
Сільськогосподарський виробничий кооператив «Лабунський» (Хмельницька обл., Полонський р-н) - одне 

з провідних господарств Хмельниччини. Засноване в 2000 році, усі роки його незмінно очолює Олицький 

Микола Васильович.
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ДО ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ З ТЕХНІКОЮ UNIA 

ВІД «ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ»

Микола Васильович розповів нам про своє підприєм-
ство, про його досягнення та плани: 

 Сьогодні ми обробляємо понад 4000 га ріллі. Крім цього 
на фермах нашого господарства утримується 2400 голів ВРХ, 
маємо 2000 свиней, 450 овець, 115 бджолосімей. На своїх по-
лях намагаємося вирощувати ту продукцію, яка нам дає еконо-
мічний ефект, ну і, звичайно, ту продукцію, що дозволяє забез-
печити кормами нашу худобу. Сіємо пшеницю, ячмінь, сою, рі-
пак, соняшник, кукурудзу на зерно, кукурудзу на силос, горох, 
гречку. Завжди дотримуємо сівозмін, щороку розміщаємо 
культури так, щоб менше завдавати шкоди ґрунту. Оскільки 
маємо тваринництво, щороку вносимо на поля 30-35 тисяч 
тонн органіки. Багато це чи мало? Якщо порівняти з тим, що де-
які наші сусіди зовсім не вносять органіки, начебто й достат-
ньо, а згадуючи показники 30-ти річної давності, здається, 
можна б вносити й більше. 

Сьогодні по врожайності основних зернових культур, таких 
як ячмінь та пшениця, в середньому ми вийшли на 60 ц/га й 
більше. Збираємо до 40 ц/га соняшнику, до 30 ц/га сої, 110 ц/
га кукурудзи на зерно. Тобто сьогодні, завдяки тій техніці, що є 
в господарстві, а особливо нашим спеціалістам, усім працівни-
кам, за рівнем урожайності ми вийшли на європейський рі-
вень. Але, звичайно, хочеться більшого. Ми бачимо, що могли 
б повніше використовувати потенціал сучасних технологій, 
надто стосовно внесення складних мінеральних добрив, то ж, 
сподіваємося, у майбутньому будуть у нас вищі врожаї. Це –
питання часу. Наші спеціалісти вже «дозріли», і такі показники, 
як 60-70 ц/га, нікого наразі не лякають, це вже не щось нездій-
сненне, а завтрашні буденні врожаї. І вже сьогодні ми заклада-
ємо для них основу.

Отримуємо добрі результати й від тваринництва. У мину-
лому році надоїли на фуражну корову майже 6500 літрів й по-
ставили мету покорити 7000-й рубіж. Отримуємо прирости по 
ВРХ 600-700 грамів на кормодень, по свинях – 500-600 гра-
мів. Наразі це дозволяє нам утримувати тваринництво на рівні 
рентабельності. Якщо оцінювати за напрямками, то стабільніші 
прибутки отримуємо від молока. Говорячи про молочне стадо, 
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бачимо тут перспективу для збільшення поголів’я: є прийнятна 
ціна, стабільний ринок збуту. Вирощування ВРХ і свиней на 
м'ясо в цьому році, на відміну від минулого, також буде при-
бутковим. Це пов’язано з тим, що на ринку дещо зріс попит, і 
сьогодні відчувається дефіцит м’яса. А в минулому році по 
м’ясу ми спрацювали майже без прибутку, тоді це був більше 
соціальний проект, ніж економічний.

Щоб досягти таких результатів, потрібно об’єднати кілька 
складових, тут одного бажання замало. Це і техніка й техноло-
гії, які ми сьогодні застосовуємо, насіння, культура обробітку 
поля, міндобрива. Гадаю, що такі результати роботи підприєм-
ства стали можливими ще й завдяки тому, що при реформу-
вання ми зберегли всі наші кадри, землю, майно.

Наш кооператив орендує землю в 1213 пайовиків, серед них 
180 осіб – засновники. Взагалі, кооператив – це не дуже поши-
рена форма управління підприємством в Україні. Але при ній, 
де рівноправними власниками є багато засновників, працівни-
ки найкраще захищені. Сьогодні на наших полях і фермах пра-
цює 270 чоловік. Усі ці люди забезпечені гідною заробітною 
платою. У цьому році ми переуклали договори з усіма нашими 
пайщиками на наступні 10 років. Виплачуємо 7% орендної пла-
ти від вартості землі. Розрахунки на бажання наших пайщиків 
проводимо як грошима, так і в натуральній формі. Ми могли б 
нашу землю обробляти значно меншою кількістю робітників, 
але в сьогоднішніх умовах, коли людям важко знайти роботу, 
ми свідомо надаємо можливість заробити людині тут. При ви-
ході на пенсію наш працівник отримує середню суму його заро-
бітку за останні три роки. Людям, що працюють у нашому гос-
подарстві, ми відшкодовуємо частину вартості лікування при 
важких захворюваннях. Молодим людям, що повертаються в 
село після служби в армії, надаємо матеріальну підтримку. Уся 
соціальна сфера, хоча формально вона й не наша, отримує по-
стійну підтримку з нашого боку: дітей у школі годуємо безко-
штовно, надаємо підтримку при ремонтах. Надаємо підтримку 
також закладам культури: клубам сьогодні без нашої підтрим-
ки важко функціонувати. Наша церква свого часу була побудо-
вана за рахунок нашого господарства, і сьогодні ми також ви-
діляємо кошти на підтримку й ремонт церкви. Тобто, усі струк-
тури, що сьогодні працюють на території наших сіл, отримують 
від кооперативу підтримку.

Маємо свій ковбасний цех, де виробляємо екологічно чис-
ту продукцію з м’яса, продукцію реалізуємо лише для своїх 
мешканців, у нас дві торгові точки на території наших сіл. 
Виробляти ковбаси з чистого м’яса на продаж у супермаркетах 
нам не цікаво, вони сьогодні не будуть конкурентні з продукці-
єю з сої, що лежатиме поруч на прилавках. Маємо свій млин, 
виробляємо борошно, крупи, пекли хліб. Тобто, працюючи на 
землі, ми організували виробництво так, щоб воно було ко-
рисне тим людям, які працюють на підприємстві, а також і меш-
канцям тих сіл, де ми орендуємо землі. І мені приємно відзна-
чити, при всіх проблемах, що є в державі, ніхто з наших пра-
цівників і мешканців сіл не їде кудись на заробітки.

Не стояли ми осторонь і від тих подій, що відбуваються на 
Сході країни. У свій час ми передали на фронт капітально від-
ремонтований КАМАЗ з причепом, постійно через волонтерів 
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підтримуємо наших хлопців на передовій, передаємо туди на-
ші вироби: крупи, хліб, ковбаси. Селяни, мешканці наших сіл 
по можливості приносять з дому різні продукти, домашню кон-
сервацію. Чимало наших хлопців були в АТО, дехто й зараз там 
перебуває.

Ситуація, що склалася сьогодні в державі, позначається й 
на нас. Ми, звичайно, хотіли б, щоб потрібні реформи йшли 
швидше. Щоб була чітка визначеність із землею, бо сьогодні то 
продають землю, то переносять це питання на невизначений 
час. Я глибоко переконаний: земля має надаватися в оренду. 
Якщо її має хтось купувати, то це може бути лише держава –
для того, щоб знову передати її в оренду. Але враховуючи такі 
реалії, як недосконалість законодавства, корумповані суди то-
що, є великий ризик того, що земля потрапить у власність не 
землеробів, а різних гендлярів. І немає жодної певності, в чиїх 
руках ця земля буде завтра.

Ми дуже зважено підходимо до вибору техніки для нашого 
господарства. Намагаємося купувати високопродуктивні су-
часні машини, але при цьому не переплачуючи. І тут важливо 
мати надійного партнера, компанію, що має широкий спектр 
техніки, надійний сервіс і бездоганну репутацію. Саме таким 
нашим давнім партнером є «Волинська фондова компанія», з 
якою ми працюємо разом уже більше десяти років. У свій час 
вони нам пропонували поважний спектр сільськогосподар-
ської техніки, і в міру наших потреб ми купували в них техніку. 
Серед останніх наших придбань трактор Deutz-Fahr Agrotron Х 
720 – це наша перша справді потужна машина в господарстві. 
Також придбали три розкидачі мінеральних добрив польсько-
го виробництва UNIA МХ-950, які ми агрегатуємо з нашими 
тракторами, та один потужний розкидач UNIA RCW-12000. 
Чому саме ми обрали RСW-12000? У своїх технологіях ми ви-
користовуємо підживлення під культивацію, коли сіємо куку-
рудзу і пивоварний ячмінь. Тож порадившись із агрономічною 
службою, вирішили, що краще вносити добрива під час куль-
тивації, а не в рядок. У такий спосіб ми економимо час заван-
таження міндобрив, а також дещо спрощуємо технологічний 
ланцюг, щоб під час посівної, коли не вистачає вологи, швид-
ше завершити цей процес. Чому вибрали саме UNIA? Сьогодні 
на ринку багато техніки різних марок. Але UNIA – це вже пере-
вірений бренд, за співвідношенням ціна-якість – це найкра-
щий варіант з тих, що сьогодні пропонується на ринку. Сьогодні 
підприємства UNIA використовують добрий метал, передову 
технологію, тож ми сьогодні працюємо цією технікою, жодних 
нарікань до неї не маємо.

Співпраця з ВФК не обмежувалася лише придбанням техні-
ки. Сьогодні маємо тісні зв’язки з вінницькою філією, знаємо 
там усіх спеціалістів, вони знають нас і наш парк техніки. Вчасно 
нагадають про обслуговування, при потребі навчають наш 
персонал. Я задоволений, що ми маємо таку співпрацю і тако-
го надійного партнера.

Причіпні розкидачі мінеральних 
добрив RCW призначені для по-

верхневого внесення мінеральних до-
брив – як гранульованих так і пилопо-
дібних та так званих «інтелігентних» до-
брив – які вносяться під конкретну куль-
туру. Серія RCW спеціально розроблена 
для внесення великих об’ємів добрив.

Для внесення вапна та інших пилопо-
дібних матеріалів необхідною є велика 
доза на гектар, тому ці розкидачі стан-
дартно оснащені спеціальними дисками 
для їх розкидання на ширину до 16 м. 
Широка гамма об’єму бункерів від 3000 
до 10000 л дозволяє оптимально піді-

брати вантажопідйомність для забезпечення великої продук-
тивності.

Точність внесення гарантує перевірений, простий і надій-
ний спосіб приводу транспортера розкидача за допомогою 
шпорного колеса від ходових коліс – справжній «механічний 
комп’ютер» який, вносить необхідну норму незалежно від 
швидкості руху трактора.

Для висівання мінеральних добрив необхідною є висока 
рівномірність, тому розкидачі стандартно оснащені дисками 
шириною розкидання до 36 м і коефіцієнтом поперечної нерів-
номірності менше 7% (згідно тесту DLG).

Редуктор шпорного колеса дає можливість працювати з 
двома швидкостями – для забезпечення дозування мінераль-
них добрив та вапна.

Пасовий транспортер, виготовлений з 7-ми шарового ком-
позитного матеріалу з 3-ма шарами зміцнюючого корду, при-
значений для точної і рівномірної подачі гранульованих добрив.

Усі робочі органи виконані з нержавіючої сталі – що гаран-
тує довговічність роботи. Бункер оснащений ситом для запобі-
гання потрапляння каміння та інших сторонніх предметів.

В розкидачах RCW застосовані колісні пари підвищеної 
міцності завдяки чому можна пересуватися з швидкістю до 40 
км/год. Широкі шини дозволяють працювати по мерзлотало-
му ґрунті. В розкидачах RCW PLUS застосовані великі звужені 
колеса для роботи у міжряддях та технологічних коліях. 
Розсувна вісь дозволяє пристосувати розкидач до різних 
культур.

Комп’ютер SUPERIOR встановлюється за бажанням та слу-
жить для утримання заданої норми внесення добрив незалеж-
но від швидкості руху трактора.

Розкидачі можуть за бажанням оснащуватися тентом бун-
кера – що дозволяє працювати в різних погодних умовах.

UNIA RCW 12000UNIA RCW 12000
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