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ПРОГРЕСИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
СТВОРИЛИ ГРОМАДСЬКО � ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ЯК ПРАВИЛЬНО ЕКОНОМИТИ ПАЛИВО ДЛЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ? 

Читайте на сторінці 7

ЗАПОРУКА ВИСОКОЯКІСНОГО ВРОЖАЮ ТА ДОБРОЇ

ЗИМІВЛІ на сторінці 7

Представники громадських організацій та політичних пар/

тій аграрного спрямування  зібравшись в міському будинку

вчителя провели форум, на якому прийняли рішення про

створення громадсько/політичного об'єднання "Буде село /

буде Україна".

Детальніше на сторінці 3.

Навіть невелика
присадибна ділянка
потребує чимало
клопоту та ручної
праці. А що говорити
про людей, які ма�
ють у власності зе�
мельні паї та оброб�
ляють їх самостійно.
Тож єдиний вихід
збереження своїх
сил � це придбати
моторизованого по�
мічника. Що чекає в
цьому випадку гос�
подаря � читайте на
сторінці 4.

МАЛА МЕХАНІЗАЦІЯ 

НА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНКАХ
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22 серпня цього року відбулося засі�
дання Ради Асоціації фермерів та при�
ватних землевласників України, на яко�
му були обговорені внутрішні питання
діяльності організації, питання ціноут�
ворення та перспективи ринку сільсько�
господарських культур. 

Не залишилося осторонь і питання
ринку землі та "мовного закону". З цьо�
го приводу Рада прийняла окреме рі�
шення. 

Актуальним було також питання фі�
нансової підтримки фермерських гос�
подарств, відшкодування за загиблі по�
сіви та факти протиправних дій силових

структур проти фермерів в окремих об�
ластях України.

Окремо було розглянуто питання
про проведення щорічної виставки
"ФЕРМЕР УКРАЇНИ 2012". З цього при�
воду з інформацією виступив директор
ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ" Михайло Данке�
вич. В результаті обговорення більшіс�
тю присутніх було схвалено рішення про
проведення заходу на території НК
"Експоцентр України" з 11 по 13  жовтня
2012 року.

Повний текст рішення Ради буде
опубліковано на Інтернет�сайті Асоціації.

Прес�служба АФЗУ

ЗАСІДАННЯ РАДИ АФЗУ

В Україні 19 серпня вступив в силу
закон №5077�VI про внесення змін до
Земельного кодексу України (щодо по�
рядку проведення земельних торгів у
формі аукціону). Відповідний закон
опублікований в газеті "Голос України"
від 18 серпня.

Закон встановлює, що земельні
торги проводяться у формі аукціону, за
результатами проведення якого укла�
дається договір купівлі�продажу, орен�
ди земельної ділянки з учасником зе�
мельних торгів, який запропонував
найвищу ціну за земельну ділянку това�
ри, або вищу плату за користування
нею, зафіксовану в ході проведення зе�
мельних торгів.

Закон також передбачає, що про�
даж земельних ділянок державної або

комунальної власності або прав на них
повинний здійснюватися виключно на
земельних торгах.

Крім того, продаж земельних діля�
нок приватної власності або прав на них
на земельних торгах може регулювати�
ся положеннями чинного Земельного
кодексу, якщо інше не передбачено за�
коном.

Відповідно до закону, укладений до�
говір купівлі�продажу земельної ділян�
ки нотаріально засвідчується, а право
на земельну ділянку, придбане за ре�
зультатами проведення аукціону, під�
лягає державній реєстрації в порядку,
визначеному законом.

Нагадаємо, Верховна Рада України
ухвалила відповідний закон 5 липня.

Джерело: Урядовий портал

В УКРАЇНІ ВСТУПИВ В СИЛУ
ЗАКОН ПРО ПРОВЕДЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНИХ АУКЦІОНІВ

29 серпня 2012 року Уряд схвалив під�
готовлений Мінекономрозвитку проект
Закону України "Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України щодо
скорочення кількості документів дозвіль�
ного характеру", який розроблено на ви�
конання Національного плану дій на 2012
рік щодо впровадження Програми еконо�
мічних реформ. Законопроект враховує
пропозиції Міжнародної фінансової кор�
порації, Європейської бізнес�асоціації,
зауваження підприємців.

Прийняття законопроекту дозволить
суттєво зменшити адміністративний тиск
на суб'єктів господарювання, упорядку�
вати кількість документів дозвільного ха�
рактеру, узгодити норми окремих зако�
нів.  

Законопроектом передбачається ска�
сувати та обмежити сферу дії 64 докумен�
тів дозвільного характеру з чинного Пере�
ліку, затвердженого Законом України №
3392 (з них 60 � скасовуються повністю).
Скасовуються 27 документів дозвільного
характеру, встановлених спеціальними
законами. Уточнюються назви 13 доку�
ментів дозвільного характеру.

З прийняттям законопроекту майже
вдвічі зменшиться навантаження дозвіль�
них процедур на бізнес за рахунок прос�
того скасування дозвільних документів.
Закладено правові механізми, спрямова�
ні на звільнення підприємців від необхід�
ності проходження зайвих та обтяжливих
адміністративних процедур. Проект міс�
тить норму, відповідно до якої обов'язок
одержання погоджень, висновків та інших
документів, які передують отриманню до�
кумента дозвільного характеру, буде пок�
ладено на дозвільний орган, що офор�
мляє документ дозвільного характеру,
без залучення суб'єкта господарювання.
Зокрема, пропонується скасувати "Сер�
тифікат якості зерна та продуктів його пе�
реробки", який не застосовується в Євро�
пі, заважає нормальній роботі зернового
ринку. Буде скасовано ряд дозволів, які
видаються санітарно�епідеміологічною

службою, значно обмежено сферу засто�
сування дозволів ветеринарної служби,
знято зайві дозвільні перешкоди для біз�
несу, які пов'язані з охороною культурної
спадщини, операціями з відходами тощо.  

Також Уряд схвалив проект Закону Ук�
раїни "Про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України з питань здійснен�
ня державного нагляду (контролю) у сфе�
рі господарської діяльності". Мета проек�
ту � встановлення на законодавчому рівні
відповідальності посадових осіб контро�
люючих органів за недотримання ними
порядку здійснення державного нагляду
(контролю). Пропонується введення нор�
ми щодо звільнення після третього пору�
шення посадових осіб контролюючих ор�
ганів за рішенням суду та заборони "кон�
тролерам" три роки займати посади в
державних органах за недотримання ни�
ми процедури здійснення державного
нагляду (контролю), передбаченої Зако�
ном України.

Крім того, Урядом схвалив проект За�
кону України "Про внесення змін до Зако�
ну України "Про основні засади держав�
ного нагляду (контролю) у сфері госпо�
дарської  діяльності" щодо обмеження
втручання у діяльність суб'єктів господа�
рювання. Законопроектом пропонується,
зокрема, введення таких норм: проведен�
ня лише планових комплексних перевірок
суб'єктів господарювання не частіше од�
ного разу на рік; обґрунтованість ужитих
органом державного нагляду (контролю)
заходів реагування щодо суб'єктів госпо�
дарювання має бути підтверджена судом.
Реалізація положень запропонованого
проекту Закону сприятиме поліпшенню
умов ведення господарської діяльності,
ефективності використання виробничого
потенціалу та зменшенню адміністратив�
ного тиску на суб'єктів господарювання.

Дані законопроекти спрямовані на
покращення умов ведення бізнесу в Укра�
їні.

Прес�служба Міністерства еконо�

мічного розвитку і торгівлі

УРЯД СХВАЛИВ РІШЕННЯ
ЩОДО ДЕРЕГУЛЯЦІЇ

БІЗНЕСУ

Регіональна комісія Луганського відділення Укрдер�
жфонду підтримки фермерських господарств щодо визна�
чення переліку фермерських господарств, що претенду�
ють на одержання фінансової підтримки, повідомляє про
проведення конкурсу для надання фінансової підтримки
фермерським господарствам на поворотній основі.

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на пово�
ротній основі надається із забезпеченням виконання зо�
бов'язання щодо повернення бюджетних коштів: новос�
твореним фермерським господарствам та фермер�
ським господарствам з відокремленими садибами на
строк від трьох до п'яти років, іншим фермерським гос�
подарствам на строк до п'яти років для придбання техні�
ки, обладнання, устаткування, виробництва, переробки і
збуту виробленої продукції, провадження виробничої ді�
яльності, поновлення обігових коштів, виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції, будівництва
та реконструкції приміщень, закладання багаторічних
насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої коопе�
рації, зрошення та меліорації земель.

Фінансова підтримка не надається фермерським
господарствам боржникам Укрдержфонду, визнаних
банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутс�
тво, що перебувають у стадії ліквідації, а також у яких ви�
явлено факти незаконного одержання та/або нецільово�
го використання бюджетних коштів.

Для участі в конкурсі фермерське господарство

подає на розгляд комісії такі документи:

� заявку для одержання фінансової підтримки на по�
воротній основі у двох примірниках;

� копію Статуту фермерського господарства;
� довідку з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб підприємців;
� копії документів що підтверджують право власності

або користування земельною ділянкою;
� довідку про реквізити банківського рахунку фер�

мерського господарства;
� довідки, видані відповідними органами Державної

податкової служби та Пенсійного фонду України, щодо
відсутності (наявності) заборгованості за податковими

зобов'язаннями та платежами;
� баланс та звіт про фінансові результати фермер�

ського господарства за останній звітний період за вста�
новленою формою;

� бізнес�план з техніко�економічним обгрунтуванням
доцільності надання фінансової підтримки фермерсько�
му господарству із зазначенням графіка повернення
коштів;

� пропозицію фермерського господарства щодо спо�
собу забезпечення виконання зобов'язання.

Копії поданих документів мають бути засвідчені у
встановленому законодавством порядку (нотаріально
або органом, що видав документ).

Початок подання документів � з дня опублікування
повідомлення, за адресою:

91011, м.Луганськ, вул. Магнітогорська, 2

Луганське відділення Укрдержфонду 

підтримки фермерських господарств.

Тел.: 0642/58/66/76, 095/425/50/42

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
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СТВОРЕНО ГРОМАДСЬКО/ПОЛІТИЧНЕ

ОБ'ЄДНАННЯ "БУДЕ СЕЛО/БУДЕ УКРАЇНА"
Представники громад�

ських організацій та політичних
партій, усвідомлюючи історич�
ну відповідальність перед на�
родом України та майбутніми
поколіннями,  заради порятун�
ку  українського села, збере�
ження чорноземів, мови, куль�
тури і традицій, створили гро�
мадсько�політичне об'єднання
"Буде село � буде Україна". На
спільному з'їзді Об'єднання
підтримало наступних канди�
датів у Народні депутати Украї�
ни: Вороніна Дмитра Олексан�
дровича, 216 виборчий округ,
м. Київ; Вихристюк Олексія
Анатолійовича, 220 виборчий

округ, м. Київ; Вовк Віктора
Івановича, 197 виборчий округ,
Черкаська область; Заєць Іва�
на Олександровича, 153 ви�
борчий округ, Рівненська об�
ласть; Полянчича Михайла Ми�
хайловича, 167 виборчий ок�
руг, Тернопільська область;
Продіус Віктора Миколайови�
ча, 94 виборчий округ, Київ�
ська область; Шелих Петра Ва�
лентиновича, 131 виборчий
округ, Миколаївська область;
Швачку Наталію Володимирів�
ну, 214 виборчий округ, м. Ки�
їв, Боярського Юрій Микола�
йович, 145 виборчий округ,
Полтавська область.

Інтерв'ю з президентом

Союзу сільськогосподар/

ських обслуговуючих коопе/

ративів, головою комітету

ВРУ 4/го скликання Іваном

Томичем.

1. Для чого ви створили

г р о м а д с ь к о � п о л і т и ч н е

об'єднання, якщо є Партія

відродження села і вона є

суб'єктом виборчого права?

Найголовнішою пробле�
мою українського політикуму є
олігархизація політичних пар�
тій та політичної системи вза�
галі. Практично громадськість
та громадські організації усу�
нені із виборчого прцесу. А в
такій ситуації розбудова гро�
мадянського суспільства не
можлива, що ставить під заг�
розу в загалом демократію в
країні. Судіть самі � сьогодні
так звані рейтингові політичні
проекти продають свої місця у
прохідних частинах списку від
2 до 10 млн. гривень. Відповід�
но і на округах іде змагання
крадених грошей, а не полі�
тичних програм. За таких умов
український фермер, селянин,
представники сільськогоспо�
дарських кооперативів, та ін�
ших дрібних суб'єктів сільсько�
господарського господарю�
вання позбавлені можливості
бути обраними до парламенту.
Тому в жодному з списків полі�
тичних партій не має кандида�
та в Народні депутати з про�
фесією фермер. Практично ук�
раїнське село викинуто з ви�
борчого прцесу. Цей виклик і
послужив поштовхом для
створення нашого об'єднання.

2. Якими будуть перші

кроки вашої команди в пар�

ламенті?

Вирішальне для долі Украї�
ни � це питання землі. Громад�
ські організації та партія, які
входять до об'єднання в мину�
лому році не допустила роз�
продажу українських чорнозе�
мів. Багаточисленні акції під
стінами Верховної Ради, в ре�
гіонах, цілий ряд інших сис�
темних заходів не дозволили
обезземелити українського

селянина. Вирішення раз і на
завжди долі українських чор�
ноземів постане у Верховній
Раді.

Ми змінимо державну полі�
тику підтримки олігархів на
підтримку українського селя�
нина. На сьогодні 90% бюд�
жетних коштів отримують де�
сяток олігархів. Це сума біль�
ша за 5 млрд. гривень. Ці кош�
ти повинні піти на підтримку
фермерів, особистих селян�
ських господарств, обслугову�
ючих сільськогосподарських
кооперативів.

Сьогодні на багатих україн�
ських чорноземах в жахливих
соціальних умовах живе трети�
на громадян України: безро�
біття, безгрошів'я, бездоріж�
жя. Ми змінимо цю антиселян�
ську політику шляхом підтрим�
ки місцевих громад, підтримки
сільського підприємництва,
освіти, медицини та загалом
соціального розвитку села.

Вирішити ці питання у Вер�
ховній Раді може лише коман�
да професіоналів і патріотів.

3. А хто ж ця команда?

Наші кандидати в Народні
депутати України це поєднан�
ня досвіду, молодості і профе�
сіоналізму: Іван Заєць та Ми�
хайло Полянчич � це досвідчені
парламентарі, які не одну ка�
денцію в Верховній Раді від�
стоюють інтереси села.

Так у минулому році На�
родний депутат Заєць зіграв
ключову роль в парламенті в
боротьбі за українську землю.
Його вклад в цю справу біль�
ший ніж окремих фракцій. Іван
Олександрович вперше в но�
вітній історії вніс на розгляд
Верховної Ради  Закон "Про
обслуговуючу сільськогоспо�
дарську кооперацію", захищав
інтереси українських ферме�
рів, селян в Конституційному
суді щодо збереження їх зе�
мель в постійному користуван�
ні.

А Михайло Полянчич, пра�
цюючи заступником голови
комітету ВРУ з питань аграрної
політики та земельних відно�
син, був автором та співавто�
ром важливих законів для се�

ла. Так загалом в 4�у скликанні
ВРУ було прийнято більше 50�
и законів, в основному сфор�
мована земельна законодавча
база: це Закони "Про охорону
земель", "Про землеустрій",
"Про розмежування земель
державної і комунальної влас�
ності". Практично ми закріпи�
ли право приватної власності
селянина на землю в сучасній
історії України Законом "Про
виділення земельних часток
(паїв) в натурі" � ми реалізува�
ли лозунг "Землю � селянам". 

Взагалом базових законів в
4�у скликанні ВРУ було прий�
нято більше ніж за всю історію
незалежності України. Значна
роль в цьому народного депу�
тата Михайла Полянчича.

Серед молодих членів ко�
манди є голова Партії відрод�
ження села Воронін Дмитро
Олександрович. Він поєднує в
собі досвід підприємця, чи�
новника та громадсько�полі�
тичного діяча. Під його керів�
ництво на минулих місцевих
виборах партія провела до ор�
ганів місцевого самовряду�
вання понад 500 чоловік.

Молодими лідерами місце�
вих громад є Наталія Швачка,
Віктор Продіус, Петро Шелих,
Віктор Вовк, Олексій Вихрис�
тюк. 

4. А чи зможе маленька

група депутатів реалізувати

цілі про які Ви говорили?

Наша команда спирається
на широке об'єднання най�
більш масових громадських
організацій, які в своїй діяль�
ності на ділі доказали виконан�
ня своєї мети � відродження
Українського села. В структу�
рах наших громадських орга�
нізацій є тисячі високопрофе�
сійних фахівців, практиків, які
своєю життєвою позицією до�
казали послідовність в реалі�
зації нашої мети. Наш голов�
ний союзник � це мільйони се�
лян, які мають право жити кра�
ще на рідній землі.

Буде село � буде Україна!

Бесіду вів 

Михайло Данкевич, 

головний редактор газети

"Нове село"

Партія відродження села 
ВГО "Асоціація фермерів та при�

ватних  землевласників України" 
ВГО "Союз учасників  сільськогос�

подарських  Кооперативів України 
ВГО Всеукраїнське об'єднання ве�

теранів 
ВГО "Спілка молоді села" 
ВГО "Фахівці земельної сфери" 
ГО "Українська спілка освітян" 
ГО "Інститут земельної політики" 
Соборне козацтво України "Січ" 
ГО "Київська правозахисна спілка" 

УЧАСНИКИ 

ГРОМАДСЬКО�

ПОЛІТИЧНОГО

ОБ'ЄДНАННЯ 

Мета: 

Держава � в якій використовуються національні багатства не для кучки

олігархів, а для всього народу. Розбудова сильної, економічно незалежної

демократичної країни,  країни з європейськими цінностями та рівнем жит�

тя. Влада  � яка служитиме народу та під контролем суспільства.

Десять першочергових завдань
1.Побудова правової країни в якій неможливі політв'язні та політичні репресії.
2.Побудова громадського суспільства. Усунення із влади олігархічних кланів,

зміна виборної системи. Усунення політичної корупції з Верховної Ради України.
Змінимо зраду на відповідальність, моральність, професіоналізм.

3.Збережемо українські чорноземи, недопустимо захопленням їх  кланами та
транснаціональними компаніями, основним господарем українських земель бу�
де український селянин.

4.Забезпечимо приорітетний розвиток фермерських господарств, як основи
збереження та розвитку сільської місцевості, усунемо монополізацію продукто�
вих ринків олігархічними кланами шляхом розвитку сільськогосподарської обслу�
говуючої кооперації. Знизимо роздрібні ціни на продукти харчування, зробимо їх
доступними для кожного та збільшимо закупівельні ціни у селян на їхню продук�
цію. Підвищимо якість та конкурентність аграрної продукції.

5.Першочергово забезпечимо прийняття у Верховній Раді Законів України:
� щодо інвентаризації земель та надр;
� про "Єдиний земельний податок";
� про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію;
� щодо внесення змін до податкового кодексу;
� про державний земельний банк (з метою створення для селян кредитної лінії

під 5 % річних);
� щорічно передбачити в бюджеті на підтримку фермерських, селянських гос�

подарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів не менше 5�ти
млрд. грн;

� щорічно в бюджеті на підтримку українського села передбачити не менше
10% від дохідної частини бюджету;

� законодавчо заборонити обмеження на текспорт приорітетних продуктів, зок�
рема зернових, та мінімізувати імпорт аграрної продукції в Україну.

На основі чого здійснимо покращення рівня життя та соціальних послуг для
сільського населення  до рівня міського.

6. Партія вважає, що проведення активного зовнішньополітичного курсу, за�
безпечення всебічного та динамічного розвитку відносин з іншими країнами сві�
ту на засадах взаємовигідного співробітництва і безпеки зміцнить державний су�
веренітет України. Інтеграція України до Європейського Союзу. 

7. Створимо п'ять мільйонів робочих місць. Забезпечимо гідну заробітну плату,
забезпечивши  реальні економічну, територіальну, соціальну реформи. Створимо
умови для навчання та праці молоді, реалізації інтелектуальних можливостей.

8. Реальна економічна незалежність � дешева українська енергія:
� зниження енергоємності ВВП;
� зміцнення співпраці в енергетичній сфері з Євросоюзом;
� модернізація ТЕЦ;
� збільшення споживання бурого вугілля, як сировини для хімічної промисло�

вості;
� збільшиння використання місцевих видів палива (торф, відходи деревини і

т.д.), використання на паливо соломи, довівши об'єми в еквіваленті  що дорівню�
ють трьом мільярдам метрів кубічних газу.

9. Відновимо справедливість у пенсійному забезпеченні мільйонів громадян,
які чесно працювали і працюють на благо України. Антинародна пенсійна рефор�
ма нинішньої влади буде скасована. Розмір пенсії громадянина буде залежати від
двох чинників: трудового стажу та заробітку.

10. Партія вважає, що основою відродження духовності в країні є Українське се�
ло, де зберігаються народні традиції, звичаї, мова, враховуючи неповторність і
особливість кожного регіону, а інколи і населених пунктів. Українське село � це
насправді душа і серце країни. Особливою турботою Партії є відродження духов�
ності, глибокого аналізу нашої історичної і культурної спадщини, як основи пог�
либлення цих цінностей в суспільстві, поваги до батьків, людяності та порядності. 

Для виконання поставлених цілей потрібні оновлені політичні сили. Саме такою
оновленою політичною силою виступає Партія відродження села, партія, яка
створена, існує і діє в інтересах українського народу, заради майбутнього Украї�
ни, заради нашого гідного життя та щасливої заможної долі наших нащадків. 

НАША КОМАНДА ЗУПИНИТЬ 
РУЙНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

ПРОГРАМА ПАРТІЇ ВІДРОДЖЕННЯ СЕЛА

"Буде село � буде Україна"
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ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ МАЛИХ "ДИРЧИКІВ"

Серед "дирчиків" найбільш поширені бен�
зокосарки (їх іноді називають триммерами) та
бензопилки. Є також у продажу електричні
аналоги цих інструментів, але вони працюють
лише при підключенні до електромережі, а це
створює певні незручності, особливо коли ва�
ша садиба не обмежена дачною "класикою" в
шість соток, а має солідніші розміри.

Після довгих сумнівів сімейна рада зат�
вердила рішення про придбання моторизова�
них інструментів, і ось вони, омріяні "дирчи�
ки", на вітрині господарчого магазину. Бери,
який хочеш! Щоправда, товар переважно іно�
земних виробників, але яке все елегантне,
красиво виставлене, ще й уважний менеджер
готовий надати будь�яку консультацію. "Дир�
чики", як на тепер, не дуже й дорогі (якщо,
звичайно, не забажати професійні варіанти
або не встояти перед китайськими іграшка�
ми), а їх технічні показники обіцяють надійну
роботу. І вони стануть вашими надійними по�
мічниками, якщо ви будуте їх хоч трохи шану�
вати,тобто забезпечите належний догляд, пе�
редбачений інструкціями виробників. Іншими
словами, дайте "іноземцям" звичний для них
фірмовий сервіс! На жаль, сервісні центри для
"дирчиків" поки що зосереджені здебільшого
в містах, а працювати інструментам дово�
диться в селі. Там і виникають їхні проблеми �
спочатку дрібні, потім більші…

Кілька років тому мій товариш придбав
бензопилку � не найдорожчу, але все�таки ні�
мецьку. Це мало, на його думку, гарантувати
бездоганну якість і довге життя інструменту.
Так воно й було � спочатку. Пилочка працюва�
ла бездоганно,з легкістю долаючи навіть най�

твердіші сучки. Проте її гострі зуби, як вияви�
лося, терпіти не могли вгризання в мерзлу
землю, хоча в інструкції про це не писали. Це
й не дивно � педантичні німці навіть уявити со�
бі не могли, що їх улюблене дитя хтось нама�
гатиметься експлуатувати в таких варвар�
ських умовах. Коротше кажучи, через деякий
час ріжучий цепок довелося заточувати. Не
бажаючи надовго розлучатися зі своєю улюб�
леною пилкою, господар вирішив заточити
інструмент власноруч (не святі горшки ліп�
лять), користуючись недавно купленим прис�
троєм із напилка потрібного розміру та план�
ки з кутовими позначками. Йому таки вдалося
нагострити пилку, і робота знову закипіла. За�
готовляючи на зиму дрова з сухої акації, пиль�
щик якось не зразу помітив, що шестерня�са�
теліт на кінці шини обертається зі значним
тертям і нагрівається до неприпустимої тем�
ператури. Зрештою шестерню, позбавлену,
як виявилося,нормального змащування, таки
"заклинило". Отвір для змащування шестерні
господарю пилки показав продавець у спеціа�
лізованому магазині, коли продавав йому но�
ву шину разом із новим цепком. Він пропону�
вав придбати також спеціальне масло для
змащування шини, але й на цей раз ощадли�
вість узяла гору над здоровим глуздом � було
вирішено обійтися вітчизняною "індустріал�
кою", якої в гаражі було ще літрів десять. Цю ж
бурду недолугий моторист став домішувати й
до бензину, аби заощадити якісь копійки. Ні�
мецький двигун виявився напрочуд терпля�
чим, він витримав і таке нехлюйство, хоча пот�
роху став подавати тривожні сигнали, благаю�
чи про нормальний сервіс. Перший раз це
сталося тоді,коли тріснула пружина пускового
механізму. Побачивши, як товариш без упину
сіпає за рукоятку, а двигун не заводиться, я
порекомендував йому звернутися до сервіс�
ного центру. Буркнувши у відповідь щось сер�
дито�зневажливе, той узявся розбирати стар�
тер. Пружину, вкорочену на 30 см, звісна річ,
"присобачив", а на те, що пусковий шнур те�
пер не втягався в пилку до кінця, навіть уваги
не звернув. Працює пилка � і це головне. Че�
рез деякий час � знову сигнал від пилки: зник�
ло зчеплення мотора з робочим інструмен�
том. Бачу, знову розібрана пилка, а господар
мудрує, як обійтися без заміни пружини, що
тріснула. Слід віддати належне його винахід�
ливості � цю несправність він теж виправив
без втручання сервісного центру, тобто влас�
норуч і з використанням наявного металоб�
рухту. Не витримавши, я запитав: невже сер�
вісний ремонт настільки дорогий, що дово�
диться знущатися над інструментом, щоб не
"влетіти в гроші"? "Купи собі � та й побачиш", �
була відповідь. Згодом я почув від товариша,

що він вирішив придбати нову бензопилку, бо
ремонтувати стару вже зовсім невигідно. Як
виявилося, цього разу вийшов з ладу блок
електронного запуску, а це така деталь, яка
власними силами не ремонтується, у продажу
ж її немає, та й коштує майже як половина но�
вої пилки. Лежить тепер понівечена красуня
AL�KO у нього в гаражі, а її місце зайняла но�
венька "Дружба�2" російсько�китайського ви�
робництва. Поки що ніби працює…

У мене тепер теж є власний "дирчик", тобто
непогана італійська бензокоса. Проблем з нею
не було, поки я їх не створив: коли моторчик
став глухнути, я збагнув, що йому або повітря
бракує, або бензину, і вирішив допомогти ма�
лому, для початку промивши фільтри. З повіт�
ряним упорався швидко (принагідно дізнав�
шись, що його потрібно чистити через кожні 8�
10 годин), а ось із бензиновим недобре вий�
шло: намагаючись дістати його з бачка, я пош�
кодив гумове ущільнення (така пробка, з двома
трубочками), і це призвело до втрати герметич�
ності. Простіше кажучи, з бачка став потроху
витікати бензин. Навчений гірким досвідом
свого товариша, я звернувся до місцевого сер�
вісу в райцентрі. Там сказали, що такої деталі у
них немає, потрібно шукати в Києві, на ринку
"Юність" або в сервісних центрах. Помчав на
"Юність" � немає потрібної деталі, зате підказа�
ли, до якого сервісного центру треба звернути�
ся. Менеджер ТОВ "Інструмент�сервіс" швидко
знайшов потрібну мені гумку в комп'ютерній ба�
зі, але попередив, що її в Україні зараз немає,
бо попит на цю деталь епізодичний, тому дове�
деться почекати, поки привезуть із Італії. Вибо�
ру в мене не було, тому згодився почекати.

Вже згодом, зрозумівши, що чекати дове�
деться довго, я почав шукати палеативні рі�
шення, котрі могли певний час дозволити ме�
ні працювати з косою, нехай і в аварійному ре�
жимі. Одним із таких рішень стала випадково
знайдена гумова пробка, розміри котрої були
ледь більшими за потрібні. Недовго думаючи,
трохи обточив знахідку, припасував до неї
трубочки, запресував у бачок � і коса знову в
роботі! Про те, що пристосована мною гумова
пробка розкладається в бензині, я дізнався
пізніше � коли двигун відмовився "набирати"
оберти, і я промивав карбюратор.

Після відновлення режиму роботи карбю�
ратора двигун певний час працював нормаль�
но, але потім знову втратив потужність. Цього
разу всі мої заходи виявилися марними, а
майстер місцевого пункту технічного сервісу
сказав, що несправність може бути серйоз�
ною. "Коли привезуть вашу гумку, зайдіть до
мене з нею, і косу прихопіть, подивлюся, що
там у вас із компресією. Взагалі ці моторчики
на диво міцні, але й вони не вічні". Приїхавши
додому, я викрутив із коси свічку запалюван�
ня, посмикав за пускову рукоятку і переконав�
ся, що компресія таки недостатня, це відчува�
лося навіть без приладів. Оскільки час у мене
був, вирішив я подіяти на поршневу группу
старим водійським методом: залив у свічний
отвір уайт�спирит і залишив його там на 12 го�
дин. Після цього злив брудний розчинник і ще
раз залив чистий. Через кілька годин "пога�
няв" поршень, сіпаючи за рукоятку стартера,
після чого повернув на місце свічку і спробу�
вав завести двигун. Десь із третьої чи четвер�
тої спроби це вдалося, але дим із вихлопної
трубки "дирчика" валував такий, ніби в моєму
садку запустили холодний танк. Потім уайт�
спирит разом із розчиненими в ньому смола�
ми вигорів, і двигун став працювати все рівні�
ше, "набираючи" потрібні оберти.

Зрештою, очікувану мною деталь таки

привезли з далекої Італії, а при її отриманні на
мої запитання згодився відповісти керівник
відділу приймання сервісного центру ТОВ
"Інструмент�сервіс" Сергій Прибиш. Він пра�
цює в цій організації майже 10 років (а самому
сервісному центру близько 15�ти) і має неа�
биякий досвід як ремонту інструментів, так і
спілкування з їхніми власниками. Вислухавши
мою розповідь, викладену вище, Сергій Васи�
льович зазначив, що подібні ситуації, на жаль,
для нашої країни типові. Справа навіть не у
відсутності кваліфікованого сервісу � він є, хо�
ча налагоджувати йоого в умовах, коли оригі�
нальні деталі доводиться замовляти безпосе�
редньо у виробника, досить складно. Пробле�
ми технічного обслуговування інструментів
створюють, як не дивно, самі їх власники � або
повністю знехтувавши сервісом, або ж прибі�
гаючи до нього тоді, коли без серйозного ре�
монту вже не обійдеться.

�Я не можу похвалитися, � підкреслив фа�
хівець, � що маю багато зайвого часу (ось і за�
раз, незважаючи на ранкову пору, вийшов до
Вас із руками в мастилі), але запевняю, що
знайду кілька хвилин для будь�якого відвіду�
вача, який потребуватиме консультації, особ�
ливо якщо він тільки вирішив придбати той чи
інший інструмент. Мої підлеглі виховані в та�
кому ж дусі. Адже ми знаємо про "дирчики"
різних фірм практично все, тільки хвалити їх
чи гудити для широкого загалу не маємо пра�
ва. Зате майбутньому власнику дамо вичерпні
поради: яку фірму вибрати і чому, як правиль�
но експлуатувати інструмент, як забезпечити
свої права на гарантійний сервіс тощо.

На моє запитання, чому виробники інстру�
ментів із бензиновими двигунами ігнорують
вимогами взаємозамінності хоча б таких дета�
лей, які так і просяться на уніфікацію: від філь�
трів, свічок, вимикачів, пробок � до карбюрато�
рів і навіть поршневих груп, співрозмовник
стримано, але з відтінком гіркоти відповів:

� На відміну від автомобілів, мікрохвильо�
вих печей чи комп'ютерів, виробництвом "дир�
чиків" займаються переважно дрібні підпри�
ємства типу товариств із обмеженою відпові�
дальністю. Вони не можуть фінансувати оригі�
нальних розробок, але бажання вирізнити свій
товар їхнім конструкторам, як правило, не
бракує, ось і видумують, на чому можна "поо�
ригіналити". Зрештою, працівникам сервісу
від таких "оригіналів" тільки зайвий клопіт, а
власникам інструментів � згаяний час та зіпсо�
вані нерви. Ось чому так потрібна консультація
фахівця ще до їх придбання. Ми відремонтує�
мо будь�який інструмент, але майте на увазі,
що іноді ви можете придбати такий "оригінал",
ремонт якого може виявитися невиправдано
дорогим � через відсутність взаємозамінних
деталей. А тепер беріть свою нову пробку і
послухайте моєї поради: хоч ця деталь вста�
новлюється на косу протягом кількох хвилин,
все�таки покажіть інструмент майстру.

Що ж, порада слушна, прислухаюся до
неї: сам з інструментом більше експеримен�
тувати не буду, повезу свою "італійку" до міс�
цевого сервісу � там і нову пробку приладна�
ють правильно, і роботу двигуна кваліфікова�
но перевірять. Собі ж залишаю роль слухня�
ного користувача; ще раз уважно перечитаю
інструкцію і буду неухильно дотримуватися її
вимог. На власному гіркому досвіді переко�
нався: подібні документи акумулюють у собі
не тільки знання конструкторів, але й безцінні
знання людей, які так само, як я чи мій това�
риш, разом зі своїми "дирчиками" пройшли
нелегким шляхом проб і помилок.

Володимир ЯРОШЕНКО

Хто з нас не мріє подихати сві�

жим сільським повітрям, походити

босими ногами по росяній траві та

помилуватися достиглими яблука�

ми у власному садочку? Земля

сповнена життєдайної сили, і вона

щедро дарує її людям, причому

найбільше отримують ті, хто лю�

бить не тільки брати від природи, а

й віддавати, працюючи до сьомого

поту. Власне, поту не шкода, а ось

часу іноді бракує, і виникає такий

собі цейтнот, коли доводиться ви�

бирати: чи дерева залишити необ�

різаними після зими, чи газон не

покосити, чи бур'яном на грядках

знехтувати? І тоді на допомогу при�

ходять "дирчики", тобто моторизо�

вані інструменти.
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МИ СЬОГОДНІ КРАЩІ !!! 
Я ВИБИРАЮ КОРМОАГРЕГАТ "МРІЯ"!

Д.с.г.н. � Нежлутченко Т.І.НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТВАРИННИЦТВІ, К.с. г. н, академік АІНУ � Соляник М. Б.

Підводячи підсумки 10�ти річної роботи з моменту випуску
першого експериментального агрегату кормоприготування
нового покоління серії АКГСМ "Мрія", які успішно забезпечили
впровадження нової технології в тваринництві, � годування
тварин рідким ферментованим кормом, у вигляді гомогенної
суспензії з суміші зернових, з фіксованою фракцією помелу,
повідомляємо, що експеримент пройшов успішно!

Ми можемо твердо сказати, що ця технологія, являється,
на сьогодні, однією з кращих у світі, яка якнайповніше забез�
печила зростання економічних показників в економії кормів,
енергоресурсів, середньодобових приростів живої маси (ж.м.)
тварин, з найменшими витратами, низькою собівартістю кін�
цевого продукту і високої якості м'ясної і молочної продукції,
підвищивши їх чистоту і смакові якості, а так само екологію при
утриманні тварин. Судіть самі!

Наші агрегати, на 01.08.2012р., працюють в 3920 госпо�
дарствах України, ближнього і далекого зарубіжжя, при висо�
кій оцінці фахівців. Наша технологія на ферментованих рідких
кормах, забезпечує зменшення кількості преміксів, всіляких
добавок, оскільки устрій кормоагрегатів "видавлює" із зерно�
вих додаткові корисні  елементи, отримуючи високоефективні
ферментовані, осолоджені, збагачені протеїном корми, і за�
безпечує вміст в тілі тварин азоту до 30%, кальцію до 12%,
фосфору до 6.4%, магнію до 4%, що збільшило перетравність
сирого протеїну на 12.3%, сирої клітковини на 14.4% і поліп�
шило смакові якості кормів, їх засвоюваність, а відповідно,
значно збільшило приріст середньодобової живої маси тварин
(дослідження Полтавського інституту свинарства). В цьому про�
цесі приготування кормів ферменти, що містяться  в зерновій
суміші, під дією температури, тиску до 5 барів, високих обертів
електродвигуна (1500об/хвил.), подрібнення, без доступу повіт�
ря в гідромлині, виступають каталізаторами процесу розпаду
корму на амінокислоти, де йде біохімічний процес, при якому
органічні речовини, вуглеводи, що містяться в зернових, роз�
кладаються (процес бродіння) під дією ферментів з виділенням
енергії. Ферментований рідкий корм відрізняється, передусім,
підвищеною концентрацією молочної кислоти, низьким  рівнем
рН(біля 4.5) і попереднім розщепленням крохмалю, при цьому
доля крохмалю в зернових перетворюється на глюкозу, а потім
в 2 моля лактату (сіль молочної кислоти) подібно до травлення,
що різко поліпшило засвоюваність корму і зменшило витрати
енергії тварин на його перетравність (дослідження інституту"
Landsudvalget for Svine", Данія). Практично, в навозі немає за�
лишків корму, він повністю засвоюється і, як результат,  скоро�
чено виділення гною у свиней на 44%, у ВРХ� на 20�25%, а це, у
свою чергу, економія корму і поліпшення екології.

Ферментовані корми сприятливо впливають і на стан здо�
ров'я тварин. За рахунок швидкого зниження рН в шлунку тва�
рин знижується кількість збудників хвороб. У тонкій кишці бак�
терії молочної кислоти покращують кишкову флору і стабілізу�
ють стан здоров'я тварин. Молочна кислота підвищує вико�
ристання енергії в кормі, в товсту кишку потрапляє менше не�
перетравленого корму, що знижує захворювання діареєю,
особливо у поросят і телят, що зменшило падіж молодняка.

Все вище перераховане і надає право признати нашу тех�
нологію однієї з кращих. За показниками 20 господарств, по
яких ми провели дослідження, при повному раціоні збалансо�
ваних кормів, отримані такі усереднені результати: � серед�
ньодобовий приріст ж.м. склав 850�970г; � витрата кормових
одиниць на 1 кг ж.м. � 2.9 �3.2; � витрата корму на період відго�
дівлі свині до 100кг ж.м. � 240�260кг зерносуміші; � період від�
годівлі свині до 100кг ж.м. � 5.5�5.8 місяців; � витрата зерносу�
міші на 1 кг ж.м. �2.4 �2.6кг, в середньому на увесь період від�
годівлі; � вартість приготування 1 кг ферменто�
ваного корму складає 2.0 коп., включаючи
эл.енергію, з/плату, транспортні витрати,
амортизаційну вартість кормоагрегату і непе�
редбачені витрати.

Нині ми випускаємо 12 модифікацій кормо�
агрегатів серії АКГСМ "Мрія", які можуть забез�
печити на відгодівлі від 2�3 голів до 3000 голів.
Вийшов в серійне виробництво подрібнювач
кормів універсальний (ПКУ�01), що подрібнює
сінажні, траву, коренеплоди, кукурудзяні кача�
ни, стебло кукурудзи, зернові, для сухого году�
вання або добавки  подрібнених кормів в рідку
ферментовану суспензію.  Подрібнювач прой�
шов державне випробування, сертифікований і

має великий попит у покупців. Окупність агрегатів, при їх номі�
нальній потужності, від 7 до 15 днів. Ціни доступні. Нині діє
знижка до 10% (літній розпро�даж діє до 01.09.2012р.).

Незалежним кореспондентом газети "Агропартнер"
(№22від 04.06.12р, .№25 від 25.06.12р.), були узяті інтерв'ю у
фермерів і керівників декількох господарств про роботу кор�
моагрегатів серії АКГСМ "Мрія". Ось деякі з них (у скорочено�
му варіанті) :

Володін Віталій Вікторович / приватний підприємець,

Донецька обл. (АКГСМ/01, продуктивність 1000 кг/годину).

Друзі мені порадили купити "Мрію". Я прочитав статтю і
вже начувся про те, як ростуть свині на цій суспензії, знав від�
соток економії, знав як це впливає на собівартість і на якийсь
час, а ще підкупила ідеальна гомогенність � можливість ідеаль�
ного змішування. Моя машина розрахована на 1000 голів, але
більше 300 голів я не тримаю. Це дуже зручно: я за один раз
готую корм, і буквально за годину усе поголів'я отримує їжу.
По�перше, швидко, по�друге, легко, по�третє, мало гною, по�
четверте, тварини поводяться дуже адекватно. Свині поїли, і
за рахунок первинної ферментації, яка відбувається в цьому
агрегаті, йде швидке засвоєння корму, вони ситі. Я навіть уя�
вити собі не можу, як раніше обходився без цього агрегату.
Проблем з агрегатом немає. Я намагаюся більш менш

дотримуватися раціону, тому що я вирощую сам, ріжу

сам і продаю сам. До нас люди йдуть вже за смаком.

Прекрасні смакові якості м'яса, усі хвалять. Річ у тому, що він
такий простій як "сатинова сорочка". З ним дуже легко і прос�
то працювати. Головне пам'ятати, що як сам умиваєшся уранці
увечері, так і агрегат, за звичкою, теж потрібно двічі в день ми�
ти. І тоді не буде проблем з поголів'ям, і відповідно проблем з
агрегатом. У нас вже півсела понабирало такі агрегати. Треба
купувати не замислюючись. Якщо хочеш заощадити корм і от�
римати смачну свинину, то повірте мені, це кращий варіант.

Пальченко Анатолій Никифорович / СТОВ "Заповіт Іл/

ліча", Херсонська обл., Скадовский р/н (АКГСМ/ 01, про/

дуктивність 1200 кг/годину) � Я придбав кормоагрегат серії
"Мрія" вісім років тому. Прочитав про цю машину в газеті, пос�
лухав відгуки, вирішив купити. І відразу ж повністю замінив
традиційні корми рідкою кормовою суспензією. До цього я го�
дував свиней дертю, виробив спеціальний раціон, додавав
овочі, премікси, БМВД. Тепер же нічого цього не додаю, тільки
в зимовий період можу зрідка дати вітаміни. Кормоагрегат ду�
же простий в експлуатації, зручний, конструкція продумана до
дрібниць. Я жодного разу не користувався гарантійними пос�
лугами: усе працює в потрібному темпі. Ми роздаємо рідкий
корм вручну. Це не складає особливого клопоту, але подумую
придбати кормороздавач, оскільки хочемо збільшити своє по�
голів'я. Механізація виробництва полегшить витрати людської
праці, що дуже важливо.  Я рекомендую кормоагрегати серії
"Мрія" своїм друзям, знайомим, сусідам. Це істотно спрощує
життя, йде прекрасна економія коштів, добрі результати. 

Петренко В'ячеслав Васильович / фермер, Полтав/

ська обл., Чутовсь/кий р/н (АКГСМ/ 04, продуктивність

100 кг/годину)� Я дізнався про кормо�агрегати з газети, пої�
хав подивитися, сподобалося, придбав. Мій агрегат розрахо�
ваний на 40 голів, але я тримаю менше, брав на перспективу.
Рідкий корм повністю замінив традиційні корми, свині ситі,
здорові і істотно додають у вазі. Тварини дуже швидко і легко
перейшли на рідкий корм. Їм добре, і мені легше. Я задоволе�
ний. Що стосується ще деяких плюсів кормоагрегата, то це
економічно вигідно, швидше за часом. 

І ще, якщо говорити про економію корму, то зараз мені
треба в половину менше при тих же показниках. В основному
я займаюся свиноматками, ростуть добре. І це радує. За два
роки експлуатації мною "Мрії" я жодного разу не звертався за
гарантією. Хочу відмітити, що лише по моїх рекомендаціях вже
чотири людини купили такі кормоагрегати. Люди чують тільки
позитивні відгуки, деякі навіть приїжджають подивитися на ма�
шину в роботі. Я завжди відкритий для цього. У самого вихо�
дить, чом би й іншим не допомогти.

Прохоров Анатолій Валеріанович / директор ФГ "Дже/

рельце", Одеська обл., Бєлгород/Дністровський р/н

(АКГСМ/ 01, продуктивність 1000 кг/годину; АКГСМ/03М,

продуктивність 200 кг/годину)

� На даний момент у мене в експлуатації два кормоагрега�
ти серії "Мрія": один великий, інший � поменше. У 2009 році я,
прочитавши про машину в журналі, придбав АКГСМ�03М, по�
тім купив ще одну � більше. 

Я не повністю замінив традиційні корми рідким. Дорослих
свиней я годую двічі в день отримуваною суспензією, а молод�
няк � три рази. Разом з рідким кормом використовуємо комбі�
корми. У сухі корми додаємо ще і премікси, чого не робимо
при приготуванні рідкої кормової суспензії. Що стосується
приростів, то вони хороші. У 7 місяців 120 кг точно буде. Я ре�
комендував би кормоагрегати "Мрія" до купівлі. Багато моїх
знайомих їх купують, особливо малі(до 15�40голів). Вже 7�8
чоловік придбало. До мене люди приїжджають подивитися.
Усім подобається. Хороша і економічно вигідна машина.

Шило Олександр Володимирович, Донецька обл.

(АКГСМ/05А, продукти/вність 300 кг/годину)

Я придбав кормоагрегат в лютому 2012 року. До цього я
проглянув декілька спеціальних роликів в Інтернеті, побачив
агрегат в роботі, сподобалося, вирішив купити. Мій кормоаг�
регат розрахований на 200 голів свиней. Годуємо тільки сус�
пензією. Свині їдять, ростуть, агрегат не ламається. За гаран�
тією ще не зверталися, нічого не міняли, сподіваюся, так і далі
буде. Мене все влаштовує. Готуємо суспензію з кукурудзи і
пшениці. Премікси взагалі не додаємо. За шість місяців свиня
зростає до 110 кг. Раніше годував тільки дертю, так що після
придбання кормоагрегата, з легкістю перейшли тільки на рідкі
корми. Готуємо як для себе. Рекомендаціями не користуємо�
ся, оскільки у мене досить великий досвід у свинарстві. Звик
все сам робити. Кормороздавача у нас немає. Розносимо са�
мі. В принципі, досить�таки швидко і не важко. У мене багато
знайомих, у яких є такі агрегати і поменше, і більше. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕРМІН ОКУПНОСТІ :

ЗАМІНЮЮТЬ КОРМОЦЕХИ, ВИКОНУЮЧИ ОДНОЧАСНО В ОДНОМУ АГРЕГАТІ 4 ОПЕРАЦІЇ.

А якщо люди беруть, то це означає одне /

машина працює як належить, і приносить свої

позитивні результати.

Відгуки  і пропозиції посилати за адресою

прямого виробника кормоагре/гатов АКГСМ

"Мрия":

74900, Херсонська область, 

м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 52, 

т/ф (05549) 7/08/88  ; 7/08/01; 

(050) 848/50/68,  (098) 346 /35/22  

( дзвонити до 17.00 годин.).

e.mail: mriya/08@mail.ru,    

сайт / www. agrokorm.info

АКГСМ/ 04А АКГСМ/ 04;/04М; АКГСМ/05А   АКГСМ/05 М  АКГСМ/01;/01М УПК/01   
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РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ 

В ГАЗЕТІ

“Вісник Фермер України”

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

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

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

Повністю автоматизовані досушувальні металічні зерносховища виробляє фірма Bin

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

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

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

ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ �
ЗБЕРЕГТИ ГРОШІ!



№15�16 (289�290)

1 � 30 СЕРПНЯ 2012 року 7

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

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

Хліборобів України, особливо півдня в
цьому році спіткали жорстокі кліматичні
умови, народні енногентини прогнозують,
що капризи погоди нас чекають і в майбутніх
роках. Досвід наукових установ і дбайливих
фермерів показує, що в значній мірі знизити
негативний вплив несприятливих умов мо�
жуть біостимулятори добрива нового поко�
ління"Вермибіомаг" і "Вермийодіс". Напе�
редодні посівної компанії ми звернулися до
досвідчених агрономів двох фермерських
господарств із тридцятирічними стажем ро�
боти Степана Никофорук та  Галини Лазо�
рук, щоб вони поділилися своїм досвідом
роботи.

Никофорук C.Г. головний агроном

фермерського господарства "Богдан і

К" Снятинського району. Працюю агроно�
мом більше тридцяти років в основному на
Прикарпатті, а після "успішної" аграрної ре�
форми декілька років працював агрономом
в Устинівському районі на Кіровоградщині, а
в останні чотири роки в ПФ "Богдан і К". З
молодих літ мене привчили, до впроваджен�
ня в виробництво нових технологій в т.ч. і бі�
остимуляторів � добрив. В радянські часи
ми застосовували в основному гумінов пре�
парати українського виробництва, а також
фінські і італійські.

За своє життя я випробував десятки різ�
них препаратів, але як на Кіровоградщині так
і на Прикарпатті я зупинився на біостимуля�
торах добривах "Вермистим", а в останні ро�
ки ще й "Вермибіомаг" і "Вермийодіс".

На ринку України є велика кількість регу�
ляторів росту і препаратів, які містять мак�
ро� та мікроелементи. Однак, більшість з
них містять в собі або ріст регулюючі речо�
вини, а не містять макро� та мікроелементів,
або ж макро� та мікроелементи, а немає в їх
складі ріст регулюючих речовин. Біостиму�
лятори нового покоління, окрім ріст регулю�
ючих речовин містять в своєму складі мак�
ро� та мікроелементи, вітаміни, фітогормо�
ни 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 Кіровоградщині ми
застосовували "Вермистим" для допосівної
обробки насіння і жодного разу не пересіва�
ли озимих, а сусіди  в окремі роки або пере�
сівали або підсівали значні площі озимих, а
зерно пшениці реалізували в основному 4�6
класом. Такі приклади є і на Прикарпатті.
Коли мене питали чому так, я відповідав що
Ви не хочете лишньої мороки, а все виріши�
ти хочете за рахунок мінеральних добрив, а
я і вношу органічні добрива і проводжу дес�
трукцію рослинних рештків і сію сидеральні
культури, вже на початку серпня посіяв
300га гірчиці білої і жодного гектара не по�
сію озимих без обробки насіння "Вермибіо�
магом". Затративши на допосівну оброб/

ку гектарну норму "Вермибіомагу" вар/

тістю 12/15 кг зерна пшениці я отримаю

прибавку врожаю мінімум 4/5 ц/га зер/

на, а із сто гектарів додатково отримає/

мо 40/50 т зерна озимої пшениці.

В минулому році ми отримали три міль�
йони прибутку, зібрали високий врожай всіх
культур, а кукурудза на бідних прикарпат�
ських ґрунтах із 300 га дала по 111,2 ц/га
зерна, прибавка від застосування біостиму�
ляторів "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 прибутку 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 задоволені Вашою
роботою.

Лазорук Г.В. головний агроном "Сте/

пан Мельничук" Коломийського району.

Наше господарство (1800 га) багатога�
лузеве, маємо поголів'я корів та свиней, ви�
сіваємо зернові і кормові культури , соняш�
ник, сою та 25 гектарів 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
застосовую понад 30 років в основному гу�
мінові, адже про роль гумінових речовин ві�
домо понад 100 років, а чому молоді агро�
номи їх не застосовують, я не знаю, може їх
погано вчили в учбових закладах, а може їм
краще без замороки вносити великі дози
міндобриві пестицидів, адже їх власники не
дбають про родючість грунтів.

Я працювала з різними препаратами,
але виробничий досвід показав, що "Вер�
мистим", а в останні два роки, ще більш
ефективні "Вермибіомаг" та "Вермийодіс"
забезпечують нам щорічно 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 до�
посівної обробки насіння "Вермистимом"
або "Вермибіомагом", а в цьому році буду
випробовувати, ще два нових препарати ПП
"Біоконверсії".

Хочу аграріям нагадати, що згідно прог�
нозів, як офіційних так і народних синоптиків
нам з кожним роком все більше і більше не�
обхідно чекати різних 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 
ТА ВИСОКОЯКІСНИЙ ВРОЖАЙ ОЗИМИХ В 2013 РОЦІ

ЮРИДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ВСЬОГО ЗА 500 ГРН. НА РІК
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.

Партнер Союзу  сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів України
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