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Шановні читачі!
Міжнародна федерація аграрних

журналістів (МФАЖ, IFAJ), до якої

входить 31 країна, звернулася до ко�

лег з закликом надати фінансову до�

помогу сім'ям японських аграрних

журналістів, потерпілим цього року

від жахливої стихії. 

На заклик відгукнувся весь світ.

Журналісти українського тижневика

ділової інформації – газети «Агропро�

фі» – входять до складу МФАЖ. Тому

редакція виступила з пропозицією:

опублікувати матеріали аграрних жур�

налістів України в цьому спецвипуску

і зароблені гонорари перерахувати від

імені нашої великої аграрної країни,

яка свого часу постраждала від ЧАЕС,

японським колегам. 

Така пропозиція віднайшла ак�

тивну підтримку справжніх фахівців

аграрної журналістики та аграрної

справи, тому наповнення спецвипу�

ску, на наш погляд, вийшло змістов�

ним і цікавим. 

МФАЖ – це впливова міжнарод�

на організація, яка підтримується

профільними міністерствами і ліде�

рами АПК своїх країн і щорічно про�

водить конгреси на найвищому рів�

ні. Перед світовою журналістською

аграрною аудиторією виступають мі�

ністри і керівники провідних аграр�

них компаній приймаючої країни.

Журналістам демонструють кращі

підприємства галузі і знайомлять з

країною. Минулого року конгрес

проводила Японія, поточного прово�

дитиме Канада, 2012 року – Швеція,

потім Аргентина і Нова Зеландія. 

Журналісти «Агропрофі» будуть в

Канаді 14�18 вересня, де заплановано

презентацію українського АПК. Тому

цей спецвипуск буде також перекла�

дено англійською мовою, викладено

в мережі Інтернет і розіслано колегам

з МФАЖ, партнерам, фахівцям аг�

рарного ринку. У такий спосіб її от�

римають аграрні журналісти всього

світу і зможуть ретранслювати її у

своїх виданнях.

Крім того, спецвипуск присвяче�

но 20�річчю Незалежності України.

Таким чином, українські аграрні

журналісти:

1. Згуртувалися і активно відгук�

нулися на ініціативу американських

представників МФАЖ. Але зробили

це не у вигляді пожертвування, як

вони пропонували, а цілеспрямова�

но. Це – спеціально для японських

колег чесно зароблені професійною

журналістською працею гроші!

2. Як патріоти попрацювали на

зміцнення іміджу України як потуж�

ної аграрної держави, продемонстру�

вавши великий спектр її можливо�

стей і, заохочуючи інвесторів, накре�

слили АПК України і по галузях, і по

суб'єктах господарювання.

3. Отримали відмінну тему для

виступу на конгресі МФАЖ в Канаді.

Спецвипуск підтримав співзаснов�

ник нашої газети – компанія «НІБУ�

ЛОН» – один із лідерів українського

АПК, національний сільгоспвироб�

ник, зернотрейдер і інвестор. Компа�

нія проводить активну просвітницьку

роботу і пропагує Україну як потужну

аграрну державу на зовнішньому рин�

ку. Завдяки їй гонорар для авторів цьо�

го випуску збільшено вдвічі. Від імені

газети «Агропрофі» і компанії «НІБУ�

ЛОН» ми щиро вдячні всім, хто прий�

няв участь у цьому проекті, і споді�

ваємося на подальшу плідну співпра�

цю на благо рідної України. 

З повагою,

колектив газети «АГРОПРОФІ»

УКРАЇНА – потужна аграрна

держава з давніми традиціями зе�

млеробства. Володіючи третиною

світових чорноземів, вона має ви�

сокий потенціал розвитку сільсь�

кого господарства і обов'язково

реалізує його. Для цього є усі пе�

редумови: родючі ґрунти, сприят�

ливий клімат, трудові ресурси, ви�

гідне географічне положення і

близькість ключових ринків

Близького Сходу, Північної Аф�

рики, країн колишнього СРСР.

Усе це робить Україну надзвичай�

но привабливою для інвестування

в аграрний сектор.

Тільки за рахунок підвищення

врожайності до середньоєвро�

пейської, АПК України може

більш ніж вдвічі збільшити валове

виробництво зернових, довівши

його до 100 млн тонн на рік. При

цьому реальний експорт може

складати більше 50 млн тонн.

Для успішного вирішення

цього завдання гравцями зерно�

вого ринку вже створена потужна

транспортно�логістична експорт�

на інфраструктура, яка включає

елеватори, дороги, перевалочні

термінали в портах тощо. Через

усю країну протікає могутній Дні�

про, який не лише зрошує своїми

водами поля, але і служить зруч�

ною магістраллю для дешевого

перевезення урожаю з глибини

країни до морських портів. По�

тужності зернових терміналів вже

становлять 30 млн тонн. Завдяки

вигідному географічному розта�

шуванню, а також наявній інфра�

структурі, Україна може не лише

експортувати сама, але і здійсню�

вати реекспорт зернових з інших

держав.

За якісним складом і продук�

тивністю сільгоспугідь Україна

вважається однією з найбагатших

країн світу. Тому окремим перс�

пективним напрямом, який нем�

ожливо реалізувати у іншому міс�

ці Європи, є виробництво орга�

нічної продукції, потреба в якій

постійно зростає.

За умови достатніх інвестицій

в аграрний сектор Україна може

зіграти ключову роль у вирішенні

проблеми дефіциту продоволь�

ства у світі. За прогнозами ООН і

Організації економічного співро�

бітництва і розвитку, до 2019�го

року за темпами приросту аграр�

ного виробництва Україна посту�

патиметься тільки Бразилії і ви�

передить Китай і Індію.

Вже зараз Україна серед ліде�

рів на світовому ринку зерна. За

підсумками 2009/2010 МР ми

упевнено вийшли на третє місце

у світі по експорту зернових і зай�

маємо близько 9% ринку. Попере�

ду нас тільки США і ЄС.

Наша держава є безумовним

лідером по експорту ячменю і

олії: в цих галузях ми фактично

диктуємо світову цінову політику.

Україна займає четверте місце по

експорту кукурудзи і п'яте – по

експорту пшениці. Значні перс�

пективи нарощування об'ємів

зернової торгівлі дає недавній ви�

хід України на ринок далекосхід�

них країн.

Торгівля продукцією аграрно�

го сектору є важливою складовою

національної економіки. Сьогод�

ні кожен четвертий долар посту�

пає в Україну від експорту агро�

продукції. Загалом держава отри�

мує до 10 млрд доларів від прода�

жу продукції сільського госпо�

дарства на зовнішні ринки. За

сприятливих умов наша держава

може стати провідним постачаль�

ником продовольства на світові

ринки.

Аграрний потенціал    незалежної України

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ 
І ЗАКУПІВЛЯ С/Г ПРОДУКЦІЇ

Закупівельні ціни на зерно
в Україні, ціни ф'ючерсних
контрактів на біржах США і
Росії, ставки океанського
фрахту.
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СВІТОВІ РИНКИ
СЕЛЯНСЬКА ІЄНА
Від Токіо до Фурукави – 500 км, які
потяг)«куля» здолав за... дві години. Із
столичного виру миттю перенісся у життя
тамтешніх рисівників і тваринників, чию
працю слід оспівувати не лише в хоку,
танки, а й у буденній прозі... Чи так)таки
ніщо нас не ріднить із японцями?

5

КОМПАНІЇ
МИ ЗАКЛАДАЄМО 
НАДІЙНИЙ ФУНДАМЕНТ...
Цей рік, що став ювілейним для
незалежності України, для «НІБУЛОНа»
став насиченим на значимі події.
Він продовжує будувати і втілювати в
життя свій інвестпроект. Сьогодні –
це Житомирщина!3

АНАЛІТИКА
´ЗОЛОТА КРАПЛИНАª
УКРАЇНСЬКОГО АПК
Коли ми говоримо про ті галузі
сільського господарства України,
інвестпривабливість яких роками
залишається високою, найчастіше
згадуємо олійно)жирову промисловість. 

ПЕРЕДПЛАТА�2011

Шановні читачі! 
Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2011�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
Передплата на газету триває весь рік.

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

25.08.2011

Зміна 
за тиж#

день

Зміна 
з початку

року
UX#індекс (UA) 1647,52 #30,0% #32,6%
РТС (RU) 1583,97 #19,7% #10,5%
WIG 20 (PL) 2314,33 #15,2% #15,7%
WIG Ukraine (PL) 806,51 #8,8% #19,3%
DAX* (DE) 5681,08 #21,3% #17,8%
S&P 500* (US) 1177,60 #11,2% #6,4%



Україна: 
перспективи 
врожаю і експорту
Україна цього року може ек�
спортувати 24 млн тонн пшени�
ці. Такий прогноз висловив
Прем'єр�міністр України
Микола Азаров під час зу�
стрічі з делегацією Європарла�
менту.
«Україна у цьому році про�
дасть 24 млн тонн пшениці», –
заявив він, коментуючи ситуа�
цію щодо встановлення квот�
ного принципу на українське
зерно у рамках підписання уго�
ди про зону вільної торгівлі
між Україною та Європейським
Союзом, що для України, як аг�
рарної країни, є невигідним.
Глава уряду відзначив, що в
останньому раунді переговорів
з представниками ЄС досягнуто
домовленості щодо підвищен�
ня квот на експорт зернових з
20 тис. тонн до майже 100 тис.
тонн в рамках укладення угоди
про Зону вільної торгівлі з ЄС.
Микола Азаров підкреслив, що
Україна буде нарощувати ви�
робництво пшениці, і у поточ�
ному році очікує близько 52
млн тонн врожаю.
Як повідомляють інформагент�
ства, дещо менші врожаї прог�
нозують в Укргідрометцентрі.
Так, за словами його очільника
Миколи Кульбіди, слід очікува�
ти валовий збір зернових на
рівні не більше 46�47 млн тонн.
«Прогноз в 50 млн тонн надто
оптимістичний, і він не підтвер�
джується нами», – заявив він.
З цим погоджуються і спеціалі�
сти Української аграрної кон�
федерації, які прогнозують ва�
ловий збір зернових на рівні
47,5 млн тонн. 
Зовнішні прогнози, зокрема від
USDA (останній серпневий
прогноз), також знаходяться на
рівні 47,4 млн тонн.
Для експорту ж озвученого
Прем'єром обсягу пшениці тре�
ба ще добряче докласти зу�
силь, адже з липня за півтора
місяці усього зернових було
експортовано лише близько 1
млн тонн. Така низька для Ук�
раїни динаміка експорту, як
одноголосно стверджують усі
аграрні експерти, призведе до
нестачі зернозберігальних по�
тужностей і надлишкових запа�
сів, що тиснутимуть на ринок.
Втім, інформація, яка поки що
перебуває на рівні чуток, про
ініціацію Мінагрополітики ска�
сування експортних мит все ж
вселяє надію. 
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У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№ 845/2011

Про відзначення державними нагородами України
з нагоди 20�ї річниці незалежності України

( В И Т Я Г )
За значний особистий внесок у становлення незалежності України,

утвердження ї ї  суверенітету та міжнародного авторитету, заслуги у
державотворчій, соціально&економічній, науково&технічній, культурно&освітній
діяльності, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові  
п о с т а н о в л я ю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня 

ЗАЙЦЕВА Олексія Борисовича – голову наглядової ради товариства «Агро&
фірма «Сади України», Харківська область

ЗАХАР'ЄВА Миколу Йосиповича – директора приватного сільськогосподарсь&
кого підприємства «Маяк», Одеська область

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня 

БІЛИКА Антона Івановича – директора приватно&орендного підприємства
«Іванівське», Тернопільська область

БОРИМСЬКОГО Івана Арсеньовича – директора сільськогосподарського то&
вариства «Промінь», Вінницька область

ГАСЮКА Осипа Амброзовича – голову приватного сільськогосподарського
підприємства агрофірми «Горинь», Тернопільська область

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня 

ДАНИЛЕНКО Валентину Петрівну – генерального директора сільськогоспо&
дарського товариства «Агросвіт», Київська область

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 

БАБЕНКА Юрія Володимировича – заступника генерального директора това&
риства «Агрофірма «Золота Балка», м.Севастополь

ВІТРУКА Анатолія Олександровича – директора товариства «Прогрес»,
Волинська область

ЗУБКА Володимира Івановича – директора приватного сільськогосподарсь&
кого підприємства «Комишанське», Сумська область

НОВОХАТЬКА Миколу Миколайовича – голову правління акціонерного това&
риства «Агронива», Запорізька область

СВИРИДЕНКА Алевтина Івановича – капітана порту державного підприєм&
ства «Контора капітана Севастопольського морського рибного порту»

ТРОЯНА Степана Матвійовича – директора товариства «Микулинецький Бро&
вар», Тернопільська область

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня 

ЛИТВИНЕНКО Ніну Анатоліївну – головного спеціаліста відділу департамен&
ту Державного агентства рибного господарства України

ПІДДУБНУ Валентину Іванівну – голову Новосанжарської районної асоціації
фермерів та приватних землевласників «Відродження Полтавщини»

Нагородити медаллю «За працю і звитягу» 

ДМІТРОВУ Ларису Геннадіївну – оброблювача виноматеріалів та вина това&
риства «Інкерманський завод марочних вин», м.Севастополь

КРАСНОЩОКА Василя Миколайовича – тракториста сільськогосподарського
товариства «Тясмин», Черкаська область

НОВІКОВА Володимира Миколайовича – тракториста&машиніста сільсько&
господарського товариства «Манжурка», Кіровоградська область

СВИРІПУ Ігоря Володимировича – механізатора товариства «Городище», Во&
линська область

СИМОНЕНКА Олександра Вікторовича – водія лісової пожежної станції дер&
жавного підприємства «Ізюмське лісове господарство», Харківська область

ШЕВЕЛЬ Світлану Василівну – оператора машинного доїння сільськогоспо&
дарського виробничого кооперативу «Агрофірма «Перше травня», Сумська область

Присвоїти почесні звання: 

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ» 
ДЕЙНИЧЕНКУ Григорію Вікторовичу – завідувачеві кафедри Харківського

державного університету харчування та торгівлі, доктору технічних наук, профес&
орові

ОРЛЮКУ Анатолію Павловичу – завідувачеві відділу Інституту землеробства
південного регіону Національної академії аграрних наук України, докторові біоло&
гічних наук, професору, м.Херсон

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ» 
БОЙЧУКУ Ігорю Івановичу – провідному інженерові – лісопатологу державно&

го підприємства «Осмолодське лісове господарство», Івано&Франківська область
ГАШУТІ Володимиру Івановичу – лісничому Литовського лісництва державно&

го підприємства «Тростянецьке лісове господарство» Сумського обласного упра&
вління лісового та мисливського господарства

МОКРИНСЬКОМУ Володимиру Максимовичу – директорові Бродівського до&
чірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс», Львівська область

ПАЛАМАРЮКУ Петру Миколайовичу – начальникові Миколаївського обла&
сного управління лісового та мисливського господарства

ПАРФЕНЮКУ Віктору Анатолійовичу – начальникові управління Державного
агентства лісових ресурсів України

ПУКМАНУ Василю Васильовичу – директорові державного підприємства «Ве&
ликобичківське лісомисливське господарство», Закарпатська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»
БУРЛАЦІ Віктору Анатолійовичу – завідувачеві кафедри Житомирського на&

ціонального агроекологічного університету

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»
ВЄШКІНУ Анатолію Петровичу – директорові товариства «Мілленніум», м.Лу&

ганськ 
ЧУХЛЄБУ Володимиру Семеновичу – генеральному директорові акціонерно&

го товариства «Веселинівський завод сухого знежиреного молока», Миколаїв&
ська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»
БЕЗРУКУ Григорію Антоновичу – директорові сільськогосподарського товари&

ства «Агрофірма «Дружба», Полтавська область
БОЛОТОВІЙ Наталі Миколаївні – головному технологові державного підпри&

ємства «Завод шампанських вин «Новий Світ», Автономна Республіка Крим
БОНДАРЕНКО Тетяні Іванівні – агрономові Черкаської державної сортодослід&

ної станції
ЄВИЧУ Петру Петровичу – директорові товариства «АгроРось», Черкаська

область
КРИВКУ Василю Михайловичу – директорові сільськогосподарського товари&

ства «Слава», Тернопільська область
КУЛІНІЧЕВУ Олександру Олексійовичу – директорові товариства «Сільсько&

господарське підприємство «Білий Колодязь», Харківська область
ЛИТВИНЧУК Марії Петрівні – доглядачеві молодняка сільськогосподарсько&

го товариства «Колос», Житомирська область
ОМЕЛЬЯНЕНКУ Сергію Борисовичу – голові фермерського господарства

«Омельяненко», Кіровоградська область
СИДОРЧУКУ Миколі Степановичу – заступникові голови приватного сільсько&

господарського підприємства «Граніт», Житомирська область
СТРАТІЛІ Михайлу Костянтиновичу – директорові сільськогосподарського ко&

оперативу «Вікторія», Одеська область
ТАХТАРОВУ Володимиру Климентійовичу – директорові сільськогосподарсь&

кого товариства «Ленінський путь», Донецька область
ТИМОЩУКУ Павлу Петровичу – голові фермерського господарства «Бухнів&

ське», Вінницька область
ЧУПРИНІ Івану Миновичу – директорові приватного підприємства «Агрофір&

ма ім.Шевченка», Запорізька область
ЮНІКОВІЙ Зінаїді Іванівні – бригадирові виноградарської бригади державно&

го підприємства «Садовод», м.Севастополь

Державні нагороди працівникам АПК 
до Дня незалежності України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

23 серпня 2011 року
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З 2006/07 по 2010/11 МР валовий

збір олійних в Україні збільшився

майже на 70%, до 11,6 млн т. За цей

період потужності з переробки олій�

них (переважно соняшнику) зросли

на 63% майже до 10 млн т, а вироб�

ництво олій – лише на 33%, до 3,5

млн т. При цьому завантаженість

виробничих потужностей за ці 5 ро�

ків фактично навіть знизилася з

84% до 70%. При цьому компанії не

лишають планів подальшого наро�

щування потужностей, і за рік вони

можуть вирости ще на 2 млн т, хоча

навряд чи валові збори олійних

збільшаться адекватно. 

Рентабельність переробки со�

няшнику, хоч і знизилася за остан�

ній рік, все одно залишається висо�

кою: по окремих підприємствах пе�

ревищує 30% на рік при середньому

рівні по галузі 12�17%, що в сумі зі

зростанням валового виробництва

олії дозволяє підприємствам трима�

ти частину потужностей недозаван�

таженими. Значне зростання цін на

ринку соняшникової олії і шроту

допомогло підприємствам зберегти

високу прибутковість. 

Справедливості заради потрібно

зазначити, що виробники насіння

соняшнику в 2010 р. мали майже

65% рентабельності в порівнянні з

41% в 2009 р. (офіційні дані по усіх

виробниках; по багатьох господар�

ствах реальні цифри вищі), передус�

ім за рахунок зростання цін реаліза�

ції насіння. Здорожчання насіння

призвело до падіння рентабельності

переробки, але в умовах нарощу�

вання виробничих потужностей пе�

реробники вимушені конкурувати

за сировину, тим паче, що в Україні

виробників соняшнику – тисячі, а

промислових переробників – мен�

ше шістдесяти (хоча три холдинги –

«Кернел Груп», Cargill і Bunge – у

виробництві олії мають сумарну

долю майже 50%). 

Жодні заклики влади привести

площі під соняшником до «науково

обгрунтованих» показників не здат�

ні знайти відгук у виробників, поки

прибутковість його вирощування

буде такою високою. Тому посіви

соняшнику, втім, як і інших олійних

культур ростимуть і далі. 

У минулому сезоні, згідно з на�

шими розрахунками, валова вар�

тість олій, вироблених українськи�

ми підприємствами, перевищила 20

млрд грн (без ПДВ), а вартість ек�

спортованої продукції склала $2,1

млрд – на цьому ринку є за що по�

боротися. Враховуючи, що частка

експорту у внутрішньому вироб�

ництві олій склала майже 85%, ос�

новний прибуток галузь отримала

саме від продажу олії за кордон.

Кожна друга тонна соняшникової

олії, яка продається на світовому

ринку, – українського походження.

Навіть дедалі зростаюча проблема з

відшкодуванням ПДВ експортерам

не здатна зупинити експорт – у пе�

реробників немає іншого виходу, як

продовжувати заробляти на експор�

ті олії.

Згідно з нашими прогнозами,

урожай усіх олійних в Україні 2011

року складе 11,7 млн тонн – на 6%

нижче, ніж торік, в т. ч. насіння со�

няшнику – майже 7,8 млн тонн (мі�

нус 8%). Лише 70% буде переробле�

но всередині країни, виробництво

олії в 2011/12 МР складе 3,3 млн т

(мінус 6%), з яких 2,9 млн т, або 88%

можуть бути експортовані. 

Разом з нарощуванням вироб�

ничих потужностей відбувається

модернізація і логістичної структу�

ри збуту олії. Не вбачаючи можли�

вості ефективної співпраці з «Укр�

залізницею» по експлуатації влас�

ного парку залізничних цистерн,

багато компаній нарощують парк

автоцистерн. У портах продовжу�

ють зводити і розширювати термі�

нали по відвантаженню олій. До 9�

ти існуючих таких терміналів, що

здатні відвантажувати 5,6 млн т хар�

чових наливних вантажів на ек�

спорт, найближчими роками мо�

жуть додатися ще декілька – в Ми�

колаєві, Бердянську, Южному і на�

віть в Рені. 

Світові ціни на олії в наступно�

му сезоні обіцяють залишитися на

високому рівні чи навіть зростуть.

Відповідно, і ціни на соняшникову

олію в Україні можуть підвищити�

ся. І не лише оптові. В умовах пер�

манентного шантажу з боку уряду

ввести обмеження на експорт олії з

метою недопущення зростання вну�

трішніх роздрібних цін виробники

вже давно обрали правильну такти�

ку – залишити більш�менш стабіль�

ними роздрібні ціни натомість за�

робляючи на експорті. Але зростан�

ня цін на соняшник (з 3100 грн/т в

серпні 2010 р. до 5050 грн/т EXW за�

раз, або на 63%) услід за зростанням

експортних цін на сиру соняшнико�

ву олію (з $850/т в серпні минулого

року до $1300/т СРТ�порт в серпні

2011 р., або більш ніж на 50%), а та�

кож хронічне невідшкодування ек�

спортного ПДВ змусили виробни�

ків олії переглянути і внутрішні

ціни реалізації. 

Весняний меморандум між уря�

дом, виробниками і роздрібною

торгівлею про те, що роздрібні ціни

на олію у пляшках не мають бути

вище 14 грн/літр на основні торго�

вельні марки, тихо канув в літу: сьо�

годні ціна становить вже близько 16

грн/літр і, ймовірно, наступного

року може ще зрости. Навіть по 14

грн та ж сама «Олейна» продавалася

далеко не в усіх роздрібних точках, і

ніхто з чиновників так і не сказав,

що першопричиною зростання цін

стало збільшення цін реалізації со�

няшнику сільгоспвиробниками.

Винуватими вже традиційно були

названі переробники. Невміле

держрегулювання ринку олій при�

мушує інвесторів нервувати, проте

прибутковість торгівлі олією пере�

криває ці ризики. 

Зараз наріжним каменем по�

дальшого розвитку ринку нази�

вається також і експортне мито на

насіння соняшнику (зараз – 11%).

Саме введення цього мита в 1999 р.,

незважаючи на негативне ставлен�

ня до нього міжнародних організа�

цій, стало поштовхом до бурхливого

розвитку галузі. Скасування цього

мита при експорті в ЄС є однією з

ключових вимог Європи при ство�

ренні зони вільної торгівлі. Хоча

фактично в питанні створення цієї

зони більше слів, чим реальних

справ, виключити відміну мита теж

не можна: варто згадати, що при

вступі до СОТ Україна також «по�

жертвувала» сільським господар�

ством в обмін на експортні перс�

пективи інших галузей. 

Проте, ми вважаємо, що мо�

жливе скасування мита не буде

«смерті подібним» для української

олійної промисловості. Скоріше, це

призведе до швидшої структуриза�

ції галузі, концентрації в ній і, в ре�

зультаті, – до її посилення. Дрібніші

і слабкіші підприємства будуть про�

дані або модернізовані, частка вели�

ких виробників ще більше зросте, і

левова частка соняшнику все одно

перероблятиметься в Україні (зараз

експорт соняшнику складає близь�

ко 5% від валового збору). 

Холдинги замкнуть торговель�

ний цикл: від вирощування насіння

і його переробки до відвантаження

на експорт через власні портові по�

тужності. Приклад «Кернела», що

нещодавно вийшов на російський

ринок, зовсім не означає, що в Ук�

раїні далі нікуди рости. Скоріше, ін�

весторів продовжує притягувати

відносно низька вартість входження

в ринок як в Україні, так і в Росії. 

Дуже обережно ми оцінюємо

перспективи нарощування перероб�

ки ріпаку і сої в Україні. За нашими

оцінками, в поточному сезоні 97%

вирощеного ріпаку і 57% сої будуть

експортовані, оскільки експорт є

вигіднішим, ніж переробка в Украї�

ні. Перспективи прийняття ефек�

тивного законодавства по вироб�

ництву в Україні біодизеля дуже ту�

манні, так само як і перспективи

введення експортного мита на рі�

пак, тому його експорт переважати�

ме і найближчими роками. 

В той же час, переробка сої

зростатиме, хоч і не так швидко, як

хотілося б, оскільки в цілому стан

українського тваринництва залишає

бажати кращого. Проте, соєвий

шрот і макуха українського вироб�

ництва вже витіснив частину ім�

портних аналогів, птахівництво

продовжує зростати, а культура го�

дування сільгосптварин і птиці під�

вищується. 

Дуже стримано ми також оці�

нюємо і перспективи виробництва і

переробки високоолеїнового со�

няшнику, незважаючи на хорошу

маржу його олії порівняно зі зви�

чайною. Нині посівні площі під та�

ким соняшником в Україні не дося�

гають і 3%, якість вирощеного на�

сіння залишає бажати кращого,

круг споживачів обмежений кілько�

ма компаніями. 

Проте, навіть без урахування

перспектив розвитку переробки рі�

паку і сої, але маючи трьох китів ін�

вестиційної привабливості – зрос�

таючу сировинну базу, розвинену

систему логістики і налагоджені

ринки збуту – олійно�жировий ри�

нок України ще довго буде цікавий

для потенційних інвесторів.

«Золота краплина» українського АПК
Коли ми говоримо про ті галузі сільського господарства Ук.

раїни, інвестпривабливість яких роками залишається ви.

сокою, найчастіше згадуємо олійно.жирову промисловість.

Швидке нарощування переробних потужностей, незва.

жаючи на значно відстаюче зростання виробництва олій.

ної сировини, – тому підтвердження. Справа навіть не

стільки в тому, що інвестори вірять, що попит на сировину

у результаті буде підкріплений зростанням пропозиції. І на.

віть не в тому, що Україна фактично є головним гравцем на

світовому ринку соняшникової олії, і світові без нашої олії

не обійтися. Будь.яка хоч трохи солідна компанія олійно.

жирового ринку прагне розвивати власне виробництво

олії, навіть залишаючи частину потужностей хронічно недо.

вантаженою, оскільки прибутковість переробки соняшнику

досить висока. Тому що при ціні сирої олії, яка доходить до

$1500/т, підвищення виходу олії за рахунок сучасних тех.

нологій переробки навіть на 1% дає відчутну надбавку до

прибутку. І тому, що рано чи пізно Україна прийде до

необхідності розвитку біодизельного виробництва і підви.

щення забезпечення тваринництва протеїновими кормам,

і тоді ріпак і соя, які зараз переважно експортуються, поч.

нуть перероблятися на українських підприємствах. 

Микола Верницький

Інф.компанія «ПРОАГРО»

АГРАРНІ ЖУРНАЛІСТИ УКРАЇНИ
СПЕЦВИПУСК: 20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Надія Лихолоб

Інф.компанія «ПРОАГРО»

Культура
Посівна площа, тис. га Збиральна площа, тис. га Урожайність, ц/га Валовий збір, тис. тонн

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
ВСЬОГО: 7 119 7 845 6 869 7 712 16,09 15,22 11 055 11 735
Соняшник 4 900 5 700 4 800 5 650 16,30 15,00 7 824 8 475
Соя 1 129 1 050 1 050 1 037 16,10 16,20 1 691 1 680
Ріпак 895 907 852 863 16,80 17,04 1 431 1 470
у т.ч. озимий 823 801 784 761 17,16 17,50 1 345 1 331

ярий 72 107 68 102 12,65 13,60 86 139
Гірчиця 135 129 110 106 5,70 6,00 63 64
Льон#кудряш 60 59 57 56 8,10 8,30 46 46

Прогноз урожаю основних олійних культур в Україні 2011 року

Україна: баланс насіння соняшнику, тис. тонн

Показники 2009/10 2010/11
(прогноз)

2011/12
(прогноз)

Запаси на початок сезону 69 49 80
Площа до збирання, тис. га 4 680 5 650 4 800
Валовий збір 7 114 8 475 7 824
Імпорт 7 7 5
Загальна пропозиція 7 190 8 531 7 909

Внутрішнє споживання 6 791 7 991 7 140
у т.ч. на переробку 6 700 7 900 7 050

продов. споживання 24 23 25
фуражне 18 16 15
інше використання 49 52 50

Експорт 350 460 700
Загальний попит 7 141 8 451 7 840

Перехідні запаси 49 80 69

Україна: баланс соняшникової олії, тис. тонн

Показники 2009/10 2010/11
(прогноз)

2011/12
(прогноз)

Запаси на початок сезону 47 63 75

Виробництво 3 000 3 397 3 173

Імпорт 1 0 0

Загальна пропозиція 3 048 3 460 3 247

Внутрішнє споживання 434 485 434

у т.ч. продов. споживання 400 440 400

виробниче 14 20 14

інше використання 20 25 20

Експорт 2 551 2 900 2 750

Загальний попит 2 985 3 385 3 184

Перехідні запаси 63 75 63



аграрної політики і продоволь�

ства України, Міністерства еко�

номічного розвитку і торгівлі

України. Передбачається також

участь низки міжнародних

організацій зернового ринку,

з якими УЗА має партнерські

зв'язки, зокрема, GAFTA,

Міжнародної ради по зерну,

ЄБРР, МВФ, ФАО, Світового

банку, Американсько�Укра�

їнської ділової ради, Інституту

дослідження сільськогосподар�

ських ринків, МФК, ЄБА,

Американської торгової палати

в Україні. 

Головною темою стануть

сучасні системи фінансування

виробництва зернових і внесок

України в забезпечення зерном

населення планети. Її плану�

ється обговорити в п'яти тема�

тичних блоках: світовий ринок

зерна і ринок Чорноморського

регіону, біржова торгівля зер�

ном, бразильська система фі�

нансування виробництва зер�

на, ринок землі в Україні, а та�

кож круглий стіл на тему «Ме�

ханізми ефективної взаємодії

між державою і приватним біз�

несом на ринку зерна».
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ЗЕРНОВА галузь українського

сільгоспвиробництва за 20 років

державної незалежності отримала

добрий шанс для становлення та

розвитку. Так, за підсумками 2009/

2010 МР українські та транснаціо�

нальні торговельні компанії, що

діють в Україні, змогли поставити

на зовнішні ринки понад 20 млн

тонн зерна. Це стало третім показ�

ником на європейському конти�

ненті (два перші місця посіли кра�

їни ЄС та Росія). Вагомим об'єд�

навчим чинником для учасників

українського зернового ринку от

уже 17 років виступає Україн�

ська Зернова Асоціація (УЗА),

яка із часу свого створення в груд�

ні 1997 року об'єднала світові

транснаціональні торговельні

компанії, найбільших вітчизняних

експортерів та виробників зерна,

елеватори, експедиторів, страхові

та юридичні компанії, банки, екс�

педиторські фірми, аграрні біржі,

консалтингові компанії, ЗМІ, а

також фахівців галузі. Загалом, до

складу УЗА наразі входить 80% ук�

раїнських торговців зерном. Очо�

лює асоціацію заслужений праців�

ник сільського господарства, по�

чесний доктор економічних наук

Української технологічної академії

Володимир Клименко.

Сприяння розвитку зерново�

го ринку України та захист інте�

ресів компаній, які входять до

складу асоціації, підвищення ек�

спортного потенціалу української

зернової галузі в цілому – є го�

ловними цілями УЗА. У співпраці

із асоціацією компанії�експорте�

ри створили потужну українську

портову інфраструктуру, інвесту�

вавши значні кошти в будівниц�

тво портових перевалочних по�

тужностей, які дають змогу за

маркетинговий рік забезпечити

експорт понад 41 млн тонн зерна.

Ще 7 років тому цей показник

становив 4 млн тонн.

Для реалізації цих проектів

УЗА долучається до створення за�

конодавчої бази, що регулює

діяльність зернової галузі. Асоці�

ація активно співпрацює із Кабі�

нетом Міністрів, Верховною Ра�

дою, профільним та суміжними

міністерствами та іншими органа�

ми державної влади. Представни�

ки УЗА входять до складу коорди�

наційної ради з питань аграрної

політики та при кабінеті міністрів,

до урядових робочих груп із пи�

тань координації ринку зерна, бе�

руть участь у роботі громадських

рад та колегій низки міністерств.

Державною цільовою програ�

мою розвитку Українського села

до 2015 року визначено, що обся�

ги виробництва зернових мають

становити 50 млн тонн, олійних –

15 млн тонн. Для реалізації таких

планів, за оцінками експертів

УЗА, потрібно близько 100 млрд

доларів – тільки у саме виробниц�

тво зерна та закупівлю сільгос�

птехніки, а ще 6 млрд доларів на

спорудження 30 млн тонн ємно�

стей зі зберігання. Слід зазначити,

що дефіцит потужностей із дороб�

ки та зберігання зерна гостро від�

чувається вже сьогодні, після збо�

ру 34 млн тонн ранніх зернових та

в очікуванні одного із найбільших

за останній час урожаю кукурудзи

– обсягом до 17�18 млн тонн. Вод�

ночас, потенційно Україна здатна

виробляти до 80�100 млн тонн

зерна, що дасть їй можливість зай�

няти провідні позиції експортера

на світових ринках. 

Розбудова взаємовигідних

зв'язків між українськими компа�

ніями та їх колегами із�за кордону

– ще одна із провідних цілей УЗА.

Так, за час своєї роботи асоціація

налагодила партнерські зв'язки із

відповідними організаціями і спіл�

ками в США, Канаді, Росії, Казах�

стані, Молдові, Грузії, Азербай�

джані. На початку року Президен�

том Міжнародної асоціації торгів�

лі зерном та кормами (GAFTA) об�

рано Олексія Гаврилова, голову

спостережної ради ЗАТ «Рамбурс»

(Україна), що також є членом УЗА.

Для консолідації зусиль про�

відних українських учасників рин�

ку зерна та їх зарубіжних партне�

рів УЗА вдається до проведення

низки заходів, зокрема міжнарод�

них конференцій, семінарів та

круглих столів. Це дає змогу об'єд�

нати провідних гравців світового

ринку надати їм можливість спіль�

но визначитися із вирішенням

проблем зернової галузі, вироби�

ти концепцію подальшого розвит�

ку зернового ринку. Так, у продов�

ження спільної роботи ЄБРР,

Міністерства аграрної політики і

продовольства, Українська Аг�

рарна Конфедерація (УАК), УЗА,

Інституту розвитку аграрних рин�

ків, яка почалася з підписанням

меморандуму 27 січня 2011 року,

асоціація спільно з інформаційно�

аналітичним агентством «АПК�

Інформ» 17�18 жовтня проведе II

Український зерновий конгрес.

Планується, що у його роботі візь�

муть участь понад 250 фахівців із

різних країн. Це виробники, пере�

робники, експортери та імпорте�

ри зерна, а також експерти зерно�

вого ринку України, США, ЄС,

Бразилії, Росії. Крім того, учасни�

ками конгресу будуть представни�

ки Комітету Верховної Ради Укра�

їни з питань аграрної політики та

земельних відносин, Адміністрації

Президента України, Міністерства

Асоціація розвитку 
зернового ринку України

Алла Барабаш

ІА «УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ»
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Президія IV Міжнародної Зернової Конференції: директор представництва ГАФТА�Київ Анна ГОЛОДОВА,
президент УЗА Володимир КЛИМЕНКО, президент ГАФТА Олексій ГАВРИЛОВ, міністр аграрної політики

і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, президент Чиказької товарної біржі Лео МЕЛАМЕД, 
президент УАК Леонід КОЗАЧЕНКО. Київ, 26 травня 2011 року

НОВЕ життя розпочалося у смт

Великі Коровинці Чуднівського

району на Житомирщині. Сьогод�

ні, 26 серпня, в урочистій обста�

новці тут був даний офіційний

старт будівництву елеваторного

комплексу ТОВ СП «НІБУЛОН»

– філії «Тетерів». 

З огляду на те, якими темпами

компанія втілює свій грандіозний

національний інвестиційний про�

ект, можна сказати, що ця подія

традиційно зібрала численних

партнерів підприємства, представ�

ників органів влади, фахівців пі�

дрядних організацій, місцевих

мешканців, представників ЗМІ.

Цей сучасний «НІБУЛОНів�

ський» об'єкт є логічним продов�

женням роботи компанії в Жито�

мирській області, де вже тривалий

час успішно працюють три вироб�

ничі підрозділи – філії «Романів�

ська» (смт Романів), «Бистрицька»

(смт Бистрик), «Чуднівська» (смт

Чуднів).

Цей елеваторний комплекс

стане найсучаснішим технологіч�

ним об'єктом в регіоні і займатиме

площу 6,5 га. Об'єм зберігання зер�

на становитиме 76 тис. тонн, по�

тужність сушарок – 4 тис. тонн на

добу. Потужність відвантаження

на залізничний транспорт склада�

тиме 5 тис. тонн на добу. Колектив

компанії за рахунок працівників

нової філії збільшиться ще на 60

осіб. Кошторисна вартість будів�

ництва – 120 млн гривень. 

Розпочався захід з певним за�

пізненням – усі чекали губернато�

ра Житомирської області Сергія

Рижука і дещо нервували, аж поки

не дізналися з його виступу, що

причина спізнення була надто по�

важна, і схвально запевнили, що

заради неї можна було б почекати

ще. З'ясувалося, що на Житомир�

щину справді повертається життя:

Тетяна Шелкопляс
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цього дня голова ОДА відкрив в

Бердичевській лікарні відділення

гемодіалізу і будівельну площадку

в Житомирі для будівництва мі!

крорайону дешевого соціального

житла площею 80 тис. кв.м. 

Сергій Рижук зізнався, що до

аграріїв завжди їде з особливим

натхненням – дається взнаки фах

і тривалий досвід роботи в АПК.

У тому числі на посаді міністра.

Він наголосив, що прихід в

область інвесторів і відродження

будівництва у рік 20!ліття незал!

ежності України є певним чином

знаковим. Наразі доводиться кон!

статувати, що більшість людей в

сільській місцевості стали бідни!

ми, бо втратили роботу, і стали

залежними від важких життєвих

обставин, а це штовхає їх до злид!

нів і злочинності. Тільки маючи

гідну роботу і гідну зарплату лю!

дина стає незалежною. «Відтак за!

лучення інвестицій в область є на!

шим пріоритетним завданням.

Тому що це розбудова, тому що це

цивілізовані робочі місця і зар!

плата не в конвертах. Це форму!

вання людської свідомості. Таким

чином ми закладаємо надійний

фундамент нашого економічного

і соціального зростання. Зведення

«нібулонівського» елеватора – це

будівельний майданчик всієї

області, і до того ж, я впевнений,

що вже в цьому році елеватор ста!

не до роботи. Це означає, що ми

повірили самі і переконали інших

у привабливості капіталовкладень

в Житомирську область. Це озна!

чає, що тут будуватимуть елевато!

ри, і вирощену у нас пшеницю й

жито не розвозитимуть по інших

областях. Це означає, що в нас

буде власний хліб, і він не дорож!

чатиме. Він буде смачний і якіс!

ний. Ось вона – наша продоволь!

ча безпека», – наголосив Сергій

Рижук.

Він також висловив упевне!

ність, що, наслідуючи приклад

«НІБУЛОНа», наступного року

буде запущено Великокоровинсь!

кий цукровий завод, який давав

роботу понад 700 працівникам. На

засноване цукрозаводчиками Те!

рещенками понад сторіччя тому

підприємство повернувся наща!

док родинного бізнесу і має намір

інвестувати в цей завод. 

Крім того, переконаний губер!

натор, виробництво і зберігання

зерна відроджує його переробку,

хлібопекарську галузь. А це озна!

чає кінець бур'янам і появу сіль!

госпвиробників, бажаючих виро!

щувати зернові. Відповідно, зросте

вартість землі і цілком заслужено

– вартість хліборобської праці.

Від імені Української аграрної

конфедерації учасників урочисто!

стей привітав генеральний дирек!

тор Сергій Стоянов, від імені Ук!

раїнської Зернової асоціації – її

президент Володимир Клименко.

Слово мали представники район!

ної влади і громади. 

У своєму зверненні до присут!

ніх генеральний директор ТОВ СП

«НІБУЛОН», Герой України Олек*

сій Вадатурський повідомив, що

в річницю незалежності України

компанії також виповнюється 20

років. Днями інвестиційний про!

ект було презентовано на Херсон!

щині, вступило в активну фазу

розгортання проекту в Київській

області. Однак на Житомирщині

до нього особливе ставлення, адже

тут вже працюють три виробничі

підрозділи компанії, зокрема в

с.Тютюнники Чуднівського райо!

ну. «Філософія нашої компанії

така: там, де ми обробляємо зем!

лю, ми будуємо свої підприємства.

Таким чином ми демонструємо,

яким чином слід працювати на зе!

млі, як її обробляти, як отримувати

високі врожаї і застосовувати суча!

сні технології. Ми платимо гідну

зарплату працівникам і орендну

плату на паї, відраховуємо подат!

ки до бюджету, допомагаємо дітям,

пенсіонерам тощо». 

Те, що компанія вміє будувати,

доведено самим життям. І такі сти!

слі терміни, і такі умови роботи

цілком реальні та виправдані. За

словами гендиректора, наразі на

будівництві працюватиме понад

півтори тисячі чоловік практично

цілодобово. І через два місяці тут

буде не лише високотехнологічний

виробничий об'єкт, а об'єкт ек!

скурсій, справжня окраса населе!

ного пункту з газонами і фонтана!

ми. Оснащені робочі місця будуть

набагато кращими, ніж у деяких

господарів домівки. «Ми будуємо

не лише елеватори і обробляємо

землю. Ми розбудовуємо економі!

ку держави, надаємо тисячі робо!

чих місць фахівцям інших галузей,

будуємо власний флот, відновлює!

мо річки як транспортні магістра!

лі. Ми – компанія експортер №1

зерна з України. Ми залучаємо ве!

личезні інвестиції в розвиток дер!

жави. І у такий спосіб доводимо,

що ми справді патріоти могутньої

України!» 

Між компанією «НІБУЛОН» і

обласною адміністрацією їхніми

керівниками було підписано ме!

морандум про співпрацю. Поваж!

ні гості прийняли участь в заклад!

ці капсули зі зверненням до на!

щадків і символічній передачі

естафети наступному об'єкту бу!

дівництва компанії – цеглину з

фундаменту елеватора у Великих

Коровинцях отримав директор на!

ступного елеваторного комплексу

в с.Денихівка Тетіївського району

на Київщині. 

Відповідаючи на запитання

журналістів на прес!конференції,

Олексій Вадатурський повідомив,

що згідно до накреслених планів,

інвестиційний проект компанії

почав втілюватися в столичній

області. Будівництво першого

об'єкту – елеваторного комплексу

в с. Денихівка Тетіївського району

– має розпочатися вже наприкінці

серпня поточного року. Запору!

кою успішної співпраці компанії

та обласної влади став меморан!

дум «Про партнерство та співро!

бітництво», підписаний 29 липня

в м. Вишгород на другому інвести!

ційному форумі Київської області

«Стабільність та зростання». 

Паралельно із форумом 29!31

липня у Вишгороді проходив етап

Гран!прі Чемпіонату світу у класі

«Формула!1» на воді. «Наша щира

підтримка цієї спортивної події –

результат добрих партнерських

відносин із місцевою владою, –

говорить Олексій Вадатурський. –

Виступаючи генеральним партне!

ром і спонсором такого серйозно!

го заходу, ми водночас підтвер!

джуємо свій статус компанії, зна!

ної далеко за межами України. Ми

із задоволенням взяли участь в ор!

ганізації цієї спортивної події, до!

помігши Україні вперше прийня!

ти у себе міжнародні змагання та!

кого рівня, а людям отримати

масу емоцій і задоволення від

спортивного свята».

Щодо цін на врожай поточно!

го року, він сказав так: «Ми ство!

рюємо для своїх партнерів по біз!

несу такі умови, щоб їм хотілося

співпрацювати з «НІБУЛОНом»

на принципах прозорості і довіри.

Тому традиційно закупівельні ціни

ТОВ СП «НИБУЛОН» на зернові і

олійні культури доступні усім –

вони раз в декілька днів оновлю!

ються на офіційному сайті підпри!

ємства».
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Ми закладаємо надійний фундамент
економічного і соціального зростання

Голова Житомирської ОДА Сергій РИЖУК (ліворуч) 
і генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой України Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ (у центрі) 

Цей рік, що став ювілейним для незалежності України, для ТОВ СП «НІБУЛОН» став

насиченим на значимі події. Тож кожне з досягнень компанія присвячує вільній

незалежній Україні! Вона продовжує будувати і втілювати в життя свій інвестпроект 2009*

2011 років. Сьогодні – це Житомирщина!

ТОВ СП «НІБУЛОН» зареєстроване в Мико�
лаєві, має 20�річний досвід успішної робо�
ти і 100% українську капіталізацію. Це по�
тужний національний сільгоспвиробник,
зернотрейдер і інвестор. Лише за останні
два роки в економіку держави ним вкладе�
но понад 2,6 млрд грн, сплачено податків
до бюджетів різних рівнів 380 млн грн,
створено понад 4,5 тисячі робочих місць в
АПК і забезпечено роботою понад 15 тисяч
працівників галузей будівництва, суднобу�
дування, транспорту тощо.
Щороку на соціальні проекти «НІБУЛОН»
витрачає значні кошти – лише 2010 року ця
сума перевищила 11 млн грн. Своєчасно по�
над 30 тисяч власників земельних ділянок
та членів їх сімей отримують у повному об�
сязі орендну плату, яка наразі становить 4�
5%, і за роки діяльності орендодавцям ви�
плачено 107 млн грн.

«НІБУЛОН» – єдина з українських компа�
ній, що постачала зерно за продовольчою
програмою ООН. Вона вже третій сезон по�
спіль є лідером з експорту зернових куль�
тур з України. Проте, зважаючи на введен�
ня квотування експорту зерна попередньо�
го маркетингового року, результат компанії
впав пропорційно загальному падінню ек�
спорту зерна майже вдвічі, сягнувши поз�
начки 2,7 млн тонн сільгосппродукції проти
майже 4,8 млн тонн у 2009/2010 МР.
Компанія, завдяки заслуженій роками дові�
рі з боку іноземних партнерів, залучила в
реальний сектор української економіки
кредитні ресурси Світового банку, ЄБРР,
урядових фінансових установ Данії, Нідер�
ландів та Швеції. Ці кошти інвестуються в
реалізацію патріотичного інвестпроекту
2009�2012 років з відродження Дніпра та
Південного Бугу як головних судноплавних

транспортних артерій України загальною
вартістю $470 млн. В рамках цього проекту
підприємство, єдине в державі, будує флот
під українським прапором з українського
металу на Миколаївському суднобудівному
заводі «Океан». Зведення мережі елевато�
рів виконують 150 вітчизняних будівельних
організацій. Від реалізації інвестпроекту
підприємства вітчизняного АПК додатково
отримуватимуть понад 5 млрд грн на рік за
рахунок зниження логістичних витрат.
«НІБУЛОН» інвестував понад 20 млн грн у
благодійність та соціальні проекти у галузях
освіти, культури, охорони здоров'я та нав�
колишнього природного середовища, на
відновлення соціальної інфраструктури
сільської місцевості тощо. Започаткована
освітянська програма «НІБУЛОНівський
стандарт» охоплює майже 14 тисяч учнів се�
редніх шкіл більшості областей України. 

З часу створення компанію очолює гене�
ральний директор Олексій Вадатурський,
який за сумлінну працю на благо України
2007 року був удостоєний почесного зван�
ня Герой України.
ТОВ СП «НІБУЛОН» користується авторите�
том надійного партнера українських сіль�
госпвиробників, відкритий для влади і сус�
пільства та міцно інтегрований у світові аг�
рарні ринки. А отже, є важливим індикато�
ром інвестиційної привабливості вітчизня�
ного АПК та ділового клімату в Україні.
Компанія «НІБУЛОН» за підсумками 2010
року посіла 192�ге місце за результатами
рейтингу Deloitte ТОП�500 найбільших
компаній Центральної та Східної Європи,
випередивши решту 38 вітчизняних сіль�
госппідприємств. Цьогоріч вона також на�
була членства в Американській торговель�
ній палаті в Україні.

Д О В І Д К А  П Р О  К О М П А Н І Ю
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Селянська ієна
НАРИС Від Токіо до Фурукави – півтисячі кілометрів, які потяг�«куля» подолав за... дві години.
Із столичного виру миттю перенісся у життя тамтешніх рисівників і тваринників, чию працю слід
оспівувати не лише в хоку, танки, а й у буденній прозі.

ЧИ ТАК�ТАКИ ніщо нас не рід�

нить із японцями? 

646 року Японію струсонули

реформи Тайка, – період першого

об'єднання островів в єдину краї�

ну під владою імператора. Усі зе�

млі і люди, понад 90% яких – хлі�

бороби, стали приватною власні�

стю правителя і селяни почали

платити владарю податки зі своїх

наділів. Точніше, податей було

три: на землю, на працю і на кін�

цеву продукцію. Причому, плати�

ли їх... рисом. 

Рис 1227 років поспіль зали�

шався сталою «сипучою» монетою

навіть тоді, коли із 708 року в обіг

ввели срібні, золоті і мідні гроші.

Саме до рису – головного мірила

багатства суспільства – Японія

прирівняла національну валюту.

Так, мідна монетка слугувала екві�

валентом 0,72 л рису. 

Урожай породжував, кажучи

сучасною мовою, інфляцію, посуха

– дефолт. Ми теж це проходили.

Залежність від імператора, першо�

го секретаря ЦК, президента... І,

звісно ж, природи. 

Утім, не кожна країна може

похвалитися божественним похо�

дженням властителя. Принаймні, у

XXI столітті Японія – єдина держа�

ва, де імператорський рід, який на�

лічує кількатисячолітню історію,

залишається при владі. Нинішній

імператор Акіхіто – нащадок со�

нячної богині Аматерасу у 125�му

коліні. І, відповідно до конституції

країни, – символ єдності нації.

Треба віддати феодалізму на�

лежне: рисівники справіку вважа�

лися привілейованим «другим ста�

ном». Вище їх за суспільною града�

цією стояли тільки воїни (самураї).

Тоді як торговці і лихварі, незалеж�

но від їхнього багатства, становили

нижчий «третій стан».

Щоправда, навіть імператор не

завжди міг підсобити селянству.

Протягом так званого «періоду

Едо», коли імператора усунули від

влади, а кермували самураї клану

Токугава, Японія 200 років була

ізольована від усього світу. За пере�

бування за кордоном або контакти

з іноземцями – смертна кара! Нам

це нічого не нагадує? 

Але феодалізм пошматувала

1868 року революція Мейдзи. У нас

же кріпацтво в австро�угорській

частині тодішньої України ліквіду�

вали 1848 року, а в російській –

1861. Майже одночасно! За три

роки, без усіляких там перехідних

періодів, японці усе перевернули

догори дном. Найголовніше для

аграрного сектору: японці знову

скасували самурайську власність

на землю. Всю землю повернули

імператору і після цього кожен міг

купити її за гроші. 

Відкривши кордони, японці

перейнялися ззовні не тільки пози�

тивом. За трирічну революцію кра�

їна втратила 40% селянства. А в ре�

зультаті всіх земельних реформ на�

діли в селян вийшли куці: у се�

редньому менше одного гектара на

особу. З такої площі навіть себе

прогодувати складно, уже не кажу�

чи про лишки на продаж. 

Замість того, щоб піднімати ар�

хаїчний аграрний сектор, японці

захопилися розвитком промисло�

вості, зростання якої багато в чому

завдячує селу. Воно поставляло

сотні тисяч найманих робітників,

згодних на усе. Сільське господар�

ство обкладали більш високими

податками, полегшуючи тим са�

мим життєдіяльність промислово�

сті. Не кажучи вже про постачання

міст дешевим продовольством,

продаж якого спричиняв величезні

збитки для його виробників. Копія

з нашої недавньої дійсності! 

А потім була війна, окупація. І

знову – відродження. Тільки не

села, а знову промисловості. Інду�

стріалізація зненацька заскочила

половину населення, що вміла

тільки вирощувати рис. 

У 60�х роках Японія прийняла

базовий аграрний закон. Кожен

рисівник одержував доход, який

дорівнював середньому доходу в

індустрії. Ціну рису обчислювали

щороку і через спеціальний коопе�

ратив уряд скуповував весь там�

тешній рис за ціною приблизно

вдесятеро вищою ринкової. Потім

продавав населенню з величезни�

ми збитками для себе, за ціною

вже всього вдвічі�втричі вище рин�

кової. Різницю покривали за раху�

нок податків. Фактично суспіль�

ство повернулося до того, що па�

нувало на островах завжди. Рис –

це більше, ніж гроші.

Та закон не дав селянам про�

стору для маневру на землі: вони

залишилися прикутими до своїх

наділів. Так, податок на володіння

японською землею був низьким.

Але якщо ти продаєш її, він уже

становить 50%, податок на спадку�

вання ще вищий – 70%. От і вихо�

дить: навіть якщо ти не знаєш, що

робити зі своєю землею, сидіти ка�

мінчиком на ній часто вигідніше,

ніж продати. 

Урядові заходи з підтримки аг�

раріїв протрималися до 1988 року.

Тоді Японія змушена була підписа�

ти угоду про лібералізацію ввозу 12

видів сільськогосподарської про�

дукції. До цього переліку потрапи�

ли і такі важливі, як яловичина й

апельсини. Уряд протягом трьох

років збільшував квоти їхнього

ввозу, а з квітня 1991 р. цілком лі�

бералізував їхній імпорт. У наступ�

ні роки Японія пішла на ще більші

поступки. Імпортні обмеження

стосувалися лише рису. Із 1995 р.

його почали ввозити у розмірі 4%

обсягу споживання, а в 2000 р. кво�

та майже подвоїлася. 

За цих умов виникла нагальна

потреба якнайшвидше підняти

конкурентноздатність власної про�

дукції. Основними засобами під�

йому сільського господарства ста�

ли створення і підтримка великих

порівняно високопродуктивних

господарств. 

Наприкінці 1992 р. уряд опу�

блікував документ «Нові базові на�

прямки політики у сфері продо�

вольства, сільськогосподарського

виробництва і розвитку села». За

ним належало посилити впрова�

дження ринкових принципів у

сільському господарстві, створити

умови для форсування конкурен�

ції, збалансованого розвитку райо�

нів, розширити виробничу та со�

ціальну інфраструктуру у сільській

місцевості, виробництво продукції

з високою часткою доданої варто�

сті, у тому числі екологічно чистої. 

У цей період різко активізува�

лися зусилля, спрямовані на підви�

щення ефективності АПК. Була

прийнята нова, більш жорстка,

програма скорочення посівних

площ під рисом і мандаринами. Із

1988 р. заохочувальні надбавки за

вирощування альтернативних

культур надають великим госпо�

дарствам для того, щоб вони цілес�

прямовано використовували їх в

інтересах підвищення продуктив�

ності праці і зниження витрат ви�

робництва. 

Із 1989 р. увели неоподаткову�

ваний мінімум на ці надбавки,

внаслідок чого більше 90% госпо�

дарств, що одержують їх, податок

узагалі не виплачують. Така пільга

поширюється і на юридичних осіб,

якщо протягом двох років після

надходження надбавки її витрача�

ють на придбання основних мате�

ріальних фондів. Із 1988 р. запро�

вадили спеціальні асигнування на

створення зразкових (із низькими

витратами виробництва) районів

рисосіяння. 

Щоб збадьорити конкуренцію,

японці змінили власне систему збу�

ту рису. Скоротили розміри дер�

жавних закупівель (у 90�і роки вони

знизилися майже на третину); роз�

ширили права усіх організацій і

підприємств, що торгують рисом;

зняли територіальні обмеження для

їхніх угод (1987 р.); надали органі�

заціям виробників і споживачів

право укладати прямі угоди на ку�

півлю�продаж екологічно чистого

рису (1988 р.); дозволили продавати

рис на аукціонах (1990 р.). 

Із 1994 р. почав діяти новий вид

довгострокових низькопроцентних

кредитів на розвиток господарства.

Їх видають на 25 років із десятиліт�

ньою відстрочкою платежу на умо�

вах 3,5% річних, якщо офіційні ор�

гани підтверджують поліпшення

господарської діяльності ферми.

До 2000 р. продовжили термін дії

системи пільгових кредитів для

впровадження нового й удоскона�

лення наявного устаткування у мо�

лочному тваринництві, а термін

повернення позички збільшили з

18 до 20 років. 

Завдяки змінам до закону про

розвиток сіл у гірсько�лісових ра�

йонах (1995 р.) місцеві організації

одержали право випускати обліга�

ції для покриття необхідних витрат.

Безпроцентні кредити надають тим

префектурам, що створюють спе�

ціальні центри з професійної під�

готовки молоді і залучають її у

сільськогосподарське виробництво

(1995 р.). Початківцям місцева вла�

да надає усебічну допомогу, вклю�

чаючи безпроцентні кредити. Сти�

мулюються дослідження в області

нової техніки і технологій, причо�

му з активною участю приватних

науково�дослідних інститутів. 

У листопаді 1995 р. набув чин�

ності Закон про стабілізацію попи�

ту та пропозиції основних продук�

тів харчування. Із його появою за�

вершилася більш як піввікова епо�

ха функціонування Закону про

контроль над продовольством.

Останній, прийнятий у 1942 р., хоч

неодноразово і переглядався, все�

таки регламентував державні заку�

півлі основних видів сільськогос�

подарської продукції, систему

встановлення цін на неї та обмежу�

вав імпорт. 

«Новий закон про продоволь�

ство» не передбачає обов'язкових

поставок рису і зернових, але дер�

жавні закупівлі залишилися. При

цьому контрагентами держави є ті

господарства, що беруть участь у

програмі перебудови виробничої

структури. Ціни на продукцію в

рамках державних закупівель за

«Новим законом» повинні відпові�

дати цінам вільного ринку. Систе�

му уповноважених організацій із

продажу цієї продукції скасували,

натомість ввели реєстрацію і ліцен�

зування. 

Зрушення в аграрній політиці

були б неможливі без істотного пе�

реформатування сільськогосподар�

ського бюджету. За 1985�1995 рр.

загальна сума асигнувань на

сільське господарство зросла при�

близно на 26%. За цей же час част�

ка видатків на підтримку цін ско�

ротилася у 2,6 разу (із 21,4 до

8,2%).  Але...

Хоча держава і вживає серйоз�

них заходів щодо інтенсифікації

сільськогосподарського виробниц�

тва та підвищення конкурентноз�

Володимир Чопенко
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МИНУЛОГО року я мав змогу

пройти тренінговий курс в Японії з

управління виробництвом та з ро�

звитку малого і середнього бізнесу

в аграрній сфері. Частиною цього

тренінгу було знайомство з сільсь�

когосподарською кооперацією.

Можна з впевненістю говорити,

що сільське господарство країни

побудовано на кооперативних

принципах. А починалося все прак�

тично в умовах післявоєнної гіпер�

інфляції, розрухи, продовольчої

кризи. В країні була проведена зе�

мельна реформа: у 1946 році був

прийнятий закон, відповідно до

якого землевласникам, які особи�

сто не обробляли землю, залишали

у власності 1 гектар, а тим хто її об�

робляв – 3 гектари. Решта земель у

примусовому порядку були вику�

плені державою і передані в місцеві

земельні комісії для наступного пе�

репродажу тим, хто бажав би зай�

нятися сільським господарством.

Так було створено систему дрібних

фермерських господарств.

А 1947 року в Японії було прий�

нято закон «Про сільськогосподар�

ські кооперативи». За законом

практично всі селяни ставали чле�

нами таких кооперативів. 

Нова аграрна політика вимагала

нових інструментів фінансування.

Еволюціонувавши з однієї структу�

ри у 50�х роках, на сьогодні фінан�

сова система сільськогосподарської

кооперації Японії складається з 5

фінансових структур, головною з

яких є Центральний кооператив�

ний банк для сільського, лісового

та водного господарства.

Уряд Японії розглядає фінансо�

ву систему сільськогосподарської

кооперації як інструмент держав�

ного регулювання аграрного секто�

ру. Так, через кооперативну систе�

му виробники основного продукту

країни, рису, отримують державні

субсидії, які складають майже 3/4

їхніх доходів. Та й інші субсидії, як

правило, розподіляються через ко�

оперативну систему. Через неї ж і

реалізуються державні програми

кредитування аграрного сектора.

Не секрет, що стрижнем

японської аграрної політики є про�

текціонізм. В рамках протекціо�

ністської політики для кожного

продукту, що вирощується япон�

ськими фермерами, застосовується

своя система державної підтримки:

тверді державні закупівельні ціни,

гарантовані мінімальні ціни, субси�

дування тощо. 

Сьогоднішня діяльність сільсь�

когосподарських кооперативів над�

звичайно різноманітна: вони про�

дають продукцію своїх членів, по�

стачають їхні товари, приймають

внески й видають позики, здійсню�

ють страхові операції, організують

колективне користування технікою

й устаткуванням, є посередниками

при укладанні контрактів фермерів

з переробними підприємствами,

здійснюють довірчі операції по уго�

дах із землею, консультують ферме�

рів по виробничих і побутових пи�

таннях, організують культурно�по�

бутове й медичне обслуговування.

Звичайно, є й спеціалізовані кооп�

еративи, члени яких займаються

окремим видом діяльності (напри�

клад, шовківницькі кооперативи).

Як правило, такі кооперативи є ко�

лективними членами багатофунк�

ціональних кооперативів чи коопе�

ративних об'єднань.

Первинні багатофункціональні

кооперативи об'єднуються у галузе�

ві префектурні федерації, які, у

свою чергу, входять у всеяпонські

федерації. Найбільш впливовою се�

ред останніх є Національна федера�

ція сільськогосподарських коопе�

ративних асоціацій (National Fede�

ration of Agricultural cooperative As�

sociation, ZEN�NOH), що здійснює

постачальницько�збутові функції. 

Важко сказати, чим не займа�

ються ZEN�NOH та її члени. Фаб�

рики, заводи, порти і кораблі є

власністю все тієї ж ZEN�NOH,

яка була утворена в 1972 році. До

складу ZEN�NOH у 2004 році вхо�

дило 1173 сільськогосподарських

кооперативи та їх об'єднання. До�

хід ZEN�NOH у 2008 році склав 47

млрд 689 млн доларів США.

А ще ZEN�NOH:

– займається маркетингом, від�

стеженням контролю якості про�

дуктів кооперативів;

– є найбільшим у світі імпорте�

ром кормів для тварин;

– імпортує щорічно у Японію

5 мільйонів тон зерна;

– це 70% продажів мінеральних

добрив у Японії;

– бере участь у виробництві

сільськогосподарського обладнан�

ня, зокрема тракторів.

Окрім ZEN�NOH, є ще Цен�

тральна спілка сільськогосподарсь�

ких кооперативів (Central Union of

Agricultural Co�operatives, ZEN�

CHU) – вищий орган сільськогос�

подарського кооперативного руху в

Японії, що представляє інтереси

японських фермерів і сільськогос�

подарських кооперативних органі�

зацій (JA Group). Основна мета

ZEN�CHU полягає у сприянні

діяльності JA Group через розробку

загальних керівних принципів,

програм діяльності, сприяння реа�

лізації цих програм. Також ZEN�

CHU бере участь у різних формах

міжнародного співробітництва. Ос�

новним її завданням є забезпечен�

ня інтересів японських сільгоспви�

робників у СОТ. На це в бюджеті

організації щорічно виділяється

близько 170 млн ієн.

Зі зміною економічного середо�

вища змінюється й кооперативна

система Японії. Зменшується роль

кооперативів як посередників у

сфері обігу сільськогосподарської

продукції – активізувалися їхні

конкуренти (оптові торговці, ма�

шинобудівні й харчові компанії,

банки та ін.), що пропонують більш

вигідні умови.

Останнім часом були прийняті

зміни до законодавства, спрямовані

на активізацію впровадження в

життя основних положень Основ�

ного сільськогосподарського зако�

ну 1999 р., зокрема по підтримці ве�

ликих фермерів і сільськогосподар�

ських юридичних осіб, а також по

сприянню розвитку виробництва

найбільш популярної для кожного

району виду продукції (рух «одне

село – один продукт» як один з на�

прямків підвищення рівня самоза�

безпечення продовольством). Пе�

редбачається також ряд адміністра�

тивних змін, і зокрема, надання

юридичним особам, утвореним у

сільському господарстві, статусу

членів сільськогосподарських ко�

оперативів з вирішальним голосом

(раніше вони мали тільки дорад�

чий), і заборона займатися суміс�

ництвом вищим посадовим особам,

що перебувають на постійній робо�

ті в кооперативах. 

Японський досвід засвідчує: для

того, щоб в Україні кооперативна

система склалася і «працювала»,

потрібно починати з підтримки

майбутніх учасників цієї системи –

фермерів. Потрібно сприяти пере�

ростанню особистих селянських

господарств у фермерські, а отже

сприяти збільшенню статків сільсь�

кого населення.
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Сільгоспкооперація: 
приклад Японії

Поховання Державної цільової економічної програми під.

тримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих ко.

оперативів на період до 2015 року пройшли надзвичайно

тихо: постановою КМУ від 22 червня 2011 р. № 704 зазна.

чена програма визнана такою, що втратила чинність. Не

будемо сумніватися у правильності рішення уряду: можли.

во й справді 5 мільйонів гривень, які передбачені у Дер.

жавному бюджеті України на 2011 рік на державну під.

тримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперати.

вів стабілізують державний бюджет...

датності сільгосппродукції, з огля�

ду на продовольчу безпеку Японія

перебуває у досить складному ста�

новищі. Ступінь самозабезпечено�

сті сільгосппродуктами становить

лише 40%, решту ввозять з�за кор�

дону. Та й кількість японських фер�

мерів помітно скоротилася. 

Аналітики вбачають у такій де�

градації дві причини: імпорт сіль�

ськогосподарських культур і труд�

нощі в сільському господарстві. У

цьому плані нас просвітила лекція

«Міфи і реалії японської аграрної

політики» Нобухіро Сузукі, вче�

ного з Токійського університету. 

– Японію звинувачують у зак�
ритості внутрішнього ринку.
Мовляв, продовольчому імпор�
ту шляху немає. Найбільше
розбіжностей виникає із США,
які вважають японські тарифи
на рис неприйнятними. Імпорт�
на ставка у 350 ієн за кілограм
(109 ієн – 1 долар – авт.) ро�
бить каліфорнійський рис на
вашому ринку неконкурентос�
проможним. 
– Неправда! Японія в даний час є

одним з найбільших у світі імпор�

терів продовольства. Наш організм

на 60% насичує імпортна продо�

вольча енергія. Приміром, продо�

вольча самозабезпеченість Австра�

лії становить 237%, Канади – 145,

Америки – 128, Франції – 122, а

ми торік скотилися до найнижчого

рівня – 39%. І це при тому, що 1965

року цей показник сягав 73%!

Тепер про нібито високі ім�

портні тарифи. Середня тарифна

ставка на сільськогосподарську

продукцію у нас становить близь�

ко 12%, тоді як у Таїланді – 35, ЄС

– 20%. Так, наша країна послуго�

вується кількома високими митни�

ми тарифами: на рис – близько

490%, вершкове масло – 330, сухе

молоко – 200% і т.д. Але їх число

обмежене лише 10% від загального

числа пунктів. У той же час на інші

продукти тарифи досить низькі.

Будь ласка, завозьте овочі, що об�

кладаються лише 3% мита! 

– А субсидії для японських
сільгоспвиробників? Вони наба�
гато вищі, ніж в інших країнах? 
– Сукупні показники підтримки

фермерів, як і в США, покривають

7% обсягу аграрного виробництва,

у ЄС – 12%. Хоч Японія і скасува�

ла цінову підтримку сільгосппро�

дукції, по більшості позицій зни�

зила тарифні ставки, деякі міжна�

родні торгові організації продовжу�

ють звинувачувати нас у прихова�

них механізмах підтримки ферме�

рів. Здебільшого вони «грають» на

розходженнях, розриві між вну�

трішніми, японськими, цінами на

сільгосппродукцію, і цінами в ін�

ших країнах. 

По�перше, давайте не плутати

стандарти класності. Є рис�сирець

і рис шліфований, з доданою варті�

стю. Звичайно, розбіжність у ціні

між ними істотна. По�друге, треба

також враховувати, що японські

споживачі схильні платити «премі�

альну» ціну, тобто вищу, за вітчиз�

няну продукцію, довіряючи якості

і безпеці харчових продуктів. 

Наприклад, три цибулини�

перо з японського городу  кошту�

Роман Корінець

Журнал «Теорія і практика ринків»

АГРАРНІ ЖУРНАЛІСТИ УКРАЇНИ
СПЕЦВИПУСК: 20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ють 158 ієн. Таку ж трійцю, але

в імпортному варіанті, купите в

супермаркеті за 100 ієн. Чи роз�

глядатимете різницю у 58 ієн як

тарифний бар'єр? Чи спишете

їх на національні смаки  спожи�

вача? 

– Повернемося до рису. Не
за горами 2013 рік, коли бу�
дуть ліквідовані всі експортні
субсидії. Так, принаймні, до�
мовилися країни�експортери.
Японія теж піде на поступки і
знизить тарифи на рис?
– Навряд чи обіцянку в Гонкон�

гу у рамках Дохійського раунду

СОТ у грудні 2005 року викона�

ють через безліч непрямих ек�

спортних субсидій, що не підпа�

дають під нинішні критерії СОТ.

Наприклад, існують приховані

експортні субсидії, до яких вда�

ються США, Канада, Австралія,

Нова Зеландія. 

Так, нам говорять: навіщо

вам збиткові «домашні» рисів�

ники, якщо можна імпортувати

порівняно дешевий рис? 

Ми змоделювали ситуацію,

якщо Японія істотно зменшить

обсяги виробництва рису. І що

одержали? Максимальний рі�

вень азоту, який може циркулю�

вати в аграрній країні, стано�

вить 1,2 млн тонн. А в довкіллі

Японії його аж 2,4 млн. Тобто,

співвідношення – 192%. Якщо

ми відмовимося від рисосіяння,

то цей показник переступить

позначку 260%. 

Обсяг циркуляції азоту в

Японії зменшується завдяки по�

ливним полям, оскільки вітчиз�

няне рисосіяння послуговують�

ся азотними добривами. Одне

слово, ми можемо порушити

кругообіг азоту і його надлишок

спричинить до ракових і серце�

вих захворювань. 

А тепер подивимося, у що

обійдеться нам перевезення ім�

портованих тонн рису по всій

Японії. Транспортні викиди

зростуть удесятеро! Є ще цілий

ряд інших негативних факторів... 

У підсумку пропонованої

«рисової» рокіровки споживачі,

за нашими підрахунками, ви�

грають 2,1 трильйони ієн, ви�

робники й уряд втратять 1,1

трильйона. Відтак цю різницю в

один трильйон ієн і потрібно

оцінювати�переосмислювати з

точки зору економічних та еко�

логічних плюсів і мінусів. 

. . .

Після почутого подумали:

от би японського вченого та з

лекцією до нас, в Україну! Аби

на фактах довів нашим горло�

панам, з чим може зостатися

наша держава, якщо повністю

викорчуємо цукрові буряки на

догоду дешевому тростинному

цукру�сирцю. Це не лише змер�

твілі робітничі селища цукрова�

рів, знеструмлена інфраструк�

тура... Ми розгніваємо природу,

і вона відшукає окрім озонової

дірки чимало інших отворів і

надсилатиме на нас кислотні

дощі, іншу нечисть і гидоту. На

наші далеко не розумніші, ніж

у японців, голови...



Мінагрополітики 
ініціює відновлення
дотації за екологічне
молоко
Мінагрополітики та продо�
вольства підготувало проект
постанови Кабінету Міністрів
«Про внесення змін до розмірів
бюджетної тваринницької до�
тації на 2011 рік», яким перед�
бачено надання виробникам
дотацій за екологічно чисте мо�
локо, продане підприємствам
для виготовлення продуктів
дитячого харчування, в сумі
750 гривень за 1 тонну. Про це
25 серпня повідомив міністр
аграрної політики та продо�
вольства України Микола

Присяжнюк, передає прес�
служба відомства.
«Таке рішення дозволить замо�
тивувати сільськогосподарсь�
ких товаровиробників до ви�
робництва екологічно чистого
молока, забезпечити виробни�
ків продуктів дитячого харчу�
вання сировиною та наповнити
вітчизняний ринок високоякіс�
ними дитячими продуктами в
достатніх обсягах», – повідо�
мив Микола Присяжнюк.
За словами міністра, відмова
від виплати дотації минулого
року призвела до вкрай скрут�
ного фінансового становища
виробників. 
Проект постанови схвалений
Урядом і після доопрацювання
його Мінагрополітики у відпо�
відності до вимог регламенту
буде зареєстрований та введе�
ний в дію.

Уряд визначився
з розподілом коштів
на селекцію 
у тваринництві 
та птахівництві
Кабінет Міністрів України
22 серпня ухвалив Постанову
«Про затвердження Порядку
використання коштів, передба�
чених у державному бюджеті
для виконання програми се�
лекції у тваринництві та птахів�
ництві в науково�дослідних
господарствах», повідомляє
Урядовий портал з посиланням
на прес�службу МінАПП.
Документ визначає механізми
використання коштів, передба�
чених у загальному фонді
Держбюджету України за бю�
джетною програмою «Селекція
у тваринництві та птахівництві
в науково�дослідних господар�
ствах», розміри здійснення до�
плат за рахунок бюджетних
коштів на виконання програми
селекції у тваринництві та пта�
хівництві в науково�дослідних
господарствах, напрями робіт і
порядок надання звітності про
використання бюджетних кош�
тів. Зокрема, кошти будуть
спрямовані на доплати за ви�
конані роботи у сфері селекції
у тваринництві та птахівництві
в науково�дослідних господар�
ствах Національної академії
аграрних наук України.
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УКРАЇНСЬКА селекція пшениці

завжди славилася високою які�

стю зерна. Інститут фізіології ро�

слин і генетики підтримує тради�

цію, створюючи сорти сильної та

надсильної пшениці, які стабіль�

но забезпечують отримання ви�

сокої якості зерна та високих

врожаїв. Глобальні зміни клімату

поставили перед науковцями

нові виклики. Якщо раніше усі

сорти академіка Моргуна відзна�

чалися морозостійкістю (адже

Україна перебуває у кліматичній

зоні, де вимерзання озимої пше�

ниці є частим явищем – кожні 3�

5 років спостерігається вимер�

зання великих площ посівів), то

нині доводиться боротися з но�

вою проблемою – посухою, яка

стала реальністю навіть для зони

Лісостепу та Полісся. Сучасні

сорти повинні  мати високу

якість, бути посухостійкими і ви�

сокопродуктивними. В ІФРГ

створені сорти, зокрема Подо�

лянка та інші, котрі відповідають

сучасним вимогам і у реальних

умовах виробництва на великих

площах забезпечують отримання

80�100 ц/га. 

Ще одним напрямком роботи

є високоінтенсивні короткосте�

блові сорти, такі як Смуглянка і

Фаворитка, що здійснили на те�

ренах України «зелену револю�

цію» і мають фактичний генетич�

ний потенціал продуктивності у

100 і більше ц/га.

Незважаючи на досягнення

вчених, вдале географічне розта�

шування та прекрасні ґрунти, Ук�

раїна на жаль поки що отримує

низькі врожаї – в середньому

близько 30 ц/га. Державною про�

грамою «Зерно України» поста�

влено завдання до 2015 року ви�

рощувати 80 млн. тонн зернових,

щоб допомогти світовому співто�

вариству ліквідувати дефіцит

продуктів харчування. Щоб цьо�

го досягти, необхідно отримува�

ти в Україні врожаї зернових по�

над 100 ц/га. Наразі в державі іс�

нують сорти зернових з таким ге�

нетичним потенціалом та техно�

логії їх вирощування, котрі забез�

печують практичну реалізацію

цього потенціалу. Це нова для

України філософія хліба, що

дасть змогу вивести нашу держа�

ву на рівень передових країн

Європи. Iнститут є організатором

«Клубу 100 центнерів», який

об'єднує кращі господарства аг�

рарного сектору України, що ре�

ально наближаються до високої

мети – отримання в умовах ви�

робництва врожаїв озимої пше�

ниці 100 ц/га і більше. «Клуб 100»

є справжньою школою передово�

го досвіду і дослідно�виробни�

чою базою впровадження новіт�

ніх агротехнологій, розроблених

науковцями ІФРГ НАНУ. Вже

сьогодні понад 100 крупних гос�

подарств завдяки цим сортам і

технологіям отримують євро�

пейського рівня урожаї. Поши�

рення їх досвіду, в тому числі че�

рез «Клуб 100 центнерів», уже в

найближчий час перетворить Ук�

раїну у велику зернову державу.

ІФРГ активно досліджує нас�

лідки аварії на ЧАЕС. Отримані

дані підтверджують, що навіть

через 25 років Чорнобильська

аварія залишається генетично не�

безпечною. Незважаючи на зни�

ження радіаційного фону в зоні

ЧАЕС підвищений рівень мута�

цій свідчить про генетичну загро�

зу всьому живому на значних те�

риторіях. На думку вчених ця за�

гроза буде актуальною ще як мі�

німум 500�600 років.

Людство потроху переростає

межі власної планети і завоюван�

ня дальнього космосу стає все

більш актуальним питанням. Ва�

жливою проблемою, без вирі�

шення якої подальший крок до

зірок неможливий, є забезпечен�

ня далеких космічних польотів

продовольством і киснем. Спіль�

но з американськими колегами

вчені ІФРГ НАНУ підготували і

провели ряд експериментів під

час польоту космічного корабля

«Коламбія». Зокрема, розробля�

ли надкарликові сорти пшениці,

які в умовах обмеженого просто�

ру космічного корабля могли б

необмежено довго забезпечувати

екіпаж їжею та киснем.

Усьому світу відомі наукові

розробки ІФРГ НАН України. Їх

вклад у розбудову аграрного сек�

тора неодноразово відзначений

найвищими державними нагоро�

дами та десятьма державними

преміями. Зокрема, саме тут впер�

ше в світі отримали однонасіннє�

ві буряки, що дозволило започат�

кувати еру індустріальних техно�

логій їх вирощування, створили

складні мінеральні добрива, зба�

лансовані не лише за макро�, але

й за мікроелементами. Академік

В.Моргун зі співавторами створив

116 сортів і гібридів різних куль�

тур (пшениця, кукурудза та ін.),

які занесені до Державного реєс�

тру сортів рослин, придатних для

поширення в Україні.  Серед

останніх досягнень варто згадати

про нову революційну технологію

боротьби з бур'янами, розроблену

та запроваджену науковцями ін�

ституту. Впровадження нових еко�

логічно безпечних гербіцидів до�

зволяє не лише підвищити уро�

жайність сільськогосподарських

культур, зробити продукцію більш

якісною, але й суттєво знизити

екологічне навантаження на дов�

кілля. Економічна ефективність

винаходу від використання в ме�

жах України складає 12 млрд грн.

За цю розробку авторський ко�

лектив під керівництвом заступ�

ника директора інституту члена�

кореспондента НАНУ Віктора

Швартау у 2010 році отримав дер�

жавну премію України у галузі

науки і техніки.

Ще одним досягненням уче�

них ІФРГ є створення бакте�

ріальних добрив, які дозволяють

накопичувати в ґрунті до 180 кг

азоту. У інституті створено нові

штами азотфіксуючих бактерій,

технологію їх використання та

забезпечено її широкомасштабне

впровадження. Використання

симбіотичних властивостей жи�

вої природи є найближчим май�

бутнім сільськогосподарського

виробництва і завдяки розроб�

кам фахівців інституту Україна у

цій галузі не пасе задніх. Автори

цієї наукової розробки висунуті

на здобуття державної премії

України у галузі науки і техніки

2011 року.

ІФРГ примножує славу 
української селекції пшениці

Олесь Євтєєв

Газета «АГРОПРОФІ»

АГРАРНІ ЖУРНАЛІСТИ УКРАЇНИ
СПЕЦВИПУСК: 20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У перших числах вересня відзначає 65.

річчя від дня заснування флагман вітчиз.

няної аграрної науки – Інститут фізіології

рослин і генетики НАНУ. Очолюваний ви.

датним вченим, Героєм України, академі.

ком НАН України Володимиром Моргуном,

цей науковий заклад продовжує примно.

жувати славу вітчизняної селекційної нау.

ки. Створені в установі сорти злакових

культур уже понад 30 років висіваються

на полях України та країн СНД. Площа по.

сіву цих сортів у різні роки становила від

1 до 5,5 млн га, що є вагомим внеском у

вирішення проблеми продовольчої безпе.

ки. Інститут має розгалужену мережу

зв'язків з провідними науковими центра.

ми світу з проблем фізіології рослин, ге.

нетики та селекції.

Академік НАНУ, Герой України Володимир МОРГУН

Віктор ШВАРТАУ (ліворуч) інформує учасників Дня поля
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НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ своїх мо�

жливостей компанія АМАКО що�

року традиційно проводить дні

поля, де наживо демонструє агра�

ріям пропоновані нею послуги і

техніку. Такі заходи зазвичай про�

водяться на базі господарств, які

вже співпрацюють з компанією та

є її партнерами. Зазвичай відвідує

такі заходи велика кількість фахів�

ців, для яких відкрито демонстру�

ються не лише теоретичні виклад�

ки, а й практичні результати. За

той час, що АМАКО присутня в

Україні, Дні поля компанії охопи�

ли практично всю територію на�

шої держави. 

Один із таких День поля ком�

панії АМАКО відбувся 18 серпня у

селі Осокорівка Нововоронцов�

ського району Херсонської обла�

сті. Демонстраційні поля було на�

дано ДСП «АгроФорум�2», яке є

партнером компанії. Захід зібрав

понад 100 чоловік – досвід перей�

мали агровиробники, спеціалісти

відомих підприємств із виробниц�

тва насіння і техніки, районна

влада і представники ЗМІ. 

На Дні поля окрім аграріїв з

Херсонської області були присут�

ні також сільськогосподарські ви�

робники з Одеської, Дніпропе�

тровської, Кіровоградської, Запо�

різької та Миколаївської обла�

стей. 

Краще побачити на власні очі і

переконатися, ніж багато разів по�

чути. Цього разу фахівцям демон�

стрували технології вирощування

зернових культур, що ефективні

саме для південної зони України.

Високим технологіям відповідала

і представлена техніка, насіння,

засоби захисту рослин і добрива.

Засоби захисту рослин предста�

вляв партнер АМАКО – компанія

Bayer.

Щодо техніки, то увазі аграрі�

їв було презентовано низку

сільськогосподарських машин

провідних світових виробників –

Challenger, Great Plains, KUHN,

Agrisem, SIMBA. Вперше на полях

України демонструвався глибоко�

розпушувач SIMBA SLD 460.

Якщо не вдаватися у технічні спе�

цифікації обладнання, – з його

характеристиками можна деталь�

но ознайомитись на сайті компа�

нії www.amacoint.com, – то основ�

ними перевагами усієї пропоно�

ваної лінійки є економічність і

надійність. А це, погодьтеся, за

умов дедалі зростаючих цін на ма�

теріально�технічні ресурси є ваго�

мим чинником успішного госпо�

дарювання.

Після таких практичних де�

монстрацій, що супроводжуються

фаховими технічними пояснення�

ми працівників АМАКО, біль�

шість керівників замислюється

над тим, щоб із розумом вкласти

кошти в високоефективні техно�

логії та техніку. До речі, щодо

коштів. Своїм клієнтам компанія

пропонує суттєву підтримку як че�

рез лізингові програми, так і через

спеціальні умови кредитування

від потужних вітчизняних та іно�

земних фінансових партнерів,

яких сьогодні налічується сім.

Втім, навіть якщо господар є

принциповим противником залу�

чення кредитних ресурсів, можна

придбати техніку на умовах «trade

in» – тобто продати компанії за

ринковими цінами свою стару

техніку і, доплативши різницю чи

отримавши на неї кредит, придба�

ти нову.

Зекономити час і, відповідно,

фінанси клієнтів допомагає також

широка мережа сервісних центрів

компанії, її регіональних відділень

та представників. Присутність

компанії в усіх регіонах України

гарантує, що господарі не втрача�

тимуть дорогоцінні жнивні годи�

ни через можливі неполадки в тех�

ніці – мобільні екіпажі сервісних

спеціалістів АМАКО забезпечу�

ють доставку запчастин і виконан�

ня ремонту в найкоротші терміни. 

* * *

УЧАСТЬ у Днях поля – це не тіль�

ки набуття нового досвіду і спіл�

кування з колегами. Це ще й мо�

жливість розповісти про своє гос�

подарство і власні досягнення всій

країні. У 2008 році компанія

АМАКО спільно з творчим колек�

тивом телепрограми «Сільський

час» започаткували проект «Кра�

щий господар в Україні».

Претендувати на звання кра�

щого господаря можуть як керів�

ники потужних і середніх госпо�

дарств, так і звичайні фермери з

невеличким наділом землі. Окрім

того, проект містить і певну со�

ціальну складову, бо за звання

дбайливих господарів тепер змага�

ються і сільські голови та лідери

місцевих громад.

Про кожного з учасників кон�

курсу «Сільський час» знімає

окремий сюжет і щонеділі пред�

ставляє у своїй телепрограмі всій

Україні. Наразі вже в усіх областях

побували наші знімальні групи і

познайомили глядачів з майже

сотнею різних агропідприємств.

Різних як за формою організації,

обсягами землі, що є в обробітку,

кількістю орендодавців та прац�

юючих, рівнем заробітної та

орендної плати, так і за спеціалі�

зацією, перспективами тощо. Од�

нак спільним для наших героїв є

те, що вони зуміли організувати

справу так, щоб та була прибутко�

вою, повірили самі і переконали

інших: на землі можна і потрібно

працювати ефективно, запрова�

джувати сучасні технології, дові�

ряти надійним партнерам – та�

ким, як компанія АМАКО. А з

цього року в рамках даного проек�

ту ми розповідаємо і про спеціалі�

стів господарств, сільських голів,

адже, серед них теж є чимало

справжніх господарів.

На початку ж кожного нового

року відбувається урочисте вша�

нування номінатів і нагороджен�

ня переможців конкурсу. І розпо�

чинається відлік чергового сезону

проекту – цього року четвертого

за ліком.

АМАКО: врожайні технології 
для півдня України 

Катерина Вороненко

ТБ�програма «СІЛЬСЬКИЙ ЧАС»

АГРАРНІ ЖУРНАЛІСТИ УКРАЇНИ
СПЕЦВИПУСК: 20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

За словами вітчизняних науковців, Україна спроможна виробляти 80 млн тонн зерна щоріч.

но. Це, підкреслюють вони, можливо лише за неухильного дотримання ефективних техноло.

гій, використання сучасної техніки і сортів. Усе це у повному обсязі – від насіння до засобів

захисту рослин, від сівалки до комбайну – здатна забезпечити українському сільгоспвироб.

нику компанія АМАКО. Керівництво компанії наголошує, що пропонує аграріям саме ком.

плексні рішення: по.перше, високоефективні агротехнології, розроблені під конкретні умо.

ви господарювання клієнтів, які приносять реальні гроші, точніше – забезпечують зада.

ний рівень рентабельності виробництва; по.друге, всі без винятку складові такої технології. 

Прем’єра в Україні – глибокорозпушувач SIMBA SLD 460

• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 25 серпня 2011 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн.

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Зміна 
за день

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 65,50 67,50 67,50 5379 1855 #5,0% #9,4% 6,3%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 12,75 13,00 12,75 1375 1375 #23,2% #25,4% #1,9%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 5,65 5,93 5,51 586 841 #21,8% #22,4% 0,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 11,00 11,56 11,45 731 731 #27,8% #22,9% 1,3%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 76,50 77,45 77,45 1936 668 #8,9% #15,7% #0,7%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 26,30 26,85 26,85 839 289 #19,5% #40,1% 0,0%

Агротон Варшава AGT PW PLN 25,80 25,99 25,80 559 193 #11,0% #26,0% #0,6%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 50,7 51,9 51,9 311 107 #4,7% #16,3% 5,5%

КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 20,78 20,79 20,79 310 107 #4,6% #5,5% 0,4%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 2,18 2,40 2,25 74 106 #15,1% #33,8% 3,7%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 9,01 9,50 9,50 297 103 #1,0% #12,0% 3,4%

Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 50,00 100,00 110,00 769 96 #15,1% 6,8% 0,0%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,68 1,85 1,68 29 42 #11,7% 13,2% #2,6%

Лендком Лондон LKI LN GBp 5,00 5,25 5,13 22 36 #22,6% #16,3% 0,0%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBp 16,00 20,00 18,00 7 12 #2,7% #25,0% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 56,00 56,50 56,50 17 6 #19,3% #45,5% 0,0%
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СИНОПТИКИ обіцяли дощ в

п'ятницю. Але, мабуть, домовити�

ся з вищими силами не вдалося, і

в п'ятницю навіть не крапнуло.

Тоді вони змінили прогноз і ого�

лосили дощ в п'ятницю через тиж�

день. Минала п'ятниця за п'ятни�

цею, а дощу не було. Стало зрозу�

міло, що метеорологи намагають�

ся попасти пальцем в небо, вихо�

дячи з того, що має ж той дощ ко�

лись бути!

Незрозумілим залишилося

інше: яка при такому стані речей

можлива точність, особливо в

агровиробництві?

За відповіддю на це питання

ми й їхали в господарство «Друж�

ба�Нова» на Чернігівщину. Хоча

були і інші питання, наприклад,

як вдається господарству впевне�

но, більш ніж удвічі за рік, наро�

щувати земельний банк, тоді як

багато хто розмірковує над його

скороченням. З минулорічних 40

тис. га цього року стало 98 тис.

Сергій Гайдай, генеральний

директор, високий, міцний і него�

віркий. Точніше, не налаштова�

ний витрачати час на базікання.

Хоча час у нього начебто ще є,

йому 36 років, він ще багато чого

встигне в цьому житті.

– Адже Ви зовсім юнаком
прийшли в агробізнес?
– Перша пара тисяч гектарів з'яви�

лася дуже просто. Спочатку допо�

магали господарству обробляти і

збирати, а потім стало зрозуміло,

що ніхто з нами не розрахується,

фінансових успіхів при існуючих

порядках і технологіях в цьому гос�

подарстві чекати не доводилося.

Ми не контролювали усі процеси,

хоча свою роботу робили добре. У

результаті довелося все узяти на

себе. Перші наші урожаї теж не ра�

дували, радували вони лише заз�

дрісників. Пішли на великий на ті

часи кредит, техніка потрібна була

абсолютно інша. Створили нове

підприємство на місці старого, до

назви додали слово «Нова». А далі,

як сніжний ком, щороку додавали�

ся і землі, і господарства. Звісно,

брали нові кредити, докупали тех�

ніку, будували сушарки, зерноочи�

сні споруди, млин. Піднялася вро�

жайність, з'явилися фінансові ре�

зультати. Але при цьому ми завжди

прагнули до оптимізації, передусім

у витратах.

…І тут ми впритул підійшли до

питання точності, цієї абсолютно

немислимої категорії в сільськогос�

подарському виробництві, яку, од�

нак, особливо талановиті аграрії

зводять в ранг технології.

Точне землеробство. Для когось

це точка на горизонті, до якої

можна дійти, лише пройшовши дов�

гий шлях по кривих дорогах, а для

Гайдая – спосіб боротьби з кривиз�

ною доріг.

– Часті потрясіння ринку, не�

досконалість роботи державних

механізмів, втручання природи і

багато чого іншого постійно впли�

вало на наші результати, – розпо�

відає Сергій. – І одного дня ми

зрозуміли, що заробляти більше

не зможемо! На цінову політику

ми не впливаємо, умови трейде�

рам диктувати не можемо, а зна�

чить, урожай дорожче не продамо.

Постало питання не великого валу

продукції, а максимальної ефек�

тивності, максимального знижен�

ня собівартості. У цьому ми з ус�

іма були в рівних умовах. Почали

вивчати досвід успішних аграрних

країн у світі, поїздили, подивили�

ся. У Європі нічого корисного я

не побачив, сільгоспбізнес там

зовсім не схожий на наш. Амери�

ка здалася ближчою за умовами.

Побував там сам кілька разів, по�

тім звозив фахівців. Насправді, те,

що ми впроваджуємо, не вимагає

колосальних коштів і тривалого

періоду окупності. Мінімізувати

дію людського чинника на усі тех�

нологічні процеси і операції – ось

що важливо. Завдання – макси�

мально перекласти функцію кон�

тролю на машини і механізми. От�

римуємо два в одному: з одного

боку, попередження розкрадань,

«лівих» рейсів і паралельно – оп�

тимізацію норм внесення добрив і

насіння. Контроль діє на будь�

якій відстані, хоч за 100 км.

– Зрозуміло, що добрива вно�
сяться залежно від складу і на�
явності елементів в ґрунті, і нор�
ма може мінятися, але навіщо
міняти норму висіву насіння?
– Норма висіву також оптимізу�

ється залежно від забезпеченості

мінеральними добривами, воло�

гою, особливо по рельєфу. На па�

горбі вологи менше у будь�якому

випадку, тому треба сіяти не біль�

ше 60 тис. насіння, а внизу можна

і усі 85 тис. У нас багато рельєф�

них полів. Є невеликі поля у Вар�

винському районі, де різниця рів�

ня складає 40�60 м. Економія до�

сягається і на перекриттях. Сівал�

ка з диференційованою нормою

висіву сама підключає або відклю�

чає той чи інший сошник, коли

вона доходить до засіяних діля�

нок, сама на них реагує. Вона ре�

гулює норму залежно від вологи і

наявності мінеральних елементів

в ґрунті. Зараз вона сіє кукурудзу

за 80 км від нас на експеримен�

тальній ділянці, з різними норма�

ми – від 40 тис. до 85 тис. насіння

на гектар. Заклали досліди по різ�

ному мінеральному підживленню,

різній густині посівів, потім пока�

жемо ці експерименти на нашому

семінарі. Ми придбали чотири

такі сівалки. Усі наші комбайни

обладнані датчиками, є картогра�

ми врожайності полів, і це усе

працює. Це прогресивна техноло�

гія, в Європі диференційованої

норми посіву ніде не знайдете. Ми

купили в Америці базову станцію

з RTK�сигналом, що забезпечує

дуже високу точність сигналу на

50 км. Погрішність в роботі – не

більше 2,5 см, подальше збіль�

шення відстані на кожен наступ�

ний кілометр збільшує погріш�

ність всього на 1 мм.

– А на яких ще культурах окрім
кукурудзи застосовуватимете
змінну норму висіву?
– Точний і диференційований ви�

сів – тільки на кукурудзі і соняш�

нику. Хоча точність потрібна

скрізь. Якщо її немає – значить, є

надлишок витрат – по насінню,

пестицидам, добривам. Адже це

не лише зайві витрати на прид�

бання (кукурудзу тут сіють на 62

тис. га! – ред.), але і негативний

вплив надлишку добрив і насіння

на сам урожай.

Взагалі ж культур у нас багато

– пшениця, горох, ячмінь, соя, со�

няшник. Ми намагаємося поєдну�

вати наукову і комерційну системи

сівозмін. Дивимося, як складаєть�

ся кон'юнктура на світовому рин�

ку, вивчаємо попит. Словом, виро�

щуємо те, що можна вигідно про�

дати. Ми ніколи не сіяли соняш�

ник, але цього року зрозуміли, що

він коштуватиме від 500 доларів за

тонну – і посіяли його на 8 тис. га.

Чом би і не заробити? Сіяти со�

няшник по соняшнику не будемо,

але виділяти під нього 10 тис. га

щорічно наш банк землі дозволяє.

Сої у нас небагато, у своїх північ�

них районах ми поки що більше

цікавимося люпином і нутом.

– Ви вже можете говорити про
економічний ефект?
– Слід виходити з того, що ми ні�

чого нового не винаходимо. Ці

технології ефективно працюють

вже багато років в інших країнах,

зокрема в Америці. Там кожен

університет профільно працює в

якомусь одному напрямі, у тому

числі над вивченням змінних

норм висіву насіння. І там чітко

прорахована уся економіка по цих

технологіях. Залишається перене�

сти усе це на наші умови. Нічого

складного тут немає. Окрім одно�

го – правильно сформулювати

завдання на змінне внесення доб�

рив або норму висіву. Ось для цьо�

го потрібне багато що зробити.

Ми більше року працювали над

тим, щоб зрозуміти, як правильно

сформулювати це завдання і за�

вантажити його в машину. А про�

рахувати економіку просто.

Переобладнати одну сівалку –

це $45 тис. За сезон 24�рядна сі�

валка засіває 30 тис. га. При дифе�

ренційованій сівбі ми економимо

до 10% насіння, а це близько $60

тис., розумієте? Не кажучи про

інші переваги або зручності. Ме�

ханізатор, переїжджаючи на інше

поле, вибирає його номер, і авто�

матично виставляється інша нор�

ма висіву. Якщо раптом щось йде

не так, комп'ютер просто зупиняє

роботу. Внести будь�яку зміну в

роботу такого механізму можна на

будь�якій відстані. Випав дощ –

норму висіву треба змінити.

В цілому економія виходить в

межах 10�40%, без урахування

економії палива і зменшення його

розкрадання. Серйозно оптимі�

зуємо і внесення добрив. Напри�

клад, по азоту в середньому витра�

ти на закупівлю добрив знизилися

на 25%. При цьому тепер чітко ро�

зуміємо, яку кількість потрібно на

той або інший метр поля (не те що

гектар!). Під заплановану врожай�

ність вноситься тільки необхідна

кількість поживних речовин. І

десь необхідна «ложка» сірки або

кобальту грає набагато більшу

роль, чим мішок нітроамофоски.

Безумовно, для усього цього пот�

рібна була ще і агрохімічна лабо�

раторія. Її створенням ми зайня�

лися відразу ж. Вірніше, після

того, як узяли зразки своїх ґрунтів

і віддали в декілька лабораторій –

нашу, обласного рівня і зарубіжну,

бельгійську. Коли отримали абсо�

лютно різні результати і рекомен�

дації, то зрозуміли, що треба мати

свою лабораторію, якій довіряти�

меш стовідсотково. Так ми ство�

рили, атестували і акредитували

нашу лабораторію. Почали вивча�

ти, що маємо відносно ґрунтів,

чим забезпечені, а чим ні. Ґрунто�

ві відмінності в межах навіть од�

ного поля великі, іноді на одному

полі фіксується до 6 ґрунтових

відмінностей. Стали використову�

вати такий відомий в Європі еле�

мент нових технологій, як облік

електропроводності ґрунту, ство�

рили і такі картограми. У нас є

своя власна метеостанція з про�

грамним забезпеченням, що до�

зволяє прогнозувати розвиток різ�

них шкідників і хвороб.

– Ви без плуга обходитеся вже
вісім років. І за рік додали
близько 40 тис. невідомо яких
площ, може, і цілинних.
– Під плугом у нас немає жодного

гектара з 90 тисяч. І не буде, не�

зважаючи на стан доданих полів.

Переважно у нас – «мінімалка».

Для переходу на ноу�тілл нам ще

дуже багато треба працювати з ре�

льєфом. Ми серйозно моніторимо

стан ґрунтів, їх щільність, у нас

створені детальні картограми. І ми

бачимо, що від застосування на�

ших способів обробітку не втрача�

ємо врожайність чи родючість,

навпаки. У нас спостерігається

поліпшення структури ґрунту, і

навіть є факти збільшення вмісту

гумусу.

– Можете назвати основні по�
казники, на які плануєте вийти
найближчим часом?
– Валові цифри для нас – не

самоціль. Багато тонн з гектара –

не той показник, якого ми праг�

немо. Головне – гроші, отримані з

цього гектара. Чи може одна тон�

на урожаю дати більше прибутку,

чим, скажімо, чотири або шість?

Може. Ось за цим принципом ми

і працюємо. До оптимізації усіх

виробничих процесів і витрат до�

даємо результати маркетингових

досліджень і очікувань, що впли�

ває на вибір культур. Певну суму

по прибутку ми запланували, і, я

впевнений, ми її отримаємо.

Йдеться не про тонни, а про при�

буток в грошах. Безумовно, у під�

свідомості у нас врожайність, ска�

жімо, кукурудзи завжди на рівні 10

т, а пшениці – 5�6 т. Але підхід у

нас, як ви зрозуміли, інший. Є об�

межуючі чинники по врожайності

ґрунту, його потенціалу. І тому у

нас індивідуальний підхід до кож�

ного поля. На одному 100�гектар�

ному полі ми заробимо 2 тис. до�

ларів, а на цьому, умовно кажучи,

22 тисячі. Так, середню цифру

можна вивести, але це буде не зов�

сім коректний показник. У нас є

поля, де планова врожайність –

4 т, але планова рентабельність –

80%. Ось це треба розуміти. Ва�

жливо встановити ту межу, після

якої витрачати вже немає сенсу,

рентабельність падає. Там, де не�

високий потенціал, немає сенсу

вкладати багато ресурсів, насіння,

добрив, засобів захисту. Земля не

дасть більше ніколи, хоч золоте

насіння вкидай і вивалюй по тон�

ні добрив. Якщо там всього 4 т,

значить, треба отримати їх, але з

найменшими витратами.

У нас багато технологій, на�

приклад, тільки по кукурудзі вісім

технологічних карт, по пшениці –

чотири. А у майбутньому, сподіва�

юся, наша технологія «заграє» як

по нотах. 
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Олексій Моргун

АЦ «УкрАгроКонсалт»

НЕЗАПЕРЕЧНИМ лідером з ка�

піталізації є Кернел. Компанія має

найменшу земельну базу з топ�

п'ятірки агрохолдингів, понад 200

тисяч гектарів орендованих зе�

мель. Компанія також є власни�

ком бренду «Олейна», але 90%

прибутку отримує від експорту.

Кернел є найбільшим переробни�

ком соняшнику, при цьому слід

врахувати, що Україна є найбіль�

шим експортером соняшникової

олії. Цього року Кернел придбав

УкрРос і подвоїв розмір земельно�

го банку, що також допомогло

компанії стати четвертим за роз�

міром виробником цукру.   

Другу позицію займає Миро�

нівський Хлібопродукт. Холдинг

був одним з перших, хто розмістив

акції на західних фондових ринках

та випустив облігації, а також пер�

шим дав зрозуміти, що Україна

має нову модель для розвитку

сільського господарства. МХП

продовжував зростати та розвива�

тись за рахунок того, що компанія

приділяла найбільшу увагу потре�

бам національного ринку. Наразі

холдинг займає понад 50% укра�

їнського ринку м'яса птиці, збіль�

шує частку ринку в переробці

м'яса і тільки зараз починає звер�

тати увагу на експорт продукції

птахівництва, рослинної олії і зер�

нових культур.

На цей час третю позицію зай�

має група компаній Мрія. Компа�

нія є найбільшим виробником

картоплі, великим виробником

цукру, а також одним з найбіль�

ших виробників зернових та олій�

них культур. Агрохолдинг планує

побудувати власні потужності з

експорту у Одеському регіоні. Ча�

сто спекулюють щодо переходу

компанії з глобальних депозитар�

них розписок (GDR) до розмі�

щення в публічному секторі. 

Четвертою компанією є Аван�

гард, найбільший виробник яєць

в Україні. Авангард, котрим воло�

діє Олег Бахматюк, є по�своєму

унікальним серед українських аг�

рохолдингів. Це єдиний агрохол�

динг, найбільший власник якого

має більше земельних ресурсів

поза компанією, ніж у компанії.

Питання в тому, чи є вартість ком�

панії пана Бахматюка більшою,

ніж вартість самого холдингу?

Завершує п'ятірку Астарта –

найбільший український вироб�

ник цукру. Нещодавно компанія

зміцнила зв'язки з Danone і роз�

ширює потужності з виробництва

молока. Компанія також зростає

за рахунок покращення продук�

тивності операцій та переробки

цукру за низькими цінами. 

Наведена діаграма показує

капіталізацію українських агро�

холдингів. Цікавим фактом є те,

що всі, за винятком Кернелу зо�

середжуються на національному

ринку. 

Оцінити компанії, що не є пу�

блічними, як вищезгадані агро�

холдинги, важче через недоступ�

ність інформації. На нашу думку,

лідерами серед таких компаній є

Валарс Груп та НІБУЛОН. Більше

інформації буде доступно, коли

Валарс повернеться до планів пу�

блічного розміщення. НІБУЛОН

є найбільшим та найуспішнішим

трейдером зернових та олійних

культур в Україні. Компанія була

суб'єктом численних «прохань»

продати частку компанії.

Окрім двох лідируючих компа�

ній, згаданих вище, є також низка

компаній у стадії розвитку та зро�

стання, серед яких Хлібінвестбуд,

Харвіст, група компаній NCH

(НСХ), Українські аграрні інве�

стиції (УАІ): всі вони мають силь�

ну фінансову та державну під�

тримку, але не мають змоги стати

публічними. Ми вважаємо, що ос�

новними причинами є їх бездохід�

ність, а також відсутність чіткого

бізнес плану. НСХ, УАІ почали як

спекулятори земельними ділянка�

ми, і зараз лише вчаться сільсько�

му господарству. Хлібінвестбуд та

Харвіст ще мають показати, на що

вони здатні. 

Ситуація на українському аг�

рарному ринку стрімко зміню�

ється. Тож UAIndex інформувати�

ме вас про розвиток подій.

НАЙВАЖЛИВІШОЮ причи�

ною є той факт, що світова по�

треба у продуктах саме аграрного

сектору зростає швидше, ніж їх

виробництво. Причиною цього є

збільшення доходів домогоспо�

дарств, перетворення продукції

на паливо, а також погодні умо�

ви, що впливають на стабільність

пропозиції. Додатковим факто�

ром є те, що порівняно з середи�

ною минулого століття зменше�

но ресурси на дослідження у аг�

рарному секторі. 

Причини, що перераховані

вище, є глобальними. З іншого

боку, Україна має свої, внутрішні

причини для отримання права на�

зиватись привабливою для аграр�

них інвестицій. Найбільш очевид�

ною є те, що 20% землі не вико�

ристовуються, а ще 50% викори�

стовуються не в повній мірі. Для

порівняння у Європі, США, Ки�

таї, Японії та Австралії менш, ніж

1% сільськогосподарських земель

не є використаним, а ефектив�

ність використання земельних ре�

сурсів втричі вища, ніж в Україні. 

Важливим є також той факт,

що для обробки земель загалом

використовується застаріле облад�

нання та методи. На жаль, таке

обладнання та методи використо�

вувалися ще до 90�х років. Крім

того, за радянської епохи розкві�

тав політичний, а не економічний

підхід до аграрного сектору. Чи не

найяскравіший приклад – вико�

ристання теорій Трофима Лисенка

щодо натуральної адаптації ро�

слин та їх зростаючої продуктив�

ності, що призвело до втрати кра�

їною 10 років у селекції рослин,

оскільки не застосовувалася нау�

кова генетика, яка у той час швид�

ко розвивалася в інших країнах. 

На сьогодні більшість укра�

їнських методів ведення сільсько�

го господарства, як і раніше, все

ще недостатньо ефективні. Інве�

стиції зазвичай приносять новітні

технології, які відразу ж збільшу�

ють ефективність мінімум на

20%, а в багатьох випадках на ці�

лих 100%.

Україна після здобуття незал�

ежності мало зробила для впрова�

дження змін до старих  підходів.

За статистикою, більшість пра�

цівників, дослідників та науков�

ців в українських університетах

знаходяться у віковій категорії

понад 60 років. 

Ще одним чинником, який

робить інвестиції в Україну до�

сить ризикованою справою, є не�

стабільна аграрна політика. Про�

блема полягає у тому, що після

невдалого керування експортом у

минулих сезонах Україна втрати�

ла до себе довіру як до експорте�

ра. Ситуація ще більше погірши�

лася після того, як експортна

квота була замінена експортним

митом, яке підняло в ціні укра�

їнський аграрний експорт. В ре�

зультаті український сільськогос�

подарський експорт значно від�

стає у показниках навіть від по�

передніх сезонів. 

Нещодавні зміни до законо�

давства щодо надання субсидова�

них позичок для сільськогоспо�

дарського торгового фінансуван�

ня для компаній, що здійснють

закупівлі напряму у фермерів, є

кроком у вірному напрямку. Але

ж це рішення має обмежений ха�

рактер і не в змозі саме по собі

змінити загальну тенденцію.

Парадоксально, але держав�

ний ризик у сільському господар�

стві менший, ніж ризики у інших

секторах економіки. Наприклад,

український національний ринок

енергетики (особливо теплової)

не отримував інвестиції протягом

майже 20 років. В результаті, має

місце велика кількість аварій

протягом зимових місяців, коли

потреба у тепловій та електричній

енергії найбільша. Для заміни

централізованих тепло� і електро�

генераторів в місті з населенням

100 000 чоловік необхідне ство�

рення нового заводу, здатного ви�

робляти 100 мегават електроенер�

гії та тепла. Це вимагає інвести�

цій у розмірі від $100 до $120 мі�

льйонів. Ці інвестиції в нормаль�

них умовах могли б окупитися за

15 років. 

З іншого боку, якби ці $100

мільйонів були інвестовані в ук�

раїнське сільське господарство,

інвестор володів би сучасною

фермою з високою продуктивні�

стю на 80�100 тисяч гектарів.

Хоча ціни на продукцію, що ви�

пускається, будуть нижчими, ніж

світові, на таку ж суму грошей у

сусідній Польщі чи Румунії інве�

стор зможе придбати ферму не

більше 20 тисяч гектарів. Перева�

га України є очевидною. Саме

тому кожного дня ми читаємо но�

вини про українські та іноземні

інвестиції у вітчизняний аграр�

ний сектор.
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Оцінка інвестиційних процесів 
і загальний огляд українського АПК

Україна: Хлібний Кошик

Олексій Моргун

АЦ «УкрАгроКонсалт»

АГРАРНІ ЖУРНАЛІСТИ УКРАЇНИ
СПЕЦВИПУСК: 20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Сергій Феофілов

АЦ «УкрАгроКонсалт»

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ Майже дня не проходить без новини про чергову інвестицію в
український аграрний сектор. Існує багато причин, чому агарний сектор України є найбільш
привабливим для інвестицій порівняно з іншими.

Українці, а особливо українські політики полюбляють надавати містичних властивостей

землі. Політична спрямованість на міфи, а не на економіку пояснює, чому було потрібно

10 років для розробки та впровадження юридичного підґрунтя для купівлі та продажу

сільськогосподарських земель. Водночас, не є міфом те, що приблизно 30% земель

знаходяться під контролем та в управлінні агрохолдингів. Їх прихід та зростання внесли

значний вклад у повернення Україні провідних позицій серед експортерів зернових та

олії. Ми хотіли б детальніше розповісти про лідерів серед даних агрохолдингів. 

Агрохолдинги України за капіталізацією станом на 16 серпня 2011 р.
За даними UAIndex



словами Володимира Ілліча, саме завдяки на�

полегливій праці і професійній майстерності

всього колективу підприємство стало одним з

лідерів вітчизняної аграрної галузі. За 30 років

«Тепличний» розрісся до 48,4 га. Поточного

«тепличного року» тут виростили 23 тис. тонн

якісної овочевої продукції – томатів, огірків,

редису, салату.

«Тепличний» є першим не лише за розміра�

ми. За радянських часів поштовхом до розвит�

ку підприємства стало рішення влади в межах

продовольчої програми СРСР внести Калинів�

ський тепличний комбінат до переліку пріори�

тетних об'єктів, які підлягали контролю респу�

бліканського і союзного ЦК. У нестабільні 90�

ті роки силами трудового колективу підприєм�

ство було переобладнане за голландськими

технологіями. Це було стратегічно вивірене рі�

шення, оскільки й зараз, в умовах подальшого

збільшення цін на енергоресурси, воно дозво�

ляє значно знизити витрати. Так, реконструк�

ція дозволила значно знизити споживання газу

і електроенергії – відповідно до 1,1 м3 газу і

0,25 кВт на кг продукції. Для порівняння, до

переобладнання на вирощування кілограму

продукції витрачалося 5,2 м3 газу і 1,8 кВт

електроенергії. 

Збільшилася і врожайність – у новітніх

комплексах на 18 гектарах врожайність томатів

становить 61�62 кг на м2, що відповідає рівню

найвищих світових стандартів. У переобладна�

них старих теплицях врожайність томатів до�

ходить до 50 кг/м2.

Щоб одним з перших зважитися на таку

реконструкцію у ті часи, потрібно було мати

неабияку рішучість. 

Втім, як бачимо, результати не примусили

себе довго чекати, за лідерами поспішили й

інші, і до «Тепличного» потягнулися гості з Ук�

раїни і СНД – переймати досвід. Нині вважа�

ється, що теплична галузь зробила найбільш

прогресивний ривок і є найбільш технологічно

оснащеною в українському АПК.

Зараз «Тепличний» також утримує ліди�

руючі позиції, і знову ж таки за рахунок новов�

ведень. Наразі тут знову йде будівництво:

впроваджують теплиці з 7�метровими стійка�

ми – досвід Голландії, визнаного лідера у те�

пличному бізнесі, свідчить, що за таких техно�

логій можна отримувати 70�75 кг томатів з м2.

Плюс, це подальше зменшення витрат енерго�

носіїв. 

Бути першим – означає не лише стрімкий

рух вперед, а й допомогу колегам. Саме тому у

2006 році за ініціативи Володимира Черни�

шенка було створено Асоціацію «Теплиці Ук�

раїни», яка опікується захистом спільних галу�

зевих інтересів підприємств, які увійшли до її

складу, подальшим втіленням новітніх техно�

логій тощо. Наразі очолює Асоціацію Євгеній

Чернишенко, який пішов батьковим шляхом

і є заступником голови правління ПАТ «Ком�

бінат Тепличний». До складу Асоціації входять

22 підприємства, з них 18 тепличних госпо�

дарств, а це 220 гектарів під скляними теплиц�

ями. Усього ж в Україні під подібними теплиц�

ями зайнято 286 га, а разом з іншими видами

теплиць – 400 га.
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ПРОЦЕС формування розвину�

тих ринкових відносин доволі

складний і затяжний. У прогре�

сивних країнах Західної Європи

він відбувся досить природно і

був взаємопов'язаний з економіч�

ним та соціальним прогресом

суспільства. Україні цей процес

давався набагато складніше,

внаслідок чого і біржі, як один з

основних елементів ринкових

відносин, були дещо у занепаді.

Але 31 травня 2011 року можна

фактично вважати новітньою іс�

торією українських бірж, адже

нарешті призначено єдиний дер�

жавний інститут, який опікувати�

меться товарним біржовим рин�

ком – Міністерство економічно�

го розвитку і торгівлі України. За�

конодавча база вже є, необхідно

лише трохи відкоригувати її.

Концепція вдосконалення функ�

ціонування та розвитку біржового

товарного ринку теж напрацьова�

на. Крім того, нашими товарни�

ми біржами, особливо аграрного

напряму, активно цікавляться

такі потужні організації як NYSE

Euronext та CME. Ніби поки що

усе складається на краще.

На території України перша

біржа була утворена в Одесі у 1796

році. Створення товарних бірж за

часів незалежної України почалося

з моменту прийняття Верховною

Радою у 1991 році закону «Про то�

варну біржу». Київська агропро�

мислова біржа була утворена у

1995 році як товарна баржа. На ній

торгуються сільгосппродукція,

продовольчі товари, техніка, сиро�

вина тощо. Розвитком та вдоско�

наленням біржі від моменту засну�

вання займається її президент

Борис Беренштейн. У рамках

національної іміджевої програми

«Лідер XXI століття» у 2002 році

Київська агропромислова біржа

стала лауреатом у номінації «Євро�

пейська якість», яка присвоюєть�

ся Європейською бізнес�асамбле�

єю при Оксфордському універси�

теті. Мабуть, тому саме цю органі�

зацію представники NYSE Euron�

ext обрали у якості партнера та

консультанта в Україні.

З огляду на швидкий розвиток

азіатських країн, можливо було б

цікаво приєднатися до їхніх біржо�

вих об'єднань, але на сході Євроа�

зійського материку формується

попит на рис, а не на пшеницю.

Усередині СМЕ усі розрахунки

проходять відносно бушелів, а у

нас все ж таки тонни. Очевидно,

що нам краще за все було б прац�

ювати саме з NYSE Eurоnext. Увій�

шовши до цієї структури ми отри�

маємо можливість ефективно тор�

гувати товарними деривативами та

вільний доступ на глобальний сві�

товий ринок сільськогосподарсь�

кої продукції, найголовніше – зер�

новий. До вигод також можна від�

нести зростання об'ємів торгівлі і

посилення конкуренції, зниження

витрат учасниками біржового рин�

ку, уніфіковані правила для всіх

учасників глобального ринку.

Україні пророкують щонай�

менше 80�мільйонні врожаї зер�

нових, що зробить її справді ваго�

мим гравцем на світовому зерно�

вому ринку, а також дасть змогу

бути однією з тих країн, які фор�

мують світові ціни.

Українські біржі: 
перспективи у світовій торгівлі

Артем Шелкопляс
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З приводу виникнення терміну «бір.

жа» вчені досі не дійшли єдиного вис.

новку. Деякі пов'язують його з на.

звою площі у Давній Греції, де прохо.

дили торгові зібрання, інші вважа.

ють, що це був шкіряний мішок, у яко.

му зберігалися коштовності. Хай там

що, але вже кількасот років саме бір.

жа є місцем утворення попиту і про.

позиції, де зустрічаються продавці та

покупці, саме тут щодня укладаються

угоди на сотні мільйонів доларів.

Найстарішою товарною біржею у сві.

ті вважається бельгійська, заснова.

на у 1409 році у м.Брюгге. Сьогодні

пересічному громадянину важко зро.

зуміти, що відбувається на біржових

майданчиках під час торгів. Усвідом.

люючи як далеко пішов прогрес, тим

більше важко уявити, що перші «бро.

кери» торгували просто неба на пло.

щах, або, наприклад, під відомим

платановим деревом на американсь.

кій Уолл.стріт.

Скільки в Україні Калинівок?

Якщо хтось візьметься за

таку статистику, думаю, на.

рахує не менше сотні. Тільки

поблизу столиці розташова.

ні дві. У одній із них, що у

Броварському районі Київ.

щини, розташувалося перше

за розмірами тепличне гос.

подарство України – справ.

жня фабрика овочів – ПАТ

«Комбінат Тепличний».

Колись на цьому місці міг бути

збудований завод з виробництва

автомобілів марки «Жигулі», про�

те, на щастя, радянські чиновни�

ки на той час занепокоїлися кон�

центрацією стратегічно важливих

об'єктів в одному регіоні. Нато�

мість, 5 травня 1982 року була зда�

на в експлуатацію перша черга

овочевого підприємства – 4 га.

Беззмінно, від початку будів�

ництва, тут керує Володимир

Чернишенко, який за свою сум�

лінну працю отримав багато наго�

род і відзнак й 2009 року – найпо�

чесніше звання Герой України. За

Павло Мороз
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Борис БЕРЕНШТЕЙН

Євгеній ЧЕРНИШЕНКО і Володимир ЧЕРНИШЕНКО (у центрі) демонструють здобутки комбінату

Лідери тепличної галузі – 
якість завжди варта коштів



ОДНИМ із інструментів покра�

щення ситуації в аграрному секто�

рі є розбудова інфраструктури аг�

рарного ринку, зокрема оптових

ринків сільськогосподарської про�

дукції.

Створення мережі оптових

ринків дозволить не тільки гаран�

тувати споживачам наявність

якісних і доступних продуктів хар�

чування, а й забезпечить стабільні

прибутки виробникам сільсько�

господарської продукції. 

Актуальність швидкого вирі�

шення питання розбудови мережі

подібних ринків зростає у зв'язку

зі вступом України до Світової ор�

ганізації  торгівлі,  оскільки

необхідно убезпечити вітчизняну

сільськогосподарську продукцію

від витіснення з ринку іноземни�

ми аналогами. Цим питанням на�

разі активно опікується Кабінет

міністрів і Міністерство аграрної

політики та продовольства Украї�

ни. Відповідна Державна цільова

програма та Закон України «Про

оптові ринки сільськогосподарсь�

кої продукції» створюють законо�

давчі передумови розбудови таких

структур і визначають стратегію їх

розміщення та функціонування.

Всього програмою передбаче�

но побудувати 25 оптових ринків

в усіх регіонах держави. Наразі, за

першою ластівкою – львівським

ринком «Шувар», розпочали свою

роботу київський ринок «Столич�

ний» та донецький ринок «Госпо�

дар». Їхнє зведення з дотриман�

ням високих технологій та від�

криття відбулося в максимально

стислі терміни: в Києві перша

черга ринку запрацювала від сере�

дини липня, а в Донецьку – з кін�

ця серпня поточного року. На

думку Прем'єр�міністра України

Миколи Азарова, яку він висло�

вив під час відкриття ринку «Сто�

личний», створення сучасної рин�

кової інфраструктури суттєво зни�

зить ціни на продукти харчування.

«У країні була розроблена програ�

ма створення оптових ринків,

овочесховищ із тим, щоб виріши�

ти найголовніше завдання – за�

безпечити наших людей у повно�

му обсязі овочами, фруктами,

продукцією сільського господар�

ства за нормальними, доступними

цінами. Уже в 2011�2012 роках

значна частина країни буде по�

крита мережею оптових ринків і

овочесховищ», – зазначив Мико�

ла Азаров.

Що ж собою являє оптовий ри�
нок сільськогосподарської про�
дукції (ОРСП), яке його місце і
роль у інфраструктурі аграрно�
му ринку? 

Перша його функція – доста�

вити продукцію від виробника до

споживача за принципом «село�

місто: з поля до столу». Друга –

переміщення товарів між регіона�

ми держави. Враховуючи специфі�

ку зон вирощування, ринки мають

стати портами для концентрації

плодоовочевих товарів і здеше�

влення їх переміщення в межах

України. Третя функція – перемі�

щення товарів через кордони дер�

жави. Ринки незабаром стануть

майданчиками для експорту та ім�

порту продукції. 

Отже наразі в Україні втілю�

ється адаптована до наших умов

загальносвітова модель оптового

ринку. За структурою ОРСП ма�

тиме чотири зони: перша – май�

данчик для торгівлі з автомобілів,

що обслуговує виробників сезон�

ної продукції, які не потребують

цілорічної оренди ринкових

площ. Друга – зона дрібно�гурто�

вої торгівлі: павільйони фрукти�

овочі, квіти, м'ясо, риба та море�

продукти. Третя зона – логістич�

ний термінал і крупноскладська

зона. Тут розташовується велике

овочесховище обсягом близько 50

тис. тонн, а також зона підготов�

ки товару до продажу – мийка,

фасування, упаковка. Там же бу�

дуть знаходитися логістичні цен�

три великих супермаркетів. І  че�

тверта зона – це офісно�сервіс�

ний центр з виставковим залом,

лабораторією якості, ветеринар�

ною, карантинною та митною ін�

спекціями. З часом тут можуть

розміститися офіси громадських

профільних організацій, щоб

ОРСП став центром аграрного

життя, як в усьому світі.

Ноу�хау оптового ринку сіль�

госппродукції, яке вже реалізова�

не на ринку «Шувар» у Львові, –

дистанційні продажі для виробни�

ків, що не мають часу чи бажання

особисто торгувати на ринку. Ль�

вів, Київ та Донецьк будуть нада�

вати виробникові відомості про

динаміку цін, попит на продук�

цію, а він зможе відправляти то�

варну партію на будь�який з них,

або одразу на три, де її зустрінуть

фахівці ринку. За необхідності до�

ставку може також взяти на себе

ринок. Він нестиме повну мате�

ріальну відповідальність за збере�

ження товару, а клієнт зможе за

допомогою веб�камери особисто

спостерігати, як продається його

продукція, і мінімум раз на день

коригувати ціну товару. Виручка

перераховується на рахунок клієн�

та в той же день. Комісія ринку за

цю складає близько 5%.

Досвід «Шувару» показує, що

виробники, які продають продук�

цію напряму і не женуться за ве�

ликими грошима, продають до

20�ти тонн продукції на день з од�

ного автомобіля. Такий обсяг –

близько 8�10 тонн при роботі че�

рез стаціонарний павільйон, до�

сить суттєвий для того, щоб сюди

зайшов і крупний і середній опе�

ратор ринку. «Шувар» не копіює

чужих схем. Його відмінність від

європейських оптових ринків по�

лягає у наявності мотивації. Бо

там – це державні оптові ринки з

різним ступенем ефективності. У

нас – приватне підприємство, де

всі зацікавлені у створенні най�

кращих умов для клієнтів», –

впевнений голова Асоціації опто�

вих ринків України, генеральний

директор ТзОВ «Шувар» Роман

Федишин.

Рознесення закупівель різних

груп споживачів у часі дозволяє

узгодити потоки різних клієнтів.

Великогуртова торгівля відбу�

вається вночі, з 4�5 і до 9 ранку –

на ринку в основному закупову�

ються ресторани, готелі та кафе.

Вона дає досить велику маржу,

хоча обсяги закупівель відносно

невеликі. Після 9�ї години ранку

павільйони можна зачиняти, бо

потік клієнтів зменшується, але

вони відчинені для торгівлі у роз�

дріб. Це вигідно і для споживачів,

бо ціни невисокі, і для операторів

ринку, бо продаються достатньо

великі обсяги продукції. З огляду

на львівський досвід нові ринки –

київський «Столичний» і донець�

кий «Господар» – працюватимуть

цілодобово. У перспективі на

оптових ринках сільгосппродукції

буде зручно закуповувати продук�

цію і експортерам. 

Ринок – місце зустрічі продав�

ця і покупця, і завдання упра�

вляючої компанії – зробити цю

зустріч максимально комфорт�

ною. ОРСП створює можливість

прямого виходу на клієнта. Також

на ринку продавець постійно

спілкується з клієнтами, розши�

рюючи обрії бізнесу і кількість по�

купців. Львівський ринок «Шу�

вар» сприяв розвитку фермерсь�

ких господарств, зорієнтованих на

плодоовочеву групу. Роман Феди�

шин не сумнівається, що створен�

ня ОРСП стане потужним інстру�

ментом для перерозподілу продо�

вольства в межах держави, ство�

рить умови для зберігання про�

дукції та допоможе нівелювати ці�

нові відмінності у регіонах та

впродовж сезону.

Артем Житков
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Оптові ринки: з поля до столу
Наразі ринкові трансформації в нашому АПК призвели до

того, що основне виробництво сільськогосподарської про.

дукції зосередилось в особистих селянських господар.

ствах. Але в них можливостей збуту небагато: або само.

тужки на продовольчих ринках, або через посередників. 

Принципова позиція фундаторів оптових ринків полягає в

тому, що торгівлю з села треба перевести на організовані

майданчики. Бо у селі відбувається гра добре обізнаного

торгівця.професіонала і селянина, який часто не володіє ін.

формацією про кон'юнктуру цін і не має альтернативи збуту,

особливо щодо продукції, яка швидко псується. За підра.

хунками експертів, наразі близько 60% плодоовочевої про.

дукції надходить до споживача мінімум через двох посеред.

ників, навіть якщо вважати кінцевим покупцем ресторан. 

Для успішного вступу у

будь�яку світову систему, нам

слід продовжувати розвивати

біржовий аграрний ринок у та�

ких напрямах: вдосконалення

нормативно�правової бази, по�

силення гарантій по виконанню

біржових контрактів, форму�

вання обсягів закупівель сільсь�

когосподарської продукції для

державних потреб на біржовому

ринку, запровадження держав�

ного моніторингу цін на базі ін�

формаційної системи Союзу

бірж України тощо. Також

необхідно ввести систему елек�

тронних торгів, як фактично ро�

биться на всіх цивілізованих

біржах. 

Також для повноцінної уча�

сті у біржових технологіях

необхідна наявність сертифіко�

ваних зернових складів. Таких,

наприклад, які зводить в Украї�

ні ТОВ СП «НІБУЛОН». Пред�

ставники NYSE Eurоnext, відві�

давши комплекси для прий�

мання і зберігання зерна ком�

панії, були приємно вражені

найсучаснішою технологічною

оснащеністю її елеваторних по�

тужностей. Для активної участі

у світовій торгівлі сільгосппро�

дукцією необхідно, щоб таких

об'єктів в Україні було якомога

більше, але це вже проблема не�

стачі коштів. 

Не дивлячись на значні

площі, в раціоні українського

споживача, на жаль, значне

місце займають імпортні те�

пличні овочі. В той час як ваго�

ма частка вітчизняних овочів

через економічну доцільність

експортується – тільки за ми�

нулий рік ПАТ «Комбінат «Те�

пличний» реалізував за кордон

55% своєї високоякісної про�

дукції. Одна з причин полягає

в тому, що для українського

споживача наші ж овочі в зи�

мовий період є дорожчими, за,

наприклад, турецькі. Проте

вони якісніші за імпортний то�

вар. Але це поки можуть дове�

сти лише дві лабораторії в Ук�

раїні. Головними ж умовами

потрапляння вітчизняних ово�

чів на вітчизняний стіл є збіль�

шення доходів пересічного ук�

раїнця, допомога держави те�

пличним господарствам щодо

ціни на енергоносії. 

Євгеній Чернишенко вва�

жає, що для задоволення по�

треб українців у овочах власно�

го виробництва усього в нашій

державі слід мати 500�600 гек�

тарів під сучасними скляними

теплицями. Тобто, простір для

інвестицій в галузь ще є. Хоча

переконаний, що це не надто

проста справа: інвестиції лише

у зведення сучасного міні�

мального тепличного господар�

ства площею у 2 га становлять

близько 7 млн євро, а от оку�

пляться вони, за нинішніх

умов, лише через 15 років. Про�

те, на думку тепличників, якість

завжди варта коштів. Тим паче

– для своїх співвітчизників. 

Роман ФЕДИШИН
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ТОВАРИСТВО «Зауер», що на Сум�

щині, – підприємство порівняно не�

великого розміру. Тут тримають ти�

сячне поголів'я свиней. Утім, як і в

більшості свиногосподарств Украї�

ни. У слово «приватне» тут вклада�

ють прямий його сенс: кожна копій�

ка має вартість, і вкладають її з мак�

симальною віддачею.

Технології утримання, генетику

і корми обирають лише найкращі –

це забезпечує швидкий ріст свиней,

вихід туші – 75%, високу м'ясність

(товщина сала в середньому 2�3 см і

лише іноді сягає 4 см), відмінну

якість і 100%�ву реалізацію за вигі�

дними цінами.

Усі відгодівельні свині на під�

приємстві є результатом схрещення

кількох порід. Від української вели�

кої білої господарі відмовилися, на�

томість завезли велику білу ан�

глійської селекції, ландрас, також із

Англії, термінальну свинку Galaxy та

кнурів дюрок Optimus.

Зрозуміло, що такі свині потре�

бують особливого ставлення до го�

дівлі. Корми готують у невеликому

кормовому цеху. Застосовують пше�

ницю та ячмінь, частково вирощені

на власних 300 га. Додають 38% соє�

вого шроту: вводячи до раціону на

відгодівлі 13�15%, на дорощуванні –

20%. Престартери і премікси заку�

повують у постійного партнера –

фірми «Шауманн».

«Спочатку кинулися на дешеве,

та зрозуміли, що в цьому немає сенсу,

– розповідає Валентин Борисенко,

управляючий ТОВ «Зауер», – потім

почали експериментувати з кормами

дорожчого сегменту. Мали таке: або

вихід м'яса хороший, але прирости

незадовільні, або прирості хороші,

але свині занадто жирні. Тепер повні�

стю перейшли на корми наших парт�

нерів: вони забезпечують хороші

прирости й водночас високий вихід

м'яса, завдяки чому можемо прода�

вати свиней за хорошу ціну».

Господарство працює у закрито�

му циклі виробництва. Від свино�

матки у 28 днів відлучають у се�

редньому 11,5 поросяти. Залежно від

молочності «матусі» кожне важить

7,5�8 кг, іноді й 10 кг. Завдяки ран�

ньому відлученню свиноматки ма�

ють досить часу, щоб відпочити,

тому краще приходять в охоту, і за�

плідненість становить 90%. Після

осіменіння свиноматок ще на місяць

залишають в індивідуальних стан�

ках, а потім переводять у групи по 6

голів. «Це добре для моціону. Завдя�

ки моціону свиноматки легше поро�

сяться», – запевняє пан Валентин.

Питаємо, чи можна зайти до

свинарників, щоб подивитись на ви�

робництво і зробити фотографії.

«Так це ж треба хоч свиней помити!»,

– вагається пан Валентин. Потім пе�

реконуємось, що в цьому немає по�

треби: у приміщеннях чисто, а свині

почуваються, як вареники у сметані,

– для цього тут створені всі необхід�

ні умови. Приміщення розділене на

окремі кімнати, а ті – на секції. У

кожній кімнаті – автоматична систе�

ма регулювання мікроклімату.

Обладнання – переважно з

Франції та Польщі. «Ще коли поча�

ли працювати у 2004 році й рекон�

струювали приміщення, одразу орі�

єнтувалися на європейські техноло�

гії. Багато їздили за кордон, відвіду�

вали виставки», – згадує пан Бори�

сенко.

Усіх свиней, у тому числі й відго�

дівельних, утримують на решітчастій

підлозі. Гній вивозять на власні поля.

«Через підстилку виникає багато

проблем. Менші прирости, більше

болячок, адже солома є подразни�

ком; частіше виникає дизентерія, та

й зайві витрати на прибирання –

потрібен додатковий персонал».

Свиней реалізують невеликими

партіями, в середньому понад 100

голів на місяць. Працюють лише за

попередніми замовленнями, відпо�

відно відгодівлю орієнтують на по�

пит. «У мене три постійні закупівель�

ники, що забезпечують сумський

ринок. Така співпраця взаємовигі�

дна: вони мають стабільні поставки,

ми – стабільні замовлення, вони

впевнені в завтрашньому дні, їм не

доводиться шукати свиней по госпо�

дарствах, де продадуть партію і зак�

риваються до наступного туру, а ми

маємо кращу ціну», – розповідає пан

Валентин. Та, як я дізналася зі слів

партнерів господарства, хорошу ціну

вдається тримати не лише завдяки

стабільним поставкам, а ще й через

відмінну якість м'яса. Із базарних по�

лиць воно розходиться повністю і

завжди на кілька годин швидше, ніж

у колег. Реалізатори задоволені, адже

продукцію не треба зберігати в холо�

дильниках і довго торгувати на рин�

ку. Для прикладу: вага балика від

«зауерівських» свиней сягає 6 кг!

Свиней догодовують до 140�150

кг. Прирости на дорощуванні стано�

влять 550 г, на відгодівлі – 850�900 г,

у групах за 100 кг – 1000�1100.

«Так вигідніше, – зауважує пан

Борисенко й бере калькулятора, –

ось, туші по 150 кг беруть на 3 грн

дорожче за кілограм, ніж по 115 кг,

різниця виходить близько 1000 грн.

А якби ми поставляли м'ясокомбі�

натам: 115 х 13 = «мамо рідна!». Ви�

ходить, що ти викормив порося, да�

вав йому найдорожчий корм, а реа�

лізовуєш дешево. На фінішному

етапі корми дешевші й прирости хо�

роші. Завдяки оцим 50 кг понад 100

ми зменшуємо собівартість».

Насамкінець цікавлюся, звідки

така незвична назва підприємства.

«Наш власник – завзятий мисли�

вець, а «Зауер» – це дуже добра ні�

мецька зброя. Надійна і влучає в

ціль», – пояснив пан Валентин.

Можу лише підтвердити, що

господарство повністю відповідає

своїй назві. Воно розвіяло мою дум�

ку про те, що найкраще у свинарсь�

кій галузі почуваються великі хол�

динги. Досвід «Зауер» доводить, що

існує ніша для середніх підпри�

ємств, треба лише використовувати

її можливості.

Вміють виробляти, вміють продавати

Галина Більченко

Журнал «AGROEXPERT»
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У ТОВ «Зауер» виробничі показники – на рівні європейських. 
Через виняткову якість свинину тут мають змогу реалізовувати 

на кілька гривень дорожче, ніж у середньому по країні.

Близько 6,5 млн українських

селян стали власниками зе.

мельних паїв. Приблизно 95%

з них землю зараз не обро.

бляють, а здають в оренду за

невелику плату 200.400 гри.

вень за га. Селяни почува.

ються ображеними й покрив.

дженими: за таку орендну

плату прожити не можна. 

ЦЯ ТЕМА часто обговорюється в

ЗМІ. Журналісти, як правило, спів�

чувають селянам і від себе додають,

що орендну плату треба підвищити,

а ще платити дотації на гектар «як в

усьому світі» та забезпечити «пари�

тет» цін на сільськогосподарську та

промислову продукцію.

Я мешкаю в селі й зблизька спо�

стерігаю, як мої сусіди, іноді родичі

й друзі розпоряджаються землею, як

вирішують питання добробуту влас�

ної сім'ї. Конкретні спостереження

дають іншу картину, ніж зображена

в ЗМІ, і підводять до інших виснов�

ків, ніж пропонують різні політичні

сили, що змагаються за голоси ви�

борців. Ось прості приклади.

У нашому селі за останні 15 ро�

ків корів у господарствах населення

поменшало приблизно вдесятеро.

Радгоспна м'ясомолочна ферма про�

сто зникла. І причини зменшення

поголів'я худоби нині дещо інші, ніж

у 1945 році. Так, за останні 15 років

кількість легкових автомобілів у селі

збільшилося принаймні разів у сто, і

зв'язок між збільшенням числа ши�

карних автівок і зменшенням числа

корівок щонайпряміший. Селяни

отримали реальну можливість (це не

зовсім те, що право) продавати зем�

лю, відтак кожен опинився перед

вибором: продати землю й купити

худобу, трактора та інший реманент,

збудувати ферму, далі працювати, за�

робляти гроші, а вже потім купувати

автомобілі, житло, предмети ком�

форту. Або ж зразу купувати все, що

хочеться. Опинившись перед таким

вибором, селяни поводяться не од�

наково, про що не тільки можна, а й

треба б довго говорити. Ситуація по�

требує вдумливого аналізу. Зараз я

пропоную глянути украйока на при�

клади, як деякі з моїх знайомих роз�

поряджаються землею. 

За примітивного ведення госпо�

дарства, з 20 соток городу селяни

знімають близько 5 тонн товарних

овочів. Це приблизно на 25 тисяч

гривень. Наприклад, односельчан�

ка Ніна У. разом із присадибним

городом має 2 га орної землі, але об�

робляє вона соток із сорок, ще со�

ток з десять засіває травою, а на

решті росте, що саме насіялось.

Тримає корову. Біля села – придес�

нянські луки, отже сіно, випас без�

мірний і безплатний. Товарного мо�

лока з корови – близько 5 тисяч лі�

трів на рік. На базар з молоком Ніна

виїхала лише раз. У перший же ви�

їзд кілька покупців, покуштувавши,

запропонували забирати молоко

прямо з дому. Іноді по телефону

замовляють сир і сметану. Ціна – 25

гривень за трилітрову банку. За рік з

корови виходить 25 – 30 тисяч гри�

вень. Ще півстільки набирає за сві�

жу зелень, квітки, яйця тощо. Зай�

мається цим Ніна у вільний від ро�

боти час. Постійна робота забезпе�

чує сталий, хоч і невеликий заробі�

ток, дає соціальний статус, а ще йде

пенсійний стаж.

Хата Раї Т. над самою дорогою,

то вона «тримає лавку» під своїм

двором. Город планує так, щоб ці�

лий сезон продавати свіжу зелень,

молоду картоплю, кукурудзу. На

окремих ділянках знімає по три вро�

жаї. Коли власного товару не виста�

чає, вона докуповує потрібне, навіть

кріп і петрушку, на київському опто�

вому базарі «Фермер» і продає під

своїм двором. Виторг у неї – 300

гривень за день, якщо день поганий.

А звичайно 400�500 грн.

Оля Г. торгує влітку кропом,

петрушкою, цибулею, щавлем су�

ницями, малиною тощо. Але не біля

дому, а на київському базарі, бо її

хата далеко від головної вулиці. На

замовлення азербайджанців з гурто�

вого овочевого ринку, вибравши

ранню картоплю, сіє там кіндзу,

кріп, петрушку й продає її снопами

гуртовикам. Для зимової торгівлі за�

готовляє переважно капусту. Виро�

щує й свою, а ще 12�15 тонн восени

докуповує й кагатує на городі під ха�

тою. Частково продає качанами,

крім того, постійно тримає лоток, де

торгує квашеною капустою та інши�

ми соліннями. Каже: «влітку за зе�

лень менше 300 гривень за день з ба�

зару не привозила, а скільки за рік

разом, не підраховувала». І Оля, і її

чоловік постійно працюють. А ще в

них «худоби повен двір».

Ось так, для прикладу, живуть «з

двох гектарів» під столицею. Тут то�

вар можна подавати на продаж,

коли ціна найвища. 

У селах, що віддалені від велико�

го міста на 50�100 км, дають собі

раду в інший спосіб. Готують більші

партії товару, цільне молоко переро�

бляють у сир, сметану, масло й ви�

возять на продаж раз або двічі на

тиждень. Практично всі сумлінні

постачальники продуктів мають по�

стійних покупців, тож не мають

проблем зі збутом. Помітної різниці

у виторзі між приміськими селами й

віддаленими немає, тільки працюва�

ти треба дещо по�іншому. Транс�

портні витрати більші, але не наба�

гато. Просто за один раз треба до�

ставити більше продукції й шанува�

ти постійних покупців.

Замість резюме. Земля, якщо

нею просто любуватися або навіть

здавати в оренду, неспроможна

дати достатньо коштів для гідного

життя. А от розважлива праця на

землі дає цілком пристойні резуль�

тати. Втім, добрі заробітки можна

мати незалежно від того, є в тебе

земля чи немає.

Чи можна прожити з земельного паю?

Юрій Дивак

Журнал «АГРОБІЗНЕС Україна»
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11 Ціни на кукурудзу залежно від вологості: базис – 14% / менше 14%. www.nibulon.com
22 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль / понад 35 мкг/моль. * Ячмінь пивоварений

Закупівельні ціни на зерно, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» 

на період з 26 по 30 серпня 2011 року, грн/тонна

Базис поставки

Пшениця

Ячмінь Ріпак2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1770 1730 1680 1680 1680 1800 4800#4700
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 1700 1660 1610 1610 1610 4660#4560
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1720 1680 1630 1630 1630 4700#4600
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. 1750 1710 1660 1660 1660 4740#4640
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 1670 1630 1580 1580 1580 4640#4540
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 1670 1630 1580 1580 1580 4640#4540
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 1670 1630 1580 1580 1580 4640#4540
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 1670 1630 1580 1580 1580 4640#4540
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1670 1630 1580 1580 1580 4640#4540
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 4680#4580
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 1710 1670 1620 1620 1620 4680#4580
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 1690 1650 1600 1600 1600 4660#4560
Філія «Вітове», Черкаська обл. 1710 1670 1620 1620 1620 4680#4580
Філія «Кам’янка#Дніпровська», Запорізька обл. 1720 1680 1630 1630 1630 4700#4600
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 1630 1590 1540 1540 1540 1750 4600#4500

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними ММВБ, www.micex.ru
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 25.08.2011 року 1 RUB = 0,27531 грн

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 25 серпня 2011 року

Ф'ючерсний контракт

Ціни угод * Розра#
хункова 
ціна *

Зміни 
розрах. 
ціни *

Обсяг

відкр. мін. макс. закр. кількість
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Вересень ’11 5000 5000 5000 5000 5000 20 4 1300000

EXW пшениця кл.3 Листопад ’11 # # # # 5083 20 # #

EXW пшениця кл.3 Січень ’12 # # # # 5253 20 # #

EXW пшениця кл.4 Вересень ’11 # # # # 4690 # # #

EXW пшениця кл.4 Листопад ’11 # # # # 4767 # # #

EXW пшениця кл.4 Січень ’12 # # # # 4937 # # #

EXW пшениця кл.5 Вересень ’11 4490 4490 4490 4490 4490 20 1 291850

EXW пшениця кл.5 Листопад ’11 # # # # 4604 20 # #

EXW пшениця кл.5 Січень ’12 # # # # 4774 20 # #

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 19 серпня 2011 року

Біржа 
(зернові) 

Вересень '11 Грудень '11 Березень '12 Травень '12 Липень '12

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 268,50 7,308 0,283 7,613 0,290 7,890 0,235 8,015 0,205 8,053 0,220
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 300,93 8,190 0,230 8,428 0,225 8,528 0,210 8,558 0,208 8,470 0,190
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 347,31 9,453 0,840 9,208 0,572 9,240 0,558 9,233 0,520 9,213 0,483
CBOT Чикаго (Кукурудза) 279,91 7,110 0,093 7,253 0,108 7,380 0,105 7,420 0,100 7,440 0,095

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Вересень ’11 Листопад ’11 Грудень '11 Січень '12 Березень '12 

499,61 13,598 0,320 13,685 0,338 9,205 0,000 13,788 0,330 13,835 0,310

США. Ставки океанського фрахту на 19 серпня 2011 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25#30 тис.тонн

«Handymax» 
40#46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 21 19
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 29
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 47
Східне Середземномор'я (Італія) 29
Західне Середземномор'я (Марокко) 40
Близький Схід (Єгипет) 35
Японія 54 52

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 38
Західна Африка (Нігерія) 48
Близький Схід (Єгипет) 31

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 40 40
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 31

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 75
Західне Середземномор'я (Іспанія) 60
Європа (Роттердам) 60
Західна Африка(Марокко/Алжир) 70

Північно#Західне Тихо#
океанське узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Близький Схід (Єгипет) 43
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 48
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 35 32
Тайвань 34 31
Південна Корея 34 31
Японія 31 28

ЧОМУ інвестиції не поспішають в

Україну, взагалі, і в аграрний сектор

особливо? Окрім таких принципово

важливих чинників відсутності інве�

стицій, як тотальна корупція всіх

органів влади в Україні і відсутність

правоохоронної системи, включаю�

чи судову, причиною є цілковите не�

вігластво суспільства.

Ви вкладали б гроші в аграрний

сектор країни, де аграрні міністри

не відрізняють штампи від штамів,

транзакції від інвестицій, свинину

називають м'ясом свинини…

За радянських часів населення

України було найбільш читаючим у

світі. В наші дні – побачити людину

з книжкою, це, практично, те ж

саме, що зустріти інопланетянина.

Якщо за радянських часів найбільш

улюбленими періодичними видан�

нями були «Наука и жизнь», «Зна�

ние – сила» тощо, то зараз – суціль�

на жовта преса. Повністю картину

завершує той факт, що цього року

серед абітурієнтів в університети

практично відсутній попит на такі

спеціальності, як математика, фізи�

ка, хімія. Це – свідоцтво повної де�

градації держави та суспільства.

Про які інвестиції в завтрашній

день може йти мова, якщо з «ящи�

ка», «брехунця», жовтої преси та усі�

ляких «бігмордів» так і пре невігла�

ство. Невдахи, що не спромоглися

досягти чогось путнього в тому, чому

вчилися, лякають населення жахами

від впровадження технологій, про

які самі не мають жодного уявлення.

Як в тому оповіданні Марка Твена

про годинник, який ремонтували го�

динникарі, що до цього були крав�

цями, сантехніками, лікарями та па�

роплавними механіками, так і тут у

всіх засобах масової інформації про

нові технології в біології, взагалі, та

сільському господарстві, зокрема,

теревенять колишні спецназівці

(тобто професійні вбивці), вчителі

історії СРСР та іноземних мов, шлі�

фувальники надгробків.

Особливості розвитку нашого

суспільства в останні двадцять років

призвели до того, що професія аг�

рарного журналіста перестала бути

престижною. Виникла певна про�

фесійна кастовість. Молоді журна�

лісти хочуть обслуговувати наших

політиків: вершина сподівань –

прес�секретар президента, член

«президентського пулу преси»,

ведучий токовища з політичними

блазнями і т.д.

Прикро визнавати, але жур�

налістика, пов'язана з реальними

секторами економіки, в тому чи�

слі аграрним, за престижністю

стоїть на останньому місці.

Аграрних журналістів ніхто

не готує і не вчить. В жодному

вітчизняному університеті немає

такої спеціальності, як «аграрна

журналістика», де майбутніх аг�

рарних журналістів учили би не

тільки азам журналістики, але й

рослинництву, тваринництву, ме�

ханізації. Але найголовніше, вчи�

ли би аграрній економіці та роз�

повідали про інструменти аграр�

ної політики (субсидії, інтервен�

ції тощо), прививали би бажання

читати такі видання як «Science»,

«ScientificAmerican», «NewScien�

tist» тощо.

Внаслідок маємо цілу купу

«диктофонів»,  спроможних

лише на дослівну і некритичну

ретрансляцію всього того мараз�

му, який аж пре з вуст наших аг�

рарних чиновників, академіків

та «експертів». 

Зі сторінок газет, журналів та

Інтернет�видань лине повінь ін�

формаційних екскрементів на

кшталт «вживання ГМ�помідорів

призведе до переносу їхніх генів

в організм людини» (Ми їмо м'ясо,

проте роги, хвости та ратиці в

нас чомусь не з'являються), або

«ми будемо експортувати цукор в

провінцію Лунда Норте (Афри�

ка)». (До цього я, мабуть помилко�

во, вважав, що Африка – це не

країна, а континент, а провінція

Лунда Норте – це в Анголі.)

І весь оцей потік інформацій�

ного непотрібу наші аграрні жур�

налісти вправно виливають на го�

лови здичавілого і безграмотного

населення замість того, щоби

дати відсіч зграї невігласів, одразу

вголос і при всіх просто їм в

обличчя заявивши, наприклад,

«міністре, годі верзти дурниці»

або «академіку, прочитайте, на�

решті, підручник за п'ятий клас».

Впровадження новітніх тех�

нологій в сільське господарство

потребує детального їх роз'яснен�

ня «на пальцях» населенню. Ця

функція роз'яснення лежить на

аграрних журналістах.

Професія «аграрний журна�

ліст» має бути престижною, і

люди повинні довіряти аграрним

журналістам. А для цього їх треба

цілеспрямовано готувати, щоби

вони, на відміну від безграмотних

чиновників, академіків�невігла�

сів і некомпетентних «експертів»,

знали різницю між штампом і

штамом, транзакцією та інвести�

цією, консерваторією та консер�

вацією, Касандрою та Масан�

дрою, Дайнекеном і Хайнекеном,

Африкою та Анголою.

Юрій Михайлов

Президент Спілки аграрних
журналістів України.
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ЗІРКИ  ПЕРШОЇ  ВЕЛИЧИНИ. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Упродовж трьох років газета «АГРОПРОФІ»

друкувала інтерв'ю Героїв України, які предста�

вляють агропромисловий комплекс України. 

Ця серія статей виявилася справжнім інфор�

маційним скарбом, адже вона ілюструє не лише

життєвий шлях успішних людей і ті настанови,

завдяки яким їм вдалося досягти непересічних

результатів в аграрній сфері, а й показує цих ке�

рівників і фахівців сільгосппідприємств з людсь�

кого боку. І, що важливо, кожен із них має своє

бачення подальшого розвитку аграрного сектору

України та держави загалом. 

Розповіді наших Героїв – не сухі енцикло�

педичні рядки, а сповнені щирих людських емо�

цій думки видатних співвітчизників.

Коли ця рубрика стала чи не найбільш попу�

лярною, ми зрозуміли: залишати такий скарб в

архівних підшивках газети – справжній злочин

щодо Героїв і прийдешніх поколінь. Ці розпові�

ді якнайкраще працюють на імідж українського

АПК – зарубіжні колеги�аграрії та інвестори мо�

жуть скласти цілісне уявлення про традиції і

потенціал українського села. Вступним словом

книгу підтримали три Президенти України.

Аналогів такого видання в Україні не існує.

Це перша спроба зібрати в одній книзі авторсь�

кі публіцистичні матеріали про Героїв України

від АПК – наразі це кожен п’ятий серед 254 на�

городжених найвищим званням держави. У

цьому виданні – розповіді про 49 Героїв�аграріїв.

Спільний проект ТОВ СП «НІБУЛОН» 

і  газети «Агропрофі» – книга 

«ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ.
Агропромисловий комплекс України» 

За інформацією звертайтесь:
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E�mail: info@agroprofi.com.ua 
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2011 рік є знаковим не лише для

аграріїв, але і для всього банків�

ського сектору України. З одного

боку, ми маємо хороший урожай:

за даними Мінагрополітики, на

22 серпня збирання зернових і

зернобобових, без кукурудзи, в

Україні завершено на площі 11,2

млн га, що становить 99,9% прог�

нозу. Намолочено 34,2 млн тонн

зерна нового урожаю при серед�

ній врожайності 30,6 ц/га. Мину�

лого року до вказаної дати в краї�

ні було зібрано 28,8 млн тонн зер�

на при середній врожайності 24,7

ц/га. На сертифіковані зернові

склади надійшло 9443,2 тис. тонн

зерна (28% від отриманого вро�

жаю), у тому числі 6051 тис. тонн

пшениці, 2099 тис. тонн ячменю,

67,9 тис. тонн гороху і 64,7 тис.

тонн жита.

З іншого боку, добре помітна

активізація банківської сфери на

аграрному ринку. Маючи в активі

незадовільні результати за під�

сумками 2009�2010 років, банкіри

спрямували свої фінансові пото�

ки в агросектор для реалізації ам�

бітних планів на рік поточний.

Як результат, кредитний порт�

фель АПК став демонструвати

упевнений ріст: за даними НБУ,

на 1 червня 2011 року він зріс до

32 млрд грн проти 25,7 млрд грн на аналогічну дату

минулого року.  

Незважаючи на явну зміну ситуації, слід відзна�

чити, що процес кредитування в цьому секторі до�

сить ризикований, оскільки на цьому ринку мало

ліквідних застав, не використаних за поточними бор�

говими зобов'язаннями, які сільгосппідприємства ще

можуть запропонувати для забезпечення за новимих

кредитами. 

Ускладнює роботу з агросектором і те, що креди�

тування цієї галузі вимагає специфічної вузькопро�

фільної аналітики для грамотної оцінки ризиків.

Проте потенціал, наявний в АПК, безумовно виво�

дитиме на ринок нових гравців. За оцінками експер�

тів, потреби в залученні фінансування цієї галузі оці�

нюються на рівні 80 млрд грн. 

Важливим для розвитку АПК є і факт підтримки

з боку уряду: Кабінет Міністрів вніс зміни в Поря�

док використання коштів, передбачених в держбю�

джеті для здійснення фінансової підтримки підпри�

ємств агропромислового комплексу через механізм

здешевлення кредитів. Відповідну постанову було

прийнято на засіданні уряду 22 серпня 2011 р. 

Ще одним фактом, що підтверджує зростаючий

інтерес у цьому напрямку, є підписання 23 серпня

2011 року міністром аграрної політики і продоволь�

ства України Миколою Присяжнюком з керівниц�

твом Експортно�імпортного банку Китайської На�

родної Республіки і Китайської національної корпо�

рації машинної індустрії і генеральних підрядів мемо�

рандуму про співпрацю з питань розвитку сільського

господарства в Україні. Усі перелічені вище чинники

неспростовно доводять покращення інвестиційного

клімату не лише в галузі, а й в країні в цілому.

Агрокредитування як спосіб реалізації
амбітних планів у банківській сфері
Сергій Потімко, 

начальник відділу стратегічного планування 

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 


