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РЕГІОНИ
РАЦІОНАЛЬНЕ ЗЕРНО
ДОКУЧАЄВСЬКИХ ЧОРНОЗЕМІВ

10 грудня 2011 року в Миколаєві відбулась
представницька нарада менеджменту ТОВ СП
«НІБУЛОН», на якій колектив і керівництво компанії
підбили підсумки масштабної 20&річної діяльності
та результати роботи у 2011 році.

98990

Що день – то крок. Зважений і рішучий крок
уперед. За таким принципом розвивається ТОВ
«АПК «Докучаєвські чорноземи», яке системно
і послідовно нарощує виробництво, застосовує
новітні технології, опікується соціальною сферою
села. І при цьому розраховує на власні сили.
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Український
експорт –
прогнози
від USDA
МІНСІЛЬГОСП США (USDA)
у своєму грудневому звіті, що
оприлюднено 9 грудня, змен"
шив прогноз експорту пшениці
з України з 8 до 7 млн тонн, за"
лишивши без зміни експорт ук"
раїнської кукурудзи (12 млн
тонн) і ячменю (4,4 млн тонн).
Як зазначають фахівці Укра"
їнської аграрної конфедерації,
цифри USDA стосовно нашого
експорту пшениці в тих реаліях
на світових ринках, в яких він
зараз здійснюється, можна ско"
ріше розцінювати як наші по"
тенційні ресурсні можливості.
Оскільки, виходячи з темпів її
фактичного експорту за останні
місяці (жовтень – 250 тис. тонн,
листопад – 380 тис. тонн, пер"
ша декада грудня – 200 тис.
тонн), вони майже удвічі відста"
ють від темпів, які можуть за"
безпечити зазначений показник
(7 млн тонн) по маркетингово"
му року. І передумов для активі"
зації експортних продажів прак"
тично не видно. Більш того, за
тим же грудневим звітом USDA
кінцеві світові запаси пшениці в
2011/12 МР збільшені майже на
6 млн тонн, до рекордної за
останні 5 років відмітки – 208,5
млн тонн.
Темпи нашого експорту ку"
курудзи поки значно оптимі"
стичніші, вони в останні місяці
вдвічі перевищують ті показни"
ки, які можуть забезпечити ек"
спорт кукурудзи з України в по"
точному МР в об'ємі 12 млн
тонн. І ресурси для цього у нас
є. Хоча, як і по пшениці, USDA
збільшив кінцеві світові запаси
кукурудзи в 2011/12 МР на 5,6
млн тонн проти свого попе"
реднього прогнозу.
Експорт ячменю з України
«застиг» на позначці 1,8 млн
тонн (у листопаді – лише 16 тис
тонн, в першій декаді грудня –
15 тис. тонн), надійно закритий
експортним митом. Але і після
його відміни з 1 січня 2012 року
в Україні чи навряд знайдуться
вільні мобільні ресурси цієї
культури для забезпечення її ек"
спорту в «наміченому» USDA
обсязі. Станом на 01.11.11 р., за
даними Держстата, товарні за"
паси ячменю складають всього
2,7 млн тонн, в т.ч. у сільгосп"
виробників – 1,8 млн тонн.

Підсумки аграрного року
МОЖЕ хтось і вірить у забобони і
нещасливі числа, проте міністр аг"
рарної політики та продовольства
Микола Присяжнюк – ні. Інакше
він не призначив би прес"конфе"
ренцію за підсумками роботи га"
лузі на 13 число. Та й чого йому
остерігатися – галузь закінчує рік
з вагомими досягненнями, а діли"
тися здобутками можна у будь"
який день.
Крім міністра у прес"конфе"
ренції також взяли участь голова
Всеукраїнської асоціації сільських
та селищних рад Богдан Гусак, го"
лова Профспілки працівників
АПК України Ігор Сопєлкін, го"
лова Федерації роботодавців АПК
та продовольства України Сергій
Тригубенко, перший заступник
голови ВФСТ «Колос» Марія Вла"
сенко, голова Аграрного союзу
України Геннадій Новіков, голова
Асоціації фермерів та приватних
землевласників України Микола
Миркевич.

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом
UX&індекс (UA)
РТС (RU)
WIG 20 (PL)
WIG Ukraine (PL)
DAX* (DE)
S&P 500* (US)

Останнє
Зміна
Зміна
значення за тиж& з початку
15.12.2011 день
року

1473,93
1395,28
2161,33
673,39
5675,14
1211,82

&7,3%
&5,3%
&2,3%
&8,5%
&5,3%
&3,9%

&39,7%
&21,2%
&21,2%
&32,7%
&17,9%
&3,6%

* – за попередню торгівельну сесію.

За даними «EAVEX CAPITAL»

Представляючи учасників,
Микола Присяжнюк так пояснив
формат прес"конференції: «2011
рік для аграрної галузі був дійсно
результативним. Проте, головним
є те, що всіх цих результатів ми
досягли зусиллями не лише верти"
калі Мінагрополітики, а й наших
громадських інституцій. Ми на"
решті налагодили спільну роботу
з усіма організаціями, які опіку"
ються проблемами аграрного сек"
тору. Це – найголовніше дося"
гнення». Він висловив сподіван"
ня, що у 2012 рік галузь увійде з
певним баченням стратегії розвит"
ку агросектора, в якій будуть вра"
ховані інтереси усіх зацікавлених
сторін. Адже за прагненням досяг"
ти найвищих результатів потрібно
не втратити українське село.
Необхідно зберегти національну
культуру, яка найбільш яскраво
представлена саме на теренах
сільських територій. У новому ро"
ці, за його словами, міністерство

обов'язково буде опікуватися ци"
ми питаннями.
Далі міністр підбив підсумки
роботи аграрної галузі у 2011 році
та окреслив стратегічні завдання
на 2012 рік.

