Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
28 грудня 2016 року (протокол № 6) щодо звіту начальника відділу організаційної діяльності
НДГ та навчально-виробничої практики, д.с.-г.н., професора Туринського Василя
Михайловича про результати фінансово-виробничої діяльності НДГ НУБіП України.
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу організаційної діяльності НДГ та
навчально-виробничої практики, д.с.-г.н., професора Туринського Василя Михайловича «Про
результати фінансово-виробничої діяльності НДГ НУБіП України» Вчена рада Університету
відзначає, що у 2016 році суттєво підвищився рівень фінансово-господарської діяльності. Так,
об’єм валової продукції зріс порівняно з 2014 роком на 68 % і становить 116,7 млн.грн. Порівняно
кращих результатів досягли ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» та ВП НУБіП
України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка».
Всього до спеціального фонду НУБіП України надійшло понад 200 млн грн., у т.ч. від ВП
НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» - 95 млн грн., від ВП НУБіП України
«Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» - 58,6 млн грн., від ВП НУБіП України
«Агрономічна дослідна станція» 26,9 млн грн, від ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний
інститут» - 8,4 млн грн., від ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» - 6,8 млн.
грн, від ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель» - 2,9 млн грн., від ВП НУБіП України «Заліщицький
аграрний коледж ім. Є. Храпливого» - 1,3 млн грн.
Зокрема, валовий збір зернових та технічних культур в НДГ зріс у 1,5 рази до 16101т, що на
5623 т більше ніж у 2015 році. Урожайність зернових культур склала 55,1 ц/га, що на 14,1 ц/га
більше за минулий рік, при цьому середня урожайність у ВП НУБіП України «Великоснітинське
НДГ ім. О.В. Музиченка» та «Агрономічна дослідна станція» становить понад 68 ц/га, в т.ч.
пшениці - понад 60 ц/га, а кукурудзи – понад 100 ц/га. Також зросла врожайність технічних
культур на 2,8 ц/ і складає 26,3 ц/га.
Забезпеченість кормами НДГ зросла в 2 рази відповідно сіна 592 т, силосу та сінажу 15253 т.
Валове виробництво молока в порівнянні з минулим роком зросло на 1000 т і складає 4235 т.
Надій на 1 фуражну корову зріс більше ніж на 1100 кг і становить понад 4930 кг, а у ВП НУБіП
України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» та «Агрономічна дослідна станція» цей
показник перевищив позначку 5000 кг на 1 фуражну корову.
Виручка від реалізації у ВП НУБіП України у 2016 році від продукції тваринництва становить
34,8 млн грн., що більше на 11 млн грн. минулорічного показника, а від продукції рослинництва понад 61 млн грн, що на 29,5 млн грн більше ніж у 2015 році.
Разом із тим навчально-виробнича база навчально-дослідних господарств залишається ще в
незадовільному стані. Слабо організована дослідницька робота. Неефективною є організація
навчальних практик.
Зважаючи на зазначене Вчена рада університету УХВАЛИЛА:
1. Доповідь начальника відділу організаційної діяльності НДГ та навчально-виробничої
практики, д.с.-г.н., професора Туринського Василя Михайловича «Про результати фінансововиробничої діяльності НДГ НУБіП України» узяти до відома.
2. Відзначити позитивні результати у виробничо-фінансовій діяльності ВП НУБіП України
«Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка», «Агрономічна дослідна станція» та «Боярська
лісова дослідна станція» у 2016 році.
3. Планово-фінансовому відділу НУБіП України (Бронін О.В.) затвердити кошторис
спеціального фонду Державного бюджету на 2017 рік за статтею 2201160 «Підготовка кадрів
вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз
практики» для відокремлених підрозділів Університету на загальну суму 190 млн грн: в т.ч. ВП
НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»- 75 млн грн, ВП НУБіП України

«Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» - 65 млн грн, ВП НУБіП України «Агрономічна
дослідна станція» - 26 млн грн, ВП НУБіП України «НДГ «Ворзель» - 6,6 млн грн.
4. Забезпечити тендерним комітетам Університету своєчасне планування та проведення
процедур закупівель на 2017 рік із врахуванням інформаційного листа Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06 щодо проведення процедур
закупівель на наступний рік. Розробити та затвердити річний план закупівель на підставі
кошторису (тимчасового кошторису), фінансового плану (плану асигнувань, плану використання
бюджетних коштів) на 2017 рік виходячи з планових вартісних показників, які розраховуються
виходячи з потреби минулих років з урахуванням економічних факторів, які впливають на
ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг. 03.01.2017 розпочати проведення
електронних процедур закупівель за державні кошти на 2017 рік з дотриманням вимог Закону
України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі». У договорах про закупівлю зазначити
суму договору згідно із ціною тендерної пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною, і
взяти зобов'язання щодо оплати частини предмета закупівлі в межах доведеної суми,
передбачивши умову стосовно оплати залишка предмета закупівлі винятково за наявності коштів
згідно з постійним кошторисом (планом використання бюджетних коштів) (відповідальні:
Журавель М.П., Сахацький Г.І., Куделя І.П., Альохін В.І., Лукач B.C., Глова В.С., Карпук А.І.).
5. Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку
Ткачуку В.А., відділу організаційної діяльності НДГ та навчально-виробничої практики
(Туринський В.М.) разом з навчальною (Зазимко О.В.) та науковою-дослідною (Отченашко В.В.)
частинами та відповідними кафедрами факультетів тваринництва та водних біоресурсів
(Кондратюк В.М.), ветеринарної медицини (Цвіліховський М.І.), харчових технологій та
управління якістю продукції АПК (Баль-Прилипко Л.В.), конструювання та дизайну (Ружило З.В.)
та механіко-технологічному факультету (Михайлович Я.М.) розробити стратегію НУБіП України
щодо докорінного оновлення баз практичної підготовки студентів ОС «Бакалавр» і «Магістр» та
проведення наукових досліджень у тваринництві за рахунок залучення інвестицій та кредитів у
будівництво високотехнологічних модулів, навчальних ферм з виробництва, первинної обробки та
поглибленої переробки продукції тваринництва від ферми до споживача.
6. Дозволити ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка»:
- виділити земельну ділянку площею 11 га (під господарськими будівлями і дворами) в
межах ділянки № 5 з кадастровим номером 3224981200:03:003:0002, яка перебуває в постійному
користуванні університету на підставі державного акту на право постійного користування
земельною ділянкою (серія ЯЯ № 143169 від 26.10.2007 р.) для будівництва біогазової установки,
високотехнологічної молочно-товарної ферми на 560 корів з доїльною залою та відповідної
інфраструктури до цих об’єктів (відповідальний: Журавель М.П.).
- фінансувати розробку проектно-кошторисної документації з будівництва біогазової
установки, високотехнологічної молочно-товарної ферми на 560 корів з доїльною залою та
відповідної інфраструктури до цих об’єктів (відповідальний: Журавель М.П.).
7.
Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку
Ткачуку В.А., начальнику відділу організаційної діяльності НДГ та навчально-виробничої
практики Туринському В.М. та директору ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В.
Музиченка» Журавлю М.П. віднайти можливість залучення інвестицій, кредитних коштів та
домогтися відшкодування частини витрат з будівництва високотехнологічної молочно-товарної
ферми на 560 корів з доїльною залою за рахунок державного бюджету.
8.
Деканам економічного факультету та факультету аграрного менеджменту сприяти
керівництву навчально-дослідних господарств щодо оптимізації структури управління, кількості
працівників, розробити і запровадити систему стимулювання оплати праці в залежності від рівня
урожайності та продуктивності тварин (відповідальні: Ткачук В.А., Діброва А.Д., Остапчук А.Д.,
Журавель М.П., Сахацький Г.І., Куделя І.П., Карпук А.І., Альохін В.І. Лукач B.C., Глова В.С.).
9.
Планово-фінансовому відділу НУБіП України (Бронін О.В.), деканам агробіологічного
факультету (Забалуєв В.О.) та факультету захисту рослин, біотехнологій та екології (Доля М.М.)
спільно з директором (Сахацький Г.І.) та планово-фінансовою службою ВП НУБіП України
«Агрономічна дослідна станція» завершити у 2017 році механізм переводу навчально-науково-

виробничого підрозділу «Дослідне поле» ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» на
самоокупність та самофінансування.
10. Директорам ВП НУБіП України (Журавель М.П., Сахацький Г.І., Куделя І.П., Альохін
В.І., Лукач B.C.) забезпечити у 2017 році виробництво овочів для харчування студентів та
співробітників НУБіП України. Деканам факультетів економічного (Діброва А.Д.),
агробіологічного (Забалуєв В.О.) та факультету захисту рослин, біотехнологій та екології (Доля
М.М.) сформувати студентські загони для співпраці з НДГ з вирощування овочевих, фруктових та
ягідних культур на взаємовигідній основі. Максимально підтримати ініціативу співробітників
НУБіП України, студентів усіх спеціальностей та всіх зацікавлених осіб щодо створення
кооперативів та стартапів з вирощування овочевих, ягідних культур і створити для цього
відповідні умови.
11. Першому проректору Ібатулліну І.І., начальнику відділу організаційної діяльності НДГ
та навчально-виробничої практики Туринському В.М., директорам НДГ звернути серйозну увагу
на посилення дослідницької, інноваційної діяльності в господарствах, забезпечення ефективності
навчальних практик.
12.
Директорам НДГ поліпшити технологічне забезпечення молочного скотарства,
запровадити комплекс профілактичних заходів для запобігання хворобам, покращити умови
утримання, забезпечити збалансовану годівлю усіх статево-вікових груп відповідно до
продуктивності. Провести генетичну оцінку поголів'я. Зміцнити кадрове забезпечення
тваринництва, у тому числі і спеціалістами, які мають необхідний рівень підготовки
(відповідальні: Журавель М.П., Сахацький Г.І., Куделя І.П., Альохін В.І., Лукач B.C.).
Налагодити переробку вирощеної у НДГ продукції рослинництва і тваринництва, ввести в дію
на повну потужність млин, олійницю, автомат з реалізації молока, придбати та відновити
холодильне обладнання для забійного та ковбасного цехів, обладнання для виготовлення
кондитерських виробів, цех з переробки деревини (відповідальні: Журавель М.П., Сахацький Г.І.,
Карпук А.І., Дубас Б.А.).
13.
Дати згоду на залучення інвесторів у рослинництві та тваринництві ВП НУБіП України
у 2017 році для вирощування високопродуктивних комерційних культур та запровадження
новітніх технологічних рішень з виробництва продукції та її переробки на взаємовигідних умовах
(відповідальні: Журавель М.П., Сахацький Г.І., Куделя І.П., Альохін В.І., Лукач B.C., Глова В.С.).
14.
Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку
Ткачуку В.А., планово-фінансовому відділу НУБіП України (начальник відділу Бронін О.В.) та
директорам ВП НУБіП України (Журавель М.П., Сахацький Г.І., Куделя І.П., Альохін В.І.,
Лукач B.C.) звернутися з клопотанням до відповідних органів, щодо змін у податковому кодексі і
ввести для навчально-дослідних господарств спеціальний режим оподаткування як і для
сільськогосподарських підприємств.
15. Рішення Вченої ради університету обговорити у трудових колективах НДГ НУБіП
України та на Вчених радах відповідних факультетів.
16. Контроль за виконання рішення Вченої ради університету покласти на першого
проректора Ібатулліна І.І.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська

