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СОНЯЧНЕ ГОСПОДАРСТВО
ФЕРМЕРА ОМЕЛЬЯНЕНКО
Про проблему енергетичної незалежності нашої
країни останнім часом говорять майже всі засоби масової інформації. Цій темі значну увагу приділяємо і ми –
як на сторінках нашого видання, так і на наших фермерських виставках, пропагуючи альтернативні види
енергетики.
Розповідь
про
фермерське
господарство
«Омельяненко», яке в промислових масштабах виробляє сонячну енергію читайте на сторінці 3.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ЗА СЧЕТ
СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
СУШКИ ЗЕРНА

На засіданні Ради АФЗУ, що відбулося
16 жовтня 2014 року, прийнято рішення
про перенесення термінів проведення
чергового з’їзду Асоціації на кінець грудня

2014 року, та проведення його в якості
звітно – виборного, з метою обрання
нового президента.
Інформація про це на сторінці 2 видання.

На сегодняшний день получить
увеличение прибыли в сельском
хозяйстве возможно только за
счет внедрения современных технологий которые дают снижение
себестоимости производства.
Эта истина применима для любого вида продукции, и ее главная
причина – это рынок. Он диктует цены и определяет
стоимость товара. Лучше товар – выше цена. Как
добиться лучшего качества товара, а соответственно и
цены на него читайте на странице 4 издания.

ЯК ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ
ВІД КОНЬЯКУ?
Культура вживання коньяку, як
і натурального виноградного
вина, має свої традиції та правила. Розповідь про них на сторінці
5 видання.

ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЮ СКАСУВАЛИ.

ДЕ ТЕПЕР РЕЄСТРУВАТИ ТЕХНІКУ?
В середині вересня Кабінет міністрів України ліквідував Державну інспекцію сільського господарства,
прийнявши постанову № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
Хте тепер буде здійснювати технічний нагляд, сертифікацію насіння, контроль за дотриманням земельного законодавства та інше можливо дізнатися на сторінці 2 видання.
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ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ АФЗУ ЯКЕ ПРИЙНЯЛО
РІШУЧІ КРОКИ ПО ВИХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ З КРИЗИ
Асоціацію фермерів та приватних
землевласників України по праву можна
вважати самою дієвою та самою активною громадською організацією аграрного спрямування. Нажаль, останнім
часом, її діяльність почала скочуватися
до низу, активність падати, а лідерство в
аграрній сфері, та й серед фермерів,
зменшуватися.
Причин для цього було достатньо,
але головною стала проблема сплати
членських внесків обласними організаціями. Так, станом на 15 жовтня 2014
року, частина областей практично не
сплатила внесків до центрального
офісу: Чернівецька АФЗ – 0%, Одеська
АФЗ – 1,09%, Миколаївська – 1,57%,
Волинська – 2,49%, Сумська – 4,97%,
Донецька – 5,14%, Житомирська –
6,53%,
Херсонська
–
7,51%,
Тернопільська – 9,52%, Кіровоградська
– 9,98%. Лише три області – Черкаська
(70,67%), Хмельницька (50%)
та
Рівненська (55,8%) сплатили більше
половини від річного плану. Яку роботу
можливо проводити, коли центральний
офіс Асоціації останнім часом живе фактично в борг: за оренду приміщення не
сплачено, виконавча дирекція майже

три місяці зарплату не отримує (навіть
юрист АФЗУ Василь Горбачов вирішив,
що він більш потрібен в АТО, чим фермерам, і пішов добровольцем захищати
Україну).
Як результат цього – роботи практично ніякої, юридичну допомого фермерам надавати нікому, відстоювати інтереси фермерів в профільному міністерстві, Кабінеті міністрів та законодавчих органах – нема кому й нема за
що. А в цей час це ой як потрібно. Адже
йде формування нової аграрної політики, нових принципів управління та діяльності аграрного сектору, закладаються
європейські основи та принципи підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Навіть відстояти та спрямувати роботу «рідного» Укрдержфонду підтримки фермерських господарств в
русло, вкрай необхідне фермерам,
немає можливості.
На думку президента Асоціації
Миколи Миркевича така ситуація є
результатом зовнішнього впливу, спрямованого на знищення самої активної
аграрної організації. Тому він прийняв
на себе надзвичайно важливе рішення і
запропонував провести черговий XXV-й

ПОЗАЧЕРГОВИЙ ЗВІТНО – ВИБОРНИЙ –
«ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБИ»
З ініціативи президента АФЗУ
в грудні поточного року намічено
провести черговий з’їзд фермерів
України, на якому передбачено,
згідно
із
заявою
Миколи
Миркевича, вибрати нового очільника Асоціації фермерів та приватних землевласників України.
Такий хід подій у нашій організації був передбачуваний, оскільки наша Асоціація вважається
самою потужною громадською
організацією в системі АПК, але
насправді її сила утримується ще
по інерції за рахунок не так далеких минулих досягнень, активних
дій, впливовості на аграрний сектор економіки, соціальну сферу,
фінансування та іншого.
Все це було досягнуто завдяки, в першу чергу, присутній дисципліні її структурних підрозділів,
активній позиції стосовно участі в
законотворчому процесі за рахунок співпраці з гілками центральної влади і Верховною Радою,
Кабінетом
Міністрів,
Адміністрацією
Президента.
Засобами впливу були участь в
парламентських
слуханнях,
зустрічі активу з керівництвом
держави, участь керівників держави (Президента, Голови ВР,
Прем’єр-міністра) в заходах, що
проводила
АФЗУ.
Застосовувались також більш
радикальні, в правовому полі,
заходи, такі як страйки, пікетування верховної Ради, Кабінету міністрів. І це давало певні результати. Активно діяло молодіжне
крило, міжнародні зв’язки.
Можна ще багато наводити
прикладів, які безумовно всі
разом забезпечили яскравий і
потужний бренд – АФЗУ: найпотужнішої громадської організації
України.
Поки що, за щасливим збігом
обставин, ми таким шляхом ще
рахуємось.

На превеликий жаль останні 3 5 років ми почали помітно втрачати те, що досягли.
Цілий ряд обласних асоціацій
самоусунулись від дотримання
статутних вимог. Їх очільники не
приймають участі в роботі Ради
АФЗУ, не сплачують членські
внески, що поставило під загрозу
роботу центрального апарату,
виконавчої дирекції. Перестали
бути дієвими і продуктивними згадані вище напрямки роботи АФЗУ.
Особисто для мене, активного
учасника діяльності АФЗУ, стало
зрозумілим: нам вкрай потрібно
профілактичне втручання, щоб
запобігти хронічному захворюванню і оздоровити, реставрувати
АФЗУ, повернутись на минулий
рівень.
Чи можливо це сьогодні?!
Вважаю, що можливо. Але при
умові, що нам не потрібно приймати поспішних рішень, пригальмувати свої особисті амбіції, налагодити статутну дисципліну і зважено підійти до вирішення ситуації, що склалася.
Вважаю доцільною і безальтернативною пропозицію ряду
голів обласних Асоціацій повернути до керма АФЗУ Івана Томича.
Його практичний досвід, організаційні здібності, комунікабельність,
напрацьовані стосунки із всіма гілками влади, значний енергетичний потенціал людини, публічно
відомої, зможуть зупинити падіння, відновити імідж і силу АФЗУ.
В той же час ми повинні віднайти і підготувати гідну заміну на
перспективу. Без поспіху, не
навмання. Це, як на мене, єдиний
вихід для ефективної реанімації
АФЗУ.
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Голова Рівненської обласної
асоціації фермерів і приватних землевласників
Дмитро Українець

з’їзд Асоціації фермерів та приватних
землевласників у грудні 2014 року.
Причому з’їзд повинен бути звітно виборний, щоб делегати від обласних
Асоціацій, від фермерів всієї України
вибрали президента, якому вони довіряють, щоб ця людина повела організацію у новий рік, сформувала нову команду на основі Статуту Асоціації та розпочала її реформування на основі фіксованого членства. І якщо це буде навіть
100 чи 500 членів, то це будуть дійсно
члени Асоціації, які будуть платити внески, а організація, відповідно, буде здійснювати їх захист, відстоювати їх інтереси, надавати певні послуги.
Під час обговорення цієї пропозиції
були висловлені різноманітні точки зору
і погляди. Від ствердження варіанту про
проведення в грудні місяці звітновиборного з’їзду до вимоги про проведення його в терміни, узгоджені минулим з’їздом. Але жоден з виступаючих
не сказав, що перевибори президента
проводити не потрібно. Це ще раз говорить про назрівши проблему, яку потрібно вирішувати нагально.
От же Рада АФЗУ вирішила провести
ХХV - й звітно - виборний з’їзд АФЗУ за

квотою 4 делегати від кожної обласної
АФЗ, загальну кількість делегатів рахувати за поданими протоколами обласних конференцій з підписом та мокрою
печаткою, та не добускати до участі у
з’їзді обласні делегації, які не сплатять
членські внески.
А обласним організаціям запропоновано до 1 грудня 2014 року провести
обласні конференції, на яких здійснити
висунення кандидатів на посаду президента Асоціації, обговорити їх морально
– ділові якості, заслухати програми розвитку організації та подати їх до дирекції
АФЗУ.
Окрім того прийнято рішення провести засідання Ради АФЗУ 10 грудня 2014
року, на якому оцінити запропоновані
кандидатури та рекомендувати їх для
участі у виборах на . з’їзді АФЗУ в кінці
грудня 2014 року.
Також на Раді була прийнята та
погоджена з генеральним директором
Укрдержфонду пропозиція що до запрошення на ХХV - й звітно - виборний з’їзд
АФЗУ директорів обласних відділень
Фонду.
Член Ради АФЗУ,
Михайло Данкевич

ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
У зв’язку з ліквідацією комісій з питань створення фермерських господарств, які підтверджували досвід роботи у сільському господарстві або
наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі, до редакції газети почали надходити запити від фермерів та голів обласних
Асоціацій з проханням розтлумачити їх дії в подібній ситуації.
Наша партнерська юридична компанія надала
нам наступне роз’яснення:
«Відповідно до ст. 8 Закону України «Про фермерське господарство» після одержання державного акта на право власності на земельну ділянку
або укладення договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації, фермерське господарство підлягає державній реєстрації.
Державна реєстрація фермерського господарства здійснюється за місцем проживання особи або
місцезнаходженням земельної ділянки, що не
узгоджується зі ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців».
Для державної реєстрації фермерського господарства голова фермерського господарства

або уповноважена ним особа особисто або
поштою (рекомендованим листом) подає до органу державної реєстрації: а) засновницькі документи (установчий договір про створення фермерського господарства та Статут фермерського
господарства); б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є заявою про державну реєстрацію фермерського господарства; в) копію документа, що засвідчує наявність у громадянина на
праві власності чи оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення; г) документ,
що посвідчує внесення плати за державну
реєстрацію фермерського господарства.
Для реєстрації фермерського господарства
забороняється вимагати інші документи або відомості, ніж перелічені в цій частині».
Також, за підтвердженням працівників департаменту науково - освітнього забезпечення та
соціального розвитку АПК Мінагрополітики рішення вищезазначених комісій відтепер не потрібні,
оскільки данні комісії ліквідовані і процес реєстрації здійснюється Державним реєстратором на
основі вищезазначених документів.
Виконавча дирекція АФЗУ

ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЮ СКАСУВАЛИ.
ДЕ ТЕПЕР РЕЄСТРУВАТИ ТЕХНІКУ?
В середині вересня Кабінет міністрів України
ліквідував Державну інспекцію сільського господарства, прийнявши постанову № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади».
Функції Держсільгоспінспекції розділили за
наступними відомствами:
реєстрація та облік машин передані
Міністерству внутрішніх справ;
державний нагляд (контроль) у частині
експлуатації та технічного стану машин переданий Державній службі з безпеки на транспорті;
сертифікація насіння і садивного матеріалу здійснюватиме Державна служба з питань
безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Сама Держслужба безпеки харчових продуктів створена цією ж постановою, шляхом перетворення Держветфітослужби та приєднання
Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно - епідеміологічної
служби.
Також даною постановою функції щодо здійснення контролю дотримання земельного зако-

нодавства, використання та охорони земель усіх
категорій та форм власності, родючості грунтів
передаються Державній екологічній інспекції.
Незважаючи на те, що функції щодо здійснення реєстрації та обліку машин покладаються на
МВС, вони навряд чи перейдуть ДАІ: міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков озвучив
Стратегію розвитку органів внутрішніх справ
України та Концепцію реформи МВС, згідно з
якими ДАІ більше не займатиметься реєстрації
транспорту і видачею посвідчень водія (а тим
більше посвідчень тракториста-машиніста).
Швидше за все ці функції будуть покладені на
«Центри надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів»
Відзначимо також, що на даний момент, свої
реєстраційні функції Держсільгоспінспекція та
Держтехнагляд повинні виконувати в повному
обсязі. З початком роботи ліквідаційної комісії
будуть внесені корективи. І лише потім (після
закінчення роботи комісії) - вся відповідальність
буде покладена на нові органи виконавчої влади.
Інформація ВФУ
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СОНЯЧНЕ ГОСПОДАРСТВО ФЕРМЕРА
ОМЕЛЬЯНЕНКО
Готуючи черговий номер ми поставили перед собою завдання - знайти таке
фермерське господарство, яке вже вирішило проблему енергозалежності і не
залежить від «газових війн» та енергетичних криз.
І що ж ви думали. Недовгий пошук по
Інтернету видав нам господарство, як
потім з’ясувалося, єдине фермерське
господарство, що здійснює виробництво
сонячної енергетики в промислових масштабах. Це фермерське господарство
«Омельяненко» - Сергія Борисовича
Омельяненка
з
села
Іванівка,
Новоукраїнського району Кіровоградської
області. Відразу виникло питання – а чи не
той це Омельяненко, що колись очолював
Асоціацію фермерів Кіровоградської
області?
Дзвінок до нинішнього голови
Кіровоградської Асоціації фермерів та
приватних
землевласників
Івана
Юхимовича Андрійчука підтвердив ці сподівання. Тож бажання зробити матеріал
про це господарство стало ще більшим.
Тим паче, про таку знану людину інформації в мережі було хоч відбавляй. Та й
розповідати є про що – для прикладу
іншим.

Фермерське
господарство
«Омельяненко» – одне з найбільших на
Кіровоградщині. Його масштабність вимірюється не стільки розмірами земельних
угідь, а передусім результатами господарювання. Організатором та керівником
цього господарства є вчитель за фахом
Сергій Борисович Омельяненко. З відзнакою закінчивши Одеський державний університет, повернувся додому, працював
учителем. Потім запропонували перейти
на партійну роботу — у райком партії.
Проте чиновницька рутина не прийшлася
йому до душі: кабінет, стіл, телефон. То ж
знову попросився в колгосп. Так, хотілося
бути ближче до реального, а не кабінетного світу. Утім, у колгоспі йому теж доручили
партійну роботу — посаду секретаря парткому. Потім ще було навчання та робота в
органах державної безпеки.
А в фермерство Сергій Омельяненко
прийшов на початку його становлення в
Україні, в 1992 році. Разом зі своїми п’ятьма друзями, односельцями написали
заяви про вихід з колгоспу. Їм виділили по
16 га землі. Домовилися про кредити,
купили кожен якусь техніку: хто трактора,
хто комбайна. Перші роки працювали
разом. Двоє з тієї п’ятірки і досі фермерують, у них невеликі наділи: в одного 50
га, в іншого 70 га.
Сіяли пшеницю, ячмінь, гречку, вирощували на давальницьких умовах цукрові
буряки.
Цукрових
заводів
у
Кіровоградській області тоді було аж 12,
зокрема два неподалік від Івнівки. В умовах, коли гроші знецінювалися страшенно
швидко, цукор забезпечував стабільність.
Коли треба було щось купити чи зарплату
працівникам дати — розраховувалися
цукром.
Певною мірою Сергію Борисовичу
пощастило: у 1993 році голова Асоціації
фермерів України запропонував йому

поїздку в США. Фінансувала її Асоціація
фермерів Міннесоти. Півроку він жив і
працював у сім’ї американського фермера. Це дало йому змогу багато чого навчитися у фермерській праці, перейняти
досвід, побачити перспективу й зрозуміти, яким буде аграрний бізнес в Україні
через 10 – 20 років.
Тож коли повернувся, приблизно
уявляв, в якому напрямі рухатися, а наполегливість та бажання довести, що можна
й у нашому сільському господарстві досягати високих результатів дало свої
результати.
Нині у розпорядженні господарства
«Омельяненко» більше 5000 га землі, з
них близько 200 га своєї, решта – орендована (майже 700 селян віддали свої
земельні паї в оренду).
Керівникові господарства вдалося
згуртувати навколо себе сумлінних трудівників (нині їх близько півтори сотні) та
організувати роботу так, щоб не було
соромно за її результати. З цією метою
створюється матеріально-технічна база:
закуповується сучасна ґрунтообробна та
посівна техніка, автомобілі, трактори,
комбайни. На результати діяльності господарства також суттєво впливає використання високих технологій, якісних посівних матеріалів та підбір сортів. Тому на
його полях урожайність – одна з найвищих в області, а працівники отримують
високу заробітну плату.
Найбільше землі відводиться під кукурудзу, протягом багатьох років вона займає
половину посівних площ. Використовується
насіння вітчизняної селекції, бо брак вологи
не дає іноземним гібридам розкрити весь
потенціал, тим більше, імпортне насіння
набагато дорожче.
Соняшник в господарстві вирощували
завжди, хоч і порівняно у невеликій кількості, останні роки площі під ним коливалися в межах тисячі гектарів. Сергій
Борисович вважає, що їх регіон для вирощування соняшнику — найсприятливіший
в Україні. Крім того, на Кіровоградщині
збудовано серйозні потужності для його
переробки — далеко визити його не
потрібно.
У 2013 році висівали сорго. Це страхова культура від посухи, альтернатива
кукурудзі. У неї є і свої переваги, і недоліки. Посівний матеріал сорго трохи дешевший від кукурудзи, проте витрати на засоби захисту — більші.
Також у господарстві вирощують пшеницю та ячмінь. Займалися й соєю, але,
планують відмовлятися від цієї культури
— хороших результатів вона не дає.
Господарство має сховище на 22 тис.
тонн в Іванівці, а також на 5 тис. тонн у
Кіровограді. Що не виходить закласти,
продають з поля. На «Омельянівських»
елеваторах усі процеси автоматизовано.
Взагалі, на думку Сергія Борисовича,
українські аграрії застосовують набагато
прогресивніші технології доробки зерна,
ніж ті самі американці. У нас активно
будуються потужні багатофункціональні
зерносховища, яких там немає. Пояснити
це просто: коли обсяги великі, інвестиції в
інфраструктуру окупаються набагато
швидше.
Перші металеві силоси на 4 тис. тонн
Омельяненко поставив ще в 2003 році —
першим в області. Цю ідею він також привіз із Америки. Постачальника обладнання знайшов на виставці у Ганновері.
В господарстві практикують різні способи обробітку грунту: оранку, глибоке
розпушення і поверхневий обробіток. Все
залежить від природних умов і ланки
сівозміни. Для покращення структури
ґрунту на полях не спалюється й не вивозиться з полів пожнивні рештки. Усе залишається на полі, наробляється в грунт;
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також під час сівби додаються мінеральні
добрива: азот і фосфор. Калій не вноситься, бо його в їхніх ґрунтах вистачає.
Фермер категорично не згоден із
тими, хто вважає, що треба збирати
пожнивні рештки й робити з них паливні
брикети чи палети. Це шлях в нікуди, вважає він: пожнивні рештки вивозиш — добрива завозиш. Марна праця! До речі, американці з полів не вивозять нічого, окрім
зібраного врожаю.
А ще Сергій Борисович займається
громадською роботою, допомагає рідному селу, він лауреат «Знаку Пошани»
Міністерства аграрної політики України , а
в
2011
році,
напередодні
Дня
Незалежності,
Указом
президента
України йому було присвоєно звання
«Заслужений працівник сільського господарства України»
Певного часу господарство займалося
і тваринництвом. Була в них племінна
ферма з розведення абердино - ангуської
м’ясної породи ВРХ. Проте вона щороку
давала мінімум мільйон гривень збитків.
Виявилося, що наш ринок не сприймає
цінне м’ясо абердинів, на нього немає
попиту, доводилося продавати його як
звичайну яловичину на м’ясокомбінати.
Держава ж обіцяла підтримку, але вона
так і залишилася лише обіцянкою. То ж
все поголів’я розпродали.
Один час загорілися страусиною фермою, тримали 200 страусів. Однак реального прибутку від них не було. Одна справа — зоопарк, і зовсім інша — рентабельне виробництво. Довелося і цей напрямок господарю ліквідувати. Свиней тримали — теж невигідно.
То ж декілька років тому, замість тваринництва, Сергій Омельяненко вирішив
займатися сонячною енергетикою.
Передумов було багато. Іноземні стажування та поїздки за кордон на міжнародні виставки, бажання спробувати
чогось нового та сучасного.(Як ви думаєте, чим опалюється його офісне приміщення? Адже природного газу в
Новоукраїнському районі немає... В господарстві встановили теплонасос. Улітку
він працює як кондиціонер, а взимку — на
обігрів). А ще один суттєвий стимул —
"зелений тариф", який у нас найбільший в
Європі.
Але коли фермер вперше звернувся
до керівництва обленерго зі своєю ідеєю,
його уважно вислухали, а потім дипломатично пояснили, що чужим тут не раді. А
потім йому пощастило. Ідею підтримало
тодішнє керівництво області. 2012 рік
видався успішним, гроші в господарства
на будівництво сонячної електростанції
були. Перші місяці станція працювала в
тестовому режимі, тобто вся вироблена
енергія "зливалася" в мережу обленерго
безкоштовно. А вже з першого липня
2013 року Національна комісія регулювання електроенергетики України затвердила господарству до 2030 року "зелений
тариф" у розмірі 5
грн/кВт-год.
(0,465
євро/кВт-год.) на потужність 1,3 МВт. В електростанцію вкладено 28 млн
грн, тож за 4 – 5 років
інвестиції мають окупитися.
Електростанцію розмістили на площі 3 га
поряд з адмінбудівлею й
елеватором, ця ділянка у
власності господарства.
Загальна потужність
електростанції — 1,3 МВт:
це 5300 панелей по 250 Вт
кожна. Однак з урахуванням втрат (у трансформаторах, інверторах) реаль-

на вихідна потужність СЕС становить 1,104
МВт за максимального сонця. У липні серпні СЕС видавала до 8 МВт за годину.

Тобто за місяць набігало майже 1 млн грн.
виручки. У листопаді в похмурий день СЕС
дає значно менше — 1–2 МВт/год., але
все одно приємно.
Питома вага українських матеріалів,
обладнання та робіт у вартості станції в
сумі становила 28%. Норма для отримання "зеленого тарифу" тоді булла 15%, нині
вона вища — 30%.
Термін експлуатації панелей — 25–30
років. Після цього вони й далі працюватимуть, але з меншою ефективністю: через
вигоряння кремнію щороку віддача зменшується на 0,5 - 1%. Років через 25 буде
сенс купити нові, більш ефективні.
Сучасні сонячні панелі конвертують в
електрику лише 15% світла, яке потрапляє на них від сонця, тобто простір для
вдосконалення величезний.
Обладнання поки що працює стабільно, але траплялися гарантійні випадки.
Вийшли з ладу два італійські інвертори,
які перетворюють постійний струм на
перемінний, фірма їх замінила.
Обслуговування електростанції мінімальне. Бруд з панелей змивають дощі,
сніг сходить сам (фотоелементи під час
роботи нагріваються). Єдине що потрібно
- траву між панелями скошувати, бо вона
їх затіняє. А це досить складно, адже
обладнання стоїть на великій кількості
металевих опор. З цим чудово справляються гусенята. Варіант з вівцями гірший, бо вони намагаються вилізти на
панелі й дряпають їх.
Для своїх потреб сонячну електроенергію в господарстві не використовують. Вигідніше продати її обленерго за
5 грн, і купити в них же по 1,23 грн. Тим
більше, для господарства така кількість
енергії не потрібна. До того ж це потребує
встановлення додаткового обладнання,
зокрема, великої кількості акумуляторів.
На думку Сергія Омельяненко, головний успіх його господарства в тому, що
йому вдалося зібрати найкращі місцеві
кадри. Та й управляючого він не тримає, в
усіх процесах сам бере участь.Він з великою повагою ставиться до людей: ніколи
не було, щоб затримав зарплату. За паї
теж розраховується вчасно та достойно.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ
ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ СУШКИ ЗЕРНА
Возьмем к примеру зерно кукурузы.
На сегодняшний день в хозяйствах
Богодуховского района Харьковской
области влажность кукурузы при уборке
составляет в среднем 25%. За такое
зерно зернотрейдеры готовы платить по
900 грн/т. В то же время, компания
Нибулон на своих елеваторах в соседней
Полтавской области принимает его по
цене 1700 грн/т, но его влажность должна составлять не менее 14%.

То что зерно необходимо сушить, как
говорят, и коню понятно! Вопрос – где?
Можно высушить его на том же нибулоновском елеваторе. За это с вас возьмут
по 20,5 грн/т за сушку на 1%. То есть, для
доведения богодуховского зерна до
нибулоновского стандарта необходимо
заплатить 225,5 грн/т.
Но есть и другой вариант – купить
зерносушилку КЗС – 10 (ее цена составляет 651 000 грн. плюс монтажно – пусконоладочные работы 65 100 грн.).
Основная идея, заложенная в эту
сушилку – значительное снижение
затрат на сушку зерна. Это достигается
за счет использования в качестве топлива соломы или других доступных видов
биотоплива.
Для сжигания в теплогенераторе
сушилки солома используется в виде
тюков весом не более 20 кг, также можно
использовать дрова, отходы зерноочистки. Наиболее оптимальная влажность
тюков должна быть в пределах 15 - 18%.
Если в теплогенераторе горит солома с
влажностью 25 - 30%, то снижаются
показатели работы сушилки.
Расчетная
производительность
сушилки составляет 8 т зерна пшеницы в
час при съеме 5% влажности. Эти показатели рассчитаны для температуры
окружающей среды ниже +15С и влажности 65%. На практике приходится
сушить зерно при менее благоприятных

условиях, что снижает расчетную производительность.
Для расчета производительности
сушилки на других культурах принимается натуральный вес каждой культуры.
Если для пшеницы это 760 кг/м3, для
кукурузы 670 кг/м3, для семечек подсолнуха 350 кг/м3. Т.е., если пшеницы в
башню загружается 17 тон, то кукурузы
будет 15 тон, а семечки 7,8 тонны. Также
нужно учитывать, что для разных культур
требуется различное
время
сушки.
Теплогенератор
сушилки сконструирован таким образом,
чтобы
максимально
эффективно отбирать
тепло сгорания топлива. Один вентилятор
высокого
давления
отбирает тепло из трех
ступеней теплообменника. Чистый воздух
нагревается в теплообменнике и нагнетается в зону сушки.
Продукты сгорания при
этом в зерно не попадают, что дает возможность сушить не только
продовольственное и
фуражное, а и семенное
зерно. То есть данная
сушилка является универсальной и многоцелевой. Контроль температуры зерна и горячего
подаваемого воздуха
осуществляется
на
пульте управления.
Ноу-хау данной сушилки заключается в том, что зерно проходя по
башне сверху вниз два раза перемешивается в потоке. Это обеспечивается за счет специальной конструкции
кассет смешивания. Такое перемешивание обеспечивает равномерный
прогрев и продувку зерна, и, соответственно, эффективную сушку. Сушилка
оборудована загрузочной и выгрузной
нориями, что дает возможность непрерывной сушки зерна. Если влажность
зерна на выходе из сушилки не удовлетворяет требованиям, то установив
переключатель потока в нейтральное
положение можно пропустить зерно
через сушилку еще раз,
обеспечив тем самым
требуемую
степень
сушки.
Башня
сушилки
закрытого типа, обшита
оцинкованным листом,
что с одной стороны,
создает
проблему
необходимости отвода
конденсата, зато обеспечивает защиту от воздействия ветра, в то
время как в сушилках
открытого типа имеется
проблема охлаждения зерна с подветренной стороны.
Основная идея, заложенная в данной

сушилке – это достижение существенного снижения себестоимости сушки.
Приведу фактические затраты, полученные опытным путем при эксплуатации зерносушилки в фермерском
хозяйстве с. Губовка при сушке семечек
подсолнуха. За сутки через сушилку
проходило 100 тонн семечек, влажность
снималась с 11% до 7%. При этом в теплогенераторе сжигалось до 1,5 тонн
соломы, что при рыночной стоимости
соломы 300 грн/т составляет 450 грн.
Потребляемая сушилкой электрическая
мощность 22 кВт, т.е. потребление
электроэнергии в сутки составляет 528
кВт на сумму 633 грн. Зарплата двух
операторов составляет 250грн.в сутки.
Итого затраты на сушку 100 т семечки
на 4% составили 1333 грн или 3,3грн на
1 тоннопроцент. Стоимость сушки на
элеваторе составляет 22 - 25 грн за 1
тоннопроцент. Таким образом окупить
стоимость сушилки можно высушив
3000 – 5000 тонн зерна.
По сравнению с сушилками, работающими на газе или дизтопливе преимущество заключается в том, что нет
необходимости закупать горючее (100%
предоплата) , отсутствует необходимость получать разрешительные документы на газовое хозяйство. Солому же
собственник заготавливает самостоятельно в ходе уборки урожая.
Гарантийный срок на зерносушилку,
включая все компоненты, составляет 12
месяцев.
В шкафу управления сушилки заложен электронный прибор, позволяющий
руководителю отследить температуру
воздуха на входе в сушилку и температуру зерна на выходе за любой промежуток времени. Это дает возможность проконтролировать насколько добросовестно работает оператор по поддержанию
температуры.
Нужно также сказать, что для более
эффективной работы сушилки ее
необходимо использовать в комплексе с
охладителем. В охладителе происходит
финишная досушка зерна и понижение
температуры до необходимой для хранения. После охладителя снимается
около 2% влажности зерна. В настоящее
время инженеры завершили разработку
охладителя и предприятие готово
поставлять заказчикам сушилки в комплекте с охладителем.

Основные достоинства
зерносушилки следующие:
v Окупаемость зерносушилки за один
сезон
v Сушка осуществляется нагретым
воздухом без продуктов горения.
v Мягкий режим сушки (зерновой бой
отсутствует);
v Непрерывность процесса сушки;
v Управление работой сушилки одним
человеком;
v Контроль за температурой агента
сушки;
v Возможность использования любого вида топлива из растительных отходов
(солома
любых
культур,
растительные остатки, дрова и пр.);
v Малое, удельное потребление
электроэнергии и топлива;
v Высокая теплоизоляция сушилки
без потери тепла в окружающую среду;
v Основные перфорированные элементы выполнены из оцинкованной
стали толщиной 1 мм.;
v Способность работы сушилки в
любых климатических зонах не зависимо
от влажности воздуха и низких температур.

По вопросу приобретения
сушилки обращайтесь
по телефонам:
096 – 721 – 01 – 11,
066 – 326 – 33 - 01

* - в зависимости от применяемого топлива и вида сырья
** - за основу взято зерно пшеницы с удельным весом 740 кг/м3

ЦІНА НА ЗЕРНОВІ В СП «НІБУЛОН»
Пшениця 2 клас (гр. А) - 2700 грн/т
Пшениця 3 клас (гр. А) - 2600 грн/т
Пшениця 6 клас - 2250 грн/т
Ячмінь - 2300 грн/т
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

Ріпак (вміст глюкозинолатів до 35 мкрмоль/г) - 4900 грн/т
Ріпак (вміст глюкозинолатів понад 35 мкрмоль/г) - 4800 грн/т
Кукурудза - 1930 грн/т
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044]501]78]23, 044]501]78]24
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ЯК ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ
ВІД КОНЬЯКУ?
Ніде в світі коньяк лимоном не закушують, така безглузда традиція існує
тільки в Росії. Поділиться певними правилами, щоб ви теж змогли відчути аромат і смак цього напою, власник марки
«П'єр Ферран», Олександр Габріель, з
невеликого містечка Анжак з провінції
Гранд Шампань. Це відоме місце є батьківщиною кращих коньяків Франції.
Розкішні виноградники з трояндами і
головний офіс «П'єр Ферран» розташовуються в прекрасному старовинному
Помста Шато-де-Bonbonnet, всього в 10
кілометрах від легендарного міста
Коньяк. Тут створюються виключно рідкісні коньяки з великим терміном витримки.
Ні про яке масове виробництво і мови
йти не може. Всі коньяки марки «П'єр
Ферран» -. це напої, які представлені для
істинних гурманів в дуже обмеженій кількості. Нині на виноградниках компанії
вирощують в основному сорт «Уньі
Блан», що відрізняється особливою свіжістю і кислотою, а також трохи
«Коломбару», який забезпечує вину
тыльнысть та фруктовий аромат.
Тож, як правильно пити коньяк? В
першу чергу потрыбно знати «як не
треба пити». Незважаючи на російську
традицію вливати в себе півлітра коньяку
маленькими горілчаними чарками,
думаю, всім абсолютно очевидно, що
такий спосіб - неправильний. Перед вживанням коньяку спочатку слід перейнятися повагою до самого напою. Ваш одяг
і оточення повинні бути відповідними.
Французи вважають, що нешанобливо
по відношенню до коньяку вживати його
в домашньому одязі або на кухні, так ви
ніколи не оціните істинний смак цього
благородного напою! Уявляєте?
Мало хто знає, що форма келиха
впливає на аромат і смак самого коньяку. На батьківщині коньяку надають
перевагу тюльпаноподібному келиху, на
відміну від наших уподобань традиційному кулястому коньячному келиху.

Коньяк «П'єр Ферран Hommage»
столітньої витримки. Кожна пляшка вартістю 3000 доларів упакована в дерев’яний контейнер і забезпечена сертифікатом справжності. Виноградники обробляються
лише органічними добривами, а
перед тим, як розлити коньяк по
пляшкам, їх тим же коньяком
обполіскують.
Завдяки тюльпаноподібному келиху
багатогранні аромати коньяку накопичуються у верхній частині келиха.
Необхідно налити 30 - 40 мілілітрів
напою в келих і доторкнутися пальцем до
його зовнішньої стінки. Так визначають
якість коньяку. Якщо з іншого боку вашого келиха видно відбитки пальців, це
означає, що зараз ви дегустуєте дійсно
якісний напій. П'ється коньяк зазвичай в

чистому вигляді після застілля. Як прави- залишаються в коньяку в розчиненому
ло, перед сервіровкою кави або чаю. Не вигляді доти, поки вони не стикаються з
можна відчути смаку і букет коньяку, повітрям. Після того, як ви налили коньякщо пити його під час їжі! Деякі поціно- як, дозвольте йому «подихати» протягом
вувачі цього напою повільно обертають хвилини, щоб його аромат і смак повнікелих навколо власної осі. При цьому на стю проявилися. Коньяк прийнято пити
стінках келиха з'являються сліди напою невеликими ковтками. При цьому пови(їх називають «ніжками»), на ці сліди нен добре відчуватися ефект «хвіст павпотрібно звертати особливу увагу. Якщо лина» - напій поширюється в роті, зали«ніжки» видно протягом 5 секунд, то це шаючи приємний післясмак. Можна ще
означає, що перед вами коньяк з вит- погріти келих з коньяком у себе в долоні.
римкою 5 - 8 років, якщо 15 секунд -. Температура коньяку має бути вище кімнапою приблизно 20 років. Аромат ста- натної, саме тоді ви відчуєте справжній
новить близько 75% того, що ми пробує- смак і аромат. Справжній коньяк ні в
мо на смак. Простіше кажучи, чим аро- якому разі не любить холоду, тому зберіматніше коньяк, тим він кращий на смак. гати його варто де - небудь в «теплом»
Існує три «хвилі» запахів коньяку. Першу місці, наприклад, в барі, або спеціальній
хвилю можна відчути на відстані при- шафі. Ні в якому разі, не слід закушувати
близно в 5 сантиметрів від країв келиха, коньяк лимоном! Ніде в світі коньяк
тут переважають легкі і ванільні тони. лимоном не закушують. Справа в тому,
Друга хвиля запаху починається безпо- що сильний, різкий смак цитрусового
середньо біля країв келиха, відчуваються геть вбиває тонкий коньячний аромат,
фруктові і квіткові аромати. В високоякіс- заглушає смак, післясмак. Загалом, все,
ному
напої
ви
заради чого п'ють
Коньячний келих коньяк,
обов'язково відчуєприноабо сніфтер (snifter) - ситься в жертву
те аромат липи,
це келих тюльпанопо- сумнівному задофіалки,
троянди
дібної форми з корот- воленню
або абрикосів. У
з'їсти
кою ніжкою. Обсяг – шматочок лимона.
третю хвилю вхо180 - 240 мл. Широке Цей «варварсьдять запахи витдно келиха спільно з кий», на думку
римки, це складні
тони, вони чимось маленькою ніжкою дозволяє долоні більшості євронагадують
запах зігрівати напій, який, в свою чергу, пейців,
спосіб
портвейну. Коньяк розкриває аромат, а звужуючись до вживання коньяку
дозріває в бочках верху, сніфтер не дозволяє йому так до сих пір і
приблизно від 4 до випаровуватися.
називається: «аДля більшого утримання аромату, ля Ніколя». Цю
100 років. За роки з
грайливого моло- коньяк потрібно наливати тільки до традицію запродого вина він пере- найширшої частини келиха, але не вадив цар Микола
творюється в напій вище. Сніфтер називають також II. Тільки горілку
зі складним харак- "класичним балоном".
або текілу зазвитером, своєю істочай
заїдають
рією і зрілістю почуттів. В період дозрі- лимоном, оскільки він перебиває запах
вання коньяку ароматичні елементи спирту і сивушний присмак, який є в цих
створюються і вивільняються, взаємо- алкогольних напоях.
діючи один з одним і з деревиною дубової бочки. Ці аромати, стаючи з роками
Матеріал підготував
більш концентрованими і благородними,
Михайло Вакуленко

ЛІЦЕНЗІЯ НА ОПТОВУ ТОРГІВЛЮ ВИНОМ
НЕ ДАЄ РОЗВИВАТИСЯ ВИНОРОБСТВУ
Виробники вина вимагають відновити механізм підтримки виноградарів і
скасувати ліцензію на оптову торгівлю для виноробів. Адже її щорічна вартість становить півмільйона гривень. Це, на думку виноробів, не дає розвиватися галузі і знищує невеликі господарства.
Винороби скаржаться, що на ринку вина створилися нерівні умови конкуренції, оскільки невеликі підприємства, які самі вирощують виноград, не
мають можливості платити високу вартість двох необхідних ліцензій - на
виробництво та оптову торгівлю. Оплата за ліцензію на право оптової торгівлі для всіх виробників виноробної продукції становить 500 тис. гривень на
рік. Разом з тим, Мінекономрозвитку
пропонує знизити вартість ліцензії до
780 грн. Мінагрополітики розробило
законопроект, згідно з яким підприємства платитимуть 15 копійок за 1 л
задекларованого виробництва річного обсягу продукції.
Підприємства, які відразу з винограду роблять вино - це первинне
виноробство, і підприємства, які його
розливає у пляшки - вторинне виноробство.
Для дрібного виробника не тільки
500 тисяч проблема, а й те, що він не
може продаватися, не може увійти в
мережу. У нас дуже серйозна проблема з мережевими магазинами, велиРОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044]501]78]23, 044]501]78]24

чезні вартості за мережу. Для того щоб зайти у мережу супермаркету і продати одну пляшечку вина, потрібно порядку 100 тисяч заплатити мережі за
вхід до неї. Який невеликий виробник зможе взагалі це зробити?
http://newsradio.com.ua/
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ПОШУК ІНВЕСТОРІВ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

ПЕРША В УКРАЇНІ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ЖІНОК СТАРТУЄ
В ЛИСТОПАДІ 2014!

До уваги власників фермерських господарств, які шукають інвестиції для розвитку чи бажають укласти форвардні контракти для вирощування сільськогосподарської продукції!
Редакція газети «Вісник Фермер України» збирає запити від господарств з наступним безкоштовним розміщенням цих оголошень в газеті та на інтернет-сторінках Асоціації фермерів та приватних землевласників
України та Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Для цього необхідні наступні данні:
Назва господарства, повна адреса знаходження (друкується лише область та район), кількість землі в обробітку та потенційні можливості розширення за рахунок оренди, напрямок діяльності (зерновий, овочівництво,
тваринництво і т.ін.), мета отримання інвестицій чи об’єм можливого форвардного контракту, телефон для зворотнього зв’язку.
Данну інформацію направляти по електронній пошті – farmexpo@ukr.net, факсом – 044-501-78-23, 501-7824, поштовим відправленням – 01042, м. Київ, вул.. Патріса Лумумби, 21, оф. 417, ТОВ «ГОСПОДАР ЕЦ»
(Редакція газети «Вісник Фермер України»)

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ШУКАЄ ІНВЕСТОРА
14 листопада 2014 року Київська Школа
Економіки (KSE) та проект «Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової вартості сільськогосподарської продукції в Україні» (Агро-Львів)
запускають модульну навчальну програму розвитку
підприємницьких можливостей для жінок «Агроледі».
Досить часто підприємництво в Україні розвивається
стихійно, несистемно: підприємцям бракує не лише знань
законодавства, фінансів, менеджменту, але й навиків
забезпечення особистої ефективності. Програма
«Агроледі» спрямована на об’єднання жінок з підприємницьким досвідом в аграрному секторі і створення для
них навчально-розвиваючого середовища, яке сприятиме
їх особистому зростанню, професійному розвитку, обміну
досвідом та налагодженню мережі ділових контактів.
Тривалість програми – 3 місяці. Протягом цього часу
учасниці відвідають 5 дводенних модулів, які проходитимуть у Києві. Участь у програмі безкоштовна, проте учасниці самостійно покривають транспортні витрати та вартість проживання. Слухачкам, які відвідали всі модулі та
успішно виконали завдання, організатори відшкодовують
50% вартості витрат на проїзд та проживання.
Для реалізації програми будуть залучені бізнес-професори KSE, експерти у сфері фінансів, кредитування,
інвестування та фахівці-юристи.
Тематика навчальних модулів наступна:
1. Лідерство, особиста ефективність
2. Власна справа: стратегія та планування
3. Управління: маркетинг та люди
4. Фінансовий менеджмент
5. Можливості для зростання
Програма «Агроледі» дозволить жінкам отримати
інструменти для особистого самовдосконалення та навики для ефективного управління власною справою.
Програма орієнтована на жінок у віці 20 - 50 років, які
мають досвід ведення бізнесу в агросфері (не менше 1
року).
У програмі поєднано чотири ключові компоненти:
навчально-освітня складова
надихаючі вправи та зустрічі з успішними лідерами
створення мережі однодумців для взаємопідтримки та взаєморозвитку
постійна онлайн – комунікація.
«Агроледі» - це перший в Україні ґрунтовний курс, який
дозволяє не просто отримати знання, але й набути важливих особистих та ділових компетенцій, необхідних учасницям для вироблення системного підходу до управління
власною справою. Створення спільноти жінок - лідерів
матиме також синергетичний ефект – учасниці зможуть
започаткувати спільні ініціативи та розпочати нові проекти, що позитивно вплине як на бізнес учасниць, так і на
регіональне бізнес - середовище.
Контактна інформація.
Координатори:Віта Думанська, vdumanska@kse.org.ua,
тел. 093 - 92 – 00 - 791, Іванна Куртик, ikurtyk@kse.org.ua,
тел. 098 – 80 – 40 - 054, Григорій Федак,
grygoriy@agrolviv.com.ua, тел. 067 - 503 - 77 - 29.
Газета “Вісник Фермер України”
Реєстраційне свідоцтво:
КВ 5260 від 03.07.2001 року.
Видається з 1999 року.

Передплатний індексf21591
Засновники:
АФЗУ , Укрдержфонд та
ТОВ “Експо ] центр Господар”

Ви да вець —
ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ".
Директор Михайло Данкевич

Сумська область
Фермерське господарство «Красноярське», що
знаходиться в Середино-Будському районі Сумської
області (за 60 км. від м. Шостка) шукає інвесторів для
спільного розвитку господарства чи укладання форвардного контракту на сільськогосподарську продукцію. Господарство має у володінні 103 га землі.
Напрямок діяльності – картоплярство. Можливо вирощування кукурудзи, сої, соняшника.
Тел.: 099-504-18-33
Чернівецька область
Фермерське господарство «Зубриця», що знаходиться в Сторожинецькому районі Чернівецької області шукає інвестиції для будівництва тваринницького
комплексу для 400 голів ВРХ на м’ясо. Господарство
має у володінні 10 га землі, з можливістю оренди до
2000 га. Тел.: 096-932-61-45
Кіровоградська область
Фермерське господарство «Нива», що знаходиться в Голованівському районі Кіровоградської області
шукає інвестиції для поповнення обігових коштів з
метою подальшого розвитку.

Фермерське господарство «Влада», що знаходиться в Млинівському районі Рівненської області
шукає інвесторів для будівництва потужностей по
переробці та зберіганню овочів та заключенню контрактів на поставку овочів (картопля, морква, капуста –
10 сортів).
Господарство має в обробітку 200 га землі.
Напрямок діяльності – овочівництво.
Тел.: 067-306-21-52

Регіональна комісія Луганського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств щодо
визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки,
повідомляє про проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на
поворотній основі у 2014 році.
Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається із забезпеченням виконання
зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів: новоствореним фермерським господарствам та
фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами на термін від трьох до п'яти років,
іншим фермерським господарствам на термін до п'яти років для придбання техніки, обладнання, устаткування,
виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності, поновлення обігових
коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції приміщень,
закладання багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, зрошення та меліорації
земель.
Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам боржникам Укрдержфонду, визнаним
банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, що перебувають у стадії ліквідації, а також у яких
виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.
Для участі в конкурсі фермерське господарство подає на розгляд комісії такі документи:
заявку для одержання фінансової підтримки на поворотній 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 фермерського господарства;
довідки, видані відповідними органами державної фіскальної служби України, щодо відсутності
(наявності) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за
встановленою формою;
бізнес - план з техніко - економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки
фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;
пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання;
Копії поданих документів мають бути засвідчені у встановленому законодавством порядку (нотаріально або
органом, що видав документ).

Адреса для листів:
01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, 21,
оф. 421 ТОВ "ГОСПОДАР ЕЦ"

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

Рівненська область
Племінне фермерське господарство «Нектар», що
знаходиться в Радивилівському районі Рівненської
області шукає інвесторів для подальшого розвитку
господарства чи укладання спотових та форвардних
контрактів на поставку мальків риби різних порід.
Господарство володіє 250 га водойм. Напрямок
діяльності – рибництво та бджільництво.
Тел.: 096-252-36-79

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Рекламний відділ
Віктор Зволинський
Дизайнер комп’ютерної верстки
Тетяна Павленко
Журналіст Володимир Волощенко
Юридична підтримка f компанія
"Олексій Пуха і Партнери"

Ад ре са ре дак ції:
м. Київ, вул. П. Лумумби,

Господарство має в обробітку 350 га землі з можливістю оренди до 400 тис. га. Напрямок діяльності –
вирощування зернових та технічних культур.
Тел.: 050-333-55-43

Початок подання документів – з дня опублікування повідомлення, за адресою:
93400, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32, к. 22,
Луганське відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств.
Тел.: 050 – 66 – 00 - 351

буд. 21, оф. 421
Те ле фон ре дак ції:
(044) 501]78]23
Рек лам ний від ді л:
(044) 501]78]23, 501]78]24
E] ma il:farmexpo@ukr.net
Від діл роз пов сюд жен ня:
(044) 501]78]23
E] ma il:farmexpo@ukr.net
Головний Редактор ВФУ
Михайло Данкевич

Редакційна рада:
Президент АФЗУ
Микола Миркевич
Президент ССОКУ Іван Томич
Керівник інформаційно%
консультаційного центру АФЗУ
Олег Кирницький
Юрист АФЗУ
Василь Горбачов

Друк: ТОВ “Прес Корпорейшн
Лімітед”
21034 м. Вінниця, вул. Чехова, 12AА
Тел.: (0432) 55A63A97

Підписано до друку A 27.10.2014
Віддруковано
A 27.10.2014
Від по ві даль ність за зміст
рек лам них ого ло шень не се
рек ла мо да вець.
Наклад — 8100 примірників.
Замовлення №147814
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ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ
(станом 23. 10. 2014 року)

ТОВ “НБ - УКРАЇНА” закуповує у сільгоспвиробників:
кукурудзу, пшеницю, просо, сорго, горох, нут,
льон, гірчицю, сою, кориандр.
Якість згідно ДСТУ . Готові до довготермінового співробітництва.
Поставляємо техніку з Європи під замовлення. Допомогаємо в залученні фінансів.

Здійснюємо постачання світлих нафтопродуктів!

ТОВ “ НБ - Україна ” ( LTD “ NB - Ukraine ”)
м.Київ,вул., Вячеслава Черновола, 25, оф 1.
Тел.: + 38044 – 531 – 50 - 96, Факс: + 38044 – 501 – 42 - 83
nb-ukraine@mail.ru, nbsir777@gmail.com
Skype: nb-ukraine www.nb-ukraine.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Херсонське відділення Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств оголошує про прийом документів до регіональної комісії по визначенню фермерських господарств - претендентів
на одержання фінансової підтримки на поворотній основі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2014 рік.
Фінансова підтримка на конкурсних засадах, на поворотній основі,
надається із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення
бюджетних коштів терміном до 5 років за бюджетною програмою
«Надання кредитів фермерським господарствам»
Для участі в конкурсі, фермерські господарства подають до регіональної комісії документи визначені в п.8 Постанови КМУ від 25 серпня 2004
року №1102.
Копії поданих документів повинні бути засвідчені в установленому
законодавством порядку (нотаріально, або органом який видав даний
документ.
Документи подаються особисто головою фермерського господарства, за наявності паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу.
Заявка та документи подаються до регіональної комісії протягом 15
календарних днів з дня публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу щоденно з 9.30 до 17.00, крім вихідних та святкових
днів.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, вул.
Перекопська, 17, к.1. Херсонське відділення Укрдержфонду.
Телефон для довідок: (0552) - 26 – 17 – 94
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044]501]78]23, 044]501]78]24
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ПЕРЕДПЛАТА!
Газета «Вісник
«ФЕРМЕР УКРАЇНИ»,
інформація для фермерів, кооператорів та
особистих селянських господарств
www.presa.ua
Передплатний індекс – 21591, сторінка 19
«Каталогу видань країни 2014 рік»

Вартість видання з доставкою:
1 міс. – 9,08 грн.; 3 міс. – 27,24 грн.;
6 міс. – 54,48 грн.; 12 міс. – 108,96 грн

УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ В ИТАЛИИ
Программа проведения недельного семинара в Италии
«Агропромышленный комплекс Калабрии»
1-й день: Встреча в аэропорту Ламеция Терме (Lamezia Terme) и трансфер в
агротуристический комплекс «La Sena». Заселение, праздничный ужин и знакомство с агрокомплексом «La Sena».
2(3)-й день: Классический южно-итальянский завтрак. Ознакомление с всеми
направлениями которые представлены в комплексе «La Sena» (особенностям
содержания, кормления и выращивания «черных» Калабрийских свиней (вид на
грани исчезновения), свиней, овец, коз, лошадей, мулов и коров. Способы выращивания и особенности ухода за итальянскими помидорами, карчофами (артишоками), аспарагусами, красным «Тропейским» луком, инжиром, острым южноитальянским перцем пеперончино, виноградом, большого количества видов салата, руколы и других пряных трав, а также других овощей. С последующим ознакомлением и участием в процессе переработки части из продукции и обучению некоторым техниками и технологиям. Ужин.
4-й день: Классический южно-итальянский завтрак. Поездка на производственные мощности компании Дидони (лидера региона по производству сыров и
кисломолочной продукции), ознакомление с производством мягких сыров таких
как моцарелла, рикотта, классического южно-итальянского сыра Провола и других
видов овечьего и козьего сыров. Дегустация. По пути обратно экскурсия по
Соверато. Во второй половине дня обучение на комплексе «La Sena» технологиям
переработки продуктов питания и приготовления готовой продукции. Ужин в ресторане Экскалибур.
5-й день: Классический южно-итальянский завтрак. Поездка на производственные мощности компании Бивонжи – известного производителя вин.
Ознакомление с особенностями производства, хранения и разлива различных
типов вин, игристых вин и граппы. Дегустация. По пути обратно, экскурсия к горным водопадам Бивонжи и знакомство с городом Стило ( посещение первой в
Италии греко-католической церкви Ла Католика. Ужин в комплексе «La Sena» (свободное время).
6-й день: Классический южно-итальянский завтрак. Поездка в один из крупных
торговых центров для шопинга. Обед и небольшой отдых. Во второй половине дня
обучение на комплексе «La Sena» технологиям переработки продуктов питания и
приготовления готовой продукции. Прощальный ужин в комплексе «La Sena».
7-й день: Классический южно-итальянский завтрак и небольшое собрание.
Выселение из комплекса «La Sena».Трансфер в аэропорт.
Сроки поездки – по мере формирования групп.
Стоимость при 7 дневном туре 1200 Евро.
При перелете через Венецию и остановке в недорогом отеле – 1350 Евро.
Наличие Итальянской или Испанской визы.
Возможен вариант формирования групп с поездкой автобусом.
Дешевле, но утомительно.
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