають свою останню надію, справедливо
вважаючи, що саме від нових "панів" нині залежить по�
рятунок українського села. Не боячись високого пафо�
су, підкреслимо, що без відродження власного повно�
цінного сільськогосподарського виробництва Україна,
як суверенна держава, неможлива.

"Треба миром, громадою"
На даному етапі розбудови української державнос�

ті одним із її основних напрямків стає політика в агроп�
ромисловому секторі економіки, зокрема, всебічний
розвиток сільських територіальних громад. На жаль,
досі ці утворення існують здебільшого на папері й не
демонструють належної активності в економічних про�
цесах на селі. Саме з метою виправити таке станови�
ще, активізувати діяльність громад, поліпшити умови
життя на селі розроблений проект "Рідне село". Основ�
ний його принцип � розвиток сільськогосподарської
кооперації.

Статистика свідчить: у господарствах населення
(тобто приватних) 2011 року було вироблено близько
80 % молока, 47 % м'яса, 98 % картоплі, 37 % яєць.
Сьогодні приватні власники утримують 77 % корів, 56
% свиней, 47 % птиці. Це значні частки в загальному
виробництві, і вони здебільшого не залучені до еконо�
мічного обороту. На думку Миколи Присяжнюка та

більшості експертів, якраз кооперативні формування
створять можливості для залучення виробленої фер�
мерськими та селянськими господарствами продукції
до маркетингової мережі, підвищення доданої вартос�
ті продукції шляхом покращання її якості й безпечності
за рахунок вдосконалення умов первинної переробки
та зберігання. Крім того, кооперативи можуть стати
ефективним механізмом згуртування селян, дадуть
можливість вирішувати їхні соціально�економічні проб�
леми.

Міністр навів приклади успішної діяльності коопе�
ративного руху в розвинутих країнах і підкреслив, що
створення в Україні розгалуженої системи кооперати�
вів дозволить дрібному виробнику отримати державну
підтримку, прискорить доступ до кредитних ресурсів.
Для цього вже існує низка державних механізмів, як,
наприклад, цінове регулювання, виробничі дотації,
субсидії на придбання ресурсів, податкові субсидії,
кредитна підтримка фінансування загальних послуг і
програм сільського розвитку. Проте цього замало, і
надалі зусилля й кошти будуть спрямовуватися голов�
ним чином на підтримку сільського малого й серед�
нього бізнесу.

На думку авторів проекту, розвиток сільської коопе�
рації стане ідеологічною основою й головним інстру�
ментом для кращого використання наявних ресурсів
дрібних виробників та їх розширення. "Ми будемо до�
помагати навіть тому, хто одноосібно обробляє свої 30
соток чи утримує одну корову, � запевнив міністр. � Пот�
рібно, щоб сільська громада пробудилася й зміцніла, а
серед голів сільських і селищних рад визначилися
справжні лідери � не до чергових виборів, а на тривалий
час. Адже відродження села � завдання не на роки, а на
все життя. Повинен сформуватися новий уклад сіль�
ського життя, тоді нові принципи співпраці органічно
перейдуть у нові трудові відносини, а заможні селяни,
яких ставатиме все більше, утворять середній клас,

який відродить економіку сільського господарства Ук�
раїни. Можливо, це схоже на мрію, але без мрій не бу�
ває прогресу".

Дискусія експертів
Запрошуючи фахівців до обміну думками, Микола

Присяжнюк зауважив, що до ініціативи щодо розробки
програми "Рідне село" охоче долучилися вітчизняні й
закордонні партнери, які довели, що ініціатива � це ли�
ше імпульс, а висновки щодо життєздатності й ефек�
тивності програми можна буде прогнозувати лише піс�
ля її всеукраїнського обговорення. Адже йдеться не про
короткотермінову акцію, а про відродження близько 70
% території України, де мають повною мірою запрацю�
вати сільські громади. Місце, де живе й працює селя�
нин, повинне стати для нього рідним.

Микола Фурсенко, привітавши присутніх, заува�
жив, що в Українському Дому зібралися люди, яким
небайдужа доля села. А вона жахлива: українське се�
ло опинилося на узбіччі державного розвитку. Боляче
говорити про малих і середніх виробників, які володі�
ють половиною сільськогосподарської продукції, про�
те не мають змоги вийти з нею на ринок. У селах є лю�
ди, які хочуть і будуть розвивати сільську кооперацію.
Знайти їх, згуртувати навколо єдиної мети � це найго�
ловніше завдання і для окремого села, і для держави
в цілому.

Іван Томич підкреслив, що ініціатива Мінагрополіти�
ки сприйнята фермерами й кооператорами всієї Украї�
ни з піднесенням і радістю. Проте вона запрацює лише
за умови, коли буде реалізовуватися спільними зусил�
лями всього суспільства. На думку Івана Федоровича,
знаковим є той факт, що програма не просто затвер�
джена на певному високому рівні, а ініційована про�
фільним міністерством. Важливо, що її підтримали про�
відні міжнародні структури. Тепер тільки залишилося
вдихнути нові ідей в законодавчі документи та податко�
ві кодекси, а потім домогтися їх неухильного виконан�
ня., і успіх не забариться.

Даніель Темен наголосив, що мета його проекту �
посилити й розширити економічну розбудову сіль�
ського господарства України. За словами експерта,
USAID "Агроінвест" нині працює в трьох напрямках:
перший � це підтримка сільськогосподарської політи�
ки уряду України, а також інформування населення з
питань земельного законодавства; другий напрямок �
це комплекс фінансових питань, головним чином
пов'язаних із кредитуванням сільського господарства;
третій напрямок � це розвиток організації виробництв
та ринкових механізмів. Вже сьогодні проект співпра�
цює з 40 кооперативами в різних регіонах країни, і та�
ка співпраця буде розширюватися й поглиблюватися.

Богдан Дроздовський відзначив, що розвиток сіль�
ських обслуговуючих кооперативів може значно спри�
яти відродженню села. Створення великої кількості
СОК � амбітне завдання, і воно буде й надалі мати між�
народну підтримку, а від України очікується скоріше
впровадження сучасного компактного й дієвого зако�

нодавства.
А от Анатолій Ольчедаївський, голова Союзу сіль�

До обговорення вищезгаданої ініціативи, про основні положення котрої детально доповів Микола Присяжнюк, долучилися відомі в Україні та за її межами

експерти, зокрема: голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, почесний президент Асоціації фермерів та приватних землев�

ласників України Іван Томич, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних Рад Микола Фурсенко, керівник проекту USAID "Агроінвест" Даніель Те�

мен, керівник проекту "Виконання Україною зобов'язань щодо членства в СОТ та європейської політики добросусідства в сільському секторі", експерт з питань

інституційного розвитку Богдан Дроздовський.

Міністр аграрної політики та продовольства Ми�

кола Присяжнюк презентує проект соціально�еконо�

мічного розвитку сільських територій "Рідне село"

Президент Союзу сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів Іван Томич

Голова Всеукраїнської асоціації сільських 

та селищних Рад Микола Фурсенко

Керівник проекту "Виконання Україною

зобов'язань щодо членства в СОТ та європейської

політики добросусідства в сільському секторі"

Богдан Дроздовський
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ФІЛОСОФІЯ УСПІХУ
Коли розвіявся пороховий дим

Підполковнику запасу Владиславу Сергієнку �
57 років. Цей міцний, упевнений у своїх силах чо�
ловік ніби випромінює нерозтрачену енергію і зав�
жди готовий поринути в нові справи. Ніби й не бу�
ло в його житті двох військових конфліктів, здат�
них покалічити не тільки тіло, а й душу. Посада,
яку обіймав Сергієнко під час військової служби,
звалася заступник командира полку з виховної
роботи. Навіть за мирного часу це відповідальна і
нелегка справа, а в умовах бойових дій вона стає
просто архіскладною. Проте офіцер взяв собі за
правило: переконувати підлеглих не стільки сло�
вами, скільки особистим прикладом. Особливо
важливим було дотримання цього принципу в Аф�
ганістані, де характери гартувалися в пекельному
воєнному полум'ї, де будь�яка фальш розпізнава�
лася миттєво. Два ордени Червоної Зірки � сві�
доцтво особистої мужності й героїзму Владисла�
ва Сергієнка. Той, хто розуміється на нагородах
колишнього СРСР, знає: ці ордени високо ціну�
ються.

Владислав Олексійович пригадує свого ко�
лишнього командира, генерала Громова, який ви�
магав від офіцерів не тільки виконання бойових
завдань, а й збереження солдатських життів: "На
все життя закарбувалося в голові: людське життя
дорожче за будь�яку перемогу".

Після таємничого Афганістану доля закинула
Сергієнка у Придністров'я, де його полк, що пер�
шим присягнув на вірність незалежній Україні,
зайняв позиції на колишній "лінії Карбишева",
тобто на щойно утвореному кордоні між Украї�
ною та Придністровською республікою. За�
пам'яталися руїни довоєнних укріплень, а ще �
гіркий присмак від нового й несподіваного тлу�
мачення поняття "вірогідний супротивник". Адже
нерідко в прицілах можна було побачити обличчя
тих, з ким недавно ділив воєнну долю в афган�
ських горах.

Перекувавши меч на рало

Опинившись у 37 років поза армією, Владис�
лав Сергієнко зрозумів, що віднині починається
зовсім інше життя, таке несхоже на колишнє.
Тепер потрібні були нові знання і нове розумін�
ня свого життєвого призначення. Знання здобу�
вав у Запорізькому університеті, а згодом у Ви�
щій школі управління АПК. Стажувався в Німеч�
чині, Чехії, Польщі, Голландії, Франції, а життє�
ву філософію формував, як мовиться, без від�
риву від практики: створене ним 1992 року фер�
мерське господарство стало і справою життя, і
справжньою школою. Воно успішно працює до
цього часу і добре відоме в області, як і його
засновник. Спеціалізація господарства � виро�
щування зернових та олійних культур. Проте й
за молоком, овочами чи м'ясом або рибою да�
леко не їздять � всього потроху в господарстві
водиться.

У сільському господарстві тепер хазяйнують
за допомогою високопродуктивних технологій та
сучасної імпортної техніки. Все це коштує дорого,
і однією з умов ефективного господарювання є
кооперація. Насамперед � із сусідами. Ти мені
трактора позичиш, а я тобі � комбайна. Все�таки
витрат у кожного менше буде. Коллеги з інших ре�
гіонів іноді скаржаться, що складно буває владна�
ти з Державтоінспекцією питання отримання доз�
волу на пересування негабаритних сільськогоспо�
дарських машин по автошляхах. У Запорізькій об�
ласті здавна існує неписане правило, запровад�
жене колишнім начальником УДАІ області полков�
ником міліції Олексієм Ловчиковим: "Вантажам
сільгоспвиробників � зелену вулицю". На практиці
це означає, що досить телефонного дзвінка до ке�
рівника дорожньо�патрульної служби, і без жод�
них зволікань усе буде залагоджено � і маршрут
пересування, і супровід ДАІ, і оформлення необ�
хідних документів.

Велику увагу Сергієнко приділяє соціальним
програмам, що здійснюються його фермер�
ським господарством спільно з сільською Ра�
дою. Тут і адресна допомога ветеранам, і взагалі
турбота про людей похилого віку, і шефство над
дитячим садочком та музичною школою, і багато
іншого. 

Козацькому роду нема переводу

Щасливий той батько, який пізнає себе в сино�
ві. Владиславу Сергієнку випало таке щастя: його
30�річний син Олексій сьогодні переймає батько�
ву науку господарювання і має чіткий намір про�
довжити справу династії Сергієнків, започаткова�
ну ще прадідом. До цієї династії входить також
Сергієнко Олексій Олексійович з фермерським
господарством "Орбіта СМ" та його син Станіслав
Олексійович з фермерським господарством
"Аматор".

Всі Сергієнки вважають, що сімейні фермер�
ські господарства повинні стати основою май�
бутнього сільського господарства України, а єв�
роінтеграція � необхідна умова прогрессу в
сільському господарстві. Вони переконані, що
цей напрямок підніме молодь, і приємно відчу�
вати розуміння з боку обласної влади: завдяки її
підтримці групи молодих аграріїв щороку мають
можливість ознайомитися з досвідом закор�
донних колег, відвідуючи провідні європейські
країни.

Від автора: На запитання, чи вірить він у

повернення молоді до сільського господарс�

тва, міністр аграрної політики та продовольс�

тва України Микола Присяжнюк відверто від�

повів: "Вірю, відсотків на 50". Я теж вірю, і теж

відсотків на 50. Якщо серед цих відсотків вия�

виться династія Сергієнків � в успіх теж можна

повірити.

Володимир ЯРОШЕНКО

ськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Вінницької області, мав свою власну думку, яка
полягала у організації переробки молока за допо�
могою кооперації та створення селянських моло�

козаводів. Для цього, відповідно, необхідні кош�
ти, в межах 500 тисяч гривень і без допомоги
держави здійснити свій задум селянам не під си�
лу. Щоб донести свій задум до влади пан Анато�
лій вибрав найбільш наглядний метод, хоча це не
сподобалося організаторам заходу. Будемо спо�
діватися, що здійснити це йому вдасться під час
обговорення ініціативи міністра в регіонах, яка
розпочнеться незабаром.

Підсумовуючи дискусію, Микола Присяжнюк
зазначив, що працююча сільська кооперація � це
зовсім недавня історія України. За словами мініс�
тра, досвід у нас є, тепер потрібно навчитися пра�
цювати не за сотнями різноманітних і неузгодже�
них законів та інструкцій, а за чіткими, лаконічними
і зрозумілими правилами, проекти котрих слід об�
говорити з тими, для кого вони розроблюються,
тобто з сільськогосподарськими виробниками.
Відповідну роботу Мінагрополітики вже розпочало.

Під час прес�конференції Микола Присяжнюк
відповів на численні запитання журналістів і вис�
ловив своє задоволення зацікавленням суспільс�
тва і фахівців ініціативою міністерства.

Володимир ЯРОШЕНКО

Керівник проекту USAID "Агроінвест"

Даніель Темен

Анатолій Ольчедаївський, голова Союзу сільськогоспо�

дарських обслуговуючих кооперативів Вінницької області має

своє бачення розвитку "Рідного села"

ПІДПИСАННЯ УГОДИ
24 травня 2012 року о 12.00 в офісному  приміщені групи ком�

паній ЮТЕМ відбулося підписання Угоди про співпрацю між Сою�
зом сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України
та корпорацією "ЮТЕМ � інжиніринг". Документ підписали, в при�
сутності представників зацікавлених організацій та засобів масо�
вої інформації: Іван Томич � голова Союзу сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів (ССОКУ), та Руслан Свінцицький � ко�
мерційний директор ПАТ "Південтеплоенергомонтаж".

Угода спрямована на співробітництво між ЮТЕМ та ССОКУ що�
до забезпечення розвитку біоенергетичних технологій на селі з
допомогою використання теплогенераторів прямого спалення со�
ломи, виробництва ЮТЕМ.

Відповідно до Угоди, сторони будуть об'єднувати зусилля та
свої можливості з метою стимулювання розвитку використання бі�
оенергетичних технологій у сільській місцевості.

Коментуючи підписаний документ, Іван Томич зазначив, що
співпраця сторін дасть можливість виправити ненормальне стано�
вище, коли українські аграрії щороку спалюють на полях таку кіль�
кість соломи, що еквівалентна 3�м мільярдам кубометрів природ�
ного газу. І це за умови, що отой самий газ стає все дорожчим, а
солома лежить просто під ногами. Потрібно лише навчитися
ефективно спалювати її, витрачаючи отриману теплову енергію не
на розігрів атмосфери, а на забезпечення технологічних потреб
сільського господарства і створення цивілізованих умов роботи й
побуту для його працівників.

Руслан Свінцицький у своєму короткому виступі наголосив, що
обладнання для спалювання соломи (надалі � котли) виготовля�
ється за ліцензією, придбаною у Данії, технологія і обладнання
пройшли багаторічні випробування експлуатацією в Європі, та і в
Україні вже є чимало сільськогосподарських виробників, які впро�
вадили котли ЮТЕМ у своїх господарствах і цілком ними задово�
лені.

Сторони висловили  впевненість в ефективності початої робо�
ти, яка принесе користь селянам і державі в цілому. 

Далі підписанти відповіли на численні запитання присутніх фа�
хівців та журналістів. 

Щоб зацікавлені читачі могли скласти більш повну уяву про об�
ладнання, пропоноване ЮТЕМ, наводимо деякі його техніко�еко�
номічні показники. 

ПЕРЕВАГИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ НА СОЛОМІ:

Високий ККД (82 %)
Низька зольність соломи (5 %)
Низький вміст СО в продуктах згоряння (менше за 0,5 %)
Мале споживання електроенергії
Низька ціна у порівнянні з цінами традиційних видів палива
Невисокі експлуатаційні витрати
Для установки не потрібне окреме приміщення
Не потрібне погодження в котлонадзорі
Вартість котлів, залежно від моделі, складає від 233 000 грн до

507 000 грн, 
має швидкий термін окупності
Кошти від експлуатації залишаються в регіоні
ЗАУВАЖЕННЯ:

Виробництво соломи в Україні тільки зернових культур щоріч�
но складає до 40 млн.т, а в рекордні за врожайністю роки � більше,
до 50 млн. т. При цьому лише 1,5 % цієї соломи використовується
як корисне паливо, вся інша спалюється на полях, засмічуючи ат�
мосферу і створюючи небезпечні пожежні ситуації. Водночас, спа�
лювання в пропонованих ЮТЕМ котлах лише 2,9 т соломи дозво�
ляє заощадити 1000 кубометрів дорогого природного газу.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Довідки щодо можливості придбання нового
ресурсозберігаючого обладнання і особливостей його експлуа�
тації читачі зможуть отримати на сайті компанії "Південтеплое�
нергомонтаж" http//www.utem�group.com або за телефоном
(044)499 65 34

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО
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ХТО ЗАВАЖАЄ ВІДНОВЛЕННЮ
БАРИШІВСЬКОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

"Смачна рибка, та мутна юшка": під
такою назвою в жовтні 2007 р. "Бари�
шівські вісті" оприлюднили матеріал за
підписом Н.Б. Бойко, в якому вона кри�
тикувала мене, тодішнього голову орг�
комітету, першого секретаря районного
комітету Комуністичної партії України за
мої, буцімто протиправні, дії по захисту
прав пайовиків району та їх майно.

В своєму матеріалі Н.Бойко зробила
наголос на тому, що її головне завдан�
ня� захистити майно пайовиків � решта
як бог дасть.

Уже в той час � виникали питання �
від кого вона збирається захищати май�
но пайовиків � від них самих, чи від себе.

Хто обрав і уповноважив оргкомітет
на чолі зі мною захищати майно пайови�
ків і від кого?

Час дав відповіді на всі питання. Орг�
комітет провів на всіх кооперативних
дільницях району збори уповноважених.
На дільничних зборах пайовики одного�
лосне звільнили Ніну Борисівну з її ко�
мандою з роботи, а збори уповноваже�
них це рішення затвердили.

Проте Ніна Борисівна покидати по�
саду голови, за рішенням зборів пайо�
виків, не хотіла і почалися судові тяжби,
які в грудні 2011 року закінчились не на
користь Ніни Бойко. Пайовики вийшли
переможцями. 22 грудня 2011 року бу�
ло зареєстровано нове керівництво.
Новообране правління приступило до
роботи. Ніна Борисівна на превеликий
жаль не прийшла передати новообра�
ному правлінню ніяких документів �
фактично вчинивши ще один кримі�
нальний злочин � укравши печатку, ка�
совий апарат та всю фінансово�госпо�
дарську документацію.

Приступивши до роботи .новообра�
не правління в першу чергу провело ін�
вентаризацію всього кооперативного
майна. Наслідки інвентаризації жахливі :

з кооперативного майна було про�
типравно продана його більша частина.
В основному це підприємства, які відіг�
равали стратегічну роль в розвитку еко�
номіки району, збереженні робочих
місць та наповненні районного бюдже�
ту:  хлібозавод, ковбасний цех, конди�
терський цех, цех безалкогольних на�
поїв, заготівельна контора, промкомбі�
нат із швейним цехом, кафе "Молодіж�
не", їдальня сільгосптехніки з ласим
шматком землі, земельна ділянка нап�
роти санепідемстанції, квартира, яка
була виділена під магазин за рахунок
Чорнобильського фонду на масиві Пар�
хоменко.

Колишнє керівництво дійшло до то�
го, що нове обладнання, придбане за
Чорнобильські кошти для реконструкції
хлібозаводу з металевою плиткою рам�
пи та технологічного цеху, здало в мета�
лобрухт.

Також продано 22 магазини, 9 закла�

дів громадського харчування. Причому
значну частину приватизувала сама го�
лова із своїми прибічниками.

Сьогодні нам не просто виправляти
помилки, допущені старим керівниц�
твом РайСТ.  Проте ми намагаємося це
робити.

Проаналізувавши реальний стан ма�
теріально�технічної бази та всієї торгі�
вельної мережі, що залишилась в коо�
перативній власності, побувавши на всіх
торгівельних об'єктах, визначивши стан
споруд,  правління прийшло до виснов�
ку, що в цих складних умовах  головним
нашим завданням є відновлення втра�
чених позицій для покращення торгі�
вельного обслуговування населення,
підняття активності пайовиків у суспіль�
ному житті, розвитку кооперативного
руху та омолодження пайовиків.

Зваживши всі складові, ми прийшли
до висновку, що працювати нам необ�
хідно в двох напрямках.

По перше, значно зміцнювати відно�
сини, плідно співпрацювати з оренда�
рями кооперативного майна, спрямо�

вуючи їх роботу в русло більш кращого
торгівельного обслуговування жителів
району.

Другим і самим головним завдан�
ням в своїй роботі ми вважаємо зміц�
нення та розширення сітки коопера�
тивної власності, зміцнення її матері�
ально� технічної бази, відновлення
власного виробництва та заготівельної
діяльності.

Працюючи над першим напрямком
на сьогоднішній день новообране прав�
ління провело зустрічі і конкретну роз�
мову з усіма орендарями. На цих зустрі�
чах були обговорені питання чіткого
дотримання ними угод на оренду май�
на, дотримання ними санітарно�ветери�
нарних, протипожежних та антимоно�
польних вимог, особливо в весняно�
літній період, розширення асортимен�
ту   товарів та формування цінової по�
літики на товари повсякденного попи�
ту, дотримання орендарями трудового
законодавства в питаннях оплати пра�
ці та створення нових робочих місць.
Вели мову про відновлення ( де є мож�
ливість ) випуску продукції власного
виробництва.

З метою запобігання фінансових
зловживань всі договірні відносини з
орендарями будуємо на безготівковій
основі� через банк.

Працюючи над другим головним
напрямком в нашій роботі, ми вбачаємо
розширення та модернізацію торгівель�
ної мережі, відновлення випуску про�
дукції власного виробництва та заготі�
вельної діяльності.

В першу чергу плануємо відновити
роботу закритих торгівельних закладів.
Визначаємось із можливістю відновлен�
ня кооперативного торгівельного обс�

луговування населення в селах, де воно
взагалі відсутнє. Відновлення роботи
закритих об'єктів плануємо провести до
кінця року.

Самим болючим питанням для нас
на сьогодні є питання відновлення ви�
пуску продукції власного виробництва
та ведення заготівельної діяльності.

База для відновлення цієї роботи
фактично відсутня. Плануємо вирішува�
ти цю проблему за рахунок співпраці з
орендарями та  власниками викуплених
об'єктів.

Якщо ці підприємства продані, а ми
гадаємо що так, із збереженням вироб�
ничого профілю, то тут буде простіше.
Думаю ми за допомогою адміністрації
зможемо найти шляхи співпраці.

Не менш важливим завданням для
нас є і відновлення заготівельної діяль�
ності. Визначаються заготівельні пун�
кти, вивчаються ринки збуту � тобто ве�
деться активна підготовча робота.

Паралельно ведеться робота по ук�
ладенню угод оренди земельних діля�
нок на яких розташовані об'єкти коопе�
ративної власності.

Проте на сьогодні у нас є ряд розбіж�
ностей при вирішенні цього питання із
владою району, яка до кінця не хоче
зрозуміти, що ми, правління РайСТ � ке�
рівний орган, обраний пайовиками ра�
йону і повинні відстоювати їх інтереси.

В Законі про кооперацію чітко зазна�
чено, що кооперація це добровільне
об'єднання громадян, яке спрямовує
свою діяльність на покращення їх умов
життя та соціального захисту. А значне
збільшення орендної плати на землю
потягне за собою ріст цін на товари,
зменшення обігових коштів, зменшен�

ня коштів на ремонт та забезпечення
торгівельних об'єктів сучасним облад�
нанням. Тому ми підходимо до цієї
справи принципово і вирішуємо його
спільно з депутатами на сесіях сільських
рад.

З ініціативи правління РайСТ, за під�
тримки голови Регіонспоживспілки Пака
Володимира Петровича ми проводимо
благодійну роботу. Так, Баришівським
районним споживчим

товариством виділені кошти на роз�
виток музикальної школи, на допомогу
малозабезпеченим сім'ям на великодні
свята, на підтримку ветеранів на день
Перемоги, покращення умов обслугову�
вання хворих в районній лікарні та для
створення умов розвитку дітей в дитя�
чому садку. Всього на це виділено по�
над  14000 гривень.

Проте нас дуже хвилює відношення
керівництва району, яке не бажає сер�
йозно сприйняти нашу позицію, а це по�
зиція, більше як чотирьох тисяч пайови�
ків, яким необхідна сьогодні допомога у
відродженні кооперативного руху в ра�
йоні.

Буде оживати кооперація, її вироб�
ництво, будуть створюватись

додаткові робочі місця, зростати
надходження до бюджету. Споживча ко�
операція була і залишається надійним
партнером адміністрації у вирішенні пи�
тань соціально�економічного розвитку
району.

Ми хочемо наголосити, що на всіх
етапах історичного розвитку країни коо�
перація була і залишається міцною ос�
новою для вирішення питань матеріаль�
ного забезпечення наших громадян.

Від редакції: коли матеріал готував�
ся до друку автор повідомив, що Н.Бой�
ко продала ринок, який належав Бари�
шівському споживчому товариству.

Заступник голови РайСТ

Свиридов К.І.

Кооператори Київщини в 2011 році збільшили закупівлю усіх видів сіль�

ськогосподарської продукції й сировини на 19,1% , що становить 47,4 млн.

грн. Заготівлі м'ясопродуктів збільшено на 24,8 % (+ 112,0 тон), овочів на

35,1 %(+ 243,0 тон), картоплі на 25,3% (+ 66,0 тон), зерняткових плодів в

1,9 рази (+ 47 тон), тощо.

На підприємствах споживчої кооперації в минулому році вироблено

продукції на 19,3 млн. грн., що в порівнянні з відповідним періодом попе�

реднього року більше на 14,3% (2,4 млн. грн.).

За січень�грудень 2011 року вироблено хліба та хлібобулочних виробів

1795.0 тон, кондитерських � 373,0 тон, перероблено 265,0 тон м'ясопро�

дуктів та виготовлено 261,0 тон овочевих консервів.

Кооперативними організаціями та підприємствами за 2011 рік сплачено

до бюджетів всіх рівнів та позабюджетних фондів 36,0 млн. грн., що на

один мільйон гривень більше рівня минулого року.

На теперішній час в системі споживчої кооперації області працює понад

1,8 тисячі працівників, на її матеріально�технічній базі створено 13 850 ро�

бочих місць.

I НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС 

МОЛОДИХ АГРАРІЇВ 

"АГРАРНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ"

15 травня 2012 в Українському домі,
під час обговорення стратегії економічно�
го розвитку України "Рідне Село", відбу�
лося засідання трьох громадських органі�
зацій аграрного сектора: Запорізької об�
ласної аграрної палати з ініціативною гру�
пою молодих аграріїв Запорізької області,
Національної асоціації сільськогосподар�
ських дорадчих служб України, а також
всеукраїнської громадської організації
"Спілка Молоді Села". На цьому засіданні
було прийнято рішення про проведення в
середині жовтня 2012 року в м. Київ I На�
ціонального конгресу молодих аграріїв
України "Аграрне майбутнє України". У
зв'язку з чим, був утворений Організацій�
ний комітет з підготовки та проведення
даного конгресу.

Основні теми дискусійних панелей
конгресу:

Село � колиска української нації;
Національна та глобальна продоволь�

ча безпека;
Аграрний розвиток та інтернет;
Агроєвроінтеграція та програма СА�

ПАРД;
Кооперація як рушійна сила прибутко�

вого агровиробництва;
Земля. Їжа. Свобода. Боротьба з бід�

ністю та продовольче забезпечення.
Робота дискусійних панелей конгресу

буде організована у форматі круглих сто�
лів за участю провідних експертів у відпо�
відних областях, що дозволить молодим
учасникам отримати кваліфіковану допо�
могу у сфері агробізнесу.

Засідання конгресу будуть супровод�
жуватися прямою відеотрансляцією в ме�
режу Інтернет, що дасть можливість
включитися в дискусію широким колам
аграрної молоді та через твіттер задати
свої питання.

Контактна інформація:

Керівник проекту: 

Сергієнко Владислав Олексійович

тел.: (050) 454 90 09; e�mail: 

pochta_sergienko@list.ru

Координатор проекту: 

Касаткіна Катерина Андріївна;

тел.: (050) 104 1260; e�mail: 

kasatkina_k@inbox.ru

******************

ФЕРМЕРИ, СТРАЙКУЮЧИ, 
ПЕРЕКРИЛИ РУХ 

У 12 РЕГІОНАХ ЧЕХІЇ

Фермери в знак протесту проти скасу�
вання податкових пільг на нафту і податок
на вино перекрили рух у багатьох місцях
країни. Більше 2000 транспортних засобів
протягом двох годин заважали роботі на
200 маршрутах в 12 регіонах Чеської Рес�
публіки. Президент Аграрної палати Ян
Велеба зауважив, що акції протесту мо�
жуть продовжитись навіть у червні. 

AgroNews 

СПІВЧУТТЯ РОДИНІ

Пішов з життя засновник і

перший голова Заліщицької

районної Асоціації

фермерів, Тернопільської

області, Петрів Микола

Миколайович.

Асоціація фермерів та

приватних землевласників

України висловлює співчуття

рідним та близьким з

приводу тяжкої втрати. 
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* Ваші земельні спори � наша головна біль
* Юридична підтримка під час земельного реформування
* Зареєструй з нами фермерське господарство 

та розвивай економіку держави
* Юридична консультація по земельному праву лише 

за 490 грн. (пропозиція діє з 15.04.2012 по 15.06.2012)
* Постійне консультування фізичних осіб лише 500 грн. 

на рік (кількість заявок обмежена)

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

Юридична компанія 

"Олексій Пуха і Партнери"

Наше фермерське господарство багато років веде діяльність у Виноградів�

ському районі Закарпатської області, займається вирощуванням овочів, фрук�

тів, рослинництвом. Господарство дає постійну роботу односельцям. 

Фермерське господарство завжди вчасно і повному обсязі сплачує податки

і збори до державного бюджету і відповідних державних фондів. Господарство

неодноразово нагороджено грамотами, відзнаками влади, постійно надає до�

помогу соціальній сфері села, лікарні тощо.

З весни 2012 року наше фермерське господарство та багато іншихгоспо�

дарств, які мали з нами господарські відносини, почали перевіряти різні кон�

тролюючі органи. Вимагають надання копій документів та інформації, яка інко�

ли не стосується сплати податків, наприклад: перелік техніки залученої до ви�

конання робіт з вказанням власника, даних водіїв (П.І.П., адреси)тощо. В на�

дісланих запитах не має посилання на підстави надання інформації. 

Це перешкоджає звичайній діяльності господарства вперіод весняних по�

льових робіт, створюють негативний іміджфермерському господарству перед

всіма партнерами, владою та фермерському способу господарювання взагалі.

Просимо надати роз'яснення правомірності дій перевіряючи органів.Та за�

хистити наше господарство від неправомірних перевірок та знищення.

Відповідно до ст. 20.1 Податкового
кодексу України органи державної по�
даткової служби мають право для здій�
снення функцій, визначених податко�
вим законодавством (Закон України
"Про Державну податкову службу" ст.2
визначено, що завданням ДПС є кон�
троль за додержанням податкового за�
конодавства, правильністю сплати по�
датків платежів тощо), отримувати від
платників податків інформацію, довідки,
копії документів пов'язану з обчислен�
ням та сплатою податків, дотриманням
вимог іншого законодавства, здійснен�
ня контролю за яким покладено на орга�
ни державної податкової служби.

А обов'язком платника податків від�
повідно до ст.16.1 Податкового кодексу
України є надання контролюючим орга�
нам на належним чином оформлену
письмову вимогу документи з обліку до�

ходів, витрат, та інших показників,
пов'язаних із визначенням об'єктів опо�
даткування, первинні документи, регіс�
три бухгалтерського обліку, фінансову
звітність, інші документи пов'язані з об�
численням та сплатою податків та збо�
рів. У письмовій вимозі обов'язково заз�
начаються конкретний перелік доку�
ментів, які повинен надати платник, та
підстави для їх надання.

Відповідно до статті 73.3 Податково�
го кодексу України органидержавноїпо�
датковоїслужбимаютьправо звернутися
до платників податків та інших суб'єкті�
вінформаційних відносинізписьмовим�
запитом про подання інформації (вичер�
пний перелік та підстави надання якої
встановлено законом),необхідної для�
виконанняпокладенихнаоргани держав�
ної податкової служби функцій, завдань,
та її документального підтвердження. 

Зразок

У відповідь на Ваш лист № ХХХХХ від ХХ.ХХ.2012 року про надання інформа�
ції повідомляємо, що відповідно до статті 73.3 Податкового кодексу України
органидержавноїподатковоїслужбимаютьправо звернутися до платників по�
датків та інших суб'єктівінформаційних відносинізписьмовимзапитом про по�
дання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено за�
коном),необхідної длявиконанняпокладенихнаоргани державної податкової
служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. 

Такий запит підписується керівником(заступникомкерівника) органудер�
жавноїподатковоїслужбиіповиненмістити перелік інформації, яка запитується,
та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту. 

Уразіколи запит складено з порушеннямвимог,викладенихвабзацахпершо�
мута другому цього пункту,платник податків звільняється від обов'язку надава�
ти відповідь на такий запит. 

Надісланий лист не дотриманий в форматі запиту передбаченого чинним
законодавством (Податковим кодексом України, Постановою КМУ від 27 груд�
ня 2010 р. N 1245 Порядок періодичного подання інформації органам держав�
ної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за
письмовим запитом ).

Дата підпис ПІП

Такий запит підписується керівни�
ком(заступникомкерівника) органудер�
жавноїподатковоїслужбиіповиненмісти�
ти перелік інформації, яка запитується,
та документів, що її підтверджують, а
також підстави для надіслання запиту. 

Уразіколи запит складено з пору�
шеннямвимог,викладенихвабзацахпер�
шомута другому цього пункту,платник
податків звільняється від обов'язку на�
давати відповідь на такий запит. 

Таких підстав у ст. 73 лише дві: 1) у
результаті аналізу податкової інфор�
мації виявлено факти, що свідчать про
порушення платником законодавства;
2) для визначення рівня звичайних цін
під час проведення перевірок.

Але даний перелік не є вичерпним і
доповнюється в тексті Податкового ко�
дексу іншими підставами. До них нале�
жать: а) виявлення недостовірності ві�
домостей у податкових деклараціях
платника податків (п. 78.1.4); б) отри�
мання скарги на платника податків про
ненадання податкової накладної з ПДВ
чи порушення порядку її заповнення (п.
78.1.9 ст. 78, ст. 201); в) запит податко�
вого керуючого при здійсненні операцій
з майном, що перебуває в податковій
заставі (п. 91.2 ст. 91), а також у деяких
інших незначних випадках.

Тому коли надісланий лист не дотри�
маний в форматі запиту передбаченого
чинним законодавством (Податковим
кодексом України, Постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N
1245 Порядок періодичного подання ін�
формації органам державної податко�
вої служби та отримання інформації
зазначеними органами за письмовим
запитом )можливо взагалі не реагувати
на такий лист, як прямо передбачає
ст.73.3 Податкового кодексу України
через недоотримання оформлення за�
питу. 

А можливо написати відповідь із по�
ясненням відмови (зразок додається).
Після чого чекати на новий належним
чином оформлений запит із зазначен�
ням підстав надання інформації. Або
можливо повторного запиту не надіш�
лють.

Однак перед тим як приймати рішен�
ня рекомендуємо порадитись і обгово�
рити свої можливості, місцеві обстави�
ни з юристом аби запобігти негативним
наслідкам. Час на відповідь один місяць
з дня що настає за днем надходження
запиту. Не потрібно панікувати і квапи�
тись.

Об'єднуйтесь в АФЗУ! Не дайте
зруйнувати свій бізнес!

Законопроект "Про ринок земель"
покликаний гарантувати право власнос�
ті на відведений наділ. На цьому наголо�
сила адвокат, радник ЮФ "Василь Кісіль
і Партнери" Наталія Доценко�Білоус на
прес�конференції з питань технологій
незаконного захоплення земельних ак�
тивів, а також методів захисту від них.

"У проект Закону України "Про ринок
земель" закладена ціла низка прогре�
сивних норм. Водночас він включає й
такі положення, які перекреслюють все
позитивне, що є в документі. Зокрема,
законопроект покликаний гарантувати
право власності на землю. За останні
роки з'явилася серйозна проблема зе�
мельного рейдерства. У практиці юрис�
тів "Василь Кісіль і Партнери" зустріча�
лися випадки, коли певний ланцюжок
юридичних дій спричиняв скасування
державною адміністрацією свого попе�
реднього рішення про присвоєння ка�
дастрового номера земельній ділянці.
Відповідно, орендар цієї ділянки втра�
чав право оренди", � зазначила юрист.

Вона з жалем констатувала, що до�
кумент не тільки не пропонує шляхи ви�
рішення подібних конфліктів, але й, по
суті, описує процедуру анулювання ка�
дастрового номера, спираючись на яку
можна блискуче повторити "схему", з
котрою вже зустрічалися в минулому.

Експерт також окреслила проблему
обмеження площі земельних ділянок,
допустимі для придбання. Пропоновані
обмеження стосуються чомусь лише зе�
мель сільгосподарського виробництва.

Разом із тим, адвокат підкреслила,
що в контексті проведення земельної ре�
форми прогресивне значення має закон
про державний земельний кадастр. Дея�
кі його норми вже набули чинності й по�
чали вирішувати численні ключові проб�
леми. "Наприклад, чимало власників
житлових індивідуальних будинків протя�
гом останніх років не могли їх відчужува�
ти через те, що не мали виділеної в нату�
рі прибудинкової земельної ділянки й
присвоєного кадастрового номера. Те�
пер же процедура одержання кадастро�
вого номера по земельних ділянках, на
яких розташовуються житлові індивіду�
альні будинки, значно спрощується. Дру�
га норма � це визнання ділянок, на які ще
немає кадастрових номерів і на які пра�
вовстановлюючі документи були отрима�
ні до 2004 року, коли набула чинності
система одержання індивідуального ка�
дастрового номера", � розповіла вона.

Від проекту Закону "Про ринок зе�
мель" чекали більшого. Як засвідчує іно�
земна практика � як російська, так і за�
хідна � на ринку мають з'явитися сер�
йозні фінансові інструменти, а не прос�
то фінансові установи другого рівня. Це
можуть бути опціони, іпотечні облігації,
цінні папери, які дозволяють активізува�
ти обіг земель без фактичного переходу
прав власності на землю, резюмувала
Доценко�Білоус.

Джерело: Державне агентство

України з управління державними

корпоративними правами та майном
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СУЧАСНА ТЕХНІКА ТА РОЗВИТОК ВІВЧАРСТВА
Національна академія аграрних наук

України завершує розробляти державну
галузеву програму із розвитку вівчарства
до 2020 р. Система державних заходів
має відродити та посилити експортний
потенціал галузі, щоб відкрити нові екс�
портні ринки. Нещодавно українська де�
легація на чолі з прем'єр�міністром відві�
дали Катар, раніше � Саудівську Аравію і
переконалися, що вони готові закупову�
вати українську баранину, оскільки зараз
ці країни величезну кількість продукції
імпортують із Австралії. Україна ж є ви�
гіднішою державою � щодо природноклі�
матичних умов, якості та територіально�
го розташування. Тому відродження вів�
чарства є перспективним, і міністр аг�
рарної політики та продовольства Украї�
ни Миколи Присяжнюк пообіцяв його
розвивати.

Утім, оптимізм міністра про швидкий
розвиток вівчарства, м'яко кажучи, пе�
редчасний. Починаючи з 1990�х років чи�
сельність овець в Україні скоротилася з
8,5 до 1,1 млн голів, а випуск вовни та ба�
ранини впав у вісім і дев'ять разів відпо�
відно. Замість великих господарств вів�
чарством почали займатися переважно
дрібні. Сьогодні 72% всього поголів'я
овець утримується в приватних госпо�
дарствах. Поодинокі ж підприємства, які
займаються розведенням, мають 300 і
менше голів овець. Усе це призвело до
того, що середній показник виробництва
баранини на одну людину в Україні впав
до катастрофічно низького рівня � 0,18 �
0,19 кг на рік.

Різкий спад можна пояснити багатьма
причинами. Одна з них � це питання віль�
них земель, де можна випасати овець та
косити сіно. "Землю просто вибивають з�
під ніг. Зрозуміло, що земля, на якій ви�
пасаємо овець та косимо сіно, не може
дати такого економічного результату, як
при вирощуванні на ній кукурудзи", � каже
один з фермерів, в якого залишилося 300
овець романівської породи. 

Але є інший вихід, як це поширено в
усьому світі. Для вирощування овець та
заготівлі сіна там використовують угіддя,
які не придатні для вирощування техніч�
них культур. Це гірські масиви, крутосхи�
ли, яри, де сільськогосподарська техніка
не має технічних можливостей здійсню�
вати обробіток землі. Необхідно заува�
жити, що у нас на Україні також пошире�
ний випас овець в гірській місцевості і в
цьому немає ніякої проблеми при утри�
манні тварин влітку. Проблема в тому,
що для зимівлі необхідно здійснювати за�
готівлю великої кількості сіна і здійснюва�
ти косіння, згрібання та перевезення. Віт�
чизняної, та і іноземної, техніки для цього
у нас до останнього часу не було, аж поки
німецький виробник Brielmaier Motormae�
her GmbH не привіз в Україну декілька
одиниць своєї техніки, яка може працю�
вати на крутосхилах з різноманітним на�
вісним обладнанням. От про це і буде іти
мова в матеріалі нашого журналіста, який
ознайомився з незвичними агрегатами
та випробував їх у роботі.

"ЩО НІМЕЦЬ ЗРОБИТЬ…"

Поступово відходять у небуття часи,
коли ми самі про себе гірко жартували,
кажучи: "Що німець зробить, то Іван не
розбере, але що Іван зробить � то німець
не підніме". Зараз на українських ланах
будь�які сільськогосподарські роботи
виконуються за допомогою високотех�
нологічної імпортної техніки, і наші меха�
нізатори не тільки розібралися в ній, а й
звикли до комфортних умов праці й май�
стерно володіють досконалими машина�
ми. Тепер настав час механізувати інди�
відуальну працю косарів � і не тримера�
ми�"дирчиками", а серйозними німець�
кими мотокосарками.

Заготівля сіна завжди була трудоміс�
тким процесом, а останнім часом � ще й
нервовим, адже колишні сіножаті або пе�
ретворилися на зарослі неїстівних
бур'янів, або "прихватизовані" всякими
правдами й неправдами. Селяни мовчки
проковтнули цей ганебний факт, бо
овець і навіть кіз вони вже майже не три�
мають, а самим сіно не потрібне. Проте
так буде не завжди, вівчарська гілка сіль�
ського фермерського господарства вже
вкрилася бруньками; ось�ось вони роз�
цвітуть, а потім і арабські країни м'ясом
нагодуємо, та й самі натуральну вовну
мати будемо. Звичайно, якщо овець зно�
ву заведемо та їх буде чим годувати! З
дідів�прадідів відомо, що найкраща їжа
для худоби � свіжа трава влітку та сіно
взимку. По всьому видно, що настав час
освоювати так звані незручні сіножаті �
підліски, косогори, схили ярів та береги
річок. Іншими словами � ті місця, де со�
ковитої трави неміряно, проте великі
сільськогосподарські машини викорис�
товувати практично неможливо. Отже,
потрібна інша техніка � малогабаритна,
мобільна і пристосована для роботи са�
ме в таких умовах. А ще така косарка по�
винна бути достатньо продуктивною і ке�
руватися одним оператором.

Косарка, про яку мріють українські
фермери�тваринники, вже є в Україні.
Щоправда, поки що лише в двох екзем�
плярах, завезених із Німеччини. Це   

"Брільмайєр" з двигуном у 15 кінських
сил і захватом косарки 2 метри і його
старший брат "Брільмайєр" потужністю
мотора в 27 к.с. і захватом у 3,5 метра та
6,0 метрів. 

Заводного "шнурка", як у звичних мо�
тоблоках, шукати не потрібно: в центрі
керма знаходиться пульт управління.
Варто лише повернути ключ запалюван�
ня і натиснути першу кнопку зліва. Все!
Двигун працює! І не тріщить, не вібрує,
ніби ось�ось злетить у космос. Натискає�
те крайню кнопку справа (всього їх лише
три!) � косарка  запрацювала. Пальцями
лівої руки відпускаєте мініатюрний ва�

жіль зчеплення (а ним можна й не корис�
туватися!), одночасно вмикаєте швид�
кість � апарат приступив до роботи. Ще й
підказує вам на дисплеї � рухаюся впе�
ред, швидкіть друга, косарка діє.

Слід зауважити, що назвати "Бріль�
майєр" тільки косаркою � значить обра�
зити конструкторів. За кілька хвилин ви
можете змінити пристрої � і він вже сіно�
ворушилка, сіноволокуша. Агрегат чудо�
во виконує роль підмітально�прибираль�
ної машини, снігопідбирача. З гідравліч�
ним приводом він може бути косаркою з
бічевим апаратом, мульчуючим механіз�
мом, навіть використовуватись як стріч�
ково�пальцеві граблі.

До того ж, комплектується найрізно�
манітнішим навісним обладнанням. Тіль�
ки одних косарних механізмів 7 видів з
шириною захвату від 1 метра 25 см. до
3,5 метра!  Варіантів коліс теж 7. Іх мож�
на міняти в залежності від ситуації чи ви�
ду роботи. 

Косарка проста в управлінні. Інструк�
ція з експлуатації викладена традиційно
для подібних німецьких документів �
стисло, конкретно, а головне � зрозуміло.
Випробування в українських умовах, при�
чому під керуванням оператора�початків�
ця, більша косарка витримала успішно,
замінивши трьох чоловіків�косарів із
"дев'ятиручками". 

Ось як про цей епізод згадує сам вип�
робувач: "…крутосхил  нахи�
лом градусів під 40 заріс пе�
рестоялим бур'яном. Такий
полин�чорнобиль вже треба
не косою, а сокирою рубати.
Та й то вранці, по росі, а не
опівдні. А "Брільмайєр" навіть
ніякісінького навантаження не
відчув. Ніби не сухий бур'ян
товщиною в палець валить, а
звичайну траву�мураву.

До того ж, за допомогою
шипованих колес так надійно

іде вподовж схилу, що подібній стійкості
залишається лише дивуватися. Проко�
сив я десь метрів з двадцять, помічаю
попереду перешкоду. Треба зупинитися
негайно! А як? Інструктор посміхається:

все по�німецьки просто �  відпусти ручки
управління, і косарка сама моментально
стане! Все продумано, до найменших
дрібниць. Навіть якщо випадково не ту
кнопку натиснеш � відразу спрацює так
званий "захист від дурня", машина не
зламається". 

А ще мотокосарка має дистанційне
управління, так званий пульт керування
для ледащих, щоб не ходити за маши�
ною, а керувати нею на відстані по радіо�
каналу. Сиди собі в тіньочку та керуй
джойстиком, як на компьютерній грі.

Нині зарубіжні виробники шукають в
Україні підприємливих партнерів, щоб
налагодити збирання машин у нас. Спо�
діваємось, що такі далекоглядні люди
обов'язково знайдуться. Адже  така ба�
гатофункціональна диво�техніка, пра�
цююча на незручних сіножатях, дуже
потрібна фермерам. Чекають на неї і в
комунальних господарствах держави,
особливо в столиці з її схилами й гірка�
ми. Та й для рівнинних регіонів машини
"Брільмайєр" згодяться, фермери знай�
дуть для них роботу. Отже, нам потрібно
звикати до нової моделі, а німцям � до
нового ринку.

Володимир ЯРОШЕНКО

P/S: Ознайомитися з цією техні�

кою та побачити її в роботі можливо в

м.Переяслів�Хмельницький попе�

редньо зателефонувавши представ�

нику фірми  "Брільмайєр":

067�548�13�06

066�718�96�74

"Брільмайєр" з двигуном 15 кінських
сил і захватом косарки 2 метри

"Брільмайєр" з двигуном 27 кінських
сил і захватом косарки 6 метри

Центральний дисплей мотокосарки

Органи керування правої руки

Повний спектр навісного обладнання
мотокосарки

Змінні шиповані колеса�барабани мотокосарки

Пульт дистанційного керування 
косаркою

Органи керування лівої руки

"Брільмайєр" на 40 ° крутосхилах
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ХОЧЕТЕ ОТРИМАТИ, ЯК МІНІМУМ, БІЛЬШ 100 тисяч грн.

ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ЗА РІК?! � ПРАЦЮЙТЕ З

КОРМОАГРЕГАТАМИ СЕРІЇ АКГСМ "МРІЯ"!

" Використовуючи нові технології у свинарстві при утри�
манні 30 голів свиней за рік, можна заробити 103 тисячі гри�
вень!!!..." (Із виступу по телебаченню Міністра Агрополітики і
продовольства України М.В.Присяжнюка).

Виступ міністра аграрної політики підтверджує, що нова
технологія відгодівлі тварин ферментованим зволоженим ко�
рмом із суміші зернових є однією з найкращих у світі ( Виснов�
ки результатів дослідження інституту "Landsudvalget for Svi�
ne", Данія ). Ми пропонуємо  кормоготувальні агрегати серії
АКГСМ "Мрія", які забезпечать нову технологію годування
свиней, ВРХ і телят ферментованим зволоженим кормом � го�
могенною кормовою суспензією, яка є однією з найкращих у
світі. Кормоагрегати працюють в 3760 господарствах України
та зарубіжжя на протязі 10 років, маючи при цьому найвищі
показники і відгуки фахівців сільських господарств .

Розроблені кормоагрегати  пройшли успішне, протягом 2�
х років, випробування в інституті свинарства, м.Полтава, інс�
титуті тваринництва "Асканія�Нова" і отримали високу оцінку
тваринників. Агрегати є енергоекономічними, тому що об'єд�
нують в собі п'ять технологічних операцій � подрібнення зер�
нової суміші, змішування, процес ферментації, підігрів (за ра�
хунок тертя жорнів), видача готового ферментованого корму
гомогенної суспензії, замінюючи 4 агрегати і пилові циклони,
економлячи енергоресурси до 30%. Використання в госпо�
дарствах і на фермах кормоагрегатів серії АКГСМ "Мрія" за�
безпечить сучасний світовий рівень тваринництва при висо�
кому прибутку за рахунок економії кормів до 20%,економії
електроенергії до 30%, зменшення виділення гною до 44% за
рахунок легкого засвоєння ферментованих кормів, що збіль�
шує обмінну і валову енергію тварин, а відповідно середньо�
добовий приріст ж.м. і забезпе�
чує зниження собівартості до
50% при рентабельності до
200%. Потрібно усього 240�

250кг зерносуміші для відго�

дівлі свиней вагою 100кг � за

5.5�5.8 місяців. Навіть при

сьогоднішніх високих цінах

на фуражне зерно є сенс

займатися тваринництвом,

використовуючи агрегати

кормоприготування нового

покоління серії АКГСМ

"Мрія".

Ціна 1 кг корму, приготовленого на кормоагрегаті, скла�
дає 2.0 коп. Окупність агрегатів від 10 до 15 днів.

Економія корму � Економія зернової суміші при годуван�
ні ферментованою г.к.с. на 1 голову складає 0.7кг за добу, за
раху�нок більш повного засвоєння корму і відсутності його в
гної, на відміну від сухого та екструдованого корму (3.7кг на
добу) .За термін відгодівлі 5,5 місяців економія кормів скла�
дає:

На 1 голову � 117кг х 1.7грн.=200.0грн
на  200 голів � 23400 кг х 1.7грн.=39780.0грн.
на 10 голів � 1170кг. х 1.7грн.=1988.0грн.
на 500 голів � 58500 кг х 1.7грн.=99450.0грн.
на 100голов � 11700кг х 1.7грн.=19890.0грн.
на 1000 голів � 117000кг.х 1.7грн.=198900.0грн
Наводимо зразковий розрахунок прибутку вирощування

свиней на закупівельних матеріалах, за один цикл відгодівлі.
Розрахунок на 1 свиню 100 кг ж.м. за період 5.5�

5.8місяців відгодівлі (при ціні фуражного зерна

1700грн./т):

� витрати на зерносуміш � 240?250кг х 1.7грн.=425.0 грн.
� витрати на воду � 0.5м3 х 17.0грн./м3 =8.5 грн.
� витрати на эл.енергію на 1голову (за весь період відго�

дівлі) �16.5кВт х 0.37грн.=6.4 грн.
� витрати на з/плату(на 1 голову відгодівлі ) � 15.0грн. х

5.5міс.=82.5 грн.
РАЗОМ: 522.40 грн.
� Інші витрати ( транспортні, навозовидалення, добавки,

ліки та ін.) � 8%  = 51.18грн.
ВСЬОГО витрат за увесь період відгодівлі на 1 голо�

ву=574.0 грн. ( взято максимальний розрахунок витрат)

Усереднена реалізаційна ціна 1 кг ж.м. по Україні складає
� 20.0грн.

Дохід: 20.0грн. х 100кг ж.м.=2000.00грн.
Прибуток: 2000.0грн. � 574.0=1426.0грн.
Чистий прибуток складає � 1426.0грн. на 1 голову

відгодівлі.

За один цикл відгодівлі: на 10 голів �
14260.0 грн.; На 50 голів  �  71300.0 грн.; На
100голов � 142600.0грн., плюс прибуток від
опоросу свиноматок, продаж поросят, еконо�
мії кормів та енергоресурсів. Це розрахунок за
один цикл відгодівлі, а їх на рік � 2.2. циклі.
Помножуючи результати на 2.2. одержуємо
річний прибуток. Має рацію Міністр  агрополі�
тики України � відгодо�вуючи за рік 30 голів
свиней, в т.ч. 3 свиноматки, можна мати, як мі�
німум, 103 тисячі грн. в рік чистого прибутку.

1426.0грн.х 30голів х 2.2цикли=94116.0грн.
Плюс продажа поросят  за рік  30 шт. х

300грн.=9000.0грн.
ВСЬОГО: 94000.0+9000.0=103000.0грн.

Примітка: Якщо корми власні, вирощені  в особистому
господарстві, прибуток природно зростає,бо зменшується ці�
на фу�ражного зерна. 

У тих господарствах, де проблемно використання зерна,
як доповнення до кормоагрегатів
серії АКГСМ "Мрія", Науковим
центром АІНУ виготовлений  уні�
версальний подрібнювач УПК�
01А, який подрібнює зернові усіх
видів, коренеплоди усіх видів, сі�
наж, солому, траву, кукурудзяні
качани і стебло, фрукти (окрім
кісточкових) до фракції 2�10 мм.
Приготована суміш може бути ви�
користана як добавка в готовий
ферментований корм до 40% ,
або як окремий корм, що еконо�
мить до 30% зерносуміші, не по�
гіршуючи поживність ферменто�
ваного корму. Практично анало�
гічні результати і прибуток отри�

муємо і при відгодівлі ВРХ та телят. Так, при складі соковитих
кормів 52�55% та концентрованих ферментованих кормів �
48�45%, перероблених в кормоагрегаті серії АКГСМ "Мрія",
де фактичний зміст сирого протеїну на одну кормо одиницю
складає 120�140г, одержуємо позитивні результати:

� збільшення молочної продуктивності в середньому на 7�
10% або 1,1�1,5 кг на 1 голову;

� жирності молока на 4�6%;
� вартість добового раціону на 1 голову зменшилася на

10�12 гривен;
� збільшилися середньодобові прирости живої маси бич�

ків до рівня 1000�1300г, що на 16.5% більше , або 130�140г від
конт�рольної групи;

� прибуток від реалізації молока до 12 грн. на 1 голову в день;
� собівартість 1 кг яловичини знизилася на 12.5грн.;
� додатковий економічний ефект склав 12?15грн. на 1 го�

лову в день.
За результатами приготування кормів кормоагрегатами

серії АКГСМ "Мрія", результатами відгодівлі і утримання сви�
ней, ВРХ і телят, ця технологія є технологією світового рівня,
однією з найкращих і економічно вигідних на сьогодні.

Адреса прямого виробника 

кормоагрегатів АКГСМ "Мрія":

74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, 

вул. М. Букіна, 52

т/ф (05549) 7�08�88; 7�08�01;(050) 848�50�68, 

(098) 346 �35�22 ( дзвонити до 17.00 годин.).

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

Д.с.г.н. � Нежлутченко Т. І. 

К.с. г. н, академік АІНУ � Соляник М.Б. 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТВАРИННИЦТВІ

Кормоагрегати АКГСМ "Мрія"

УПК� 01

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТРАКТОРНІ ЗМАГАННЯ "ТРАК ПРОХВАТ"
Вже традиційною подією, як для працівників сіль�

ського господарства, так і для любителів спорту стали
тракторні змагання, що проводяться в Сімферополь�
ському районі, Автономна Республіка Крим.

"Трак Прохват 2009" � так називалися змагання сіль�
ських механізаторів що пройшли 5 вересня 2009г. у
Сімферопольському районі у балці Тубай. Перші тому
що до цього ніхто і ніколи не проводив в Україні подібні
змагання. Природно цей захід викликав широкий гро�
мадський резонанс � адже трактори і перегони, на пер�
ший погляд речі несумісні. Але організатори цієї події
довели зворотнє.

Досвід виявився настільки вдалим, що подібні захо�
ди стали Візитною карткою кримського оксамитового
сезону. У 2010 році змагання придбали рамки міжна�
родного формату, кримським і українським механізато�
рам протистояли вже маститі пілоти з Російської Феде�
рації, що мають восьмирічний досвід участі в подібних
змаганнях, і їх серйозно підготовлені боліди. Ось така
тракторна інтрига! Далі � більше. "Трак Прохват 2011"

вже був не лише міжнародними тракторними змагання�
ми, але і "Дербі Прохват" � чемпіонат по екстремально�
му автокросу. Це був вже третій рік наймасштабніших
змагань різної технічної спрямованості. Цього разу ор�
ганізатори екстрим клубу "Бомба" зібрали на одній
спортивній арені трактори, легковики, баггі і позашля�
ховики � це вже не два в одному, а чотири в одному! 70
одиниць техніки, з них: 20 тракторів, 22 автомобілі для
екстрим кросу, 12 багі і 14 позашляховиків зійшлися на
дистанції.

Хто не бачив як мчать по пересіченій місцевості
трактора, той багато що втратив! Конструктивно неп�
ристосований для швидкісного пересування апарат,
без щонайменших натяків на амортизацію і комфорт,
виявляється здатний на таке(!) � що аж дух захоплює!

Щоб управляти трактором, необхідно бути професі�
оналом � любителів механізаторів немає, а щоб пілоту�
вати трактор, потрібно бути супер професіоналом з
авантюрними схильностями і бойовим характером. Але
безпека пілота � це основне правило участі.

Як і завжди на Прохватах, по ходу заходу проходила
благодійна акція "Роби Благо". Мета цієї акції � збір
коштів на лікування онкохворих дітей. Вже після органі�
затори оголосили, що зібрано 25 551 грн і ці гроші пі�
дуть на закупівлю спеціального приладу � інфузомата.

У 2012 році, ми упевнені, "Трак Прохват" буде кра�
щий і ще видовищнішим, тому що динаміка зростання і
отримання досвіду помітно неозброєним оком. А чека�
ти залишилося зовсім не довго. Змагання цього року
відбудеться вже 8 вересня, в Сімферопольському райо�
ні, в балці Тубай на автодромі "Бомба".

Повним ходом набирає оберти реєстрація учасни�
ків. А це означає, що є можливість побачити чергову за�
хоплюючу подію. І не лише побачити, але і стати його
безпосереднім учасником. 

А про деталі можна дізнатися на інтернет�сайтах
http://www.prohvat.com, http://bomba.crimea.ua/forum
або за телефоном в м. Сімферополі: 050 488 60 35.

За інформацією  проекта "Прохват"
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ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ
УКРАЇНИ СТАНОМ НА  29.05.2012 р.

ЯК ОТРИМАТИ ДОТАЦІЮ ЗА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ МОЛОДНЯКУ ВРХ

Якщо у Вашому домогосподарстві народи�
лось теля, Ви маєте право отримати дотацію з
державного бюджету за його утримання та збе�
реження до певного віку (з трьох до одинадцяти
місяців).

Ваші дії для оформлення дотації: 
1. звернутись до сільської, селищної чи місь�

кої ради (або до уповноваженої нею особи) з тим,
щоб було здійснено запис у погосподарській кни�
зі про народження такого теляти у Вашому домо�
господарстві;

2. провести його ідентифікацію і реєстрацію в
установленому законодавством порядку (отри�
мати паспорт великої рогатої худоби та ветери�
нарну картку до нього, а у разі утримання 10 і
більше голів молодняку великої рогатої худоби
необхідно взяти витяг з Єдиного державного ре�
єстру тварин);

Для цього необхідно звернутись до фахівців
ветеринарної служби або до державного підпри�
ємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації
тварин";

3. відкрити рахунок у банку, на який буде пе�
рераховано дотацію (взяти довідку про його від�
криття);

4. зробити копію паспорта громадянина Укра�
їни та документа, що засвідчує реєстрацію у Дер�
жавному реєстрі фізичних осіб � платників подат�
ків (довідка про присвоєння ідентифікаційного
номера);

Особи, які через свої релігійні переконання від�
мовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової
служби, пред'являють відмітку в паспорті.

Копії зазначених документів необхідно подати
до сільських, селищних чи міських рад. 

На момент першого подання документів спе�
ціальна бюджетна дотація буде нарахована у та�
ких розмірах:

250 гривень за голову � за молодняк віком від
3 до 5 місяців;

500 гривень за голову � за молодняк віком від
6 до 8 місяців;

750 гривень за голову � за молодняк віком від
9 до 11 місяців (включно).

У подальшому бюджетна дотація за молодняк
виплачується у розмірі 250 гривень через кожні
три місяці його утримання до досягнення ним
одинадцятимісячного віку. Для її нарахування
Вам необхідно буде через три місяці звернутись
до сільської, селищної чи міської ради.

Джерело: Урядовий портал
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Дбайливо доглянемо за посівами кукурудзи, соняшнику, сої
та інших культур з допомогою біостимуляторів K 

добрив нового покоління.

Поради фермерам України

Фермери України, особливо на Пів�
дні, зіткнулися з складними кліматични�
ми умовами, які навіть народні синопти�
ки не могли передбачити.

Зараз на більшості площ настала по�
ра доглядати за посівами цукрових бу�
ряків, кукурудзи, соняшнику, картоплі,
овочевих і плодово�ягідних культур, про�
довжувати догляд за озимими зернови�
ми та ріпаками.

Завдання хліборобів допомогти рос�
линам вистояти, розвинути максималь�
ну листкову поверхню та кореневу сис�
тему,  забезпечити в цих умовах макси�
мальний врожай всіх с/г культур. Одним
із вагомих агрозаходів є застосування
протягом вегетації при догляді за  посі�
вами біостимуляторів добрив нового по�
коління, що сприятиме максимальній
реалізації генетичного потенціалу сортів
і гібридів. Роздуми вчених і виробнични�
ків з цих питань подаємо в нашій статті.

Тимофійчук Б.В. � фермерське гос�
подарство  ПП "Богдан і К" Івано�Фран�
ківської області � в минулому році ми на
всій площі посіву застосовували біости�
мулятори � добрива нового покоління на
бідних передкарпатських землях ми от�
римали по 110,2 ц/га кукурудзи,  прибав�
ка 18�21 ц/га ц/га, прибавка сої станови�
ла � 5,6 ц/га, зернових 8�12 ц/га, ріпаку
4,5 ц/га, соняшнику 6,3 ц/га.

Цього року наші орендовані площі

збільшилися ще на 840 гектарів. На

всsй площі озимих зернових і ріпаків

ми вже провели перше обприскуван�

ня рослин "Вермибіомагом" � 8 л/га,

приступили до першого обприску�

вання кукурудзи і соняшнику, друге

обприскування проведемо "Верми�

йодісом" 5 � 6 л/га в баковій суміші з

карбамідом 10 � 15 кг/га. Наше зав�
дання отримати з кожного гектара по 10�
12 т кукурудзи, 7 � 9 тонн озимої пшени�
ці, по  3 � 5 тонн  соняшнику, ріпаків і сої.
Більше семи років я орендував землі на
Кіровоградщині і часто буваючи у колег,
а деякі в минулому році були в мене на
Прикарпатті на моїх полях і я їх посоро�
мив, адже землі Кіровоградщини  наба�
гато кращі моїх передкарпатських, а зби�
рають вони  на них урожай в 2 � 2,5 рази

менший від мене. Цього року вони мене
повідомили, що вже закупили "Вермибі�
омаг" і "Вермийодіс", впроваджують інші
передові агроприйоми і доженуть мене
по врожайності, я буду радий за них.

Борисюк  П.Г. �  кандидат с/г наук
(Національна асоціація цукровиків Укра�
їни)  � науковими установами і досвідом
агропідприємств доведено, що біости�
мулятори � добрива "Вермибіомаг" при
обприскуванні  перший раз в фазі зми�
кання листя рослин в рядках (7�8 л/га),
другий раз � змикання листя між рядка�
ми  "Вермийодісом" (6�7 л/га) в бако�
вій суміші з карбамідом (10�15кг/га) або
малими дозами інших азотних добрив
забезпечують збільшення урожайності
мінімум на 60�80 ц/га, підвищення цук�
ристості на 1,0�1,5 %, зменшення затрат
на придбання міндобрив на 15�20%.

Обприскування рослин цукрових бу�
ряків у фазі змикання рослин в рядках
підвищує фотосинтез листків в 1,5 � 2
рази, повторне � в  фазі змикання рос�
лин у міжряддях знову викликає підви�
щення фотосинтезу.

Хочу нагадати агрономам про біоло�
гічний йод та  мезоелементи � сірку і
магній, які   дуже потрібні рослинам і  не�
заслужено обділені увагою багатьма аг�
раріями, їх роль в житті та розвитку рос�
лин, в одержані високих і якісних урожа�
їв досить велика, а все це є в біостиму�
ляторах "Вермибіомаг", "Вермийодіс".

В цьогорічних умовах, як ніколи, ці
препарати заслуговують на увагу дбай�
ливих аграрників.

Качевський М. П. � садовод (Черні�
вецька область). На Буковині  і Прикар�
патті садоводи, на присадибних і дачних
ділянках, фермерських господарствах
протягом останніх трьох років широко
застосовують одно�трьох кратне обп�
рискування зерняткових і кісточкових
культур  "Вермибіомагом" 10�15 л/га,
урожайність підвищується мінімум на
15�30 %, а найголовніше  до мінімуму
зведено застосування пестицидів і наші
яблука та  груші мають великий попит у
споживачів  порівняно з імпортними, які
отримані при десятикратному обприску�
ванні пестицидами.

А про картоплю і овочеві культури,
зокрема, капусту, огірки, помідори,
моркву, цибулю, які вирощуються в ос�
новному на присадибних і дачних ділян�
ках, невеликих фермерських господарс�
твах порада в мене одна: хто дбає про
здоров'я своє і близьких повинен не мен�
ше 2 � 3 рази за вегетацію обприскувати
рослини овочевих "Вермибіомагом",  а в
областях, де масово хворіють на щито�
видну, ще й "Вермийодісом", щоб збіль�
шити вміст йоду в плодах і овочах.

Бердніков О.М. доктор с/г наук,

член кореспондент НААНУ � одним із
резервів збільшення врожайності і під�
вищення якості с/г  продукції є застосу�
вання в технології вирощування с/г куль�
тур біостимуляторів�добрив нового по�
коління "Вермибіомаг", "Вермийодіс".

Ми протягом останніх десяти років
на дерново�підзолистих грунтах Черні�
гівської області проводили державне
випробування  багатьох препаратів різ�
ного походження, в  2004  році "Вермис�
тим" дав прибавку урожайності кукуруд�
зи на зерно 12,1 � 18,2 ц/га, ріпаків  3,8�
4,0 ц/га; "Вермибіомаг" в 2008 році � ку�
курудзи � 14,2�18,2 ц/га, озимих зерно�
вих  �  6�8 ц/га, ріпаку  � 4,8�5,0 ц/га;
"Вермийодіс" в 2011 році  озимих зерно�
вих  � 7,4 �9,6 ц/га, кукурудзи на зерно
16,4�20,1 ц/га, сої  4,0�6,4  ц/га, ріпаку
5,6�6,7 ц/га.

Ми рекомендуємо аграріям цього

року   при    посіві ярих зернових про�

вести  одноразове, а більш ефектив�

не двохразове листяне підживлення

озимих, соняшнику, кукурудзи, сої та

інших культур біостимуляторами�

добривами , перший раз "Вермибіо�

магом" 6�8 л/га, другий раз "Верми�

йодісом" 5�7 л/га в баковій суміші з

карбамідом 10�12 кг/га або аміач�

ною селітрою 6�7 кг/га.

Лазарук Г.М. головний агроном ФГ
"Степан Мельничук"  � біостимулятори�
добрива нового покоління ми в своєму
господарстві використовуємо більше
п'яти років: "Вермистим", "Вермибіо�
маг" а в минулому році "Вермийодіс".

Щорічно завдяки їм ми отримуємо

прибавку урожайності зернових 17�

12 ц/га, сої 5�6 ц/га, кукурудзи 16�21

ц/га, а овочеві дають приріст 30�

40%. Заощаджуємо значні кошти на

придбання міндобрив і пестицидів,

що так важливо для малих фермер�

ських господарств, фермери, які по�

бували у нас насліджують наш дос�

від. Я ні одне обприскування не про�

воджу без цих надзвичайно важли�

вих для рослин біостимуляторів но�

вого покоління.

Мельник І.П. � заслужений праців�
ник с/г України, лауреат Державної пре�
мії в галузі науки і техніки, Біостимулято�
ри � добрива нового покоління застосо�
вують широко в господарствах різних
форм власності в Одеській, Кіровоград�
ській, Київській, Волинській, Вінницькій,
Івано�Франківській та інших областях
України.  В цьогорічних,  надзвичайно
складних кліматичних умовах, щоб ви�
ростити високий врожай доброї  якості
слід застосовувати при догляді за посі�
вами зернових, особливо кукурудзи, со�
няшнику, сої, площі під якими в зв'язку з
пересівом озимих, значно збільшилися,
а також на цукрових буряках площі яких в
багатьох господарствах зменшилися, а
також на картоплі, овочевих та плодово�
ягідних культурах слід застосовувати бі�
остимулятори � добрива нового поколін�
ня "Вермибіомаг" і "Вермийодіс". Ми не
робимо антирекламу жодному регулято�
ру росту, але хочемо нагадати аграрі�

ям: при виборі гумінових препаратів

слід дивитися, щоб гумінові речови�

ни були не інертними, а також  слід

знати, що серед зареєстрованих ре�

гуляторів росту в Україні і країнах

СНД лише у "Вермибіомазі" є підви�

щений вміст магнію, а у "Вермийоді�

сі" �  біологічний йод в необхідній

кількості для рослин,  про їх роль

магнію, біологічного йоду знає кожна

людина, яка навчалася в школі і мо�

же тверезо мислити.

А вибір за Вами  шановні фермери.
Детальну інформацію можна отри�

мати в ПП "Біоконверсія"  тел.

(03422) 3�11�30,    факс (0342) 71�62�38,

067 342 21 88,  067 343 45 27;   

e�mail:  vermos2007@ukr.net. 

КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ МАТЧІВ
ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ 2012



№ 11 (285)

1�15 ЧЕРВНЯ 2012  року10

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044�501�78�23, 050�27�58�700, 098�327�55�51

Газета “Вісник Фермер України” 

Реєстраційне свідоцтво: 

КВ 5260 від  03.07.2001 року. 

Видається з 1999 року.

Передплатний індекс�21591

Засновники:

АФЗУ , Укрдержфонд  та 

ТОВ “Експо � центр Господар”

Видавець — 
ТОВ “Експо�центр “ГОСПОДАР”.

Генеральний директор

Михайло Данкевич

Заступник генерального директора 
Олена Юрченко

Рекламний відділ 
Олександр Лапшин

Дизайнер комп’ютерної верстки
Тетяна Павленко

Журналіст Володимир Ярошенко

Юридична підтримка � компанія
"Олексій Пуха і Партнери"

Адреса для листів:

01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, 21,

оф. 421  ТОВ “ЕЦ “Господар”

Адреса редакції:

м. Київ, вул. П. Лумумби, 

буд. 21, оф. 421

Телефон редакції:

(044) 501�78�23  

Рекламний відділ:

(044) 501�78�23,  501�78�24

E�mail:farmer�adv@ukr.net

Відділ розповсюдження:

(044) 501�78�23

E�mail:farmexpo@ukr.net

Головний Редактор ВФУ
Михайло Данкевич

Редакційна рада:

Президент АФЗУ
Микола Миркевич

Ген. директор Укрдержфонду
Микола Стрижак

Керівник інформаційно�
консультаційного центру АФЗУ
Олег Кирницький 

Юрист АФЗУ
Василь Горбачов

Друк: ТОВ “Прес Корпорейшн

Лімітед”

21034  м. Вінниця, вул. Чехова, 12�А

Тел.: (0432) 55�63�97

Підписано до друку �  29.05.2012

Віддруковано              �   29.05.2012

Відповідальність за зміст

рекламних оголошень несе

рекламодавець.

Наклад — 18 200 примірників.

Замовлення № 127811

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

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

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

Повністю автоматизовані досушувальні металічні зерносховища виробляє фірма Bin

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

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

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

ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ �
ЗБЕРЕГТИ ГРОШІ!

КОМПЕНСАЦІЇ ДЛЯ ТЕПЛИЧНИКІВ
23 травня 2012 року Кабінет Міністрів України прийняв  постанову "Про внесення

змін до Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодуван�
ня вартості будівництва нових тепличних комплексів".

Згідно з цим урядовим документом, розподіл бюджетних асигнувань для частко�
вої компенсації витрат, понесених суб'єктами господарювання на будівництво нових
тепличних комплексів, має здійснюватися пропорційно сумі таких витрат.

У постанові також йдеться про те, за рахунок бюджетних коштів має бути погаше�
на бюджетна кредиторська заборгованість перед суб'єктами господарювання, яка
зареєстрована в органах Казначейства.
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РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ 

В ГАЗЕТІ

“Вісник Фермер України”

1. Якісні комплектуючі, європейські

параметри 

Всі кормозмішувачі комплектуються якіс�
ними складовими, які використовують у ви�
робництві відомі європейські виробники, а са�
ме, редуктор від фірми Комер Індустрі (Італія).
Редуктор має закритий підшипник, що не пот�
ребує періодичного змащування. Вагова сис�
тема від фірми ПТМ (Італія). Вагова система
дає змогу зважувати корм до кілограма і прог�
рамувати 15 рецептів. Якісні комплектуючі да�
ють можливість експлуатувати кормозмішувач
багато років. Кормозмішуч відповідає всім єв�
ропейським параметрам: дно на 9 кубовому
має товщину 20 мм, а стінки бункера � 8 мм. 

2. Ціна 

Ціна кормозмішувача майже на 40 відсот�
ків дешевша від аналога імпортного, а це в
свою чергу економія досить значних коштів,
що могли б піти на оплату праці працівників,
або на здешевлення інвестиційних коштів. Ми
також на свою продукцію даємо відстрочку
платежу, яка може досягати і до 6 місяців.
Перший платіж може складати 50 відсотків.
Тим самим кормозмішувач може себе уже за
сезон частково окупити. Ми також запровад�
жуємо акційний продаж кормозмішувачів, де
можна купити за зниженими цінами в залеж�
ності від умов оплати. Досить гарно чути від
клієнтів, що ми на ринку кормозмішувачів да�
ємо самі кращі умови для покупки кормозмі�
шувача. 

3. Технічні особливості та простота

конструкцій 

Із багатим як європейським так і україн�
ським досвідом виробництва кормозмішува�
чів, ми наблизили нашу модель кормозмішу�
вача до реаліїв українського села. А саме із
2012 року всі кормозмішувачі випускатимуть�
ся із здвоєними колесами. Ці колеса ми пе�
рейняли із вантажного автомобіля, що в на�
роді називають "Бичок". Здвоєні колеса "Бич�
ка" ширші за інші. Загальна ширина колії
складає один метр. Кормозмішувач більш
стійкіший, і не так тисне на неасфальтовану
дорогу, яка є в більшості ферм України. Ймо�
вірність застрягнути у болоті також зменшу�
ється. Європейські виробники ставлять здво�
єні колеса лише на кормозмішувачі великої
кубатури. Також не потрібно тримати додат�

кове колесо на складі про запас. Запасне ко�
лесо завжди на кормозмішувачі. При псуванні
одного із коліс, кормозмішувач зможе працю�
вати ще на одному, до заміни свого здвоєно�
го "сусіда". 

Також у нас встановлений "карманчик" для
внесення комбікорму у мішках. Цього в євро�
пейських кормозмішувачах не побачиш. Кор�
мозмішувач має досить надійну будову і без
проблем кидає корм у годівниці висотою 70 см. 

4. Організована структура фірми 

Стратегія нашої фірми направлена на
принцип � працювати на клієнта, а саме, від�
повідати за продану техніку. Директор фірми
має диплом Німецької школи сільського гос�
подарства Weihenstephan, за�спеціальністю
менеджмент у сільському господарстві, де він
навчався майже три роки. Також працював
майже рік у цій країні на фірмі, яка виробляла
кормозмішувачі. Здобуті знання менеджмен�
ту в європейских країнах він застосовує і у
своїй діяльності, а саме, у виробництві кор�
мозмішувачів і обслуговуванні їх. Якщо у кон�
курентів, які виробляють кормозмішувачі в
Україні, для вирішення якихось проблем пот�
рібно декілька днів для затвердження рішен�
ня керівництва, то тут рішення приймаються
відразу. Тим самим клієнти хвалять за опера�
тивність. Фірма має одну спеціалізацію � кор�
мозмішувачі. Тим самим ми дотримуємося
професіоналізму у цій вузькій галузі сільсько�
го господарства. 

5. Наявність усіх запчастин, за помір�

ними цінами 

Кормозмішувачі, які ми продаємо, мають
всі запчастини в Україні і можуть бути постав�
лені в короткий термін, бо ці запчастини ми
використовуємо у виробництві. При покупці
нового кормозмішувача потрібно також диви�
тися, за якими цінами фірма постачає запчас�

тини, щоб не було того, що кормозмішувач
купили, а на нього запчастини досить дорогі.
Деякі фірми, користуючись монопольним
становищем, ставлять ціну на запчастини, яка
у 2�3 рази вища за їх собівартість. Ми цього
не робимо і тому до нас багато хто звертаєть�
ся. Потрібно дивитися, щоб не було того, що
ножі на кормозмішуач вам продавали по 1
тис. грн. і щоб колеса не постачали по 5�6
тис. грн. за штуку. 

6. Довговічність 

Щоб довести цей аргумент у нас немає
конкретних доводів, але вони будуть із рока�
ми. Ми тільки почали працювати. Якщо через
декілька років експлуатації, коли вже зносить�
ся метал, ми зможемо замінити шнек, або
бункер, і він зможе ще пропрацювати такий
термін. При покупці імпортного кормозмішу�
вача, цього не можна буде зробити, або і
можна, але це буде досить дорого коштувати.
На нашому кормозмішувачі залізо зноситься і
його ми замінимо і кормозмішувач буде пра�
цювати і працювати. 

Ціна нашого кормозмішувача � це ціна
кормозмішувача б/в із Європи. Але все таки
купувати б/в техніку � це купувати "кота в

мішку". Б/в кормозмішувач буде працювати,
але питання довговічності буде під питан�
ням. Як заявляють деякі фірми, що вони роб�
лять повністю реконструкцію б/в кормозмі�
шувача під мікроскопом, то це не зовсім вір�
но. Ручна праця у Європі досить дорого кош�
тує і займатися досконало б/в технікою не
має сенсу виробнику, якщо підприємство
більше зможе заробити на новому кормозмі�
шувачі. Ми даємо гарантію і обслуговування
протягом всього терміну експлуатації кор�
мозмішувача. 

7. Гарні відгуки клієнтів 

За два роки виробництва і виходу на укра�
їнський ринок ми продали 10 кормозмішува�
чів різних об'ємів. Для початку це досить не�
погано. Кормозмішувачі працюють у шести
областях України. На яке б ви не поїхали під�
приємство, ви отримаєте гарні відгуки про
наші кормозмішувачі. На даний момент кор�
мозмішувачі працюють в: Київській, Хмель�
ницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській,
Харківській областях. Найкращий аргумент
для покупки кормозмішувача � це порада тих,
хто ними користується. Нам добре чути від
клієнтів, які купили кормозмішувач, що із ча�
сом вони у нас ще будуть купувати. 

8. Гарний та стильний вигляд 

Наші кормозмішувачі мають гарний виг�
ляд і сучасний дизайн. Здвоєні колеса при�
дають йому вигляду потужності та міцності.
Кормозмішувачі шліфують перед фарбуван�
ням і фарбують автомобільною фарбою, що
дає змогу на сонці блищати. "ДЕМІ�МІКС" �
це не тільки кормозмішувач � це стиль змі�
шування. 

8 АРГУМЕНТІВ
ДЛЯ ПОКУПКИ КОРМОЗМІШУВАЧА

"ДЕМІ�МІКС"
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