Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
27 лютого 2019 року (протокол № 7) щодо звіту начальника відділу організаційної
діяльності навчально-дослідних господарств та навчально-виробничої практики
доктора с.-г. наук, професора Туринського Василя Михайловича про результати фінансововиробничої діяльності навчально-дослідних господарств НУБіП України за 2018 рік
Заслухавши та обговоривши звіт начальника відділу організаційної діяльності НДГ та
навчально-виробничої практики, доктора с.-г. наук, професора Василя Михайловича
Туринського про результати фінансово-виробничої діяльності навчально-дослідних господарств
НУБіП України у 2018 році, Вчена рада відзначає зростання виробничих та фінансових
показників, починаючи з 2014 року на 30% щорічно. Так, вперше за 20 років в НУБіП України
було отримано максимальний валовий збір зернових та технічних культур у кількості 17,35 тис.
тон, що на 2 тис. тон більше 2017 року. Кращі результати отримані у ВП НУБіП України
«Великоснітинське НДГ ім. О.В.Музиченка» – 9004 т, «Агрономічна дослідна станція» – 4780 т
та «Ніжинський агротехнічний інститут» – 2118 т. Урожайність зернових становила 61,1 ц/га, що
на 17 ц/га більше попереднього року. Найвищу урожайність отримали ВП НУБіП України
«Агрономічна дослідна станція», «Великоснітинське НДГ ім. О.В.Музиченка» та «Ніжинський
агротехнічний інститут» – 85,4 ц/га, 65,9 ц/га, 50,8 ц/га відповідно. Заготовлено: силосу та
сінажу – 21,7 тис тон, більше на 7,8 тис тон до 2017 року, а сіна 1300 тон, що вдвічі більше до
минулого року. Півторарічний запас кормів у ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ
ім. О.В.Музиченка», «Агрономічна дослідна станція» дає повні підстави до переходу на
однотипну годівлю великої рогатої худоби. У тваринництві надій на фуражну корову в НУБіП
України збільшився на 870 літрів і становив у 2018 році 6238 л. Найвищі надої отримано у ВП
НУБіП України «НДГ «Ворзель» – 6956 л, «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» - 6688 л,
«Агрономічна дослідна станція» – 6041 л.
Грошові надходження НДГ у 2018 році досягли 210,6 млн грн., що у порівнянні з 2017
роком більше на 28,5 млн. грн., а порівняно з 2013 роком, більш, ніж утричі. Кращими є
фінансові показники ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» – 76,5 млн. грн,
«Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» – 65,7 млн. грн, «Агрономічна дослідна станція» –
34,8 млн. грн. А ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» на 1 бюджетну
гривню заробив 1 грн 50 коп. У 2018 році в НУБіП України виручено по 26,7 тис. грн./ га ріллі, а
в Україні – 18,4 тис. грн., на полях НАНУ – 12 тис. грн/ га ріллі. Кращих питомих показників
досягли ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» - 32,0 тис. грн., «Великоснітинське
НДГ ім. О.В. Музиченка» – 27,0 тис. грн. та «Ніжинський агротехнічний інститут» –
17,0 тис. грн.
Для підвищення продуктивності і якості тваринництва у ВП НУБіП України
«Великоснітинське НДГ ім. О.В.Музиченка» та «Ніжинський агротехнічний інститут» закуплено
племінні нетелі у кількості 141 і 23 голови відповідно. Вперше за підтримки Міністерства
аграрної політики та продовольства України отримана державна підтримка галузі у розмірі
2,5 млн. грн.
У 2018 році в НДГ відбулися позитивні зрушення щодо поліпшення технічного та
технологічного оснащення виробництва: створений деревообробний підрозділ в Боярській ЛДС,
придбані міксери для покращення кормоприготування та будиночки для утримання телят.
Великоснітинським НДГ ім. О.В. Музиченка залучено до модернізації виробництва у
рослинництві та тваринництві понад 11,2 млн грн., Ніжинським агротехнічним інститутом
придбано та відновлено обладнання та техніки більш, як на 2 млн. грн., на ремонт гуртожитку
для студентів у Агрономічній дослідній станції витрачено понад 1 млн грн., НДГ «Ворзель» на
модернізацію молочно-товарної ферми використано понад 200 тис грн.
Разом з тим залишаються невирішеними питання користування пільгами щодо
кредитування та оподаткування НДГ. Господарства не можуть брати короткострокові кредити
для забезпечення технологічного процесу вирощування комерційних культур, а також і
довгострокові кредити для докорінного зміцнення і розвитку навчальної та наукової
матеріально-технічної бази, зокрема у тваринництві. В кошторисах НДГ не передбачені
бюджетні капіталовкладення на докорінне покращення баз практичної підготовки. Колективи

НДГ, їх керівники не в повній мірі осягнули своє завдання – проведення наукових досліджень,
розробка і запровадження нових технологій, поліпшення практичної підготовки студентів.
