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ПОКИ ПІВЕНЬ НЕ ЗАКРИЧИТЬ,

СЕЛЯНИН НЕ ПЕРЕХРЕСТИТЬСЯ

ФЕРМЕРСТВО УКРАЇНИ: СИЛА В ЄДНОСТІ!

З часу функціонування такого контролюючого ор�
гану як Державна інспекція сільського господарства
звернень фермерів до Асоціації та редакції газети
значно побільшало. Фермери шукають захисту. В
багатьох випадках справедливо, а в багатьох і по
причині своєї необізнаності. Інколи господарі взага�
лі не уявляють, хто їх може контролювати, як часто,
по яких параметрах діяльності і яка відповідальність
за порушення існує. На сторінках цього номеру газе�
ти ми даємо вичерпну відповідь про критерії за яки�

ми оцінюється ступінь ризику від провадження гос�
подарської діяльності в різних сферах аграрного ви�
робництва та відповідно визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю). Про це на сторінках 6(7 видання.

Окрім того повідомляємо, що юридичний відділ
Асоціації працює над отриманням інформації про ви�
ди та розміри відповідальності за ці порушення і в
наступних номерах ми проінформуємо про це наших
читачів.

Кожен, хто виріс у селі чи гостив у бабусі пам'ятає проце�
ду годівлі щойно народженого теляти. Металеве відерце з
щойно видоєним моло�
ком телятко вовтузить
по підлозі сараю нама�
гаючись висмоктати
все до краплини. Тоді
здавалося що все га�
разд, так і потрібно. А
виявляється що ні, ви�
являється що більш
природно для такої ма�
лечі смоктати з вимені
матері, піднявши голо�
ву до гори. Навіть необ�
хідно для правильного
травлення та засвоєння
продукту. Читайте про
ці маленькі таємниці на
сторінці 4 видання.

КОРОВ'ЯЧИЙ РАЙ: 

ПОРАДИ ЯК ВИРОСТИТИ

ЗДОРОВИЙ МОЛОДНЯК.

15 лютого відбувся ХХІІІ звітно�виборний з'їзд
АФЗУ. Спілкування та обговорення фермерських
проблем відбувалося в сесійному залі та ще більш
запальніше та відвертіше в кулуарах з'їзду. Але всіх
проблем за день не обговориш, всього не вирішиш.
Тож і дальше продовжують фермери ділитися свої�
ми роздумами та баченням діяльності рідної орга�
нізації в листах до редакції. Пропонуємо вашій ува�

зі точку зору ветерана фермерського руху Дмитра
Українця на події що відбулися 15 лютого під час
фермерського зібрання та його бачення розвитку
організації в минулому та на майбутнє. Водночас
запрошуємо небайдужих до обговорення шляхів
розвитку фермерства на Україні. Ми відкриті для
всіх точок зору.

Матеріал Дмитра Українця на сторінці 2.

Кожен, хто виріс у селі чи гостив у бабусі пам'ятає проце�
ду годівлі щойно народженого теляти. Металеве відерце з
щойно видоєним молоком телятко вовтузить по підлозі са�
раю намагаючись висмоктати все до краплини. Тоді здава�
лося що все гаразд, так і потрібно. А виявляється що ні, вияв�
ляється що більш природно для такої малечі смоктати з ви�
мені матері, піднявши голову до гори. Навіть необхідно для
правильного травлення та засвоєння продукту. Читайте про
ці маленькі таємниці на сторінці 4 видання.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

ДЕРЖІНСПЕКЦІЇ � ШТРАФИ ТА СТЯГНЕННЯ

Альберт Ейнштейн

Керівництво Всесвітньої бджільницької федерації Апімон�
дія на чолі з Президентом Жилем Ратія прибуває до Києва,
щоб обговорити стан підготовки до 43�го Міжнародного
Бджільницького Конгресу, який відбудеться 29 вересня � 4
жовтня 2013 року в столиці України.

Конгрес стане найбільшою міжнародною галузевою поді�
єю в історії України, та третім, за розміром, міжнародним за�
ходом взагалі � після Євро�2012 та Євробачення 2005 року.
Ця непересічна для нашої країни подія збере понад 10000
учасників з більш ніж 100 країн світу. Ключовим питанням
Конгресу має стати проблема масового зникнення бджіл, що
в останні роки призвела до скорочення числа бджолосімей
на 30�50% відсотків в різних
країнах світу. Масштаб проб�
леми, чіткі причини якої ще не
встановлено, сягає далеко за
межі бджільницької галузі,
оскільки бджола є основним
запилювачем більшості сіль�
ськогосподарських культур.
То ж наша публікація про
бджолярство на сторінці 5

видання.

ЯКЩО БДЖОЛА ЗНИКНЕ З

ОБЛИЧЧЯ ЗЕМЛІ, ТО ЛЮДИНІ

ЗАЛИШИТЬСЯ ЖИТИ НЕ БІЛЬШЕ

ЧОТИРЬОХ РОКІВ.
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Асоціація фермерів України і саме фермерство, як
спосіб життя (я не помилився, фермерство це більше
спосіб життя, аніж спосіб виробництва), практично ро�
весники. За більш ніж 20 � ти літню історію багато чого
змінилося: змужніли ветерани руху, з'явилися нові
фермери, немала кількість покинула цю дорогу за різ�
них причин … Але проблем для господарів на селі, на
жаль, не зменшилося, а скоріше навпаки � добавилося.
Тож і потреба у сильній, боєздатній громадській органі�
зації, якою позиціонує себе АФЗУ, на сьогодні ще біль�
ше зростає, а відповідно і ми всі разом зобов'язані сво�
їми діями, своєю активністю, берегти та зміцнювати її
авторитет і значимість. Цим самим ми забезпечимо за�
хист, вирішення фермерських проблем і повагу до се�
лянина, фермера.

Сила в єдності …

Відбувся черговий з'їзд фермерів України і у мене є
можливість порівняти, зробити певні висновки, адже я
був учасником майже всіх фермерських форумів. Яка ж
динаміка нашої громадської організації в різних аспек�
тах її діяльності? Що ми досягли? Що нас чекає? Як нам
бути надалі?

Ці, та ряд інших питань, мають на мою думку, стати
предметом аналізу, пропозицій широкого загалу фер�
мерів в будь якому регіоні нашої держави. Адже впев�
нений, що доля фермерства, селянина, турбує однако�
во всіх: чи то на заході, чи на півдні, чи на сході.

Фермерство, за останні 20 років, пройшло два пері�
оди свого розвитку: � перший, це становлення � 1990 �
2000 роки � самий тяжкий етап для формування при�
ватного землевласника із цілим рядом перепон мо�
рального, політичного, матеріального і фахового ха�
рактеру. Всім відомий супротив фермерському руху,
коли навіть в засобах масової інформації на слово фер�
мер було покладено "табу".

Але фермерами ставали мужні і сильні духом люди,
в пам'яті яких залишилися спогади про своїх батьків,
дідів і прадідів, які вільно працювали на землі, право на
що в них забрала радянська влада (в наших краях це
сталося в 50�60 роках 20 �го століття). Це ті люди, яким
на генетичному рівні передавалася споконвічна любов
до землі, прагнення до вільної праці на ній. Тому й не
дивно, що фермерами у нас ставали не лише селяни, в
минулому колгоспники, а й в багатьох випадках люди,
які не мали відношення до селянської праці, але їх

ФЕРМЕРСТВО УКРАЇНИ: 

СИЛА В ЄДНОСТІ!

У Черінвцях відбулися звітно�виборні збори об�
ласної асоціації фермерів Буковини. Тобто громад�
ської організації господарів, якої під такою назвою
вже давно не існує на теренах України. Як повідомив
на зібранні президент Асоціації фермерів і приват�
них землевласників України Микола Миркевич, Бу�
ковина � єдиний регіон, де спілка фермерів не фун�
кціонувала, а її керівнику було висловлено недовіру
ще минулого року.

Шкода, адже фермери � потужна сила на селі, �
сказав він. � Нині в Україні є понад 40 тисяч фермер�
ських господарств, які виробляють 10 відсотків сіль�
госппродукції в державі. До держбюджету від нас
щороку надходить 4,5 мільярда гривень. Але влада
нас не хоче підтримувати. Скажімо, хочуть скасува�
ти фіксований податок і ПДВ, досі не відмінили те�
хогляд сільгосптехніки, відчуваємо податковий
прес та здирництво з боку інших державних струк�
тур. Тобто, з кожним роком працювати доводиться
важче і важче.

Перешкоджає і погода: весняно�польові роботи
запізнилися мінімум на три тижні. А це означає, що
матимемо зменшення врожаю на 15 відсотків. Про�
те сподіватимемось на те, що ситуація покращить�
ся. Фермери області обрали нового керівника. Ним
став господар з Кліводина Кіцманського району Ва�
силь Івасюк, історик за фахом.

Фермерую з 2005 року, маю 110 гектарів сіль�
госпугідь: займаюсь садівництвом, вирощую смо�
родину, зернові культури, � розповідає Василь
Дмитрович. � Фермерам краю, а їх 762, треба об'єд�
нюватися, адже є чимало проблем. Зокрема фінан�
сові, потрібно конструктивно налагодити й роботу
фонду підтримки фермерських господарств. Бо
кошти треба розподіляти справедливо. Для цього
ми створили відповідну комісію. Є труднощі й зі збу�
том продукції, отриманні кредитів й забезпеченням
технікою. Але насамперед повинні перереєструвати
нову організацію.

Василь Гринюк,

Чернівецька область

ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

БУКОВИНСЬКИХ ФЕРМЕРІВ

предки були господарями на землі. Серед них були
вчителі, лікарі, будівельники, інженери, навіть праців�
ники міліції. Згодом з них стали чудові фахівці, які сьо�
годні є кращими. В цей період формувалась і без пере�
більшення гарантувалась структура нашої громадської
організація всіх рівнів � починаючи з районної і закінчу�
ючи Всеукраїнською організацією � АФЗУ.

За цей час мужніли, зростали не тільки фермерські
господарства, а і сама громадська організація знизу
до верху. Чимало фермерів стали повноправними гос�
подарями в аграрному комплексі держави. Ця форма
господарювання стала вагомим гравцем в забезпе�
ченні продовольчої безпеки держави.

За період ста�
новлення фермерс�
тва виросли яскраві
і харизматичні осо�
бистості фермер�
ського руху, які дос�
тойно представляли
фермерство як в
своїх регіонах так і
на загальнодержав�
ному рівні. 

Після 2000 року
розпочався другий
період розвитку
фермерства � адже
саме фермери, ра�
зом із особистими
селянськими госпо�
дарствами, стали
основними вироб�
никами сільськогос�
подарської продук�
ції: овочів та кар�
топлі � більше 90%,
м'яса і молока � більше 80%, зерна � більше 50%.

Зміцніла і наша організація, до якої приєдналися і
приватні землевласники � особисті селянські госпо�
дарства. По суті ми стали самою потужною громад�
ською організацією в аграрному секторі.

Однак на фоні позитивних результатів, що досягли
фермерські господарства, в їх діяльності стали з'явля�
тись ряд загрозливих обставин. До них варто віднести
відсутність належної державної фінансової підтримки,
захватницькі дії земельних рейдерів і компаній, загро�
за втратити землю в результаті запровадження ринку
землі і інші негаразди.

Якраз в цей час, як по об'єктивних так і по суб'єк�
тивних причинах дещо послабила свою базову потуж�
ність і всеукраїнська асоціація фермерів, особливо її
основний керуючий орган � Рада АФЗУ.

По правді сказати нашій асоціації притаманна де�
мократичність, особливо під час виборів її керівниц�
тва. Практично завжди проходить конкурентна бо�
ротьба за право очолити організацію. І це є добре. Є
вибір. Однак після довготривалої і беззаперечної
плідної роботи на посаді Президента АФЗУ Томича
І.Ф., який до того ще й продуктивно представляв фер�
мерів в Верховній Раді України, разом із кризою що
супроводжувала фермерські господарства з'явилась
певна криза в діяльності нашої асоціації � як в центрі
так і в регіонах. Замість здорової конкуренції стали
з'являтись нездорові сили, які по суті вели розколь�
ницьку діяльність серед фермерства, як це трапилось
в Полтавській та Одеській областях. Поступово втра�
тилась внутріспілкова дисципліна та дотримання ста�
тутних вимог, особливо що стосується сплати член�
ських внесків, активності в проведенні заходів АФЗУ (
виставок,семінарів), передплати нашої газети "Вісник
Фермер України". Почав втрачатися зв'язок між цен�
тром і окремими обласними асоціаціями. Виділилась
окрема когорта обласних АФЗ (підкреслюю не облас�
них організацій), а окремих керівників, які прикриваю�
чись своїми амбіціями і гучними фразами замість на�
лежної роботи в своїх обласних асоціаціях і належної
підтримки президента і центрального апарату АФЗУ,
вели розкольницьку роботу. 

Ще більше запитань ніж відповідей поставив ХХІІІ
звітно�виборчий з'їзд АФЗУ. Не зовсім продуманим
було висунення кандидатур на посаду АФЗУ.

Я з великою повагою відношусь до І.О.Зайця, депу�
тата Верховної Ради багатьох скликань, відомого полі�
тичного діяча. Однак вимоги статуту не дозволяли бути

йому на цій посаді. Та й політична його діяльність, як на
мене, не сприяла б, а скоріше всього заважала б гро�
мадському об'єднанню. А пропозиція вносити зміни до
статуту під певну особу � вважаю, що це не тільки без�
глуздо а і небезпечно.

Зовсім незрозумілим стало відношення керівниц�
тва держави до проведення цього важливого заходу.
Так вже забуті ті часи коли у роботі фермерського з'їз�
ду приймали участь президенти України, голови Вер�
ховної Ради, прем'єр�міністри. А нині "відбулися" лише
заступником міністра …

Саме тому рівень проведення з'їзду вважаю був
низьким. Нас не почули і не побачили. Мало того, на

мою думку була
внесена недолу�
га пропозиція пе�
ренести з'їзд ( і
це напередодні
посівної, коли
фермери не
змогли б приїха�
ти на нього?!).
Що є позитивом
� так це те, що на
з'їзді лунали до�
сить критичні та
к о н с т р у к т и в н і
виступи пред�
ставників ряду
областей Украї�
ни. 

Та як би не бу�
ло, з'їзд відбув�
ся. Прийнято ці�
лий ряд необхід�
них та вкрай важ�
ливих докумен�

тів. Вибрано президента і його помічників, Раду АФЗУ.
Сьогодні завдання всіх фермерів, членів нашої Асоціа�
ція, фермерства, районних та обласних структур зро�
бити все можливе для зміцнення іміджу як регіональ�
них,так і Всеукраїнської АФЗУ. В першу чергу, якщо ми
хочемо нормальної, якісної роботи нового складу ке�
рівництва Асоціації, який більшістю делегатів обраний
на новий термін, ми зобов'язані допомогти своїми
конструктивними активними діями шляхом виконання
пропозицій, своєю активністю під час проведення за�
ходів АФЗУ, фінансовою підтримкою у вигляді член�
ських внесків та передплати газети. Вважаю, що має
бути таким чином: сильні низи (районні і обласні АФЗ)
� сильна АФЗУ. І навпаки. 

На мою думку президентом АФЗУ здійснено вірний
підбір своїх заступників. На жаль, за останні роки їх
роль чомусь зводилась нанівець. Впевнений, зважаю�
чи на їх порядність і компетентність, активній і чесній
позиції, при відсутності інтриг, при активній допомозі
членів Ради � імідж, статус, рівень АФЗУ значно зросте.

Особливу увагу хотілось би звернути на постійні та
конструктивні стосунки з гілками влади через відповід�
ний комітет, який на мою думку повинен очолить пре�
зидент АФЗУ. Фермери повинні бути активними учас�
никами, ініціаторами депутатських слухань, засідань
комітетів ВР; учасниками підготовки важливих поста�
нов, указів Уряду, Президента України, що стосується
аграріїв (через Міністерство аграрної політики) і т. д. 

Необхідно відновити роботу по міжнародній спів�
праці та обміну досвідом, інформаційній роботі, робо�
та зі ЗМІ. Ми багато доброго робимо, проводимо захо�
ди, та про це мало хто знає. Кажуть: Президента АФЗУ
� не видно, не чути. З цією метою потужно повинна
працювати прес�служба, інформаційна служба. 

В нас, на жаль, за останні роки знецінена роль вико�
навчої дирекції АФЗУ. По суті повноцінної дирекції і не
було. А саме від активної, фахової її роботи залежить в
великій мірі марка, статус АФЗУ, президента і його ко�
манди. 

В нас є проблеми в окремих областях. Їм просто не�
обхідно допомогти. Можливо президенту, разом зі
своїми заступниками, виконавчим директором, юрис�
том виїхати туди, побувати в усіх районах (на це піде 2
дні: перший день � в районах, другий день � зібратись в
області) і допомогти вирішити проблеми внесків, ак�
тивності, кадрів.

Дмитро Українець,

голова Рівненської АФЗ
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Мінагрополітики продовжує прийом заявок від селян на
відшкодування вартості установок індивідуального доїння. На
це у поточному році виділено 5 мільйонів гривень. Зокрема,
планується вип�
лачувати до 5 ти�
сяч гривень з
розрахунку на од�
ну придбану уста�
новку. Про це по�
відомив Міністр
аграрної політики
та продовольства
Микола Присяж�
нюк.

"У цьому році
ми продовжуємо
виплату компен�
сації господарям,
які утримують від трьох корів, за придбання установок індиві�
дуального доїння. Наша мета � мотивувати селян до створен�
ня сімейних ферм. Окрім того, таким шляхом ми плануємо під�
вищити товарність молока, яке виробляється у господарствах
населення. Хочу нагадати, що у 2012 році значна кількість гос�
подарств скористалася такою державною підтримкою", ? зау�
важив Микола Присяжнюк.

Очільник відомства поінформував, що наразі Міністерство
продовжує прийом заявок на отримання такої державної під�
тримки. Також він повідомив, що у поточному році на цю прог�
раму вже виділено 5 мільйонів гривень бюджетних коштів.

"У результаті ми плануємо, що селяни закуплять тисячу та�
ких установок, адже за рахунок бюджету їх вартість відшкодо�
вують повністю, але не більше 5 тисяч гривень за одну. Таким
чином господарі зможуть покращити якість молока, яке вони
реалізують. Адже молокопереробні підприємства потребують
молока високої якості, що дає їм змогу виробляти якісну та
безпечну продукцію", ? додав Микола Присяжнюк.

Джерело: 

Мінагрополітики України

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПРИДБАННЯ 

ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ

За підсумками обліку худоби чисельність поголів'я великої
рогатої худоби в усіх господарствах області становить понад
343 тис. голів, у тому числі корів � 173 тис. голів, свиней � біля
378 тис. голів, овець і кіз � біля 41 тис. голів та птиці � біля 14
млн. гол. Проти попереднього року зросла кількість великої
рогатої худоби на 10%, свиней, овець та кіз � на 1% та птиці �
на 40%, але скоротилося поголів'я корів � на 1%.

Збільшення поголів'я худоби відбулося за рахунок госпо�
дарств населення. Зокрема, чисельність поголів'я великої ро�
гатої худоби в господарствах населення збільшилась на 31
тис. голів, свиней � на 357 голів,  овець і кіз � на 310 голів. В аг�
рарних підприємствах зросло майже на 4 тис. голів свиней та
на 4 млн. голів птиці. 

У домогосподарствах населення на початок січня 2013р.
утримувалось 70% загального поголів'я великої рогатої худо�
би, у тому числі корів � 80%, свиней � 70%, овець та кіз � 80%,
птиці � 57%.

За інформацією Держкомстату

НА ВІННИЧИНІ ЗБІЛЬШИЛОСЯ

ПОГОЛІВ'Я ВРХ

29 березня голова Київської обласної дер�
жавної адміністрації Анатолій Присяжнюк відкрив
першу чергу молочно�товарної ферми в селі
Вільна Тарасівка Білоцерківського району.

Унікальність цього фермерського господарс�
тва полягає в тому, що доїння корів проводиться
роботизованою доїльною установкою. Обслуго�
вують поголів'я два оператори в одній зміні. Саме
вони за допомогою комп'ютера забезпечують
функціонування 4 роботів, а для зберігання моло�
ка використовується два охолоджувачі ємністю
по 10 тонн кожний.

Загальна вартість першої черги корівника,
розрахованого на 500 голів, склала близько 20
мільйонів гривень. На сьогодні тут утримується
158 корів та 100 нетелей. А вже незабаром роз�
почнеться будівництво другої черги. Фінансуван�
ня будівництва відбувається за рахунок залучен�
ня інвестицій.

Анатолій Присяжнюк ознайомився з роботою
господарства та зазначив, що за такими ферма�
ми майбутнє українського тваринництва.

"Приємно, що Київщина стає прикладом для
інших регіонів України. На сьогодні у регіоні йде
інтенсивне нарощування поголів'я великої рога�
тої худоби. Минулого року наша область посіла
перше місце в країні за кількістю виробленого
молока, а за три місяці 2013�го надої склали 71
тисячу тонн", � наголосив голова Київської ОДА.

Крім цього, керівник області пригадав, що
завдяки відкриттю заводів дитячого харчування
та виробництва молочної продукції, кількість спо�
живання таких товарів збільшилася майже на
30%. А це говорить про наявний потенціал щодо
заміни імпортованої продукції не лише в регіоні,
а й в Україні.

Інформація інтернет�порталу

РОБОТИЗОВАНА МОЛОЧНО�ТОВАРНА ФЕРМА

Молозиво дають телятам відразу після доїння
корови 3�4 рази на день, залежно від того, скіль�
ки разів доять корів за прийнятим на фермі роз�
порядком дня. У перші два дні теляті дають не
більше 1,5 � 2 л молозива після кожного доїння
корови, а потім разову дачу молозива збільшу�
ють до 2,5 � 3 л.

Після закінчення молозивного періоду теля�
там до 3�тижневого віку випоюють незбиране
молоко. Потім вводять в раціон зняте молоко (об�
рат), поступово зменшуючи дачу цілісного і замі�
нюючи його повністю обратом до 40�50�денного
віку теляти. Обрат дають телятам до 3�4�місячно�
го віку.

У профілакторії напувають молозивним моло�
ком з соскових поїлок повільно, невеликими пор�
ціями, протягом 5 � 6 хв. При такому способі на�
пування виділяється багато слини, вона змішу�
ється з молоком, утворюється пухкий згусток,
який добре перетравлюється.

Якщо ж напувати молоком з відра швидко, то
слини виділяється мало, теля квапливо ковтає
молоко, і воно надходить в сичуг великими порці�
ями, які згортаються там щільними згустками. У
них погано проникає травний сік, тому вони важ�
ко перетравлюються, і в результаті у телят вини�
кають шлунково�кишкові захворювання. Іноді для
їх попередження і поліпшення травлення телятам
з перших днів життя згодовують ацидофільний
кисляк.

З 4 � 7 � денного віку телятам дають 1 � 2 рази
на день, між напуванням молозивом або моло�
ком, теплу воду (кип'ячену � до 20�денного віку)
або сінний настій (з 6 � 8 � денного віку). Сінний
настій дають теляті теплим (30 � 32 ° С) в перші 10

днів по 0,5 л, а потім у кожну декаду додають по
0,5 л і доводять до 5 � 6 л в день.

Для правильного зростання телят, особливо
їх кістяка, в корм (з 5 � денного віку в молоко, а
потім у концентрати) додають мінеральні речови�
ни: кухонну сіль і крейду по 5 � 7 г на добу і кістя�
не борошно по 2 � 3 г. Мінеральні речовини мож�
на давати телятам із спеціальних годівниць у виг�
ляді мінеральних сумішей � "лизунців".

Поради по годівлі телят:
1. Після випоювання молока витирайте мор�

дочку телят чистим рушником, щоб попередити
розвиток на залишках молока бактерій, що вра�
жають шкіру.

2. Сінний настій готується з подрібненого сіна
кращої якості. Помістіть сіно в флягу і залийте
кип'яченою гарячою водою (70 � 80 ° С) з розра�
хунку 6 � 8 л води на 1 кг сіна. Через 5 � 6 годин
настій процідіть через марлю, додайте по 1 г солі
на кожен літр настою.

НАПУВАННЯ ТЕЛЯТ МОЛОЗИВОМ І МОЛОКОМ

СЕРЕДНЬОВИВАЖЕНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ 

НА МОЛОКО ПО РЕГІОНАМ УКРАЇНИ

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА МОЛОКО ВІД СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ
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ГОДІВЛЯ І ДОГЛЯД ЗА ТЕЛЯТАМИ 
ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ВІДЛУЧЕННЯ

Годівля і догляд за теличками мають
надзвичайно великий вплив на майбутню
продуктивність корів. Для хорошого фізі�
ологічного життєвого старту потрібно,
щоб у перший день свого життя новона�
роджена теличка знаходилася біля мате�
рі. Це сприятливо впливає як на корову,
так і на теля.Телята народжуються без

імунітету і їх здоров'я повністю залежить
від дій  фермера. Багато телят слабкі із�
за низької імунізації і стресів. Данським
дослідним інститутом було встановлено,
що телята, яких випоюють із соски у пер�
ший місяць життя і які отримують багато
молозива а також уваги, даватимуть
приблизно на 3 л більше молока в день
після першого ж отелення. У забезпечен�
ні достатнього рівня імунізації телят важ�
ливу роль грають імуноглобуліни, які
всмоктуються стінками кишечника з мо�
лозива корови одразу після народження
теляти.

Випоювання молозивом 
і імунізація

Молозиво відіграє надзвичайно важ�
ливу роль в імунізації проти будь�якої ін�
фекції упродовж життя. Новонароджене
теля не має ніякого імунітету взагалі і за�
лежить виключно від годівлі і догляду.
Це пов'язано з тим, що зазвичай корова
і теля не утримуються разом, як це від�
бувається в природі. Теля намагається
знайти дійку для ссання із піднятою під
кутом 45? головою. Це дуже важливо з
огляду на будову стравоходу і засвоєння
молока.

Чому теля ссе?

Смоктальний рефлекс � це природ�
ний рефлекс, який дозволяє молоку пот�
рапити в ту частину шлунка, де відбува�
ється коагуляція, якщо молоко тепле чи
кисле. Найбільш інтенсивно цей рефлекс
проявляється в перші 2 дні і поступово
згасає через 4 тижні, коли розвивається
рубець для перетравлення кормів. Якщо
теля п'є холодне молоко із миски чи чаші,
а голова опущена вниз, молоко просто
тече через шлунок, процес коагуляції не
відбувається. Результат � діарея і втрата
поживних речовин. Інфекція може стати
причиною хвороби.

Як випоювати?

В перші 2 години після народження
теляті необхідно дати випити 0.5�1 л
щойно видоєного теплого молозива, як�

що теля занадто слабке, щоб пити, зго�
дувати 1.5�2 л молозива через зонд. Уп�
родовж 6�8 годин після народження зго�
дувати ще 2�3 л молозива. Навіть якщо
теля знаходиться разом із матір'ю, йому
необхідно згодувати молозиво, щоб пе�
реконатися, що воно дійсно його отри�
мало. В загальному протягом першого

дня життя теляті необхідно згодувати 4�5
л молозива і протягом першого тижня
продовжувати давати стільки, скільки во�
но зможе випити. Не слід випоювати те�
лят молозивом від хворих, маститних ко�
рів.

Склад звичайного молока 

і молозива.

Зниження вмісту 

імуноглобулінів після отелу.

Зберігання кислого молозива

Дійна корова дає набагато більше сві�
жого молозива, ніж теля може випити.
Цей цінний продукт можна ефективно
використовувати, якщо збирати і збері�
гати його виключно для новонароджених
телят, а не згодовувати старшим теля�
там замість корму. Його поживна цін�
ність набагато вища за  будь�який інший
замінник молока, і якщо вам вдасться
зберегти молозиво, ви зможете забез�
печити захист тварин від багатьох хво�
роб і значно зекономити свої кошти, не
купуючи замінники сумнівної якості.

Як готувати кисле молозиво?
Кисле молозиво можна зберігати 2 � 3

тижні, якщо дотримуватися таких пра�
вил:

� ретельно мити вим'я перед доїнням;
� збирати достатню кількість молози�

ва для 2 � 3 тижнів годівлі у бездоганно
чистому бідоні;

� не використовувати молозиво з ан�
тибіотиками і від маститих корів;

� додати 1 літр кисломолочного про�
дукту, йогурту, А � 38 і т.п. до першої пор�
ції молока в відрі або 10 мл. пропіонової
кислоти на 1 літр щойно видоєного мо�
лозива;

� зберігати молозиво при кімнатній
температурі 17 � 20? С;

� кожного разу, під час доливання мо�
лозива, ретельно перемішувати його;

� перед напуванням додати 1/4 літра
води з температурою 60? С на 1 літр мо�
лозива. Температура суміші повинна
становити 30? С з вмістом сухої речови�
ни 12 � 13%.

Зберігання кислого 
молозива.

Ємкість із краном чи ручкою для зли�
ву на дні � найкращий варіант. Підійде та�
кож і звичайний бідон. Для зберігання
молозива можна використовувати різні
системи, але тара має бути чиста. Про�
цес прокисання має розпочинатись із
додавання до молозива відповідної бак�
теріальної культури. Розморожувати мо�

лозиво слід дуже обережно, тому що ан�
титіла руйнуються при температурі, ви�
щій за 40?С. Потримайте заморожене
молозиво кілька годин при кімнатній
температурі 20?С і воно стане придат�
ним до використання. Розморожувати
можна і на водяній бані 45?С. Молозиво,
що випоюється телятам, має бути 35 �
40?С.

Молозиво із банка молозива дається
телятам у таких випадках:

� корова дає дуже мало молока після
отелу;

� корова хвора на мастит;
� молоко вилужнюється перед оте�

ленням;

� у корови дуже короткий сухостійний
період.

Практичне використання 
систем випоювання 

і поліпшення

поведінки телят
Задовольнити потребу телят у ссанні

можна за допомогою:
� автоматичної годівниці;
� бідона чи резервуара із зафіксова�

ними сосками;
� муляжу дійки, що плаває на поверхні

молока у відрі (бідоні);
Ретельно мийте соски з однієї прос�

тої причини � молоко прекрасне середо�
вище для бактерій. В міру того, як у теля�
ти згасатиме рефлекс ссати, воно почне
більше лизати. Теля буде лизати і себе, і
інших телят. Це соціальна поведінка. Бу�
ло встановлено, що телята, які мають
можливість лизати інших телят, психоло�
гічно більш стабільні і, як результат,
більш здорові. Дуже важливо, щоб коро�
ва і теля щонайменше 1 день утримува�
лися разом.

Види замінників молока 
та їх використання

Якщо використовується сухе молоко,
до 130 г порошку додають 0.9 літра води.
Найкращий замінник молока, на основі
збираного молоко (60% збиране моло�
ко). Основою для деяких замінників слу�
жить соя, як джерело білка, але новона�
роджені телята не спроможні засвоюва�
ти сою. Існують і замінники, основа яких
� сироватка, але все ж продукти з чистим
молоком дають найкращі результати.
Вміст концентрату може бути таким:
плющений ячмінь � 70%, соєвий шрот �
25%, меляса � 2%, мінерали � 3%.

Важливі передумови 
для того, щоб телята 

якомога швидше почали їсти 
і розвивати рубець:

� пропонувати концентрований корм
з першого тижня життя;

� наявнысть свіжого концентрованого
корму в чистій годівниці упродовж дня;

� концентрований корм має бути ви�
сокої якості і смачний;

� високий рівень гігієни;
� вільний доступ до чистої води;
� вільний доступ до хорошого сіна.

Андерс Еріксон, консультант 

з молочного скотарства 

та викладач сільськогосподар�

ського коледжу Зіланда (Данія)

Склад Молоко Молозиво

Вода 87.3% 66.7%

Суха
речовина 

12.7% 33.3%

Жир 3.9% 6.7%

Лактоз 4.6% 2.2%

Білок 3.4% 23.0%

Імуногло�
буліни

0.1% 7.0%

Мінерали 0.7% 1.4%

Години після 
отелення

Вміст 
імуноглобулінів

0 годин 6.0%

12 годин 4.3%

24 години 2.4%
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСІКИ

Сучасне бджільництво є важливою
допоміжною галуззю сільського госпо�
дарства. Його значення не обмежується
лише виробництвом і одержанням при�
бутків від реалізації меду та іншої продук�
ції. В живій природі, завдяки запиленню
ентомофільних рослин, медоносні бджо�
ли стали важливим елементом підтримки
встановлених багатосторонніх зв'язків у
тваринному і рослинному світі. Запилен�
ня бджолами посівів і насаджень сіль�
ськогосподарських культур дозволяє
значно підвищувати їх урожайність.
Зростає значення бджіл і як живого інди�
катора навколишнього середовища.

При організації пасіки потрібно вра�
ховувати те, що місце для неї повинно
відповідати кращим умовам для бджіл і
не створювати незручностей для людей.
Пасіка � земельна ділянка, на якій розмі�
щують вулики з бджолами, там же розта�
шовані будівлі з необхідним обладнан�
ням та інвентарем. У сільськогосподар�

ських підприємствах пасіка є первинним
виробничим підрозділом бджільництва.
Якщо в господарстві є кілька пасік
(бджільницька ферма), то на одній із них
влаштовують центральну базу, де зосе�
реджують основні технологічні процеси �
переробку і зберігання продукції, виго�
товлення та ремонт вуликів тощо. З усієї
пасічної території відокремлюють май�
данчик для вуликів, які розміщують ряда�
ми, в шаховому порядку або групами.
Пасіки розміщують на підвищених міс�
цях, які добре прогріваються сонцем та
захищені від вітрів, мають хорошу кор�
мову базу, на відстані не ближче 500 м
від шосейних доріг, високовольтних лі�
ній, водойм і 1 км � від тваринницьких
приміщень та переробних підприємств.
Територію стаціонарної пасіки огород�
жують суцільним, не нижче ніж 2,5 м, ти�
ном, обсаджують плодовими деревами і
кущами. Відведення земельних ділянок
для розміщення такої пасіки необхідно
погоджувати з органами державного уп�

равління з питань ветеринарної медици�
ни і місцевими органами влади.

При визначенні розміру точка врахо�
вують, що на одну бджолину сім'ю потріб�
но 20 � 40 м2 площі, залежно від способу
розміщення бджіл. Вулики встановлюють
на підставках не нижче 30 см від землі
льотками на південь або південний схід з
незначним нахилом вперед, на відстані 6
м один від одного і не менше 4 м між ря�
дами. Перед льотками облаштовують са�
нітарні площадки розмірами 0,5 х 0,5 м.
На точку відводять ділянки для розміщен�
ня контрольного вулика (навіс 1,5 х 2 м),
поїлок для бджіл.

З виробничих приміщень на території
точка будують пасічний будинок, сотос�
ховище, а при необхідності � зимівник. На
кожній пасіці мають бути резервні вулики
(10 � 15% від загальної чисельності бджо�
линих сімей) і стільникові рамки (не мен�
ше 30% від загальної кількості рамок).

За рахунок дерев і чагарників створю�
ють затінення вуликів у денні години. Од�
нак місце пасіки та вулики повинні тимча�
сово обігріватися сонцем, особливо в ран�
кові години. У випадку перевезення на ме�
дозбір передбачають під'їзд для автомобі�
ля, доріжку і хвіртку для піднесення вуликів.

Власникам бджолиних сімей видаєть�
ся паспорт установленої форми. Праців�
ники ветеринарної служби контролюють
стан пасіки і роблять у паспорті відповідні
відмітки. По пред'явленню паспорта керів�
никами господарств, фахівцями бджіль�
ництва і місцевих органів влади вирішують
питання про розміщення пасік на кочівлі.
Дотримання ветеринарно�зоотехнічних
правил пасічниками сприяє утриманню
здорових і сильних бджолиних сімей, по�
переджає появу і поширення хвороб.

При визначенні розмірів пасік і плану�
ванні розвитку бджільництва на перспек�
тиву враховують потребу господарства у
бджолиних сім'ях для запилення сіль�
ськогосподарських рослин та наявних
кормових ресурсів місцевості. Організа�
цію пасіки розпочинають з придбання
бджолиних сімей або відводків.. Для
збільшення чисельності сімей закупову�
ють пакети бджіл у розплідницьких госпо�
дарствах.

Купівлю�продаж здійснюють пере�
важно навесні до початку медозбору.
Придбання бджіл допускається тільки на
благополучних щодо хвороб пасіках. Під
час купівлі�продажу проводять спільний
огляд сімей, з'ясовують і оцінюють їхній
стан. При цьому визначають силу (за
кількістю вуличок бджіл або зайнятих ни�
ми стільників), кількість рамок із розпло�
дом, запас корму. За кількістю розплоду

оцінюють якість матки. Більшість бджоли�
них сімей навесні після зимівлі обсиджу�
ють 6 � 8 стандартних (435 х 300 мм)
стільників. У кожній сім'ї має бути не мен�
ше 5 � 6 кг корму. Крім зайнятих бджола�
ми потрібні ще запасні стільники (табл.
14.13). Наявність хвороб на пасіках що�
річно перевіряється ветеринарною служ�
бою. Бджолярі зобов'язані відразу після
зимівлі відправити проби бджіл для дос�
лідження у ветеринарну лабораторію за
місцем проживання. За результатами пе�
ревірки робляться позначки в спеціаль�
ному паспорті власника пасіки. При орга�
нізації пасік звертають увагу на придбан�
ня інвентарю та обладнання різного
призначення. Для одержання продукції
використовують: медогонки, воскотопки,
пилковловлювачі, а для перевезення
бджолиних сімей � переважно автомо�
більний транспорт.

Вулики купують у торговій мережі
бджолопідприємств або виготовляють на
місці в столярних майстернях. Кращим
матеріалом для виготовлення вуликів є
добре висушені дошки з верби, липи, то�
полі, сосни та інших порід. Для фарбу�
вання вуликів використовують олійні
фарби жовтого, блакитного і білого ко�
льорів. Вуликові рамки оснащують спеці�
альним дротом, який закуповують разом
з інвентарем.

У лісостеповій зоні України найбіль�
шого поширення набули вулики таких
систем, як український і стандартний 20�
тирамковий лежак, багатокорпусний. Ос�
новні вимоги при виборі вуликів зводять�
ся до того, щоб вони найбільшою мірою
відповідали умовам життя бджолиної
сім'ї і були зручними в роботі при догляді
за ними.

Вулик�лежак уміщує 20 рамок розмі�
ром 435 х 300 мм. Він складається з про�
довгуватого корпуса, прибитого наглухо
дна, плоского даху, розбірної стелі. У ву�
ликах�лежаках зручно розміщувати від�
водки із запасними матками, залишати
бджіл для зимівлі на волі, застосовувати
різні способи і методи по догляду за
сім'ями.

Багатокорпусний вулик складається з
чотирьох корпусів однакового розміру,
окремого дна, плоского даху, стелі. У
кожному корпусі вміщується 10 рамок
розміром 435 х 230 мм. За рахунок знят�
тя і постановки корпусів розмір гнізда
сім'ї і загальну масу вулика можна зміню�
вати. Цілий ряд операцій у ньому викону�
ють з меншими затратами часу і праці,
ніж в інших системах вуликів. У зв'язку з
помітними перевагами застосування ба�
гатокорпусних вуликів розширюється.

Український вулик � його рамка
вузьковисока, розміром 300 х 435
мм. Вулик розрахований на 20 ра�
мок. Він важчий за 20 � ти рамко�
вий лежак, тому що передня і зад�
ня стінки подвійні. Забезпечує кра�
щі результати зимівлі бджіл на волі.

Життя бджіл

Бджолина сім'я � цілісна біоло�
гічна одиниця, до складу якої
входять матка і робочі бджоли.
Це � жіночі особини. У весняно�
літній період тимчасово прожи�
вають трутні � самці, яких вихо�
вують сім'ї для спаровування з
матками. Поодинці бджолині
особини жити не можуть. Улітку
бджолина сім'я складається з
однієї матки, 50�70 тис. робочих
особин і кількох сотень, а іноді і
тисяч трутнів. На зиму склад сім'ї

змінюється: кількість бджіл зменшується
до 15�25 тис., трутнів наприкінці літа во�
ни виганяють. Необхідні умови життя
бджолина сім'я забезпечує завдяки
спільній діяльності її членів. Бджоли від�
будовують і захищають гніздо, утримую�
чи потрібні умови мікроклімату, заготов�

ляють і переробляють корм, створюють
його запаси, виховують нові покоління
особин. Бджолина матка після спарову�
вання з трутнями відкладає яйця, що
сприяє відтворенню потомства. Добова
кількість відкладених маткою яєць улітку
досягає 1,5�2 тис. шт. Це забезпечує ви�
сокі темпи відтворення потомства. За
сезон сім'я виховує 150�200 тис. осо�
бин. Незважаючи на те, що матка може
жити в сім'ї 5�7 років, її використовують
тільки протягом двох сезонів і лише в ок�
ремих випадках довше. З віком її про�
дуктивність зменшується, а в сім'ях
зростає ймовірність роїння.

Трутні виводяться в кожній сім'ї, але
в різних кількостях. Вони розвиваються
з незапліднених яєць, які матка відкла�
дає в трутневі комірки. Через 10�12 днів
після народження самці стають стате�
возрілими. У пошуках маток для спарю�
вання трутні періодично за сприятливої
погоди вилітають з вуликів. Після спа�
рювання вони гинуть, але їхні статеві
клітини, що залишилися в спермоприй�
мачі матки, в результаті запліднення
яєць дають початок розвитку нащадків �
жіночих особин сім'ї. Доля впливу трут�
нів на спадковість потомства становить
75%, а матки � 25%. Враховуючи це, не�
обхідно приділяти серйозну увагу виве�
денню трутнів у кращих сім'ях, які від�
різняються високою продуктивністю та
іншими позитивними якостями.

За інформацією

www.books.nauu.kiev.ua

Продовження в наступному номері.

Бджолина сім'я

Робоча бджола

Багатокорпусний вулик
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228(48(15

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської ді�
яльності, пов'язаної з використан�
ням та охороною земель, впливом
на якісний стан земель та родючість
грунтів і визначається періодичність
здійснення Державною інспекцією
сільського господарства планових
заходів державного нагляду (кон�
тролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється сту�
пінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з використанням та
охороною земель, впливом на якісний стан
земель та родючість ґрунтів, є:

дотримання вимог законодавства у
сфері використання та охорони земель;

площа землі, на якій провадиться гос�
подарська діяльність;

категорія землі за її основним цільовим
призначенням;

статус об'єктів, розміщених на відповід�
них землях, залежно від загальнодержав�
ного або місцевого значення.

2. Відповідно до встановлених критеріїв
суб'єкти господарювання відносяться до
одного з трьох ступенів ризику: високого,
середнього або незначного.

3. До суб'єктів господарювання з висо�
ким ступенем ризику відносяться суб'єкти:

1) які провадять господарську діяль�
ність на землях:

сільськогосподарського призначення
площею 3 тис. гектарів та більше;

природно�заповідного чи іншого при�
родоохоронного призначення, на яких роз�
міщені об'єкти загальнодержавного зна�
чення;

водного фонду;
лісогосподарського призначення пло�

щею 25 тис. гектарів та більше;
2) у яких під час здійснення протягом

останніх трьох років, що передують плано�

вому, заходів державного нагляду (контро�
лю) виявлено порушення вимог законо�
давства у сфері використання та охорони
земель, але за результатами не менш як
двох останніх заходів.

4. До суб'єктів господарювання із серед�
нім ступенем ризику відносяться суб'єкти,
які провадять господарську діяльність на
землях:

сільськогосподарського призначення
площею 100 гектарів та більше, але менше
ніж 3 тис. гектарів;

природно�заповідного чи іншого приро�
доохоронного призначення, на яких розмі�
щені об'єкти місцевого значення;

історико�культурного призначення;
лісогосподарського призначення пло�

щею менше ніж 25 тис. гектарів;
промисловості, транспорту, зв'язку,

енергетики та оборони.
5. До суб'єктів господарювання з незнач�

ним ступенем ризику відносяться суб'єкти,
які:

1) провадять господарську діяльність на
землях:

сільськогосподарського призначення
площею менше ніж 100 гектарів;

житлової та громадської забудови;
оздоровчого призначення;
рекреаційного призначення;
2) не зазначені у підпункті 1 цього пункту

та не віднесені до високого або середнього
ступеня ризику.

6. Планові заходи державного нагляду
(контролю) за дотриманням вимог законо�
давства у сфері використання та охорони зе�
мель здійснюються Держсільгоспінспекцією
з такою періодичністю щодо суб'єктів госпо�
дарювання:

з високим ступенем ризику � не частіше
одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику � не частіше
одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику � не часті�
ше одного разу на п'ять років.

7. У разі коли за результатами не менш
як двох останніх заходів державного нагля�

ду (контролю), здійснених протягом остан�
ніх трьох років, що передують плановому,
не виявлено фактів порушення вимог зако�
нодавства у сфері використання та охоро�
ни земель, наступний плановий захід щодо
такого суб'єкта господарювання здійсню�
ється не раніше, ніж через установлений
для суб'єкта господарювання відповідного
ступеня ризику період, збільшений у 1,5
раза.

8. У разі коли суб'єкт господарювання
може бути віднесений одночасно до двох
або більше ступенів ризику, такий суб'єкт
відноситься до більш високого ступеня ри�
зику з тих, до яких він може бути віднесе�
ний.

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяль�
ності із зберігання зерна та продуктів
його переробки і визначається періо�
дичність здійснення Державною інс�
пекцією сільського господарства пла�
нових заходів державного нагляду
(контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється сту�
пінь ризику від провадження господарської
діяльності із зберігання зерна та продуктів
його переробки, є:

дотримання вимог законодавства про
зерно та ринок зерна в частині зберігання
зерна та продуктів його переробки;

потужність зернового складу (визнача�
ється за вагою зерна та продуктів його пере�
робки, які можуть одночасно зберігатися на
складі);

обсяг зерна та продуктів його переробки,
прийнятих зерновим складом на зберігання
протягом певного періоду часу (визначаєть�
ся за вагою зерна та продуктів його перероб�
ки);

джерело фінансування закупівлі зерна та
продуктів його переробки, прийнятих зерно�

вим складом на зберігання.
2. Відповідно до встановлених критеріїв

суб'єкти господарювання відносяться до од�
ного з трьох ступенів ризику: високого, се�
реднього або незначного.

3. До суб'єктів господарювання з висо�
ким ступенем ризику відносяться зернові
склади:

потужність яких становить 30 тис. тонн та
більше;

у яких обсяг прийнятого на зберігання
зерна та продуктів його переробки протягом
року, що передує плановому, становить 60
тис. тонн та більше;

які зберігають зерно та продукти його пе�
реробки, закуплені за рахунок коштів дер�
жавного та/або місцевого бюджету, в обсязі
1,5 тис. тонн та більше;

у яких під час здійснення протягом остан�
ніх трьох років, що передують плановому, за�
ходів державного нагляду (контролю) вияв�
лено порушення вимог законодавства про
зерно та ринок зерна в частині зберігання
зерна та продуктів його переробки, але за
результатами не менш як двох останніх захо�
дів.

4. До суб'єктів господарювання із серед�
нім ступенем ризику відносяться зернові
склади:

потужність яких становить 5 тис. тонн та
більше, але менше ніж 30 тис. тонн;

у яких обсяг прийнятого на зберігання
зерна та продуктів його переробки протягом
року, що передує плановому, становить 10
тис. тонн та більше, але менше ніж 60 тис.
тонн;

які зберігають зерно та продукти його пе�
реробки, придбані за рахунок коштів дер�
жавного та/або місцевого бюджету, в обсязі
менше ніж 1,5 тис. тонн.

5. До суб'єктів господарювання з незнач�
ним ступенем ризику відносяться зернові
склади:

потужність яких становить 0,5 тис. тонн
та більше, але менше ніж 5 тис. тонн;

у яких обсяг прийнятого на зберігання
зерна та продуктів його переробки протягом

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

та розвивай економіку держави
* Юридична консультація по земельному праву лише 

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

на рік (кількість заявок обмежена)

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

Юридична компанія 

"Олексій Пуха і Партнери"
ІНДЕКСАЦІЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ У 2013 РОЦІ

Департамент оподаткування фізичних осіб ДПС України, на виконання пункту
289.3 статті 289 Податкового кодексу України (далі � Податковий кодекс) повідомляє.

Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2013 за 2012 рік необхідно
індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту
289.2 статті 289 Податкового кодексу розраховано виходячи з індексу споживчих
цін за 2012 рік � 99,8 %.

У 2013 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, яка прове�
дена за вихідними даними станом на 01.04.1996 р., земель сільськогосподарсько�
го призначення, яка проведена станом на 01.07.1995 р. та земель несільськогос�
подарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфови�
щами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під во�
дою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико�культурного
призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.01.1997 р. підлягає ін�
дексації станом на 01.01.2013 р. на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з
добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік � 1,703, 1997 рік � 1,059, 1998 рік � 1,006,
1999 рік � 1,127, 2000 рік � 1,182, 2001 рік � 1,02, 2005 рік � 1,035, 2007 рік � 1,028,
за 2008 рік �1,152, за 2009 рік � 1,059, за 2010 рік � 1,0, за 2011 рік � 1,0 та за 2012
рік � 1,0.

Лист Державної податкової служби України 

від 16.01.2013 року

№906/7/17�3217
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УВАГА � ПЕРЕДПЛАТА!

Шановні передплатники!
Державне підприємство по розповсюдженню

періодичних видань "Преса" сповіщає Вас про те, що з
8 квітня розпочнеться передплата на українські та

зарубіжні періодичні видання на ІІ півріччя 2013 року.

Оформити передплату можна за "Каталогом видань Украї�
ни" та за "Каталогом видань зарубіжних країн" у будь�якому
поштовому відділенні України, а також скориставшись послу�
гою "Передплата ON�LINE" на корпоративному сайті підпри�
ємства www.presa.ua. Розраховуватися за передплачені ви�
дання можна за допомогою платіжних карток Visa та Master�
Card. Розрахунок можна також здійснити через систему Web�
money або оплативши в банку сформований на сайті рахунок.

Інформація про передплату газети "Вісник Фермер

України", індекс 21591, розміщена на сторінці 20

"Каталогу видань України".

Вартість передплати газети становить: 

1 міс. � 8,79 грн.; 3 міс. � 26,37 грн.; 6 міс. � 52,74 грн.;

12 міс. � 105,48 грн.

року, що передує плановому, становить 1
тис. тонн та більше, але менше ніж 10 тис.
тонн.

6. Планові заходи державного нагляду
(контролю) за дотриманням вимог законо�
давства про зерно та ринок зерна в частині
зберігання зерна та продуктів його перероб�
ки здійснюються Держсільгоспінспекцією з
такою періодичністю щодо суб'єктів госпо�
дарювання:

з високим ступенем ризику � не частіше
ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику � не частіше
ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику � не часті�
ше ніж один раз на п'ять років.

7. У разі коли за результатами не менш
як двох останніх заходів державного нагля�
ду (контролю), здійснених протягом остан�
ніх трьох років, що передують плановому,
не виявлено фактів порушення вимог зако�
нодавства про зерно та ринок зерна в час�
тині зберігання зерна та продуктів його пе�
реробки, наступний плановий захід щодо
такого суб'єкта господарювання здійсню�
ється не раніше, ніж через установлений
для суб'єкта господарювання відповідного
ступеня ризику період, збільшений у 1,5
раза.

8. У разі коли суб'єкт господарювання
може бути віднесений одночасно до двох
або більше ступенів ризику, такий суб'єкт
відноситься до більш високого ступеня ризи�
ку з тих, до яких він може бути віднесений.

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської ді�
яльності у сфері насінництва та роз�
садництва і визначається періодич�
ність здійснення Державною інспек�
цією сільського господарства плано�
вих заходів державного нагляду (кон�
тролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється сту�
пінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері насінництва та розсадниц�
тва, є:

дотримання вимог законодавства у сфе�
рі насінництва та розсадництва;

обсяг виробництва насіння та садивного
матеріалу протягом певного періоду часу
(визначається для насіння � за вагою, для
картоплі � за вагою, для іншого садивного
матеріалу � за кількістю штук);

обсяг реалізації насіння та садивного ма�
теріалу протягом певного періоду часу (виз�
начається для насіння � за вагою, для кар�
топлі � за вагою, для іншого садивного мате�
ріалу � за кількістю штук).

2. Відповідно до встановлених критеріїв
суб'єкти господарювання відносяться до од�
ного з трьох ступенів ризику: високого, се�
реднього або незначного.

3. До суб'єктів господарювання із висо�
ким ступенем ризику належать суб'єкти, у
яких:

1) протягом року, що передує планово�
му, обсяг виробництва та/або реалізації на�
сіння (за всім асортиментом культур) стано�
вить:

для дрібнонасіннєвих культур � 0,2 тонни
насіння та більше;

для інших культур (крім дрібнонасіннє�
вих) � 25 тонн насіння та більше;

2) протягом року, що передує планово�
му, обсяг виробництва та/або реалізації са�
дивного матеріалу (за всім асортиментом
культур) становить:

для картоплі � 100 тонн та більше;
для іншого садивного матеріалу � 10 тис.

штук та більше;
3) під час здійснення протягом останніх

трьох років, що передують плановому, за�
ходів державного нагляду (контролю) вияв�
лено порушення вимог законодавства у
сфері насінництва та розсадництва, але за
результатами не менш як двох останніх за�
ходів.

4. До суб'єктів господарювання із серед�
нім ступенем ризику належать суб'єкти гос�
подарювання, у яких:

1) протягом року, що передує планово�
му, обсяг виробництва та/або реалізації на�
сіння (за всім асортиментом культур) стано�
вить:

для дрібнонасіннєвих культур � 0,1 тонни
насіння та більше, але менше ніж 0,2 тонни
насіння;

для інших культур (крім дрібнонасіннє�

вих) � 5 тонн насіння та більше, але менше
ніж 25 тонн насіння;

2) протягом року, що передує планово�
му, обсяг виробництва та/або реалізації са�
дивного матеріалу (за всім асортиментом
культур):

для картоплі � 30 тонн та більше, але мен�
ше ніж 100 тонн;

для іншого садивного матеріалу � 5 тис.
штук та більше, але менше ніж 10 тис. штук.

5. До суб'єктів господарювання з незнач�
ним ступенем ризику належать суб'єкти,
яких не віднесено до високого або середньо�
го ступеня ризику.

6. Планові заходи державного нагляду
(контролю) за дотриманням вимог законо�
давства у сфері насінництва та розсадниц�
тва здійснюються Держсільгоспінспекцією з
такою періодичністю щодо суб'єктів госпо�
дарювання:

з високим ступенем ризику � не частіше
одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику � не частіше
одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику � не часті�
ше одного разу на п'ять років.

7. У разі коли за результатами не менш
як двох останніх заходів державного нагля�
ду (контролю), здійснених протягом остан�
ніх трьох років, що передують плановому,
не виявлено фактів порушення вимог зако�
нодавства у сфері насінництва та розсад�
ництва, наступний плановий захід щодо
такого суб'єкта господарювання здійсню�
ється не раніше, ніж через установлений
для суб'єкта господарювання відповідного
ступеня ризику період, збільшений у 1,5
раза.

8. У разі коли суб'єкт господарювання
може бути віднесений одночасно до двох
або більше ступенів ризику, такий суб'єкт
відноситься до більш високого ступеня ри�
зику з тих, до яких він може бути віднесе�
ний.

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської ді�
яльності, пов'язаної з експлуатацією,
обов'язковим технічним контролем,
ідентифікацією та реалізацією ма�
шин, підготовкою трактористів�ма�
шиністів, і визначається періодич�
ність здійснення Державною інспек�
цією сільського господарства плано�
вих заходів державного нагляду (кон�
тролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється сту�
пінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з експлуатацією,
обов'язковим технічним контролем, іденти�
фікацією та реалізацією машин, підготовкою
трактористів�машиністів, є:

дотримання вимог законодавства у
сфері експлуатації, обов'язкового техніч�
ного контролю, ідентифікації та реалізації
машин, підготовки трактористів�машиніс�
тів;

кількість машин, яка зареєстрована за
суб'єктом господарювання;

кількість машин, щодо яких здійснюється
обов'язковий технічний контроль та прово�
диться ідентифікація протягом певного пері�
оду часу;

кількість машин, яка реалізується суб'єк�
том господарювання протягом певного пері�
оду часу;

потужність двигуна машини;
кількість трактористів�машиністів, що

пройшли підготовку (перепідготовку, підви�
щення кваліфікації тощо) протягом певного
періоду часу.

2. Відповідно до встановлених критеріїв
суб'єкти господарювання відносяться до од�
ного з трьох ступенів ризику: високого, се�
реднього або незначного.

3. До суб'єктів господарювання з висо�
ким ступенем ризику відносяться суб'єкти:

1) за якими зареєстровано 20 або більше
машин (крім машин, потужність двигуна яких
не перевищує 18 кВт);

2) які протягом року, що передує плано�
вому:

реалізували 100 або більше машин (крім
машин, потужність двигуна яких не переви�
щує 18 кВт);

здійснили обов'язковий технічний кон�
троль 500 або більше машин;

провели ідентифікацію 100 або більше
машин;

організували підготовку (перепідготовку,
підвищення кваліфікації тощо) 60 або більше
трактористів�машиністів;

3) у яких під час здійснення протягом ос�
танніх трьох років, що передують плановому,
заходів державного нагляду (контролю) ви�
явлено порушення вимог законодавства у
сфері експлуатації, обов'язкового технічного
контролю, ідентифікації та реалізації машин,
підготовки трактористів�машиністів, але за
результатами не менш як двох останніх захо�
дів.

4. До суб'єктів господарювання із серед�
нім ступенем ризику відносяться суб'єкти:

1) за якими зареєстровано 10 та більше
машин, але менше ніж 20 машин (крім ма�
шин, потужність двигуна яких не перевищує
18 кВт);

2) які протягом року, що передує плано�
вому:

реалізували 50 та більше машин, але
менше ніж 100 машин (крім машин, потуж�
ність двигуна яких не перевищує 18 кВт);

здійснили обов'язковий технічний кон�
троль 50 та більше машин, але менше ніж
500 машин;

провели ідентифікацію 50 та більше ма�
шин, але менше ніж 100 машин;

організували підготовку (перепідготовку,
підвищення кваліфікації тощо) менше ніж 60
трактористів�машиністів.

5. До суб'єктів господарювання з незнач�
ним ступенем ризику відносяться суб'єкти:

1) за якими зареєстровано менше ніж 10
машин (крім машин, потужність двигуна яких
не перевищує 18 кВт);

2) які протягом року, що передує плано�
вому:

реалізували менше ніж 50 машин (крім
машин, потужність двигуна яких не переви�
щує 18 кВт);

здійснили обов'язковий технічний кон�
троль менше ніж 50 машин;

провели ідентифікацію менше ніж 50 ма�
шин.

6. Планові заходи державного нагляду
(контролю) за дотриманням вимог законо�
давства у сфері експлуатації, обов'язкового

технічного контролю, ідентифікації та реалі�
зації машин, підготовки трактористів�маши�
ністів, здійснюються Держсільгоспінспекці�
єю з такою періодичністю щодо суб'єктів гос�
подарювання:

з високим ступенем ризику � не частіше
ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику � не частіше
ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику � не часті�
ше ніж один раз на п'ять років.

7. У разі коли за результатами не менш
як двох останніх заходів державного нагля�
ду (контролю), здійснених протягом остан�
ніх трьох років, що передують плановому,
не виявлено фактів порушення вимог зако�
нодавства у сфері експлуатації, обов'язко�
вого технічного контролю, ідентифікації та
реалізації машин, підготовки трактористів�
машиністів, наступний плановий захід що�
до такого суб'єкта господарювання здій�
снюється не раніше, ніж через установле�
ний для суб'єкта господарювання відповід�
ного ступеня ризику період, збільшений у
1,5 раза.

8. У разі коли суб'єкт господарювання
може бути віднесений одночасно до двох
або більше ступенів ризику, такий суб'єкт
відноситься до більш високого ступеня ри�
зику з тих, до яких він може бути віднесе�
ний.

З додатку 1 до постанови КМУ від 6

березня 2013 р. № 191.
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