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ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АПК 
ЗУСТРІЛИСЬ З  ПРЕМ'ЄР�МІНІСТРОМ

Фермери Херсонщини вимагають спростити оформлення

трудових відносин з тимчасовими працівниками. 

Детальніше на сторінці 3.

Про зустріч представників громадських організацій АПК з

Прем'єр&міністром Миколою Азаровим читайте на сторінці 2.
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Не можете знайти потрібну відповідь на юридичне питання? Відтепер все просто!
Станьте Клієнтом  ЮК "Олексій Пуха і Партнери" за умовами програми "Юридичний

Консультант" та отримайте юридичне обслуговування лише за 500 грн. на рік! 

Переваги програми:
* необмежена кількість звернень Клієнта (фізичної особи), 

* відповідь на будь � яке юридичне запитання,

* до 1 години роботи Компанії над запитанням,

* консультація здійснюється за формою "Питання � Відповідь",

* вартість всього 500 грн. на рік.  

Кожному Клієнту надається особиста корпоративна картка.
Першим 50 Клієнтам надається знижка!

Дізнатися більше про програму, і стати нашим Клієнтом Ви можете зателефонувавши 
за телефоном +380 44 528 30 94 або завітавши на наш сайт в Інтернет www.puhaipartnery.com.ua.

ЮРИДИЧНЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВСЬОГО ЗА 500 ГРН.

НА РІК

Партнер Союзу  

сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів України

Сергій Гнатюк очолює фермер'
ське господарство  "Струмок" у селі
Городецьке Уманського району.
Фермерує удвох із сином. Ще й
встигає працювати пасічником на
тепличному комбінаті. Їхнє фермер'
ське господарство перевіряли: Як це
так , ви не наймаєте робочої сили?
Не може бути!. Двічі приїжджала ко'
місія.  

У нього є все: і земля  майже сто
гектарів, і ставок, і садок, і плодороз'
садник, і пасіка. А нам би техніку
більш сучасну, ми удвох і на 500 гек'
тарах справились би, відчуває силу
фермер.

Не роботи боїться він, а бюрокра'
тичного гачкотворства. Так, Сергій
Гнатюк був одним із перших оренда'
рів ставків в області. Працював прос'
то: спочатку був усний договір, тоді
письмовий із радгоспом. І тепер, як і
годиться, письмовий. Але недавно
йому сказали: Е'е'е, шановний, це у
тебе договір на дно. А на воду в став'
ку треба ще окремо укладати. Може,
ще й окремо на кисень, і на жабурин'
ня? ' міркує собі фермер.

І треба, кажуть, дозвіл на спецво'
докористування. Але ж я не беру во'
ди зі ставка! ' дивується фермер. І
вирішувати ці питання треба з при'
ватними структурами, обурюється
Сергій Валентинович.  Я в бюджет
заплачу 1400, а в приватні структури
треба загнати 18 тисяч. Державні
структури повинні працювати на ви'
робника й від нього отримувати кош'
ти ' зараз Президент України питан'
ня ставить так, і ми його в цьому під'
тримуємо.

Дивує чоловіка й те, як екологи
захищають омелу: "Кілька років тому
я взяв в оренду лісосмуги. Лише че'
рез те сплачую за них податки, щоб
туди не возили сміття. І осикову лі'
сосмугу, що вкрита омелою, теж в
оренду взяв, щоб виклопотати доз'
віл, вирізати її й посадити дуби (на
розсаду є жолуді), та й після нас
щось залишиться. Бо омела розпов'
зається. За три кілометри від мене
європейський парк Софіївка. А поруч
лісосмуги узимку стоять зелені, як
ялинки,  від омели. Але й хазяїна не'
ма, щоб почистив, і не дають дерево
зрізати. Я уже в себе садок викорчу'
вав, бо його знищила омела..."

Інше питання ' лісосмуги в поле
влізли. Щоб узяти дозвіл їх розчис'
тити, треба в десять разів більше сил
затратити,  ніж наробитися біля тих
дерев. Як і берег впорядкувати, щоб
ялинками засадити,  бідкається Сер'
гій Гнатюк.

Наші батьки й діди хазяйнували,
порівнює він,  не було стільки служб,
які давали б дозволи, а берег був
доглянутий, річка чиста, і в річці було
багато риби. А зараз один смітник, і
контролюючим службам це, схоже,
вигідно  щоб було з кого брати штра'
фи, так пояснює собі ситуацію фер'
мер.  

Лариса СОКОЛОВСЬКА

НАСТУПНИМ

БУДЕ 

ДОГОВІР НА

ЖАБУРИННЯ?

П р е з и д е н т
Асоціації ферме'
рів та приватних
землевласників
України Микола
Миркевич з гру'
пою представни'
ків громадських
об'єднань, що
працюють у сфері
агропромислово'
го комплексу Ук'
раїни 3 липня
2012 року прий'
няв участь у зус'
трічі з Прем'єр'мі'
ністром України
Миколою Азаро'
вим. 

Було обгово'
рено стратегічний напрямок розвитку сільського господарс'
тва: виробництво зернових та підвищення товарної якості зер'
на, для досягнення чого необхідне забезпечення аграріїв якіс'
ним насінням, застосування на виробництві високих техноло'
гій, скорочення втрат при зборі врожаю. Прем'єр'міністр наго'

лосив що за  агропромисловим комплексом України необхідно
затвердити визначення: "аграрний ' це передовий". Підставою
для цього є високі показники окремих підприємств та окремих
сегментів аграрного виробництва,  які незалежно від погодних
умов збирають більше 60 центнерів зернових з гектара.  Очіль'
ник Уряду також запевнив, що не планується введення ніяких
обмежень на експорт зерна в поточному маркетинговому році. 

Микола Азаров наголосив, що останні два роки попри
складні фінансові умови Уряд приділяє значну увагу створенню
стимулів з метою розвитку аграрного сектору. 

Що стосується відродження тваринництва в Україні, то як
відзначив Прем'єр'міністр, на сьогодні реалізується урядова
програма фінансової підтримки господарів, які займаються ви'
рощуванням великої рогатої худоби. 

Прем'єр'міністр Микола Азаров запропонував представни'
кам громадських об'єднань у сфері агропромислового ком'
плексу України активніше працювати в громадській раді при
профільному міністерстві, розробляючи конкретні рішення що'
до розвитку галузі з подальшим винесенням таких пропозицій
на розгляд Уряду. Микола Азаров також відзначив, що з усіх
обговорених під час консультацій питань будуть надані відпо'
відні доручення та встановлено контроль щодо їх виконання.

За інформацією власного 

кореспондента АФЗУ

ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
АПК ЗУСТРІЛИСЬ З  ПРЕМ'ЄР�МІНІСТРОМ

Під час зустрічі лідерів громадських

організацій АПК з Прем'єр�міністром

України Миколою Азаровим
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КОГО КРЕДИТУВАТИМЕ
ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК?

В Україні створили Державний земельний
банк, який кредитуватиме селян та управлятиме
державними землями. Фермери і експерти сумні'
ваються в ефективності банку. Землею в Україні,
ймовірно, можна буде торгувати вже з наступного
року. Мораторій на продаж землі закінчується у
грудні 2012 і до цього часу нинішня влада хоче
встигнути підготувати всю законодавчу базу. Дня'
ми уряд створив Державний земельний банк. Це '
один з основних пунктів земельної реформи, який
наступного року має запустити механізм продажу
українських чорноземів.

Попередньо визначено, що Державний зе'
мельний банк розвиватиме сільські території, уп'
равлятиме державними землями та видаватиме
аграріям дешеві кредити. Голова Державного зе'
мельного агентства Сергій Тимченко запевнив,
що кредити для фермерів земельний банк вида'
ватиме під заставу землі, або права оренди на до'
сить привабливих умовах ' лише 7'9% річних. Хо'
ча завдання надзвичайно амбітні, статутний капі'
тал для новоствореного банку доволі скромний '
120 мільйонів гривень. Для його формування уряд
випустив 120 мільйонів простих іменних акцій но'
мінальною вартістю 1 гривня за кожну. Економіст
Олександр Охріменко впевнений, що закладених
активів не вистачить для ефективної роботи бан'
ку. "Аби реально кредитувати тих, хто працює з
землею під низькі відсотки, як обіцяє уряд, потріб'
но не 120 мільйонів, а як мінімум 12 мільярдів гри'
вень", ' прокоментував Deutsche Welle Охріменко.

Смерть чи розпродаж земель?
Експерт переконаний, що залучати додаткові

кошти для повноцінного функціонування земель'
ного банку під депозити та цінні папери буде не'
вигідно. Також він скептично оцінює можливість
залучення коштів у цей банк від міжнародних фі'
нансових структур чи інвесторів. Цю думку під'
тверджують і в Світовому банку. Там закликають
не перебільшувати інтерес західних інвесторів до
українських чорноземів, особливо за умов бізнес'
клімату, який нині склався в країні. Зважаючи на
це аналітик пророкує "швидкоплинну смерть"
державному земельному банку.

"Ці 120 мільйонів потратять на придбання
стільців та шаф для відділень цього банку, потім
гроші закінчаться і на цьому все", ' впевнений
Олександр Охріменко. Натомість експерт Зе'
мельної спілки України Микола Кобець побоюєть'
ся, що активами новоствореного банку можуть

взагалі стати державні землі, опікуватися якими
зобов'язали банк. "Є високі ризики приватизації
цих земель через цей банк. Схеми вже накатані, і
не тільки в земельній сфері", ' зазначив Кобець.

Безадресна допомога
Однак чи конче потрібні послуги Державного

земельного банку самим фермерам? В Асоціації
фермерів і приватних землевласників не проти
скористатися фінансовою допомогою цього бан'
ку, але не ймуть віри, що структура буде ефектив'
ною. Адже, за словами президента Асоціації Ми'
коли Маркевича, в Україні немає кадастрової
оцінки землі, ринку землі, і земля поки що офіцій'
но не продається. "Хто даватиме простим селя'
нам гроші під право оренди? Ніхто. Адже аграрії
не можуть вигідно продати свою продукцію за
умов квот чи ще якогось регулювання. То і кредит
йому не даватимуть, бо що потім забереш у селя'
нина, який обробляє свою землю", ' зауважив в
інтерв'ю Deutsche Welle президент Асоціації фер'
мерів і приватних землевласників Микола Марке'
вич.

Експерти вважають, що найвигідніше скорис'
таються пропозиціями ймовірних дешевих креди'
тів великі агрохолдинги. Вони орендують близько
2,5 мільйонів гектарів сільськогосподарських зе'
мель в Україні. "З фермером Васьком чи Петьком
земельний банк працювати не буде. А от великі
агрохолдинги підтримуватиме охоче", ' прогнозує
Микола Кобець.

За інформацією АФЗУ

ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НЕОБХІДНА ДОПОМОГА

Критична ситуація, що виникла в агропро'
мисловому секторі Херсонської області внас'
лідок несприятливих погодно'кліматичних
умов 2011'2012 років, була розглянута на засі'
данні "круглого столу" за участю депутатів об'
ласної ради, керівників структурних підрозділів
обласної державної адміністрації, обласних
управлінь, організацій та підприємств, район'
них голів асоціації фермерів та приватних зем'
левласників.

Результати проведеної роботи свідчать про
необхідність ініціювання розробки та прийнят'
тя відповідних рішень Кабінету Міністрів Украї'
ни щодо підтримки фермерських господарств
регіону, які опинилися в тяжкому фінансовому
стані внаслідок несприятливих погодних умов і
кошти у 2012 році спрямувати на наступні цілі:

' надання часткової компенсації понесених
витрат за загиблі внаслідок весняної посухи
посіви озимих та ярових культур;

'  для стимулювання зерновиробництва та
забезпечення продовольчої безпеки держави,
дотримання науково обґрунтованої структури
посівних площ у Степовій зоні України, надан'
ня фінансової підтримки (компенсації) фер'

мерським господарствам, які утримували па'
рові площі під посів озимої пшениці, озимого
ячменю та жита урожаю 2013 року;

' з метою стимулювання зерновиробництва
та підвищення ефективного використання зро'
шувальних земель внести зміни до Порядку
використання коштів, передбачених у держав'
ному бюджету для підтримки виробництва
продукції рослинництва на зрошувальних зем'
лях, у частині збільшення компенсацій за елек'
троенергію, використану на полив зернових та
кормових культур ' 100 відсотків, інших сіль'
ськогосподарських культур (крім соняшника та
ріпаку) ' не більше як 70 відсотків;

' Херсонську область включити до терито'
рії, що підпадає під дії форс'мажорних обста'
вин;

' скасувати до 2013 року введений коефіці'
єнт на земельний податок 1,76.

Від імені фермерів Херсонської області з
такою ініціативою поставити вищезазначені
питання перед Кабінетом Міністрів України
звернувся голова обласної організації ферме'
рів Микола Халупенко до Президента АФЗУ
Миколи Миркевича.

ТИМЧАСОВІ ТРУДОВІ
ВІДНОСИНИ ПОТРІБНО

СПРОЩУВАТИ
В аграрній галузі Херсонської області істотну роль відіграють

2393  фермерських господарств, які працюють у всіх без винятку ра'
йонах області. Вони обробляють майже 252,43 тис.  га землі, в се'
редньому на одне господарство припадає   105,49 га.

Збільшення виробництва валової продукції сільського господарс'
тва ' це основний показник від якого залежить відродження україн'
ського села в цілому.  Виробництво  валової продукції за 2011 рік фер'
мерських господарств становило 887,81 тис.грн. Темпи зростання об'
сягів виробництва валової продукції зросли і становлять 141%.  Виро'
щування овоче'баштанних та плодово'ягідних культур є пріоритетни'
ми напрямками в галузі рослинництва і складає майже 60 % виробниц'
тво валової продукції фермерських господарств області. Фермери
прикладають максимум зусиль по збільшенню виробництва валової
продукції. При цьому відпрацьовують  асортимент продукції та покра'
щення  її якості. Збільшується період споживання свіжої продукції.

Але є  фермерів Херсонщини і проблеми, які виникають в період
вирощування та збирання овоче'баштанних та плодово'ягідних
культур. Збирання цих культур ' це ручна робота,  яка потребує залу'
чення великої кількості сезонних і тимчасових працівників в дуже
стислі терміни.

Сама по собі процедура залучення великої кількості працівників
не є великою проблемою, оскільки більшість жителів області добро'
вільно згідні надати допомогу із збору вражаю, при цьому отримав'
ши заробітну платню або зробити запаси овочевої продукції.

Проблема у залучені такої категорії працівників постає  у тому, що
всі працюючі повинні перебувати у трудових відносинах з роботодав'
цями, навіть ті, які можуть надати свою допомогу протягом 1 '2 днів.

Відповідно  діючого законодавства процедура оформлення, а по'
тім звільнення  потребує певного часу. Крім того, практично є немож'
ливим   виконання вимог   чинного   законодавства   під   час   прове'
дення   розрахунків   з   працівниками задіяними по збору врожаю,
оскільки,    на теперішній час діють дуже стислі строки сплати подат'
ків та інших обов'язкових платежів.

У зв'язку з цим,  між аграріями та співробітниками правоохорон'
них органів виникають конфліктні ситуації причиною яких є затримка
у сплаті податків або неправильному оформлені трудових відносин,
що стає підставою для притягнення роботодавців до адміністратив'
ної відповідальності.

На великий жаль, вказана ситуація нерідко приводить до протип'
равних дій як роботодавців, яким простіше не узаконювати трудові
відносини і не сплачувати ніяких податків до бюджету, так і співробіт'
ників правоохоронних органів, які мають можливість отримувати ха'
барі за не притягнення до відповідальності роботодавців.

У зв'язку з тим, що вирішення вказаного питання можливе лише
на законодавчому рівні, необхідно розглянути можливість та довести
до відома Кабінету Міністрів України питання про необхідність вне'
сення змін до законодавства України щодо спрощення оформлення
трудових відносин та сплати податків при проведені розрахунків з
тимчасовими працівниками задіяними саме для збирання врожаю
овоче'баштанних та плодово'ягідних культур.

Від імені фермерів Херсонської області   М.Халупенко

ЧИ ПОТРІБНА ПЕНСІЯ ДЛЯ ФЕРМЕРА?

Точка зору начальника управління Пенсійного фонду

України в Херсонській області Зінаїди Лазарєвої на

проблему оформлення трудових відносин в фермерських

господарствах.

Легалізація трудових відносин є одним з головних
напрямків в роботі Пенсійного фонду. Для цього в
Херсонській області ще в 2009 році були створені робочі
групи в складі працівників Фонду та інших контролюючих
органів виконавчої влади які проводять рейди по робочих
місцям суб'єктів господарювання, провіряючи найманих
працівників. З порушниками проводиться відповідна робота
та примушують їх легалізувати трудові відносини. Таким
чином майже для 14 000 осіб легалізована заробітна плата,
нараховані страхові внески та зараховано трудовий стаж.

Але згідно чинного законодавства фермери не
зобов'язані платити внески до Пенсійного фонду, хоча від
сплати мали б лише вигоду тепер і в майбутньому. 

На думку фахівця, фермери не розуміють, що лишають
себе соціального захисту не лише при виході на пенсію, а й
тепер, в разі втрати працездатності, при захворюванні чи
нещасному випадку на виробництві.

Старання працівників Фонду не проходять даремно. 890
голів фермерських господарств нараховують собі заробітну
плату та сплачують єдиний внесок, а ще 145 фермерів
заключили угоди на добровільне пенсійне страхування.
Тобто, майже 60 % фермерів турбуються про свою
майбутню пенсію.

За матеріалами газети "Пенсійний кур'єр" 
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ЯК КОЗАКИ СТАВОК РЯТУВАЛИ
Березань ' стародавнє сотенне ко'

зацьке містечко ' розташоване в східній
частині Київської області. Перша письмо'
ва згадка про нього зафіксована в істо'
ричних документах, датованих 1616 ро'
ком. Відстань від Березані до столиці Ук'
раїни по трасі Київ ' Харків 75 км (заліз'
ницею ' 65 км). Загальна площа міста '

3292 га, що становить 0,12% від загаль'
ної території Київської області. Кількість
населення ' 17,0 тис.осіб. Березань ото'
чують хвойні та листяні ліси, березові гаї.
Ймовірно, саме вони знайшли своє ві'
дображення в назві міста. Грунти ' в ос'
новному чорноземні, родючі, з великим
вмістом гумусу, в незначній кількості ' су'
піски, суглинки та солонці, які за умови
виконання  необхідних агрономічних за'
ходів дають великі врожаї. Природні вод'
ні ресурси ' річки Недра й Трубіж, ліві
притоки Дніпра. Надра багаті на поклади
торфу, глини, придатної для виробниц'
тва цегли та порцеляни, дрібнозернисті
піски, столову мінеральну воду, з якої в
давнину виготовляли пиво.

Місто має багату і славну історію, гід'
ну написання історичного роману. Воно
пережило монголо'татарське іго, набіги
татарських орд кримського хана Гірея,
владу литовських князів і магнатів Речі
Посполитої, визвольну війну під прово'
дом Богдана Хмельницького, війну із
шведами, кріпосне право, владу Росій'
ської імперії, кілька революцій, грома'

дянську, першу та другу світові війни. З
Березанню тісно пов'язано багато сла'
ветних імен, зокрема гетьманів Богдана
Хмельницького та Івана Мазепи, поета і
художника Тараса Шевченка, поета'фі'
лософа Григорія Сковороди, Святого
Софронія Іркутського, одного з найпер'
ших письменників України Іллі Турчинов'
ського, етнографа'фольклориста Плато'
на Лукашевича, космонавта Георгія Бе'
регового, академіка Академії Наук СРСР
Анатолія Дородніцина, Героя Радянсько'
го Союзу Лаврентія Волошина та інших
відомих людей. Саме в Березані 1843
року Тарас Шевченко написав свою
"Розриту могилу", а кінорежисер Ар'
нольд Курдюм 1927 року зняв один із
перших українських повнометражних кі'
нофільмів "Джальма".

Березань на протязі 37 років (1923'
1933, 1934'1962 р.р.) була районним
центром,  а з 30 червня 1994 року має
статус міста обласного підпорядкування.
Березанці завжди були волелюбним, не'
залежним народом. В XVI'XVII століттях
насиченість козацьких родин в місті ста'
новила 54% ' явище для України унікаль'
не. І нині в Березані проживають нащад'
ки славних козаків. Вони люблять своє
місто, його історію, намагаються берег'
ти й відроджувати давні традиції.

Від радянських часів у Березані зали'
шилися невеликі, але цілком пристойні
підприємства, які були побудовані нап'
рикінці 50'х років минулого сторіччя і до
недавніх часів давали місцевим жителям
роботу і зарплатню. Серед них ' кілька
заводів із виробництва будівельних ма'
теріалів, домобудівний комбінат, сукон'
на фабрика, молокозавод та підприємс'
тво з виробництва харчових продуктів та
інші. Сьогодні вони ледве зводять кінці з
кінцями, а березанці, особливо молоді,
щоранку наповнюють електричку (дяку'
вати Богу, вона ще їздить) і мандрують
до Києва, на заробітки.

Населення Березані поступово ско'
рочується, й ознаки громадської актив'
ності можна помітити хіба що на ринках '
їх у місті налічується аж три. Крім того,
свої нехитрі послуги березанцям та гос'

тям міста пропонують ресторан, понад
два десятки кафе, а також близько сотні
різноманітних кіосеів та генделиків, що
торгують дрібним крамом.

Читаючи ці гіркі рядки, слід мати на
увазі, що березанські проблеми цілком
типові для пострадянської України, і мар'
ні сподівання на їх вирішення найближ'
чим часом. Можна скільки завгодно лая'
ти за безсилість чи бездіяльність місцеву
владу, але коріння проблеми ' в столиці.
За словами березанського міського го'
лови Анатолія Дунаєнка, значну частину
свого робочого часу він витрачає на по'
їздки до Києва на різноманітні наради та
для узгодження необхідних питань.
Пройтися вулицями рідного міста й пос'
пілкуватися з його мешканцями вдається
хіба що пізно увечері, коли столиця, на'
решті, відпускає своїх вассалів несолоно
сьорбавши...

На моє запитання, чи бачить міська
влада останнім часом якісь позитивні
зрушення в житті березанців, Анатолій

Євгенович відповів: "Поки що планів
більше, ніж звершень. Не завжди вдаєть'
ся здійснити задумане, і справа навіть не
у відсутності коштів ' їх могли б дати ін'
вестори, адже Березань розташована
неподалік від столиці, обабіч жвавих
транспортних магістралей, та ще і в еко'
логічно чистій зоні. Через 4 роки місто
відзначатиме своє 400'річчя, і сааме те'
пер слід було б особливу увагу звернути

на впорядкування пам'ятних місць та
розбудову туристичної інфраструктури.
Натомість доводиться боротися за те,
щоб стадіон був стадіоном, ринок ' рин'
ком, а ставок у центрі міста ' культурною
водоймою. Про ринкові баталії розповім
колись іншим разом, ця проблема вже
докотилася до Києва, і не варто марнос'
ловити на цю тему зараз. А ось ставок, чи
як його називають у Березані, централь'
нее міське озеро, вимагає посиленої
уваги і мешканців, і міської влади.

Ця водойма з площею дзеркала по'
над 50 гектарів залишилася місту як спа'
док від радянських торфорозробників,
які в котлован торфового кар'єра відвели
частину стоку річки Недра. Тоді в новос'
творений ставок запустили мальків ри'
би, а береги самі заросли очеретом,
сприяючи рибництву. Вода поступово
набула джерельної прозорості та життє'
дайної сили, до водойми стали приходи'
ти люди, щоб відпочити. Цьому сприяло
й сусідство стадіону "Дружба", розташо'
ваного поруч. Все було б добре, якби у
ставка був дбайливий господар. Не було
такого, і заважала його появі, як не див'
но… риба. Саме за нею простягалися до
водойми загребущі руки різного роду ха'
пуг. Одні брали ставок в оренду, щоб ви'
ловити рибу й покинути його, інші наїз'
дили з усіх кінців області з сітками, елек'
тровудками та іншими браконьєрськими
знаряддями лову, залишаючи після себе
лише гори сміття. Зрештою, стало зро'
зуміло, що такий безлад може призвести
до втрати не тільки рибного поголів'я, а й
самої водойми, як місця відпочинку гро'
мадян. Рятувати ставок узялася найак'
тивніша частина міської громади, а саме
Березанське товариство аматорів рибо'
ловлі та полювання "Козацькі розваги",
очолюване нині Олександром Буряком.
"Козаки", далі так їх називатиму, не про'
сили віддати їм водойму в оренду чи на'
дати виняткові преференції щодо рибо'
розведення й вилову риби, йшлося лише
про охорону водних ресурсів та рибниз
запасів, а також про громадські заходи з
благоустрою озера та його екологічного
моніторингу. Майновий статус водойми

залишався незмінним, тобто вона пере'
бувала у власності міста. Пропозиція
"козаків" сподобалася, і міська влада
згодилася на співпрацю з ними, про що
жодного разу не довелося жалкувати".

Що вдалося зробити зі ставком "ко'
закам" за три роки ' розповідає Олек'
сандр Буряк: "Перше, що ми зробили '
це відігнали від водойми місцевих і заїж'
джих браконьєрів із хижацькими засоба'
ми риболовлі. Це було досить складно і
навіть небезпечно, але допомогли наша
згуртованість і підтримка правоохорон'
ців. Друге, над чим довелося немало
попрацювати, ' це очистка ставка і впо'
рядкування берегів. Тепер ми маємо
чисту воду і береги без сміття. Санепід'
станція систематично перевіряє їх і дає
дозвіл на відпочинок громадян. Третє:
рибні запаси нами постійно відновлю'
ються. Тепер, окрім традиційних карасів
та коропів, тут можна спіймати окуня, ли'
на і навіть судака".

Олександр Степанович підкреслив,
що здобутки "козаків" не були б такими
вагомими, якби їх ініціативу не підтрима'
ли депутати міської Ради, а також добро'
чинці з компанії "Аерок'Березань" та
фонду "Лівобережна Київщина", коштом
яких обладнаний невеликий покищо, але
пристойно впорядкований піщаний
пляж, де березанці й гості міста можуть
скупатися й культурно відпочити. Це ли'
ше початок, благоустрій водойми про'
довжується, і дуже приємно, що до нього
охоче долучаються представники моло'

дого покоління березанців.
Анатолій Дунаєнко запевнив автора

цієї публікації, що його заповітною мрією
є перетворення Березані на один із еко'
логічних оазисів Київщини: 

' Ми разом із громадою наближати'
мемо той день, коли Березань займе гід'
не місце в туристичних путівниках не
тільки Київської області, а й України в ці'
лому. А можливо ' і Європи. Мало буде
одного озера ' викопаємо ще одно, є й
такі плани. Але це вже інша історія, про
неї поговоримо іншим разом ' завершив
розмову міський голова.

Володимир ЯРОШЕНКО

Центральне міське озеро

Міський спортивний комплекс

Залізничний вокзал міста
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В НИХ СКОРЛУПКИ � ЗОЛОТЫЕ!
Все чаще в последнее время возникает

вопрос рационального использования земли.
Многие люди получили в собственность учас'
тки или земельные паи, причем далеко не
всегда плодородные. Зачастую земля являют'
ся для них единственным источником сущес'
твования, особенно в отдаленных селах, когда
на работу в город не наездишься, тем более,
если город чуть ли не за тридевять земель, а
рейсовый автобус ходит раз в день или не каж'
дый день. Да и город не резиновый, нас там не
ждут ' своим работы не хватает,

В предыдущей статье мы рассказали о ви'
нограде, как основной культуре, которую мож'
но использовать на суходоле. Виноград имеет
как преимущества, так и недостатки: напри'
мер, необходимость установки шпалеры и
поддержание ее в исправном состоянии, нали'
чие квалифицированной рабочей силы для
проведения специальных операций ' обрезки,
обломки, подвязки и т.д., холодильника для
длительного хранения или, в случае произ'
водства технических сортов, специально обо'
рудованного транспорта для доставки ягод на
винзавод. Культура это южная, без укрытия
может расти в достаточно ограниченном райо'
не, укрытие на зиму резко увеличивает ее тру'
доемкость и сокращает вегетационный пери'
од. 

Вдобавок существует много низкопродук'
тивных, утративших плодородие земель, с
близким залеганием грунтовых вод, имеющих
пересеченный рельеф ' балки, склоны, осыпи
и оползни, где использовать технику почти не'
возможно. Как же, особенно учитывая принцип
"земледелие без проблем",  продуктивно ис'
пользовать эти земли и получать от них доход,
обеспечивающий нормальную жизнь, а не по'
луголодное существование?

Те, кто  занимается зерновыми, знают, что
даже на самых плодородных почвах десять лет
подряд сеять зерно по зерну нельзя ' должен
быть севооборот; урожай и цены на зерно
очень резко колеблются по годам, не давая ни'
какой гарантии экономической стабильности.
Для закладки современного яблоневого или
грушового сада необходимы значительные
капвложения ' только саженцев на гектар уй'
дет 3,5тыс шт по цене до двух евро за штуку, не

считая всего остального: идеально спланиро'
ванного участка для работы техники, установки
двух видов шпалеры ' вертикальной и горизон'
тальной с общей и индивидуальной опорой,
более 30 химобработок в сезон. Плюс к этому
тара, сортировочные линии, холодильники (с
регулируемой газовой средой!), транспорт и
т.д. В финансовом и энергетическом плане
очень затратная культура ' прежде, чем иметь
даже высочайшую отдачу, надо вложить соот'
ветствующее количество средств. Многим ли
это под силу у нас?

В то же время по всей стране растет неп'
рихотливая, всем известная и всеми любимая
культура '  лесной орех, или лещина. Никакие
условия ее не смущают: холмы, низины, скло'
ны, балки, осыпи, горы, предгорья, берега рек,
лесные опушки и непроходимые дебри ' везде
она чувствует себя удобно и уютно, перебива'
ясь на самых незавидных почвах и радуя всех
желающих вкуснейшими плодами. В естес'
твенных условиях лещина, конечно, куст, и
стволов у нее может быть не один десяток, но
центральный ствол взрослого растения впе'
чатляет ' высотой 10'12м, диаметром более
40см, седой патриарх возрастом 100'150лет,
окруженный целым лесом более юных собра'
тьев, вызывает уважительное восхищение.

Лещина, как яблоня или земляника, тоже
имеет садовую форму ' фундук. Компактный
куст высотой до трех метров с темно'зелены'
ми листьями и орехами, намного более круп'
ными и вкусными, чем лесные, будет к месту в

любом саду. Растение очень быстро развивает
мощную корневую систему, дающую ему воз'
можность на самых неудобных, эродирован'
ных, малоплодородных землях давать высокие
урожаи элитной продукции, которая круглый
год пользуется ажиотажным спросом и по це'
не намного превосходит мясо. Но!.. Все, что
продается у нас в магазинах, на рынках и вдоль

дорог ' привозное. Основная масса орешков
реализуется в лущеном и жареном виде "на
стаканчик", т.к. перекупщики везут, что назы'
вается, бросовый товар, который в Турции,
вроде знаменитых "ножек Буша", берут бук'
вально нипочем. Всей цепочке: производи'
тель, перекупщик, перевозчик, хозяин, реали'
затор и даже "крыша" ' всем хватает и всем
выгодно, поистине, "в них скорлупки ' золо'
тые!!". Но на месте вырастить и продать нам
почему'то невыгодно. Даже торт Киевский те'
перь делают не из фундука, а из арахиса,  кото'
рый и не орех вовсе, а бобовое растение, ско'
рее фасоль ' иначе торт будет стоить дороже,
чем коньяк "Наполеон" и не всякому "крутому"
окажется по карману.

Фундук, как и лещина, растет на всей тер'
ритории Украины. Его можно с успехом возде'
лывать во всех почвенно'климатических зонах.
Наиболее приспособленным к нашим услови'
ям является давний крымский  сорт Трапезунд,
единственный из украинских сортов, прибли'
жающийся к мировому стандарту ' орех округ'
лой формы с блестящей темно'коричневой
скорлупой, содержанием жиров до 72% и вы'
ходом ядра до 60%.

Учитывая  биологические и морфологичес'
кие особенности Трапезунда, можно, в зависи'
мости от плодородия почвы, рекомендовать
схему посадки 4х5м, 4х6м, 5х6м или 6х6м ' чем
лучше почва, тем более мощным вырастет куст
и тем больше места потребуется ему для раз'
вития и формирования урожая. В Турции для
повышения урожайности принят гнездовой
метод посадки: сажают 5'6 растений в окруж'
ности диаметром 1'1,5м  по схеме 6х6м, но
тогда уж корневая поросль полностью удаля'
ется и растение ведется в один ствол.

Что касается предпосадочной подготовки
почвы, то даже на малопродуктивных участках
нет нужды поднимать плантаж. Сделав предва'
рительно разбивку рядов по выбранной схеме
(с междурядьями в 5 или 6м), по этим полосам
необходимо провести  рыхление глубокорых'
лителем'плоскорезом. Исходя из картограм'
мы, при очень низком содержании внести фос'
форные и калийные удобрения, тогда как азот
лучше применять в виде подкормок в период
вегетации. Затем глубокая перепашка, культи'
вация и разбивка под посадку. Посадочные
ямы лучше рыть ямокопателем с пером 60см.
При возможности, на бедных грунтах можно
внести в яму пару ведер перегноя или засы'
пать их более плодородной землей, что позво'
лит корням быстро войти в глубокие слои поч'
вы. Растение станет интенсивнее развиваться
и быстрее вступит в плодоношение.

Посадку лучше производить осенью, в но'
ябре, но можно и ранней весной ' в феврале'
марте. Корни быстро отрастают и к наступле'
нию теплых дней покрываются всасывающими
волосками, успевая использовать запасы зим'
ней влаги, обеспечивая надземную часть пита'
тельными веществами. При посадке, незави'
симо от погоды, саженцы обильно поливают из
расчета 3'5 ведер воды под каждый куст и
мульчируют, лучше опилками. Полив необхо'
димо повторить через 5'7 дней ' при 2'3'крат'

ном поливе соединяются почвенные капилля'
ры, посадочный ком не будет отделяться от ос'
тального грунта и сохранится в постоянно
влажном состоянии.

Уход в первые три года состоит в неглубо'
ком рыхлении приствольных кругов и поддер'
жании мульчирующего слоя в нормальном ви'
де. Междурядьями можно распорядиться по'

разному. При необходимости их можно занять
под овощи или землянику, но наиболее рацио'
нальное решение ' посадить по два ряда кры'
жовника или золотистой смородины. Эти неп'
рихотливые культуры со второго года после
посадки дадут промышленный урожай, и до
смыкания крон фундука будут нести в ваш
бюджет весомую прибавку, никогда не лиш'
нюю в нашей жизни. В дальнейшем сад лучше
держать под задернением или замульчиро'
вать. Наши южные соседи используют естес'
твенное задернение, периодически подкаши'
вая траву газонокосилкой, а на достаточно
крутых склонах  ' косой.

Болезней и вредителей, сколько'нибудь
заметно снижающих продуктивность насажде'
ний, в наших условиях фундук пока не имеет.
Но, чтобы избежать неожиданностей, нелишне
сделать две профилактические обработки от
орехового усача. Обрезка заключается в уда'
лении лишней корневой поросли, поломанных,
слабых, растущих вовнутрь, загущающих кро'
ну побегов и периодическом, примерно раз в
двадцать лет, омоложении кустов, 

По данным Института фундука (Трабзон,
Турция), для нормального роста и плодоноше'
ния орешник требует 750мл осадков. В нашей
предгорной зоне, где выпадает всего 450мл,
необходим полив, особенно в  биологически
необходимые моменты, т.е. летом, в период
роста и созревания плодов. Это значит, что,
используя традиционные способы, нужно с
конца мая по начало августа провести, в зави'
симости от погоды, 4'6 поливов нормой  в 500'
750м3/га, чтобы восполнить недостающие
3000м3/га. Используя капельное орошение,
расход воды можно уменьшить в 10'15раз ' в
этом случае поливается не вся площадь, а каж'
дое конкретное растение, и рельеф вашего са'
да не требует тщательного планирования. Да'
же мы в своем саду, используя неглубокую
скважину и достаточно маломощный насос,
без проблем поливаем довольно значитель'
ную территорию.

Вступает в плодоношение фундук на 4'5
год, на 5'6 дает промышленный урожай. Сбор
колеблется от 10 до 60ц/га, при надлежащем
уходе современные сорта способны давать до
100ц/га. Уборка урожая начинается при нас'
туплении технической спелости, пока плоды
еще не высыпались из оберток. Гибкие ветви

фундука легко нагибаются крючком, поэтому
сбор проводится без лестниц, им с удовольс'
твием занимаются и дети, и старики. 

Собранные орехи вместе с обертками на 2'
3дня укладывают под навес слоем в 1'1,5м,
где они самосогреваются, приобретая блестя'
щий темно'коричневый цвет и специфический
изысканный вкус, обертки желтеют и легко от'
деляются. В Турции на крупных, так сказать,
орехотоках для очистки применяют специаль'
ные машины, но большинство мелких ферме'
ров это делают вручную, всей семьей. Затем
орехи сушат, причем готовность к хранению
определяют по звуку. Набрал горсть, высыпал
' и сразу понятно, надо еще досушить, или уже
достаточно. После доведения до нужных кон'
диций фундук может храниться до 4х лет, не
теряя своего качества, что позволяет не торо'
питься с реализацией, дает возможность по'
дождать самой выгодной цены, чего с яблока'
ми или помидорами сделать невозможно.

В текущем году цена  нелущенного ореха
на рынках и возле дорог ' более 30грн/кг. Да'
вайте посчитаем. При средней урожайности
даже в 3т/га выручка составит 90тыс грн. Ско'
рее всего, вы не будете лично продавать его на
стаканчик возле ялтинской трассы, но, даже
если отдадите оптом из половины, то 45тыс
грн с 1га тоже неплохо. Можно с трудом пере'
биться на 3750грн в месяц ' с одного гектара. А
если их больше?

Кроме всего прочего, фундук ' очень деко'
ративная культура. Сейчас, после Покрова,
когда заморозки убили все овощи, высушили
листья винограда, хурмы и инжира, обожгли
яблоню и черешню, фундук красуется своим
темно'зеленым нарядом с готовыми к цвете'

нию сережками. Растение это однодомное,
имеет цветки двух типов: мужские в виде сере'
жек, и женские ' округлые почки на концах по'
бегов, откуда в хорошую погоду выглядывают
ярко'красные щеточки рылец. Цветет фундук в
период с декабря по март, когда есть к тому
погодные условия, причем не боится мороза
ни во время, ни после цветения. По нему мож'
но предсказывать погоду: если рыльца спрята'
лись в почки, а сережки сжались, уменьшив'
шись наполовину, значит, жди мороз, если же
они, несмотря на прогноз, демонстрируют се'
бя во все красе ' будет тепло. Растение ветро'
опыляемое, насекомых для переноски пыльцы
не требует, но в погожий денек проснувшиеся
зимой пчелы дружно атакуют благоухающие
сережки, утоляя свой витаминный голод.

Цветущий куст ' украшение спящего сада,
когда на фоне синего неба зеленовато'желтым
облачком светятся его кружевные ветки с
ажурными "подвесками". Нельзя оторвать глаз
от плантации фундука летом, от сочной зелени
манящей жарким днем в прохладную тень;
поздней осенью ярко'желтые резные листья
светятся в пасмурный день теплым солнечным
светом. Эстетическое удовольствие от пре'
лести фундука нисколько не меньше, чем удов'
летворение от его материальной отдачи. Поче'
му бы нам не украшать свою землю, повышая
благосостояние свое и своей страны на долгие
годы? 

По данным того же Института фундука,
продуктивность такого сада ' 75 лет, а при вни'
мательном уходе ' и более сотни. Подумайте,
сколько поколений вашей семьи с благодар'
ностью вспомнят основателя сада, сколько де'
тей, внуков и правнуков вырастут, выучатся,
создадут свои семьи под сенью благодатного
растения, позволяющего работать так, чтоб не
трещали жилы от непосильного труда в борьбе
за кусок хлеба, дающего возможность жить
полной, насыщенной жизнью, сохраняя здоро'
вье и бодрость до глубокой старости.

Владимир и Нина Волковы

Саженцы фундука в питомнике

Плодоношение фундука

Фундук на рынке

Плоды на ветке
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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.
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Хліборобів України, особливо пів'
дня в цьому році спіткали жорстокі клі'
матичні умови, народні енногентини
прогнозують, що капризи погоди нас
чекають і в майбутніх роках. Досвід
наукових установ і дбайливих ферме'
рів показує, що в значній мірі знизити
негативний вплив несприятливих
умов можуть біостимулятори добрива
нового покоління"Вермибіомаг" і
"Вермийодіс". Напередодні посівної
компанії ми звернулися до досвідче'
них агрономів двох фермерських гос'
подарств із тридцятирічними стажем
роботи Степана Никофорук та  Галини
Лазорук, щоб вони поділилися своїм
досвідом роботи.

Никофорук C.Г. головний агро�

ном фермерського господарства

"Богдан і К" Снятинського району.

Працюю агрономом більше тридцяти
років в основному на Прикарпатті, а
після "успішної" аграрної реформи
декілька років працював агрономом в
Устинівському районі на Кіровоград'
щині, а в останні чотири роки в ПФ
"Богдан і К". З молодих літ мене прив'
чили, до впровадження в виробництво
нових технологій в т.ч. і біостимулято'
рів ' добрив. В радянські часи ми зас'
тосовували в основному гумінов пре'
парати українського виробництва, а
також фінські і італійські.

За своє життя я випробував десят'
ки різних препаратів, але як на Кіро'
воградщині так і на Прикарпатті я зу'
пинився на біостимуляторах добривах
"Вермистим", а в останні роки ще й

"Вермибіомаг" і "Вермийодіс".
На ринку України є велика кількість

регуляторів росту і препаратів, які міс'
тять макро' та мікроелементи. Однак,
більшість з них містять в собі або ріст
регулюючі речовини, а не містять мак'
ро' та мікроелементів, або ж макро'
та мікроелементи, а немає в їх складі
ріст регулюючих речовин. Біостиму'
лятори нового покоління, окрім ріст
регулюючих речовин містять в своєму
складі макро' та мікроелементи, віта'
міни, фітогормони та інші речовини,
все що необхідно для початкового
росту рослин, в "Вермибіомазі" є до
4% магнію, а в "Вермийодісі" ще й біо'
логічно'активний йод.

Хочу нагадати, що на Кіровоград'
щині ми застосовували "Вермистим"
для допосівної обробки насіння і жод'
ного разу не пересівали озимих, а су'
сіди  в окремі роки або пересівали або
підсівали значні площі озимих, а зер'
но пшениці реалізували в основному
4'6 класом. Такі приклади є і на При'
карпатті. Коли мене питали чому так, я
відповідав що Ви не хочете лишньої
мороки, а все вирішити хочете за ра'
хунок мінеральних добрив, а я і вношу
органічні добрива і проводжу деструк'
цію рослинних рештків і сію сидераль'
ні культури, вже на початку серпня по'
сіяв 300га гірчиці білої і жодного гек'
тара не посію озимих без обробки на'
сіння "Вермибіомагом". Затративши

на допосівну обробку гектарну

норму "Вермибіомагу" вартістю

12�15 кг зерна пшениці я отримаю

прибавку врожаю мінімум 4�5 ц/га

зерна, а із сто гектарів додатково

отримаємо 40�50 т зерна озимої

пшениці.

В минулому році ми отримали три
мільйони прибутку, зібрали високий
врожай всіх культур, а кукурудза на
бідних прикарпатських ґрунтах із 300
га дала по 111,2 ц/га зерна, прибавка
від застосування біостимуляторів
"Вермибіомаг" і "Вермийодіс" понад
20 ц/га і в цьому році незважаючи на
посуху і градобої ми зберемо її не
менше 80'100 ц/га і думаю, що і при'
бутку буде не менше 3 млн, а землі в
нас лише трохи більше 1500 га.

Отже колеги думайте, що робити,
щоб і Ви, і власники землі були задо'
волені Вашою роботою.

Лазорук Г.В. головний агроном

"Степан Мельничук" Коломийсько�

го району.

Наше господарство (1800 га) бага'
тогалузеве, маємо поголів'я корів та
свиней, висіваємо зернові і кормові
культури , соняшник, сою та 25 гекта'
рів овочів і картоплі, які необхідні для
забезпечення дитячих садків, школи,
лікарні, все робимо для того, щоб в
цих економічних і кліматичних умовах
було найменше затрат на придбання
пестицидів та міндобрив, дбаємо про
родючість грунтів ' вносимо органічні
добрива і обов'язково застосовуємо
біостимулятори добрива, я їх застосо'
вую понад 30 років в основному гумі'
нові, адже про роль гумінових речовин
відомо понад 100 років, а чому молоді

агрономи їх не застосовують, я не
знаю, може їх погано вчили в учбових
закладах, а може їм краще без замо'
роки вносити великі дози міндобриві
пестицидів, адже їх власники не дба'
ють про родючість грунтів.

Я працювала з різними препарата'
ми, але виробничий досвід показав,
що "Вермистим", а в останні два роки,
ще більш ефективні "Вермибіомаг" та
"Вермийодіс" забезпечують нам що'
річно значну прибавку урожаю всіх с/г
культур, в останні 15 років ми забули,
що таке пересів озимих тому, що я
жодного гектара не посію озимих без
допосівної обробки насіння "Вермис'
тимом" або "Вермибіомагом", а в цьо'
му році буду випробовувати, ще два
нових препарати ПП "Біоконверсії".

Хочу аграріям нагадати, що згідно
прогнозів, як офіційних так і народних
синоптиків нам з кожним роком все
більше і більше необхідно чекати різ'
них примхів природи, а тому треба
добре думати, як до мінімуму звести
втрати врожаю.

Детальну інформацію 

можна отримати в  асоціації 

"Біоконверсія" 

м. Івано�Франківськ вул. 

Гаркуші, 2   

т.(03422)31130 

м.0673434527;

0673422188.

ЗАБЕЗПЕЧИМО ДОБРУ ЗИМІВЛЮ 
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КАК ПРАВИЛЬНО ЭКОНОМИТЬ
Цены на топливо

для автомобилей,
будь то бензин или
дизельное топливо,
растут сейчас не по
дням, а по часам. Уро'
вень цен на внутрен'
нем рынке страны все
стремительней при'
равнивается к уровню
цен на мировом рынке
энергоносителей, че'
го, к сожалению, не
скажешь о заработной плате. В такой си'
туации уменьшение расхода топлива на
предприятии становится одной из важ'
нейших задач. В наличии у  сельскохо'
зяйственных организаций, как правило,
имеются различные трактора, комбайны и
другие виды автотракторной и специали'
зированной техники, отличающиеся мощ'
ными двигателями с высоким уровнем
расхода горючего. 

Над вопросом экономии топлива сле'
дует задумываться всегда, ведь одной из
самых больших статей расходов на пред'
приятии являются затраты на топливо и
ГСМ.

Как экономить топливо?

Официальный дистрибьютор швей'
царского завода "Aquametro" в Украине,
компания "Орион" предлагает простое и
эффективное решение проблемы эконо'
мии топлива на предприятиях ' проточ'
ные счетчики от мирового лидера по про'
изводству контрольно'измерительной
техники, швейцарского завода "Aquamet'
ro". Все счетчики сделаны в Швейцарии и
имеют соответствующее качество и на'
дежность!

Для чего нужны счетчики

топлива?

Приобретая счетчики топли'
ва "Aquametro", Вы приобрета'
ете надежное средство для кон'
троля расхода топлива на пред'
приятии. Они позволяют вести
постоянный контроль реально'
го расхода топлива двигателем
транспортного средства, а так'
же отличаются очень высокой

точностью показаний (максимальная пог'
решность измерений до 1%).

Внедрение расходомеров позволяет
руководителям предприятия или авто'
парка получать объективную информа'
цию о времени и режиме работы тран'
спорта, а также вовремя обнаружить и
устранить неполадки в работе топливной
системы.  

Следует отметить, что эффективность
и точность работы расходомеров "Aqua'
metro" не зависит от положения установки
прибора, плотности измеряемой жидкос'
ти, а также им не страшны вибрации и не'
равномерные потоки.

При установке все счетчики помеща'
ются в специальный защитный металли'
ческий бокс, чтобы предотвратить попыт'
ки их умышленного вывода из строя, а все
возможные места слива топлива после
счетчика пломбируются индивидуальны'
ми пломбами с уникальным семизначным
номером. Это предотвращает несанкцио'
нированный доступ к устройствам и сливу
топлива, то есть повлиять на показания
счетчиков не получится.

Для того, чтобы выполнять контроль
расхода топлива, Вам не потребуются до'
полнительные устройства. Показания

снимаются непосредственно со счетчи'
ков и это может сделать как водитель, так
и руководитель автопарка.

Как показывает практика предприя'
тий, установивших данные счетчики, ре'
альная экономия составляет до 15'30%.

Ваши преимущества

Особого внимания заслуживает тот
факт, что в ноябре 2011 года компания
"Орион" успешно выполнила процедуру
внесения измерительных приборов про'
изводства завода "Aquametro" в Госу'
дарственный реестр средств измеритель'
ной техники. Счетчики официально серти'
фицированы в Украине и их качество и на'
дежность теперь подтверждены офици'
альными документами на государствен'
ном уровне.

Также стоит отметить, что у компании
"Орион" имеются собственные монтаж'
ные бригады, готовые выехать на уста'
новку в любой момент. Бригады высокок'
валифицированных специалистов не
только выполнят профессиональный
монтаж счетчиков топлива, но и предос'
тавят детальную консультацию по вопро'
сам эксплуатации приборов и их уста'
новки. Кроме того, чтобы облегчить про'
цесс установки, компания "Орион" вы'
пустила специальные монтажные ком'
плекты, в которые входят все необходи'
мые детали, точно рассчитанные на мон'
таж одного счетчика. Таким образом не
приходится ломать голову в поисках не'
обходимых креплений и запчастей, а
монтаж можно выполнять самостоятель'
но под руководством наших технических
специалистов. 

На все счетчики, предоставляемые
компанией "Орион", распространяется

гарантия 10 лет, а ресурс наработки "на
отказ" составляет до 25 лет.

Следует также выделить, что специ'
ально для всех клиентов на базе компании
"Орион" работает Сервисный экспертно''
технический центр. Технические специа'
листы, работающие в сервисном центре,
всегда готовы предоставить  необходи'
мую информацию, касающуюся эксплуа'
тации счетчиков'расходомеров, а также
помочь устранить возможные неполадки,
возникающие в процессе работы.

В заключение хотелось бы сказать,
что, конечно же, мы не предлагаем Вам
универсальное средство, способное ре'
шить все проблемы на предприятии, а
представляем точный, функциональный и
надежный инструмент руководителя для
полного контроля транспорта с гарантией
заявленных характеристик ' высокоточ'
ные счетчики топлива от производителя с
мировым именем, швейцарской компа'
нии "Aquametro".  

(067)411�15�12 (044)332�19�67

www.vzo.com.ua orion@vzo.com.ua
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