Мало уваги приділяється реалізації питань первинної обробки та поглибленої переробки
продукції рослинництва і особливо тваринництва. Недостатньо ведеться пошук джерел
фінансування, кредитування, залучення коштів грантів технічної допомоги ЄС у діяльність НДГ.
УХВАЛИЛИ:
1. Звіт начальника відділу організаційної діяльності НДГ та навчально-виробничої
практики, доктора с.-г. наук, професора Василя Михайловича Туринського про результати
фінансово-виробничої діяльності навчально-дослідних господарств НУБіП України у 2018 році
прийняти до відома.
2. Відзначити, що виробничі та фінансові показники навчально-дослідних господарств
НУБіП України стабільно зростають в середньому на 30%, починаючи з 2014 року.
3. Кращі показники виробничо-фінансової діяльності отримані у 2018 році у Боярській
лісовій дослідній станції, Великоснітинському НДГ ім. О.В. Музиченка, Агрономічній дослідній
станції.
4. Навчально-дослідним господарствам НУБіП України забезпечити виконання
затверджених виробничо-фінансових планів на 2019 рік (відповідальні: директори НДГ
Журавель М.П., Росамаха Ю.О., Карпук А.І., Білуха Г.М., Альохін В.І., Лукач В.С.).
5. Посилити роботу з підбору кадрів головних спеціалістів НДГ, провести стажування
головних спеціалістів, що мають невеликий стаж роботи, більше залучати випускників та
студентів НУБіП України до виконання робіт на посадах головних спеціалістів у НДГ та ВП
НУБіП України (відповідальні: перший проректор Ібатуллін І.І., проректор з науковопедагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Ткачук В.А., начальник відділу
організаційної діяльності НДГ та навчально-виробничої практики Туринський В.М., директори
НДГ Журавель М.П., Росамаха Ю.О., Карпук А.І., Білуха Г.М. Альохін В.І., Лукач В.С.).
6. Розробити план відновлення наукових досліджень, інноваційного розвитку НДГ на 5
років в контексті Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатив – 2025»
(відповідальні: перший проректор Ібатуллін І.І., проректор з науково-педагогічної роботи,
міжнародної діяльності та розвитку Ткачук В.А., начальник відділу організаційної діяльності
НДГ та навчально-виробничої практики Туринський В.М., директори ВП НУБіП України
Журавель М.П., Росамаха Ю.О., Карпук А.І., Білуха Г.М., Альохін В.І., Лукач В.С.).
7. Посилити наукову складову в діяльності навчально-дослідних господарств,
забезпечити участь НДГ у проведенні та впровадженні у виробництво наукових розробок НУБіП
України та інших наукових установ, провідних аграрних фірм (відповідальні: директори ВП
НУБіП України Журавель М.П., Росамаха Ю.О., Карпук А.І., Білуха Г.М., Альохін В.І., Лукач В.С.).
8. Зобов’язати міжкафедральну навчально-науково-виробничу лабораторію «Дослідне
поле» поліпшити якість наукових досліджень, на цій основі збільшити валове виробництво
продукції і забезпечити урожайність не нижче господарської, завершити перехід на
самоокупність за рахунок вирощеної продукції (відповідальні: завідувачі кафедр Танчик С.П.,
Каленська С.М., Жемойда В.Л., Бикін А.В., Демидась Г.І., Гентош Д.Т., директор НДІ
рослинництва та ґрунтознавства Ковалишина Г.М., декан агробіологічного факультету Тонха О.Л.,
завідувач МННВЛ «Дослідне поле» Григорусь Т.Л.).
9. Налагодити міжнародну співпрацю між НДГ НУБіП України та аналогічними
підприємствами за кордоном, відвідати підприємства для обміну досвідом та налагодження
співпраці. Всебічно сприяти співпраці з провідними іноземними аграрними фірмами щодо
організації демополів та міжнародних демоцентрів (відповідальні: директори НДГ, головні
спеціалісти).
10. Переглянути штатний розпис навчально-дослідних господарств університету,
оптимізувати кількість штатних працівників, завдяки чому підвищити економічну ефективність
виробництва, забезпечити ріст заробітної плати. Затвердити у колективному договорі систему
стимулювання оплати праці для підвищення зацікавленості в її результатах (відповідальні:
директори НДГ Журавель М.П., Росамаха Ю.О., Білуха Г.М.).
11. Забезпечити у 2019 році виробництво овочів для харчування студентів та
співробітників НУБіП України, а також для реалізації продукції МННВЛ «Дослідне поле» через
систему роздрібної торгівлі. Обладнати в університеті магазини для реалізації власної продукції
для студентів і співробітників університету (відповідальні: перший проректор Ібатуллін І.І.,

голова первинної профспілкової організації університету Тарасенко Р.О., декан агробіологічного
факультету Тонха О.Л., завідувач МННВЛ «Дослідне поле» Григорусь Т.Л.).
12. Забезпечити виконання усіх запланованих показників виробництва та продуктивності у
тваринництві на 2019 рік. Забезпечити ветеринарне і епізоотичне благополуччя, здоров'я тварин
та персоналу, якість та безпеку продукції тваринного походження. Упровадити в усіх НДГ
однотипну годівлю корів на основі наукових раціонів. Налагодити вирощування племінних і
ремонтних телиць відповідно до стандартів. Запровадити осіменіння телиць сексованою
спермою перевірених бугаїв-плідників. Провести планові тендерні закупівлі якісного поголів’я
нетелей у 2019 році та відшкодувати до 50% їх вартості за рахунок державних програм
підтримки тваринництва. Упровадити комп'ютерну програму управління стадом (відповідальні:
начальник відділу організаційної діяльності НДГ та навчально-виробничої практики Туринський В.М.,
директори НДГ Журавель М.П., Росамаха Ю.О., Білуха Г.М., декан факультету інформаційних
технологій Глазунова О.Г.).
13. Розробити план організації переробки молока в НДГ «Ворзель», Немішаївському
агротехнічному коледжі та Ніжинському агротехнічному інституті (відповідальні: директори
НДГ Білуха Г.М., Альохін В.І., Лукач В.С.).
14. У ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» забезпечити
виготовлення проектно-кошторисної документації та бізнес-плану за європейськими вимогами
UNIDO на будівництво Центру практичного навчання студентів та підвищення кваліфікації
спеціалістів галузі молочного тваринництва України (відповідальні: директор Журавель М.П.,
головні спеціалісти).
15. Провести реконструкцію зерноочисних комплексів, складів для зберігання зерна,
сушарок в НДГ НУБіП України. У ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»
завершити капітальний ремонт гуртожитку для студентів та їдальні, розглянути доцільність
ремонту лабораторного корпусу та комплектацію його відповідним обладнанням. Придбати
необхідну техніку та агрегати для дослідного поля Агрономічної дослідної станції. Провести
передачу техніки між НДГ та НДГ і НУБіП, оформити це у відповідності до законодавства
(відповідальні: директори НДГ, головні бухгалтери, матеріально відповідальні особи).
16. Дотримуватись у роботі принципів ресурсозбереження та ресурсоефективності,
зменшити хімічне навантаження на землі, використовуючи більше біологічних препаратів,
регулярно проводити аналізи грунтів, вести історію полів НДГ (відповідальні: директори НДГ,
головні агрономи).
17. Розглянути питання та надати право структурним підрозділам заключати договори на
залучення інвесторів у рослинництві та тваринництві ВП НУБіП України для впровадження
новітніх технологічних рішень з виробництва та переробки продукції на взаємовигідних умовах
у відповідності до чинного законодавства (відповідальні: проректор з науково-педагогічної
роботи, міжнародної діяльності та розвитку Ткачук В.А., начальник відділу організаційної
діяльності НДГ та навчально-виробничої практики Туринський В.М., Журавель М.П., Росамаха Ю.О.,
Карпук А.І., Білуха Г.М., Альохін В.І., Лукач В.С., Глова В.С.).
18. Добитись підвищення культури виробництва, утримання в ідеальному порядку
господарських приміщень, майстерень, ферм і т. ін., організувати зразкові робочі місця для
практичного навчання (відповідальні: директори НДГ, головні спеціалісти).
19. Директорам НДГ забезпечити контроль використання електроенергії та інших
енергоносіїв. Розробити заходи щодо енергозбереження, відключити побутових користувачів від
господарських мереж (відповідальні: директори НДГ, головні енергетики).
20. Завершити перереєстрацію майна НДГ у Фонді держмайна (відповідальні: директори
НДГ, головні бухгалтери).
21. Відкорегувати у відповідності до виробничих процесів в НДГ та затвердити плани
практик студентів, забезпечити якісні побутові умови та ефективність практичної підготовки
(відповідальні: директори НДГ, головні спеціалісти).
22. Рішення Вченої ради Університету довести до відома трудовим колективам НДГ
НУБіП України та вченим радам відповідних факультетів.
23. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на першого
проректора Ібатулліна І.І.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська

