ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

В.ЯНУКОВИЧ: ДЕРЖАВА ПОВИННА
ДОПОМАГАТИ РОЗВИТКУ
ФЕРМЕРСТВА ТА КООПЕРАЦІЇ

"Доклавши максимум зусиль до створення
мережі сільгоспкооперативів, в Україні вдас
ться підвищити рівень життя в селах. Саме то
му Уряд й інші органи влади повинні макси
мально сприяти соціальноекономічному роз
витку в сільській місцевості. Зокрема, необхід
но забезпечити повноцінне фінансування коо
перативів і ферм". Про це під час засідання Ра
ди регіонів, заявив Президент України Віктор
Янукович.
"Завдяки об'єднанню зусиль держави та ви
робників сільськогосподарської продукції над
розвитком кооперації, підвищиться економіч
ний результат від сільгоспвиробництва, а та

кож соціальні стандарти проживання на селі.
Тому держава повинна гарантувати допомогу
розвитку сільськогосподарської обслуговую
чої кооперації на всіх етапах її створення. У
свою чергу, це допоможе забезпечити внут
рішній ринок продовольством і підвищити
стандарти безпеки продукції",  зазначив Гла
ва держави.
На думку Віктора Януковича, зараз одним з
найважливіших завдань уряду і органів влади
всіх рівнів є створення нових робочих місць у
сільській місцевості, залучення молодих спеці
алістів до розвитку села, підтримка і розвиток
сільгосппідприємств, фермерства, у тому чис
лі сімейного. Тому уряду в рамках діючих бюд
жетних програм необхідно забезпечити повно
цінне фінансування заходів, спрямованих на
підтримку фермерів.
"Реалізація цих завдань створить умови для
досягнення стратегічних цілей, якими я вва
жаю підвищення товарності сільгоспвироб
ництва та забезпечення внутрішнього ринку
продовольством високої якості",  підкреслив
Президент.
З виступу Президента України
В. Януковича на засіданні Ради
регіонів 21.03.2013 р.
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"ПРЯНИК" ДЛЯ
ОДНООСІБНИКА
У цьому році виповнюється 20 літ вітчизняній сіль
ськогосподарській обслуговуючій кооперації. Але юві
лей навіює не стільки радісні, як гіркі роздуми про до
лю села і людей у ньому. Бо давноминулий заклик до
хліборобського роду гуртуватись у кооперативи десь
ехом зник по багатьох селах, залишивши тисячі одноо
сібників, фермерів "рвати жили" та виживати самотуж
ки. Чомусь не пішли селяни у кооперативи, а чимало
новостворених  розпались, додавши розрухи аграрній
Україні. І лише в останні роки держава спохватилася:
гине село!
Про це говорили учасники науковопрактичної
конференція "Розбудова обслуговуючих сільськогос
подарських кооперативів як чинник ефективного
розвитку сільської місцевості та відродження тварин
ництва", що відбулася 2122 березня на території
столичного виставкового центру. Детальніше на сто
рінці 3 видання.

СЕМІНАР У ЗАЛІЩИКАХ
В місті Заліщики Тернопільської області 7  9
травня 2013 року, на базі Заліщицького аграр
ного коледжу НУБІП України та сільськогоспо
дарського обслуговуючого кооперативу "РА
ТАЙ", відбудеться науково  практичний семі
нар на тему: "Розвиток сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації, як умова збережен
ня українського села".

В програмі семінару круглий стіл на тему
"20 років новітньої історії сільськогосподар
ської обслуговуючої кооперації  аналіз, під
сумки та перспективи",
відвідання сільськогосподарських обслу
говуючих кооперативів, фермерських та осо
бистих селянських господарств області.
Прес  служба СУСОКУ

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД КРЕДИТУВАННЯ
ФЕРМЕРІВ: ВИКОРИСТОВУВАТИ ЧИ НІ?
На прилавках багатьох наших супермаркетів
можна побачити сільгосппродукцію, вироблену
в Польщі. Її обсяги та асортимент постійно
збільшуються, а якість, як визнають самі покуп
ці, поліпшується. Як польські фермери, значна
більшість із яких
належить до роз
ряду малоземель
них, змогли наго
дувати власну кра
їну та успішно кон
курувати на зов
нішніх ринках? І чи
можемо ми вико
ристати цей дос

від? А якщо так, то що саме? Відповіді на ці за
питання дають співробітники Проекту Міжна
родної фінансової корпорації (IFC, Група Всес
вітнього банку) "Розвиток агрофінансування в
Україні", які недавно побували в сусідній країні.
За результатами
свого візиту вони
підготували де
тальний
звіт.
Сьогодні ми про
понуємо
його
скорочений варі
ант. Детальніше
на сторінці 2 ви
дання.

ЯКИЙ ДВИГУН ПОТРІБЕН
ФЕРМЕРУ?
Вже багато років учені, інженери і просто одинаки з
моторами намагаються розібратися, який двигун кра
щий для автомобілів, сільськогосподарських машин та
іншої моторизованої техніки. Він повинен повністю пе
ретворити приховану в пальному теплову енергію в
корисну роботу, тобто в рух. Мрійниківконструкторів
хлібом не годуй, дай лише поговорити про парові й га
зові турбіни, сонячні батареї, економічні акумулятори
та інші обнадійливі проекти. Проте досі реальна пер
спектива така: в найближчі десятиліття основними
енергоносіями
для
двигунів внутрішнього
згоряння будуть зали
шатися продукти пере
гонки нафти. Відтак і
вибирати доводиться
за традиційними кри
теріями.
Про
особливості
експлуатації двигунів
для сільськогосподар
ської техніки читайте на
сторінці 4 видання.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591
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ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД КРЕДИТУВАННЯ ФЕРМЕРІВ:
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЧИ НІ?
Дрібнотоварне виробництво залиша
ється основою польського сільського гос
подарства
Основу аграрного сектору Польщі скла
дають мікрогосподарства, які обробляють
по 510 га землі. Такий стан справ є наслід
ком повоєнного розподілу землі в Польщі. На
відміну від Радянського Союзу він не супро
воджувався масовою колективізацією і Поль
ща була єдиною країною соціалістичного та
бору, де селяни масово не гуртувалися в кол
госпах та радгоспах і залишалися вільними
хліборобами.
Сьогодні середній розмір польських гос
подарств складає близько 7 га. У країні є й ве
ликі господарства, але їх вкрай мало (так, ли
ше 9% господарств обробляє площу, яка пе
ревищує 100 га). Однак у різних регіонах си
туація складається порізному. Так, на заході
Польщі вже є чимало господарств, які оброб
ляють по 5080 га. Водночас на півдні країни
їх розміри переважно не перевищують 34 га.
Причому є навіть господарства розміром у 1
га. Та парадокс полягає в тому, що саме пів
денносхідні воєводства, де розташовані
найдрібніші господарства, виробляють ос
новну частину сільськогосподарської продук
ції країни.
Серед польських господарств сильно роз
винена спеціалізація: наприклад, одні спеціа
лізуються на виробництві молока, інші  ово
чів. У Польщі вважають, що багатопрофільні
господарства є менш ефективними.
Держава здійснює довготермінову політи
ку розвитку дрібних господарств, що також
розглядається як ефективний засіб самозай
нятості населення та вирішення соціальних
проблем села.
Польська земля зростає в ціні
До середини 90х років Польща була ім
портером сільськогосподарської продукції.
Зараз ситуація різко змінилася: понад 10%
польської сільгосппродукції реалізується на
зовнішніх ринках. Характерно, що половина
експортних поставок припадає на Німеччину.
Щорічне зростання виробництва продук
ції сільського господарства в Польщі нині
складає 20%. Такому динамічному розвитко
ві агросектору країни сприяв вступ Польщі
до ЄС. За 8 років членства в Євросоюзі поль
ські фермери заробили чималі гроші. Багато
з них уже не потребує кредитів на фінансу
вання оборотних коштів. З цієї причини міс
цеві банки все частіше змушені видавати не
великі позики навіть відносно великим гос
подарствам.
Значну частину отриманих прибутків
польські фермери інвестують в землю. Ціна 1
га землі в Польщі коливається від 20 тис. до
25 тис. злотих, що еквівалентно 56 тис. EUR.
Це в 1012 разів перевищує відповідну ціну
двадцятирічної давнини. Для порівняння, ці
на 1 га землі в Голландії складає близько 30
тис. EUR.
Рентабельність польського сільського
господарства сьогодні складає близько 40
50%. Кожен гектар у середньому забезпечує
прибуток у 34 тис. злотих (7501000 EUR).
При цьому субсидії ЄС з розрахунку на 1 га
складають близько 250 EUR . У Польщі вва
жають, що за результатами сезону кожен
фермер з урахуванням дотацій має заробля
ти не менше 10 тис. EUR. Лише тоді він змо
же забезпечити своїй родині належний рі
вень життя.
Кооперація господарств
Польські господарства поки що слабко
скооперовані між собою. Тим не менше, цей
процес триває. Особливо динамічно коопе
рація розвивається серед виробників овочів
та фруктів. Насамперед це стосується післяз
биральної обробки продукції, формування
товарних партій, зберігання тощо. Це дозво
ляє отримати більш високу ціну за кінцеву
продукцію.
Фермери це розуміють і об'єднуються у
так звані групи виробників. Вони отримують
дотації від ЄС, розмір яких сягає 70% від об
сягу інвестицій. На сьогоднішній день вже
30% овочів та фруктів виробляється ферме
рами, згуртованими в такі групи виробників.
Зв'язки з переробниками
Майже всі польські фермери працюють
під замовлення. Зокрема, тісними є їхні зв'яз
ки з переробними підприємствами. Особливо
це важливо для дрібних господарств, які слаб
ко скооперовані між собою.
З переробниками фермери укладають
контракти, як правило, короткотермінові.
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Найтісніші зв'язки між виробниками та пере
робниками встановилися в сфері виробниц
тва та переробки птиці. Ця продукція користу
ється підвищеним попитом як на внутрішньо
му ринку, так і на зовнішньому, тож збут га
рантований. До схеми "виробникперероб
ник" тут підключається банк. Він укладає дого
вір з переробником (у даному випадку  бій
нею), відповідно до якого банк зобов'язується
кредитувати господарства, які постачають
птицю на переробку. А погашення кредитів
здійснює переробник за рахунок коштів, які
належить виплатити даному постачальнику.
Така схема вигідна всім учасникам: банк
збільшує свій кредитний портфель та знижує
ризики, переробник отримує гарантовані пос
тавки сировини, а для фермерів спрощується
процедура отримання кредитів.
Більшість польських фермерів
не мають уявлення про бухоблік
Більшість польських господарств не ве
дуть бухгалтерського обліку та не готують ані
балансу, ані звіту про прибуток та збитки, ані
статистичних звітів. Відповідно до польського
законодавства, вести бухгалтерських облік
повинні лише ті господарства, які мають річ
ний дохід у 1,2 млн. EUR. Однак деякі госпо
дарства ведуть бухоблік за власною ініціати
вою, переважно для того, щоб відзвітувати
перед власниками про результати своєї діяль
ності.
Оскільки нема бухобліку, то абсолютна
більшість польських фермерів не розуміють,
що таке прибуток. Результати минулого року
вони оцінюють за залишком грошей в кишені.
Євросоюз все більше наполягає на
обов'язковості ведення бухобліку польськими
фермерами, однак справа поки не рухається.
Причина зрозуміла: якщо фермер має, примі
ром, 7 га землі, то навіть за прибутку у 1000
EUR з 1 га річний сімейний бюджет складе 10
000 EUR. Прожити на ці гроші можна, але най
няти бухгалтера  навряд чи. Можна, щоправ
да, обрати спрощену систему бухобліку і пок
ласти її ведення на самого фермера, однак це
означає, що всі фермери країни повинні прой
ти спеціальне навчання. Оскільки відсутність
бухобліку у дрібних господарствах поки що не
стримує розвиток польського аграрного сек
тору, то проблема гостро не стоїть. Однак з
укрупненням господарства рано чи пізно
прийдуть до необхідності ведення відповідно
го обліку. З іншого боку, це дозволить і держа
ві отримати більш достовірну інформацію про
аграрний сектор країни.
Кредитування польських аграріїв
Сьогодні в Польщі працює 80 банків. Між
ними існує висока конкуренція. Багато з них
кредитують сільське господарство, однак ли
ше 3 банки спеціалізуються у цій сфері. У BGZ
банку, на який припадає 20% всіх кредитів
для аграрного сектору, вважають, що креди
тування сільського господарства  це дуже
специфічна сфера діяльності. Тут стверджу
ють, що простіше зробити банкіра з фермера,
ніж навпаки  фермера з банкіра.
Аграрний портфель польських банків до
волі якісний: відсоток неповернення сільсько
господарських кредитів суттєво менший за
середній показник у інших галузях. Причому
частка безнадійних аграрних кредитів скла
дає лише 12% і вони переважно пов'язані із
втратою працездатності фермерами в ре
зультаті нещасних випадків.
Предметом застави найчастіше виступає
земля.
Кредитний процес, зазвичай, виглядає
наступним чином: отримавши заявку на кре
дит, банк вносить дані позичальника до своєї
системи та ретельно перевіряє їх. Зокрема,
чи не заставлене його майно в інших банках,
чи не внесене воно чи його власники та ме
неджери до списків недобросовісних пози
чальників тощо.
Оскільки польські фермери не ведуть бу
хобліку, основною доступною інформацією,
яку банки використовують для аналізу істо
ричних даних, є документи, що підтверджують
обсяги продажів сільськогосподарської про
дукції. Спеціалісти банку порівнюють інфор
мацію, отриману від господарств, із середні
ми даними по країні чи воєводству. Потому
комп'ютер автоматично розраховує суму, яку
може обслужити клієнт. Лише після цього во
на порівнюється з сумою, вказаною в заявці.
При розрахунках також враховується по
точна дебіторська та кредиторська заборго
ваність позичальника, але вона, як правило,
не потребує обов'язкового документального

підтвердження. Польські банкіри довіряють не
лише паперу, але й фермерському слову.
При оцінці господарства банк також прог
нозує майбутні фінансові потоки. Для цього
використовуються спеціальні інструменти, які
дозволяють швидко оцінити кількість необхід
них ресурсів для кожного виду продукції (при
міром, добрив, гербіцидів, палива, мотого
дин), а також їх вартість. Обов'язковим є і ві
зит до господарства.
Аграрні портфелі багатьох польських бан
ків постійно зростають. Часто зростання об
межене лише обсягом коштів, які банк спро
можний залучити (депозити + позики на ринку
капіталу). Середній розмір кредиту, який ви
дають на поповнення обігових коштів, зазви
чай, коливається в межах 100150 тис. злотих
(2537 тис. EUR).
Польська гостинність
та ділова репутація
Зазвичай, банк обов'язково відвідує кож
ного нового клієнта. Не залишаються поза
увагою і постійні клієнти: до них виїздять, при
наймні, 1 раз на рік. Це дорого, та банк свідо
мо йде на такі витрати: без візиту важко оціни
ти господарство належним чином. За резуль
татами кожного візиту співробітник банку го
тує звіт, у якому фіксує все те, що побачив, і
робить відповідні висновки.
Представники банку стараються відвідати
за день два господарства. Три клієнти на день
 це вже нереально, навіть якщо вони перебу
вають поряд, оскільки кожен візит до госпо
дарства завершується застіллям. Керівники
банків визнають, що це не завжди добре, але
така традиція.
Іноді фермер може попросити консуль
танта приїхати до нього не на службовому, а
на приватному автомобілі. Це щоб сусіди не
подумали, що у нього замало грошей чи, нав
паки, з'явилися фінансові проблеми. Про ді
лову репутацію польський фермер пам'ятає
завжди.
Кредити та страховка  в одному банку
Польські фермери мають кілька обов'яз
кових видів страхування, зокрема, обов'язко
ве страхування врожаю, ферми, сільськогос
подарської техніки, транспорту, житлового
будинку. Банки тісно співпрацюють зі страхо
вими компаніями. Наприклад, BGZбанк уклав
договір про співпрацю з відомою німецькою
страховою компанією "Конкордія". Представ
ники банку одночасно є й представниками ці
єї страхової компанії. Використовуючи стан
дартні страхові продукти, вони здійснюють
страхування. Такий підхід вигідний для поль
ських сільгоспвиробників. Від банку вони от
римують комплексні та якісні послуги. При
цьому і банк, і фермер витрачають на це міні
мум часу.
Державна підтримка
Держава підтримує, насамперед, розви
ток. За кредитами на інвестиції, які банк надає
на термін до 10 років, держава компенсує по
ловину відсоткової ставки.
Існує також пільгове кредитування. Це ко
ли фермер сплачує лише 3%, а решту суми
відсоткової ставки банку повертає держава.
Порядок дій за пільгового кредитування та
кий: кожен банк отримує від держави гроші на
пільгове кредитування і розподіляє їх серед
своїх регіональних відділень. Ті в свою чергу
ухвалюють рішення, кому ці позики надавати.
За словами представників BGZбанку, за
весь час не було жодного випадку, щоб дер
жава не сплатила банкам гроші за цією схе
мою. Вони також стверджують, що не існує ко
рупції під час ухвалення рішень місцевими від
діленнями банків щодо того, кому з фермерів
надавати пільгові кредити, а кому ні.
То використовувати чи ні?
Перш, ніж робити висновки про доціль
ність використання польського досвіду креди
тування сільського господарства, необхідно
зрозуміти, що спільного і в чому відмінності
між аграрними секторами двох наших країн.
Україна та Польща розташовані поруч, мають
багато спільного в культурі та історії, та на
цьому подібність практично завершується. Які
ж відмінності?
Основні відмінності:
1. На відміну від України, основу аграрно
го сектору Польщі складають навіть не малі, а
мікрогосподарства із середньою площею у
510 га (в той же час приватних селянських
господарств/домогосподарств у нашому ро
зумінні там практично нема). У нас кажуть: "Це
маленьке господарство  лише 1000 га", у
Польщі кажуть: "Яке велике господарство  аж

100 га". Наявність великої кількості дрібних
господарств різко здорожує для банків про
цес їх кредитування, бо трудомісткість з об
робки однієї кредитної заявки мало залежить
від розміру господарства. На обробку заявок
від 10ти господарств площею по 10 га кожне
піде майже в 10 разів більше часу, ніж для кре
дитування одного господарства у 100 га. Та
ким чином, з точки зору організації кредиту
вання сільського господарства тут перевагу
має Україна. Однак, з іншого боку, у нас за
бортом залишаються мільйони домогоспо
дарств.
2. Земля у Польщі перебуває в приватній
власності. Таки чином, її можна використати
як предмет застави. Це, звичайно, полегшує
кредитування фермерів. Тут перевагу має
Польща.
3. Хоча наші країни розташовані поряд, ук
раїнські землі значно родючіші, оскільки до
них свого часу не дійшов льодовик, який нак
рив територію сучасної Польщі. У цьому відно
шенні Україна має перевагу перед будьякою
іншою країною світу, не лише перед Поль
щею.
4. Польща є членом ЄС. Якщо навіть суди
ти лише за результатами 8річного членства,
це є перевагою.
5. Оскільки в Польщі практично не було
колгоспів та радгоспів, то основній частині
польських селян після розпаду соціалістично
го табору не довелося повністю змінювати
своє життя і знову розпочинати все з початку.
Вони просто продовжували робити те, що ро
били завжди. Звідси  почуття господаря. Це
поняття скоріш моральноетичного характе
ру, однак, воно має важливе практичне зна
чення, оскільки породжує почуття відпові
дальності. Фермери ставляться до свого гос
подарства, як до справи всього життя і бере
жуть свою репутацію. Як наслідок  дотриман
ня договірних зобов'язань.
Хоча, як бачимо, сільське господарство
Польщі дуже відрізняється від нашого, багато
з польського досвіду всетаки можна і треба
використовувати.
Висновки (або що нам необхідно
використовувати з польського
досвіду):
1. Дрібні господарства таки можуть бути
ефективними.
2. Одним із ключових факторів успіху
польського сільського господарства є доступ
фермерів до фінансів, можливість отримати
кошти, необхідні як для поточних потреб, так і
на розвиток.
3. У Польщі кредитують не лише дрібні,
але й дуже дрібні господарства, причому бан
ки заробляють на цьому прибуток. Звідси ще
один висновок: кредитування малих та навіть
мікрогосподарств  можливе.
4. Для того, щоб мінімізувати операційні
витрати (що якраз і робить можливим креди
тування маленьких господарств), банки по
винні прискорити процес обробки заявок. Це
можливо, якщо використати спеціальні інс
трументи.
5. Візит до господарства кредитного ме
неджера банку  необхідна складова кредит
ного процесу. Без цього банк не може пос
правжньому мінімізувати ризики.
6. Українські банки мають значно більше
інформації для аналізу та ухвалення рішень,
бо в їхньому розпорядженні  фінансова та
статистична звітність господарств (нагадає
мо, польські фермери не ведуть бухобліку).
7. Польські господарства рухаються шля
хом спеціалізації. Цей шлях уже пройшла За
хідна Європа і багато інших країн. На цей
шлях стали й деякі українські господарства.
Спеціалізація зумовлена необхідністю підви
щувати ефективність виробництва, тому за
нею майбутнє. Однак сьогодні, в умовах не
розвиненості ринкових відносин в Україні, фі
нансової, економічної та політичної неста
більності багатопрофільність господарств
може розглядатися як банками, так і самими
господарствами як один із факторів знижен
ня ризиків.
8. Розвиток дрібних господарств сприяє
самозайнятості населення, що послаблює со
ціальну напругу на селі. При цьому державна
підтримка повинна концентруватися, в першу
чергу, на сприянні інвестиціям та розвиткові, а
державна політика  мати довготерміновий
характер.
Підготував Микола ЛУГОВИЙ,
Національний пресклуб
"Українська перспектива"
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"ПРЯНИК" ДЛЯ ОДНООСІБНИКА
І телятка збережені,
і людям добре
У цивілізованих країнах, надто по європейських закордо
нах, сільгоспкооперативи різних спрямувань давно вже є оз
накою ефективної праці у рослинництві, тваринництві, пере
робній галузі. Так є, бо вони мають державну фінансову і зако
нодавчу підтримку. У нас же із цим "букет" проблем. Хоча ро
зуміння того, що і як бажано зробити заради об'єднання одно
осібників у кооперативи, роками "мусолиться" на всіх рівнях 
від "низів" до "верхів". Дещо з того навіть потихеньку (враз чо
мусь не виходить...) реалізується.
Це, зокрема, підтвердила й недавно проведена у столиці
науковопрактична конференція "Розбудова обслуговуючих
сільськогосподарських кооперативів як чинник ефективного
розвитку сільської місцевості та відродження тваринництва",
організаторами якої виступили Союз сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів України, журнал "Сучасна вете
ринарна медицина", ТОВ "Господар ЕЦ", ТОВ "Геліотек" за
підтримки Мінагрополітики України. У конференції, що приміт
но, зацікавлено взяли участь представники понад 100 коопе
ративів із багатьох регіонів країни. Тобто, інтерес до теми є, як
і сподівання на краще для сільського трудівника.
Відкрив конференцію заступник аграрного міністра Олек
сандр Сень, нагадавши про програму "Рідне село", котра ста
ла суттєвим поштовхом до подальшого створення і підтримки
на рівні держави кооперативів. Одноосібники, як далі навів
цифри Олександр Васильович, виробляють до 80% молока в
країні, 95%  картоплі, 84%  овочів, 85%  плодів і ягід, 43% 
м'яса. Хоча одноосібно займатись цим, конкурувати із потуж
ними агрохолдингами  важко. Та і створення "штучних" коо
перативів нічого не дасть. Це, як мовиться, вже проходили. А
ось обслуговуючі кооперативи, створені на добровільних за
садах, зауважив О. Сень, себе вже добре зарекомендували. І
їх має додаватись. Адже гуртом легше давати раду не лише на
полях і фермах, але й при збуті продукції. Та й держава не сто
їть осторонь цих проблем. Торік за збереження молодняка
ВРХ було спрямовано 320 млн. грн., якими скористались 340
тис. одноосібників. У проектах  чимало інших напрацювань
заради підтримки селянських кооперативів.
Як завжди, готові допомагати селянам і науковці, запевнив
фермерів, акцентувавши на ряді напрямків такої співпраці,
доктор с.г. наук, академік НААН Олександр Іващенко.

"Дрібні" проти "великих"
Є ще один момент, який має активізувати створення коо
перативів: одноосібникам гуртом легше вистояти проти агро
холдингів, яких додається. На цьому наголосив, взявши слово,
президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих коо
перативів України Іван Томич: "Допоки є мораторій на землю
на три роки  фермерам треба встигнути подбати про свої зе
мельні наділи. Бо у 2015 році у агрохолдингів уже може бути не
10 млн. га, а всі 15 млн. га землі"
Якщо нині фермер має землю, дає роботу собі, своїй сім'ї,
односельцям, то агрохолдинги всіх роботою не забезпечать.
Адже прогресивні методи виробництва, котрі вони використо
вують, зводять до мінімуму робочі місця. Що у такому випадку
залишиться більшості на селі?
Ось чому одноосібникам бажано гуртуватись у кооперати
ви, відстоюючи своє право на працю і гідне життя. Зрештою,

зберігаючи цим села у всіх відношеннях. Та й хіба можна кон
курувати з агрохолдингами, продовжуючи тримати по хлівах 2
3 крови і надоюючи молоко у банку? Така праця  на збитки. А
створивши молочарські чи то інші тваринницькі кооперативи
(саме на них нині посилена увага у державі), одноосібники мо
жуть вирішити чимало питань на свою користь, у т.ч. проблему
із вигідною реалізацією виробленої сільгосппродукції, що нині
чи не найголовніша біда. Бо "особисті селянські, фермерські
господарства та фізичні особи в умовах загострення конку
ренції на аграрному ринку стали перед проблемою реалізації
надлишків продукції. Підвищення цін на енергоресурси, агро
техніку, добрива та корми, низький рівень закупівельних цін,
відсутність стабільних та надійних каналів збуту сільгосппро
дукції робить її виробництво збитковим",  наголосив І. Томич,
висловивши і таку думку: "Як показує досвід європейських
країн, найвигідніше створювати кооперативи із замкнутим
циклом роботи: товар від виробника  до споживача. Це вирі
шить питання безробіття, бідності на селі, дасть країні якісну
продукцію, при тому (посередника вже не буде) доступнішу за
цінами".
З боку держави, акцентував Іван Федорович, на підтримку
сільських кооперативів зроблено вагомий крок: законодавчо
вони вже мають статус неприбуткових. А це пряма гарантія на
збільшення прибутків для селянина.

Що хоче селянин?
За останні два місяці подібні регіональні конференції були
проведені у Рівненській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській,
Кіровоградській областях. Фермери зацікавлено їх відвідува
ли, слухали, замислювались про створення кооперативів на
місцях, дехто не став ліквідовувати вже створені, хоча справа
до цього йшла. Повірили у державу? Не зовсім, бо є ще чима
ло проблем. Але вже те, що даються певні дотації одноосібни
кам, кооперативи отримали статус неприбуткових, і ряд інших
ініціатив зробили свою добру справу.
Зі свого боку у фермерів є прості пропозиції для держав
них мужів. По перше, саме на прохання фермерів була прове
дена ця конференція за участі поважних представників від
влади, науки. Бо "розмова на всю країну", як казали,  це також
крок до селянина. Делегати запропонували представникам
влади "довести плани" до кожного району, кожного седа по
створенню сільських кооперативів. Бо "немає вказівки зверху
чиновнику у район  немає і його роботи". Поки що відповідь
була така: вказівки хай почекають, у наказовій формі можна
отримати все ті ж "штучні" кооперативи. Це вже проходили.
Але при райрадах на перспективу можливе запровадження
посади фахівця, який "опікуватиметься" саме такими коопера
тивами. Тож справа честі сільських, селищних голів, які дійсно
хвилюються за громаду, село,  ініціювати створення обслуго
вуючих кооперативів.
Головна сутність таких формувань, щоб розумів кожен на
селі: це не колгоспи, де людина позбавляється власності на
худобу, поля. У кооперативах кожен його член залишається з
власністю. Інша справа  разом легше вирішувати багато пи
тань (ефективне використання техніки, збут продукції тощо).
Аби тут все було зрозуміло, у районах, на побажання делега
тів, про сутність створення кооперативів, їх напрямки діяль
ності тощо проводитимуться пропагандистськороз'ясню
вальні заходи.

В ЗАЛІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Хтось із присутніх поцікавився: які ще дотації, як на збере
ження молодняка ВРХ, плануються? Відповідь: можливо, на
збереження маточного поголів'я овець. А про кіз  не сподівай
тесь... Готується чимало проектів законів на користь сільсько
го працелюба. Але дочекаємось їх прийняття.
А що ж думають самі кооператори?
"Наш кооператив створено у 2001 році. Членами його є до
13 фермерських господарств,  каже голова Асоціації ферме
рів та приватних землевласників Сквирського району Київщи
ни, голова кооперативу "Сквирафермерпостач" і ФГ "Колос"
Слава Петрович Філозоп.  Хотіли закривати. Але не будемо,
бо держава нарешті акцентує увагу на кооперативах. Добре,
що вони стали неприбутковими. За помірну плату, скажімо,
надаємо техніку фермерам, у яких її немає. Бо заїжджі власни
ки техніки беруть за ці ж послуги дуже дорого".
Слава Петрович, до слова, був одним із перших фермерів
у районі, тож йому є з чим порівнювати: "Коли у 90ті розпо
чався фермерський рух, у радгоспі виділили чотирьом бажаю
чим бути фермерами (мені у тому числі) 10% землі, тобто 42
гектари. Пізніше розділили ці землі на трьох. Відокремився,
став працювати на своїх 13,8 гектарах. Вирощував зернові,
технічні культури (пшениця, ячмінь, гречка, цукровий буряк).
Пшеницю здавав державі  на хлібозавод. Продавав і ячмінь.
Були роки, коли його брав навіть пивоварний завод на Оболо
ні. Гречку у Сквирі переробляв на місцевому круп'яному заво
ді, цукровий буряк возив на три цукрозаводи. Але все зміню
ється. Нині стало вигідніше вирощувати сою. Зараз земля зо
рана, тож думаю, що сіяти... Раніше, до речі, і з цим було лег
ше, і з придбанням техніки. Коли ми починали, кредит на тех
ніку був 10%. З них 2% погашали ми, а 8%  держава. А зараз
які відсотки, знаєте? Можливо, тут із часом нарешті щось змі
ниться? Бо село вимагало і вимагає уваги. І я особисто вірю в
його кращу долю".
Валентина ПИСЬМЕННА
(Матеріал надано редакцією видання
"Аграрний тиждень. Україна")

КІЛЬКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ПО
ОБЛАСТЯМ УКРАЇНИ

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА МОЛОКО
ВІД СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ

За інформацією Асоціації виробників молока станом на 9 квітня 2013 року.
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Компания ООО "Ориент вей", официальный дилер
крупнейшего мирового производителя фотосепараторов
компании "ANCOO", предлагает новое решение, которое
выведет чистоту вашего продукта на современный уровень.
Предлагаемое нашей компанией оборудование, использует
современный метод очистки  фотосепарация. С исполь
зованием данного метода сорность конечного продукта со
ответствует 0,01 % при производительности от 1ой до 40
тонны в час.
Специалистами нашей компании разрабатываются все
необходимые решения для грамотной увязки фотосепарато
ра под ваш производственный процесс с предоставлением
всех необходимых чертежей и учётом ваших требований.
Обучение вашего технического персонала с последующей
экзаменацией.
Тех поддержку 24 часа в сутки.

Кунжут

Овес

Лен

Арахис

Фасоль

Гречка

Грецкий орех

Кукуруза

Пшеница

Ячмень

Подсолнечник

Пшено

Семена тыквы

Рис

Соя

Горчица

Просо

Вика

Продукт равномерно распределяется по лоткам и в
свободном падении анализируется многопиксельными
камерами. Машина "видит", какое зернышко соответс
твует хорошему цвету продукта, а какое плохому. Пос
ле этого, плохое зерно выдувается специальными
эжекторами, которые способны из потока отстрели
вать сжатым воздухом отдельно любой сорный эле
мент.
Только фотосепараторы очищают множество куль
тур от не желательных примесей, которые могут иметь

схожий размер и вес с хорошим продуктом, что в свою
очередь делает данное оборудование универсальным.
Компания ООО "Ориент вей" приглашает всех
желающих испытать фотосепараторы на ваших про
дуктах, что позволит вам легче рассчитать прибыль и
окупаемость.
При дальнейшем сотрудничестве мы обеспечим
Вас сертифицированным, качественным оборудо
ванием от мирового производителя по приемле
мой цене, оперативным и надёжным сервисом.

ЯКИЙ ДВИГУН ПОТРІБЕН ФЕРМЕРУ?

Сучасний дизельний двигун з
турбонагнітачем

Принцип змащення деталей
що труться
Не втягуючи читачів у складні технічні
диспути, нагадаємо, що на практиці двигу
ни оцінюють за двома основними характе
ристиками: ефективною потужністю та ко
ефіцієнтом корисної дії (ККД). Відомо, що
більшу ефективну потужність матимуть
двигуни з більшим літражем, ступенем
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стискання і сучасними системами напов
нення циліндрів горючою сумішшю. Ефек
тивний ККД  це відношення теплоти, пе
ретвореної на корисну роботу, до тієї, яка
могла б виділитися при повному згорянні
палива. Величина цього показника скла
дає близько 30% для бензинових двигунів і
близько 40% для дизелів.
Не потрібно бути великим математи
ком, щоб з упевненістю стверджувати: ди
зельні двигуни економічніші від своїх бен
зинових побратимів: питома витрата пали
ва у них менша, до того ж це паливо де
шевше, ніж для бензинового двигуна рівної
потужності.
Коли аналізують переваги і недоліки
дизельних двигунів, думки розходяться:
одні вважають, що дизель невибагливий і
надійний, інші  що він тендітний і примхли
вий. Мовляв, без кваліфікованого автосер
вісу його взагалі неможливо експлуатува
ти. Слід зазначити, що обидва твердження
справедливі, зрозуміло, з деякими уточ
неннями. З упевненістю можна лише
стверджувати, що у великовантажних ма
шинах альтернативи дизелям практично
немає, а що стосується легкових автомобі
лів, то їх творці не гірше за нас із вами зна
ють мотори і оснащують автомобілі тими з
них, котрі заслужили це право всебічними
й прискіпливими випробуваннями.
Оскільки серед наших читачів перева
жають фермери, то для них проблеми ви
бору двигунів практично не існує: біль
шість сільськогосподарських машин сьо
годні оснащені дизелями. В сільській міс
цевості досі немає пристойного "дизель
ного" сервісу, тому кожен власник мусить
хоча б у загальному плані знати, як потріб
но експлуатувати дизельні двигуни, щоб
вони довго не потребували ремонту "в
стаціонарі".
Головне  не експериментуйте з дизе
лем, неухильно виконуйте рекомендації

його виробника. Якщо вам
Щонайменше помутніння ріди
вони невідомі, нагадаємо
ни означає початок кристаліза
про деякі прості правила,
ції парафінів, а це загрожує за
загальні як для вітчизня
купоркою паливного фільтра і
них, так і для імпортних ди
зупинкою двигуна в самий не
зелів.
підходящий момент.
Перш за все поклопо
Повернути такому паливу
чіться про якісне паливо і
прозорість можна винятково
мастило для вашого дизе
його нагріванням, проте роби
ля. Проженіть геть демобі
ти це слід дуже обережно, у
лізуючу думку про те, що
жодному випадку не застосову
паливо у нас погане, і нічо
ючи відкритий вогонь або елек
го з цим не поробиш. Пос
тронагрівальні прилади. Коли
тарайтеся з того, що про
паливо знову стане прозорим,
понують, вибрати найкра
непогано оберегти його від
ще, тобто пальне без води,
повторного помутніння, додав
механічних домішок і з
ши в бак або каністру одну з тих
Одноциліндровий
пристойними паспортними
рідин, котрі називаються анти
двигун Дизеля
даними. Краще не відразу
гелями або депресорами. На
заправляти дизпаливо в бак, а набрати йо ринку їх безліч, потрібно лише правильно
го в чисті сухі каністри і дати деякий час від вибрати, не економлячи на якості.
стоятися, щоб вода і бруд осіли на дно.
Відносно моторних масел рекомен
Кожного разу, заливаючи паливо (через дації прості. Потрібно завжди використо
лійку з дрібною сіткою) з каністри в бак, за вувати для дизелів тільки дизельні мас
лишайте 1  2 літра в каністрі, а потім зли ла. Маючи можливість вибору, наприк
вайте їх до скляного посуду, щоб мати мож лад, між маслом SAE 15W  40 API CD і
ливість спостерігати за відстоєм зібраних маслом SAE 10W  30 API CF  4, потрібно
залишків. Коли на дно посуду випаде осад у віддати перевагу останньому, оскільки
вигляді бруду, чисте паливо можна акурат воно створить для двигуна кращі умови
но злити в інший посуд і потім використати, експлуатації, та й прослужить довше.
а осад утилізувати, не забруднюючи при Для турбодизелів потрібні масла з більш
цьому навколишнє середовище.
високими категоріями, ніж для звичай
Страшний ворог дизеля  вода в пали них двигунів, адже на гарячих підшипни
ві. Вона здатна занапастити навіть найна ках неякісне масло може відкладатися у
дійніший дизель, "заразивши" корозією вигляді лакових плівок, призводячи до
його паливну систему. Тому не полінуйте швидкого зносу турбіни. Більш детально
ся перевірити паливо, яке вам залили на про паливно  мастильні матеріали кож
АЗС: хлюпніть з каністри в прозору склянку ної групи читачі зможуть дізнатися з по
і киньте туди ж декілька кристалів марган дальших публікацій. Сподіваємося, що
цевокислого калію ("марганцівки"). Якщо в ця рубрика стане постійною в нашій га
солярці є вода, навколо кристалів утворю зеті, і чекаємо на читацькі листи з ваши
ються забарвлені розводи.
ми запитаннями.
Зима для дизеля  період особливий. В
цей час за паливом потрібне пильне око.
Володимир ЯРОШЕНКО
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСІКИ
Робочі бджоли живуть улітку 1,5  2 місяці.
Осінні генерації ідуть у зимівлю й у стані спокою
доживають до весни, встигаючи виконати влас
тиві їм функції після очисного обльоту протягом
3050 днів. Загальна тривалість життя бджіл, які
зимували, досягає 7  9 місяців.
Першу половину життя бджоли проводять у
вулику, виконую
чи різні функції. З
перших днів вони
чистять комірки,
обігрівають роз
плід. Потім осво
юють нові види
робіт: годують ли
чинок, перероб
ляють нектар у
мед,
будують
стільники з воску,
який самі ж виділяють. Молоді бджоли, почина
ючи з 57 дня, роблять короткочасні вильоти в
полуденні години, під час яких вони звільняють
ся від неперетравлених залишків, що нагрома
дилися в задній кишці, і запам'ятовують місцез
находження вулика. Поступово у них виробля
ється рефлекс на місце, до якого вони потім мо
жуть повертатися, не блукаючи між вуликами.
Тому не можна переставляти вулики з бджола
ми на території пасіки чи перевозити їх на кочо
вий точок, який знаходиться ближче 5 км від па
сіки.
Через 2  3 тижні після народження робочі
бджоли займаються в основному позавуликови
ми роботами. Головна їхня турбота  збір їжі і
нагромадження її запасів. Кожна бджола робить
за день у середньому близько 10 вильотів. Про
дуктивність на зборі нектару і пилка підвищуєть
ся зі зменшенням відстані до відвідуваних рос
лин, поліпшенням погоди і збільшенням запасів
на навколишній території. За один політ бджола
приносить до 60 мг нектару, наповнюючи медо
вий зобик при відвідуванні десятків, а іноді й
більше сотні квіток. У кошики на задніх ніжках во
на набирає пилок (близько 20 мг), формуючи
його в грудочки, які називають обніжжям. У нап
руженій літній роботі бджола гине, заготовивши
4  5 г меду.
Бджолина сім'я протягом року на свої потре
би (виховання розплоду, харчування дорослих
бджіл, теплову енергію, будівництво стільників,
льотну діяльність та ін.) витрачає приблизно 80 
90 кг меду, з них 20  25 кг в осінньозимовий пе
ріод. Крім того, сім'я споживає 20  25 кг пилку.
Інші нагромадження кормів бджолярі відбира
ють як товарну продукцію. Чим краща кормова
база в розрахунку на одну сім'ю в зоні розміщен
ня пасік, тим більше продукції одержують від
бджіл.
У життєдіяльності бджолиної сім'ї розрізня
ють період активного стану і зимівлі. Зимовий
період бджоли проводять у стані спокою. Вони
збиваються між стільниками в щільну масу, яку
називають клубом. Зовнішні обриси його нага
дують форму еліпса. Верхньою частиною клуб
розташовується на кормовій частині стільників,
що дозволяє бджолам споживати необхідну
кількість корму. У стані зимового спокою бджоли
різко знижують активність, а саме: рух, спожи
вання корму, обмін речовин, дихання і живуть
при зниженій температурі (14  27 °С тепла). Це
дозволяє їм зберегти енергію і функціональну
діяльність багатьох органів і систем на весняний
період, щоб забезпечити нормальний розвиток
сім'ї після перезимівлі.
По мірі поїдання корму клуб поступово пере
міщується вгору. Він може дещо просуватись
уздовж вуличок, але бджоли не можуть перейти
через порожні стільники і добратися по них до
запасів меду, що залишилися на інших рамках, і
гинуть. Тому на зиму у вулику залишають такі
стільники, у яких міститься не менш 2 кг меду.
При догляді за бджолами під час зимового
спокою виключають вплив різних подразників і
факторів, що активізують життєдіяльність бджіл:
стукіт, підвищення температури, запахи та ін.
Якщо зимівля проходить в приміщенні, темпе
ратуру в ньому підтримують на рівні близько 0
2°С тепла, а відносну вологість 7080 %. Най
глибший спокій спостерігається в грудні  січні.
Місячна витрата корму на сім'ю знижується до 1
кг і менше. Наприкінці зимівлі активність бджіл
підвищується, матка починає відкладати яйця,
з'являється розплід, який вимагає додаткових
витрат корму на підтримання температури в ме
жах 3435°С і вигодівлю личинок. При настанні
потеплення, коли зовнішнє повітря прогріваєть
ся до 910°С і вище, бджоли роблять очисний
обліт. Кружляючи в повітрі біля вуликів, вони
очищаються від неперетравних решток, які мо
жуть нагромадитися в товстій кишці (до 45 мг),

що складає половину маси тіла бджоли. Безоб
літний період складає в Лісостепових районах
120150 днів.
З ранньої весни бджоли включаються в зби
рання свіжих порцій нектару і пилку, сім'я наро
щує все більше і більше робочих особин на зміну
тих, які зимували, для посиленої роботи в май
бутньому медозборі. Найбільшої величини сім'я
досягає в червні  липні. У неї збільшується мож
ливість зібрати і переробити значну кількість кор
му. Денний збір у звичайних умовах складає до
45 кг, а при рясному цвітінні високопродуктив
них медоносів  більше 1012 кг. До осені біль
шість бджіл зношується, виводяться нові генера
ції для зимівлі. У кінці вересня або на початку
жовтня матки припиняють відкладати яйця. Нас
тання похолодань (плюс 8°С і нижче) призводить
до утворення клуба. Бажано, щоб осінній очис
ний обліт відбувався як можна пізніше.

Медоносна база
і запилення рослин бджолами
Основу кормової бази бджільництва в біль
шості районів Лісостепу становлять сільськогос
подарські культури, також використовуються
природні угіддя: ліси, луки, пасовища. Цвітіння
медоносних рослин розпочинається з третьої
декади березня і триває до жовтня, але найбіль
ша кількість видів цвіте протягом другої полови
ни весни та першої половини літа.
Бджоли найефективніше збирають корм та
запилюють рослини навколо пасіки в радіусі до
2 км. Нижче наведено норми медопродуктив
ності найпоширеніших рослин, кг/га:
Абрикос звичайний  40, волошка лучна 
130, аґрус  70, гарбуз звичайний  40, акація бі
ла  500, гірчиця біла  120, акація жовта  125, гі
соп лікарський  200, верба біла  100, гледичія
колюча  250, бархат амурський  280, гречка
посівна  90, буркун білий  300, груша  20, бур
кун лікарський  200, диня  30, валеріана лікар
ська  260, еспарцет  120, верба козяча  150,
синяк звичайний  350, верес звичайний  200,
слива  20, вика волохата  170, смородина чор
на  70, вишня  35, сніжноягідник  400, собача
кропива  260, липа серцевидна  600, софора
японська  300, липа широколиста  800, суріпи
ця  30, лох вузьколистий  200, фацелія пижмо
листа  300, люцерна посівна  130, лядвенець
рогатий  45, малина садова  70, еспарцет по
сівний  120, м'ята перцева  300, живокіст
жорсткий  160, огірки  30, огірочник лікарський
 300, плакун верболистий  300, кавун  20, ріпак
озимий  80, клен гостролистий  200, цикорій 
100, клен татарський  300, чебрець звичайний
 140, конюшина біла  120, черешня  40, коню
шина гібридна  140, чистець однорічний  100,
конюшина посівна  120, шавлія кільчаста  400,
коріандр посівний  100, шавлія мускатна  500,
крушина ламка  120, Яблуня  25.
Запилення бджолами ентомофільних сіль
ськогосподарських культур значно підвищує їх
урожайність та поліпшує якість плодів і насіння.
Науковими установами розроблені й рекомен
довані виробництву такі норми кількості сімей на
1 га культур, які запилюють бджоли:
гречка, коріандр  2,5, кавуни, дині  0,3, со
няшник, суниця, гірчиця  0,51, огірки, гарбузи 
0,5, ріпак, малина  22,5, овочеві культури на
насіння  12, еспарцет, буркун білий  34, яблу
ня, груша, слива  2, конюшина червона  24,
вишня, черешня  3, люцерна посівна  49, смо
родина, аґрус  23,5.
Запилення рослин організовують власними
бджолиними сім'ями, а в разі їх дефіциту  орен
дованими за плату на підставі укладеної угоди.

Розведення та утримання
бджолиних сімей
Породи бджіл.
Відповідно до природнокліматичних і ме
дозбірних умов на Україні сформувались і набу
ли широкого розповсюдження 3 аборигенні по
роди бджіл: українська, карпатська, середньо
російська (поліська популяція). Бджоли цих по
рід мають сіре забарвлення, характеризуються
високою зимостійкістю (особливо поліська по
пуляція середньоросійської породи), стійкістю
проти падевого токсикозу, нозематозу та гниль
цевих захворювань, печатка меду  біла. Карпат
ські й українські бджоли менш агресивні, ефек
тивно запилюють рослини, які вирощують в теп
лицях, активно розвиваються весною, а тому їх
використовують при репродукції пакетів і сімей.
Бджоли української степової породи розпов
сюджені в степовій і лісостеповій зонах, їх чисто
породним розведенням займаються в Вінниць
кій, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропет
ровській і Полтавській областях. Природне по
ширення карпатських бджіл  гірські та передгір
ні райони Карпат, розплідники цієї породи зна
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ходяться у Закарпатській, Чернівецькій, Львів
ській та ІваноФранківській областях. Бджоли
поліської породи середньоросійської популяції
зустрічаються на пасіках північних районів Чер
нігівської, Житомирської, Київської, Рівненської
та Сумської обл. Репродукцію племінного мате
ріалу даної породи організовано на базі Черні

гівського бджолорозплідника.
Племінним матеріалом зазначених порід то
варні пасіки забезпечують розплідницькі госпо
дарства. Саме в цих господарствах потрібно ку
пувати маток і бджолині пакети. Бджолиних ма
ток використовують для заміни старих, форму
вання нових сімей, заміни однієї породи на іншу,
а пакети купують для організації пасіки, віднов
лення або збільшення чисельності сімей. На
зазначену племінну продукцію господарство ви
дає ветеринарне свідоцтво.
Купуючи бджолиних маток звертають увагу
на їх якість. Необхідно, щоб неплідні матки укра
їнської породи мали масу, не меншу 180 мг, кар
патської  185, поліської популяції середньоро
сійської породи  190 мг, а плідні відповідно не
менше 200, 205 і 210 мг. При зовнішньому огля
ді матки не повинні мати потріпаних крил або
розкрилиці, пошкоджень на тілі й ніжках. Черев
це має бути без перехватів, овальновидовже
ної форми. Загальна довжина тіла бджолиної
матки повинна бути не менша ніж 18,5 мм.
Утримання бджіл.
Підготовку бджолиних сімей до зимівлі роз
починають з оцінки їх стану і створення опти
мальних умов для осіннього нарощування моло
дих бджіл. Цю роботу проводять по закінченні
медозбору шляхом огляду сімей, визначають їх
силу, наявність і якість матки, кількість розплоду
та корму, придатність стільників до зимівлі. В
гніздах залишають світлокоричневі або корич
неві стільники, а світлі та стільники з пергою
приймають в стільникосховище, темно  корич
неві  вибраковують. Формують гнізда таким чи
ном, щоб всі рамки щільно обсідали бджоли. В
середньому для успішної зимівлі бджіл необхід
но, щоб на рамку приходилось 2,2  2,5 кг вугле
водного корму. При його нестачі бджіл підгодо
вують цукровим сиропом (співвідношення 1 час
тина води х 1,5 цукру). Щоденно сім'ям, залеж
но від сили, дають 1  2 л сиропу. Не допускають
зимівлю бджіл на падевому меді та тому, який
швидко кристалізується. Загодівлю необхідно
завершити до середини вересня місяця. При
остаточному формуванні гнізд на зиму повно
медові рамки ставлять з країв гнізда, а з мен
шою кількістю корму  в центрі. Щоб забезпечи
ти успішну зимівлю слабких сімей, їх гнізда роз
міщують через глуху перегородку поряд з силь
ними або ставлять по дві у вулику. Гнізда сімей
утеплюють зверху та боків. Зимівлю бджіл про
водять як надворі, так і в зимівниках. Під час зи
мівлі догляд за бджолами полягає в періодично
му прослуховуванні апіскопом сімей, чищенні бі
ляльоткового простору від підмору. Спокійне,
рівномірне гудіння бджіл свідчить про те, що пе
ребіг зимівлі проходить нормально. І навпаки,
коли воно має перепади або досить тихе, то іс
нують відхилення в стані сімей (зниження та під
вищення вологості повітря, враження ноземато
зом або падевим токсикозом, відсутність, крис
талізація або закисання корму, загибель матки
тощо). Таким сім'ям при потребі надають допо
могу.
Наприкінці лютого готують точок до вистав
ки бджіл. Виставляють вулики в березні, коли
температура повітря вдень сягає плюс 10°С. Піс
ля винесення вуликів із приміщення льотки від
кривають і стежать за ходом обльоту, щоб вия
вити сім'ї, які треба оглянути в першу чергу. Як
що в сім'ях проходить масовий літ бджіл, це оз
начає, що вони мають задовільний стан, і навпа
ки, при малоактивних вильотах, опоношенні
сім'ї оглядають і усувають виявлені недоліки. З
підвищенням температури до 1415°С і більше
на пасіці оглядають сім'ї, визначають їх стан і об
сяг робіт, які потрібно виконати щоб забезпечи
ти нормальні умови життєдіяльності і нарощу
вання сімей до медозбору. Тому, що у першій

половині весняного періоду кормова база часто
не задовольняє потреби сімей у вуглеводних і
білкових кормах, проводять підгодівлю бджіл
штучними замінниками (цукровий сироп, канді
та ін.). Крім того, для посилення розвитку сімей
використовують біостимулятори. Щоб зменши
ти енергетичні та фізіологічні витрати сім'ї на
підтримання мікроклімату,
об'єм гнізд скорочують
так, щоб у вуликах зали
шилась та кількість рамок,
яку обсиджують бджоли. В
багатокорпусних вуликах
для цього достатньо вилу
чити нижній корпус. Коли у
гніздах на передостанній
рамці з'явиться розплід,
сім'ї розширюють. Раннє
розширення охолоджує
гнізда, затримує розвиток
сімей, але запізнюватися
з ним також не можна: матка скорочує відкла
дання яєць, розвиток уповільнюється і у сім'ї мо
же виникнути ройовий стан.
У вуликахлежаках спочатку гніздо розши
рюють світлокоричневими стільниками. Такі
рамки розміщують між останнім стільником з
розплодом і медоперговою рамкою. При нас
танні стійкої теплої погоди стільники можна ста
вити в центр гнізда, а при появі у природі підтри
муючого медозбору гнізда розширюють рамка
ми з вощиною. В багатокорпусних вуликах роз
ширюють гнізда цілими корпусами, але при цьо
му слідкують, щоб гніздовий корпус, тобто з
маткою і розплодом, знаходився внизу. На час
настання медозбору за необхідності гнізда сі
мей забезпечують додатковими стільниками
або ставлять в розріз кормової частини багато
корпусних вуликів корпуси. З метою отримання
значно більшої кількості продукції застосовують
кочівлі до масивів медоносних рослин, обмежу
ють відкладання матками яєць, формують сім'ї
медовики. Для того, щоб перевезти бджіл, не
обхідно підготувати сім'ї. Для цього приймають
утеплення, з гнізд видаляють повномедові рам
ки та ті, що мають наприск, а на їх місце ставлять
пусті стільники. Рамки закріплюють так, щоб во
ни не хитались, над гніздами встановлюють вен
тиляційні решітки, ліквідовують щілини, фіксу
ють рухомі частини вуликів. Перевезення бджіл
проводять до або після завершення льоту бджіл.
Після перевезення оглядають сім'ї, при необхід
ності надають їм допомогу, приводять в належ
ний стан гнізда.
Після закінчення медозбору, як тільки бджо
ли запечатають 1/2  1/3 частину корму, відкачу
ють мед. Як правило, після завершення медоз
бору настає безмедозбірний період і при відка
чуванні меду може виникнути напад бджіл. Тому
цю роботу краще проводити в ті години або дні
коли бджоли активно не літають.
Розмноження бджолиних сімей.
Розрізняють природне та штучне розмно
ження сімей. Природне розмноження (роїння) є
небажаним явищем на пасіці, тому що воно не
гативно впливає на розвиток і продуктивність сі
мей, зростають затрати праці, порушується
планове виконання робіт по догляду за бджола
ми. Для попередження роїння необхідно заван
тажувати бджіл роботою по вирощуванню роз
плоду, будівництву стільників, утримувати в гніз
дах молодих маток, затінювати вулики. При ви
льоті рою бджіл оббризкують водою і струшують
в роївню та переносять в прохолодне місце.
Увечері рій заселяють у вулик, куди перед цим
ставлять 1  2 стільники з розплодом, 3  4 рам
ки з штучною вощиною, декілька пустих і кормо
вих стільників. В сім'ї, яка відроїлась оглядають
гніздо і знищують всі маточники, залишивши
один з кращих.
З метою збільшення розміру пасіки практи
кують штучне розмноження сімей. Для цього ви
користовують сильні сім'ї масою не менше 3 кг
(сила  12 і більше вуличок). Розрізняють ство
рення нових сімей за рахунок формування від
водків, поділу сімей навпіл. До цих сімей під
ставляють зрілий маточник чи підсаджують плід
ну або неплідну матку. Нові сім'ї розміщують по
ряд з материнськими через глуху діафрагму або
в новому вулику. Відводки частіше за все фор
мують на чотири рамки. Для цього від материн
ської сім'ї відбирають 2  3 стільники з бджолою
і різновіковим розплодом, додають 1  2 стільни
ки з кормом, один з яких медоперговий. Додат
ково у вулик струшують бджіл з 1  2 рамок. Гніз
до обмежують вставними дошками, утеплюють і
вулик закривають. Сім'ї формують за такою ж
схемою, але при цьому кількість рамок з розпло
дом збільшують на 2  4.
За інформацією www.books.nauu.kiev.ua
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ЧИЯ ЗЕМЛЯ  ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧИ ГОЛОВИ ГОСПОДАРСТВА?
В серпні 2013 року між мною та Радо
мишльською РДА Житомирської області
було укладено договір оренди земельної
ділянки сільськогосподарського призна
чення для ведення фермерського госпо
дарства. Після чого у вересні 2012 року бу
ло проведено державну реєстрацію фер
мерського господарства "ГРАСС АВЕНЮ".
На сьогоднішній день господарство
має намір зареєструватись платником
фіксованого сільськогосподарського по
датку. Підпункт 14.1.256 пункту 14.1 По
даткового кодексу України визначає, що
ФСП це податок, який справляється з оди
ниці земельної площі у відсотках її норма
тивної грошової оцінки та сплата якого за
мінює сплату окремих податків і зборів.
Враховуючи викладене прошу надати
роз'яснення з приводу наступних питань:
 Чи має право ФГ "ГРАСС АВЕНЮ" ви
користовувати земельну ділянку у своїй
діяльності на підставі договору оренди зе
мельної ділянки укладеного між заснов
ником ФГ та райдержадміністрацією?
 Чи достатньо ФГ наявного договору
оренди земельної ділянки укладеного між
засновником фермерського господарства
та райдежадміністрацією для наступного
переходу на фіксований сільськогоспо
дарський податок?

Голова ФГ "ГРАСС АВЕНЮ"
Воробйов О.Б.

Шановний Олеже Борисовичу! У відповідь
на Ваш інформаційний запит щодо роз'яснен
ня правових аспектів діяльності фермерських
господарств повідомляємо наступне.
Відносини пов'язані зі створенням та ді
яльністю фермерських господарств регулю
ються Конституцією України, Земельним ко
дексом України іншими кодексами та закона
ми України, а також спеціальним Законом
"Про фермерське господарство".
Ведення фермерського господарства є
формою підприємницької діяльності громадян
у сфері сільськогосподарського виробництва.
Специфіка діяльності фермерських госпо
дарств полягає в тому, що їх члени ведуть тру
дове сільськогосподарське виробництво на
земельних ділянках сільськогосподарського
призначення.
Відмінною особливістю створення фермер
ського господарства від інших суб'єктів підпри
ємницької діяльності є обов'язкова наявність
земельної ділянки сільськогосподарського
призначення у громадян, які мають намір його
створити на праві власності або користування.
І тому, у разі відсутності власної або орен
дованої у інших осіб землі початок діяльності
фермерського господарства передбачає отри
мання земельної ділянки у користування із зе
мель державної власності. Для цього засновник
звертається до органів влади з заявою про на
дання земельної ділянки для ведення фермер
ського господарства. Після позитивного роз
гляду земельна ділянка надаєтьсь у користу
вання для створення фермерського господарс
тва. Про що зазначається в договорі оренди.

З 15 КВІТНЯ ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ
НОВИЙ ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ
Починаючи із 15 квітня населення
буде платити податок на нерухомість.
Ініціатори стверджують, що податок
розрахований на середній класс, якого
в Україні вже мабуть не залишилося.
Як повідомляє Міндоходів власники не
рухомого майна, яке підлягає оподатку
ванню, з 15 квітня почнуть отримувати по
відомлення про суму нарахованого подат
ку та платіжні реквізити.
Сплатити нарахований податок пот
рібно буде протягом двох місяців з мо
менту отримання такого повідомлення.
Для цього громадяни мають змогу ско
ристатися послугами банківських установ
або поштових відділень, мешканці сіль
ської місцевості можуть сплачувати пода
ток через каси сільських рад",  повідоми
ли у відомстві.
У міністерстві зазначили, що у випадку,
коли платник не згоден із нарахованими у
повідомленні сумами, він повинен зверну
тися до податкової для звірки даних, але
не пізніше, ніж за два місяці після отриман
ня повідомлення.
Платниками цього податку є фізичні та
юридичні особи незалежно від резиден
тності (прив'язка здійснюється до місця
знаходження нерухомості). Базою оподат
кування є житлова площа. Для фізичних
осіб встановлюється пільга, яка зменшує
базу оподаткування для квартири на 120
Газета “Вісник Фермер України”
Реєстраційне свідоцтво:
КВ 5260 від 03.07.2001 року.
Видається з 1999 року.
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Засновники:
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ТОВ “Експо  центр Господар”
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ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ".
Директор Михайло Данкевич

кв. м, а для будинку  на 250 кв. м. Таке
зменшення діє 1 раз за податковий період
і застосовується до об'єкта нерухомості,
де особа зареєстрована або, за вибором
платника податку, до будьякого іншого
належного йому об'єкта нерухомості.
Таким чином, як наголошують податко
ві органи, якщо в людини у власності є дві
невеликі квартири (наприклад, обидві до
50 метрів житлової площі), то він не пла
тить лише за одну з них, а за другу повинен
сплатити податок з повної житлової площі.
Ставки податку (який є місцевим по
датком) встановлюють місцеві ради у вста
новлених Податковим кодексом межах
(для великих об'єктів ставки зафіксовані в
кодексі). У 2013 році для Києва будуть дія
ти такі ставки (за 1 кв. м):
 для квартир житловою площею не
більше 240 кв. м і житлових будинків пло
щею не більше 500 кв. м  1% мінімальної
зарплати на початок року, тобто 11,47 грн;
 для квартир житловою площею біль
ше 240 кв. м і житлових будинків площею
понад 500 кв. м  2,7% мінімальної зарпла
ти на початок року, тобто 30,97 грн.
Фізичні особи не повинні самі вирахо
вувати розмір такого податку до сплати (їм
повинно приходити податкове повідом
леннярішення до 1 липня звітного року), а
от юридичні особи зобов'язані самі раху
вати свій податок.
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Відповідно до ст. 93 Земельного кодексу
України та ст. 1 Закону України "Про оренду
землі" "Право оренди земельної ділянки  це
засноване на договорі строкове платне воло
діння і користування земельною ділянкою, не
обхідною орендареві для впровадження під
приємницької та іншої діяльності".
Зміст права користування полягає у мож
ливості отримання корисних властивостей зе
мельної ділянки, тобто можливості її госпо
дарського використання фермерським госпо
дарством як суб'єктом підприємницької діяль
ності з метою отримання прибутку.
З цього виходить, що іншого використан
ня, отриманої Вами в оренду, земельної ділян
ки, ніж ведення фермерського господарюван
ня не може бути.
Таким чином у Вашій особі практично по
єднуються риси як громадянина (що оренду
вав земельну ділянку для потреб створення та
ведення фермерського господарства на умо
вах договору в якому це обумовлюється), зас
новника фермерського господарства (який
подав документи для державної реєстрації
фермерського господарства, додаючи доку
мент, що підтверджує наявність земельної ді
лянки на праві користування. В нашому випад
ку це договір оренди земельної ділянки),
голови фермерського господарства (яким
Ви стали після державної реєстрації фермер
ського господарства) та його власника.
Фермерське господарство, як юридична
особа, використовує земельну ділянку надану
його засновнику в оренду для ведення фер
мерського господарства.
Укладення договору оренди земельної ді
лянки чи іншого правочину між фермерським
господарством та його головою (засновни
ком), як орендарем земельної ділянки, зако
нодавством не вимагається.
Враховуючи вищенаведене ФГ "ГРАСС
АВЕНЮ" має право використовувати земельну
ділянку у своїй діяльності на підставі договору
оренди земельної ділянки укладеного між Вами,
як засновником зазначеного фермерського
господарства та Радомишльською районною
державною адміністрацією Житомирської об
ласті.
Означеного договору оренди достатньо
для набуття статусу платника фіксованого
сільськогосподарського податку.
У випадку відмови в наданні Вашому гос
подарству статусу платника фіксованого сіль

ськогосподарського податку потрібно захи
щати Ваші права на безперешкодне ведення
фермерського господарювання всіма можли
вими законними шляхами, виходячи із консти
туційної вимоги відповідальності держави пе
ред людиною за свою діяльність, використо
вуючи положення ч.4.1.4 ст.4 Податкового ко
дексу України "Основні засади податкового
законодавства":
 "Презумпція правомірності рішень плат
ника податку в разі, якщо норма закону чи ін
шого нормативно  правового акту, виданого
на підставі закону, або якщо норми різних за
конів чи різних нормативно правових акті при
пускають неоднозначне (множинне) тракту
вання прав та обов'язків платників податків або
контролюючих органів, внаслідок чого є мож
ливість прийняти рішення на користь як плат
ника податків, так і контролюючого органу"".
Ваше право  займатися господарською ді
яльність, а обов'язок органів влади і чиновників
сприяти цьому, створювати умови розвитку
підприємництва, створювати робочі місця,
сприяти виробленню вітчизняної продукції,
врешті сприяти самозайнятості громадян і з
часом сплаті податків до державного бюджету.
Крім того засобами захисту, при порушен
ні Ваших прав, є звернення до правоохоронних
органів, до суду, до Асоціації фермерів та при
ватних землевласників України, як профільної
організацій фермерського самоврядування,
яка відповідно до статті 33 Закону України "Про
фермерське господарство" представляє інте
реси громадян, які ведуть фермерське госпо
дарство, перед Президентом України, Верхов
ною Радою України, центральними та місцеви
ми органами виконавчої влади".
Василь Горбачов, юрист АФЗУ

Юридична компанія
"Олексій Пуха і Партнери"
* юридичний супровід купівлі та продажу
агропромислового бізнесу
* створення підприємств та професійних об'єднань
* супроводження зовнішньоекономічних
та національних контрактів
* податковий контроль та планування
* ліцензії та дозвільні документи
* судовий захист
Телефонуйте та переконайтесь самі що з нами співпрацювати:
економно, просто та ефективно!
тел. +380 44 528 30 94, + 380 44 528 30 54

буд. 21, оф. 421
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ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ
ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ
СТАНОМ НА 15.04.2013 РОКУ
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На замітку фермерам

ВПРОВАДЖУЮЧИ ПРОСТІ
ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
БУДЕТЕ З ВИСОКИМ
ВРОЖАЄМ!
Фермерське господарс
тво "Богдан і К", знаходиться
в передгір'ях Карпат в Сня
тинському районі Івано
Франківської області і очо
лює його досвідчений керів
ник Богдан Володимирович
Тимофійчук.
Площа ріллі господарс
тва, в минулому році, стано
вила 1540 га, і за рахунок
впровадження досягнень на
уки і практики, в тому числі і
застосування комплексних
рідких органічних добривбі
остимуляторів нового поко
ління, господарство щорічно
збирає високі врожаї всіх
культур, отримує по декілька
мільйонів прибутку, що дало
змогу за три роки оновити
всю необхідну техніку, придбати всі необхідні матеріальні цінності, побудувати куку
рудзоочисний комплекс, на що витрачено понад 10 мільйонів гривень.
З початком весняних робіт, наш кореспондент попросив Богдана Володимирови
ча відповісти на ряд запитань.

СПІВЧУТТЯ ДРУЗІВ ТА КОЛЕГ
Колективи Асоціації фермерів та приватних землевласників
України, Союзу сільськогосподарських обслуговуючих коопе
ративів України, редакція газети "Вісник Фермер України",
колеги, друзі та партнери висловлюють глибоке співчуття
президенту АФЗУ Миркевичу Миколі Степановичу з приводу
тяжкої втрати  смерті мами, Марії Миколаївни.

УВАГА = ПЕРЕДПЛАТА!
Шановні передплатники!
Державне підприємство по розповсюдженню
періодичних видань "Преса" сповіщає Вас про те, що з 8
квітня розпочнеться передплата на українські та
зарубіжні періодичні видання на ІІ півріччя 2013 року.
Оформити передплату можна за "Каталогом видань України"
та за "Каталогом видань зарубіжних країн" у будьякому пошто
вому відділенні України, а також скориставшись послугою "Пе
редплата ONLINE" на корпоративному сайті підприємства
www.presa.ua. Розраховуватися за передплачені видання можна
за допомогою платіжних карток Visa та MasterCard. Розрахунок
можна також здійснити через систему Webmoney або оплатив
ши в банку сформований на сайті рахунок.

Інформація про передплату газети "Вісник Фермер України", індекс
21591, розміщена на сторінці 20 "Каталогу видань України".
Вартість передплати газети становить:
1 міс. = 8,79 грн.; 3 міс. = 26,37 грн.;
6 міс. = 52,74 грн.; 12 міс. = 105,48 грн.
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 0445017823, 0445017824

Богдане Володимировичу, чому в Вашому господарстві Ви використовуєте органічні
добривастимулятори лише виробництва ПП "Біоконверсія"?
Більше десяти років я працював на Кіровоградщині, а вже п'ятий рік на Прикарпатті.
Звичайно, землі на Прикарпатті бідніші, ніж на Кіровоградщині і щоб виростити високий
врожай і мати прибутки застосування тільки мінеральних добрив не дає належного еконо
мічного та екологічного ефекту.
За всі роки господарюванням ми випробували багато різних препаратів, а їх зареєстро
вано більше ста, і я більше не вірю пропозиціям різних фірм чи дистриб'юторів, в яких трак
тують, що внесення регуляторів росту (в яких відсутні мікро, макро та мезо елементи та ко
рисні мікроорганізми) в нормі 3050 г/га або 0,30,8 л/га забезпечать приріст урожаю 30 
50%.
Свій вибір ми зупинили на добривахстимуляторах "Вермибіомаг" та "Вермийо
діс" виробництва ПП "Біоконверсія". "Вермибіомаг"  це комплексне органічне доб
ривобіостимулятор, виготовлене на основі органічного добрива "Вермистим" з до
даванням мезоелементів сірки та магнію природного походження та інших необхід
них елементів безпосереднь для кожної культури. До його складу входять усі компо
ненти вермикомпосту в розчиненому і активному стані: гумати, фульвокислоти, амі
нокислоти, вітаміни, природні фітогормони, рістактивуючі речовини, а також понад
50 різних мікро, макро та мезо елементів, в тому числі до 4% магнію (елементу який
є основою фотосинтезу), 1,5  2,5% азоту, 2,5  3,5% калію, 1,2  1,5% фосфору, а
також кальцій, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен, літій, бром та різноманітні
спори ґрунтових організмів, чого немає в більшості пропонованих на ринку стимуля
торів, а біостимулятор "Вермийодіс"  ще й біологічно активний йод.
На Кіровоградщині ми випробували різні способи і норми використання добривбіости
муляторів, як наземними обприскувачами так і літаками нашого Кіровоградського інституту
авіації і не на експериментальних ділянках, як це роблять наукові установи, а на великих
площах озимих, соняшнику, цукрових буряків, кукурудзи і побачили їх ефективність. Так
наприклад на кукурудзі приріст урожаю становив 18,5 ц зерна з гектара.
Завдяки внесенню біостимуляторів "Вермибіомаг" і "Вермийодіс", в баковій суміші з
невеликими дозами азотних мінеральних добрив, на наших прикарпатських бідних землях
в 2011 році ми зібрали кукурудзи по 117 ц/га, а в 2012 році, незважаючи на сильну посуху і
градобої, з площі 540 га  по 71ц/га, приріст становив 18  21 ц/га. В цілому, отримано знач
ні прибавки всіх сільськогосподарських культур.
Хочу нагадати колегам і агрономам, що листяне підживлення має цілий ряд переваг:
забезпечується 85  90% засвоєння макро і мікро елементів (через кореневу систему, при
внесенні в грунт, їх засвоюється лише 30  40%); зменшується пестицидний тиск на рос
лини.
Богдане Володимировичу, як на практиці Ви застосовуєте препарати?
Всі озимі посіяли насінням обробленим "Вермибіомагом" в дозі по 8л/т. При обробці на
сіння цим препаратом, ми жодного року не пересівали озимих зернових і ріпаків, весною
обробили насіння ярих культур, приступили до обприскування.
В фазі кущення озимих зернових і в фазі бутонізації ріпаку обробимо "Вермибіомагом"
в баковій суміші із карбамідом 10кг/га і при необхідності добавимо гербіциди. Кукурудзу
почнемо обробляти в фазі 3  6 листочків, сою у фазі бутонізації, соняшник у фазі 4  5 пар
справжніх листочків з обов'язковим внесенням мінімальних доз азотних добрив.
В минулому році закупили імпортний подрібнювач соломи і всю солому і інші рослинні
рештки подрібнили і заробили в грунт, на площі 700 га обробили рослинні рештки деструк
тором "ВермистимД", теж виробництва ПП "Біоконверсія", а на площі 300 га посіяли на си
дерат білу гірчицю.
Богдане Володимировичу, які у Вас плани на цей рік?
Наше завдання отримати не менше 10 т/га кукурудзи, 7  8 т/га озимої пшениці, 3  5 т/га
соняшнику, сої, ріпаків.
Використовуючи "Вермибіомаг" чи "Вермийодіс", сидерати, подрібнену солому із за
робкою у грунт, а також деструктор "ВермистимД", зменшуючи норми внесення пестици
дів  економимо мінеральні добрива, гербіциди, пальне, а це  мільйони гривень.
В короткій статті я не можу розповісти всі нюанси нашої роботи, але висновок один  без
впровадження у виробництво досягнень науки і передового досвіду неможливо мати висо
кого врожаю і достатніх прибутків.

Більш детальнішу інформацію можливо отримати:
76018, м. Івано  Франківськ, вул. Гаркуші, 2.
Тел.: (03422) 3  11  30; 3  05  88.
Моб.тел: 067  34  34  527; 067  34  22  188.
Тел./факс: (0342) 71  62  38
Е  mаіl: vermos2007@ukr.net.
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АГРАРНОГО РОЗВИТКУ
пропонує за цінами виробника:

 оприскувач ВЕКТОР 
3000.24, укомплектований систе
мою BRAVO  180, преміксером,
розпилювачами "Lechler", насо
сом "Annovi Reverberi". Продуктив
ність роботи 12  15 га/год.
Ціна: 230 000,00 грн.

 систему паралельного керу
вання FARM GPS 7, для рівномір
ного висіву зернових, внесення за
собів захисту рослин та добрив, а
також для точно вимірювати площі
полів.
Ціна: 15000,00 грн.

 розкидач мінеральних добрив
навісний JUNIOR II. Ширина
захвату  24м., продуктивність
роботи 20,88 га/год.
Ціна: 18200,00 грн.

 оприскувач садовий ВЕЗУ
ВІЙ  2000М, укомплектований
італійським насосом 150 л/хв. Про
дуктивність роботи 4,5  8 га/год.
Ціна: 70000,00 грн.

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АГРАРНОГО РОЗВИТКУ"
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12
Тел./факс: (044) 5695921; 592  20  08
Еmail:office@ucad.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 0445017823, 0445017824