Рослинництво
ЯК ЗАЗНАЧИВ Микола При
сяжнюк, для аграріїв рік, що ми"
нає, був результативним: темпи
зростання виробництва у 2011 році
сягнули майже 117% до минуло"
річного рівня. В тому числі: у сіль"
госппідприємствах – 120%; госпо"
дарствах населення – 114%. Виро"
блено понад 55 млн тонн зернових
(58 млн тонн – у бункерній вазі).
Найбільше намолотили зерна у
Полтавській області – 5 млн тонн,
Вінницькій – понад 4 млн тонн,
Дніпропетровській, Одеській,
Черкаській, Кіровоградській та
Харківській областях – понад
3 млн тонн. І якщо в цьому році
рейтинг областей виглядає тради"

ційно, то в наступному році перед
науковцями поставлене завдання
розробити нові підходи до рейтин"
гу областей з урахуванням природ"
но"кліматичних зон, родючості
грунтів тощо. Нові підходи за"
працюють уже з 2013 року.
В цьому році зібрано (порівня"
но з минулим роком): пшениці –
більше на 5,5 млн тонн; кукурудзи
– більше на 10 млн тонн; соняш"
нику – більше на 1,5 млн тонн;
картоплі – більше на 5,5 млн
тонн. Цукрового буряку зібрано 28
млн тонн (це більше на 4 млн
тонн), що дозволить виробити по"
над 2 млн тонн цукру.
Особливо приємно те, що ви"
сокі досягнення стали можливими
не за рахунок розширення посів"
них площ, а за рахунок підвищен"
ня урожайності. У цьому році
вперше отримана рекордна вро"
жайність зернових культур – 38
центнерів з гектара.
Продовження на стор. 3Ô

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

РЕПОРТАЖ
ЯКБИ В ЦЬОМУ ЗАЛІ
ЗАМІРЯТИ МУДРІСТЬ...

Огляд корпоративних новин українських
компаній, акції яких торгуються на світових
фондових майданчиках, та динаміка цін на їхні
цінні папери.

Саме так можна висловитися про зібрання
близько чотирьохсот активістів селянського
руху, справжніх патріотів України, що
відбулося 14 грудня 2011 року в Києві
з приводу 40&річчя своєї самоврядної
організації – Аграрного союзу України.
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Ще 17 листопада 2011 року,
розглянувши два депутатсь
ких та один урядовий зако
нопроекти про ринок землі,
Верховна Рада ухвалила
відхилити законопроекти,
запропоновані народними
депутатами Олегом Ляшком
та Григорієм Смітюхом, а
урядовий – направити на
суттєве доопрацювання до
профільного комітету, щоб
потім винести його ще раз
на повторне перше читання.
Минув майже місяць і депу
тати «роботу над помилка
ми» уряду виконали. І от 9
грудня новий старий зако
нопроект був представле
ний на розгляд депутатсько
го загалу.
ВРАХОВУЮЧИ діаметрально
протилежні підходи різних полі"
тичних сил до втілення земельної
реформи, законопроект про всяк
випадок наповнений всіма мо"
жливими статтями та розділами,
щоб було що вилучати під час дру"
гого читання, яке заплановано на
23 грудня 2011 року.
Представляючи перелицьова"
ний законопроект депутатському
загалу, голова Комітету з питань
аграрної політики та земельних
відносин ВРУ Григорій Калет
нік зазначив, що профільний ко"
мітет врахував більшість пропози"
цій та зауважень. Тому продов"
ження мораторію на продаж землі
ще на рік – до 2013 року – стало
нормою законопроекту.
Так само законопроект по"
збавляє права купівлі української
землі іноземних громадян. Зокре"
ма, стаття 3 говорить, що суб'єк"
тами ринку земель сільськогоспо"
дарського призначення є лише
громадяни України, територіальні
громади в особі місцевого самов"
рядування та держава в особі Дер"
жавного земельного банку, відпо"
відних органів державної влади,
Ради Міністрів Автономної Респу"
бліки Крим. Правда, з тексту но"
вого законопроекту десь поділася
норма про першочергове право
держави на придбання землі. Та
основна маса людей, які хотіли б
продати свій пай, побоюються
шахрайства і воліють продати зем"
лю саме державі, тому у законо"
проекті ця функція покладена на
Державний земельний банк, який
буде виступати суб'єктом ринку
землі. Йому поки не прописали
чіткі функції, проте вже можна
зробити висновок, що саме Дер"
жавний земельний банк повинен
стати головним гравцем на ринку
земель і фактичним господарем
земель сільгосппризначення, які
перебувають у держвласності.

2 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
До землі без поспіху

Закон «Про ринок земель» ухвалений у першому читанні
Ще однією з суттєвих змін но"
вої редакції закону є обмеження
обсягу землі, що може перебувати
у власності однієї особи. За євро"
пейським зразком максимальна
площа земельної ділянки, якою
може володіти особа, обмежена
100 гектарами. Також пропонуєть"
ся встановити, що загальна площа
земельних ділянок сільськогоспо"
дарського призначення, яка може
перебувати в оренді однієї особи з
урахуванням пов'язаних осіб, не
може перевищувати 6000 гектарів
на території одного району та не
більше 5% площі сільгоспугідь на
території області.
Як зазначив Григорій Калетнік
«ми дали ідеологію цьому закону
в тому, що основою буде все"таки
оренда земель, а не її купівля.
Більше того, ми всіма можливими
методами в законопроекті намага"
ємося не погіршити рівень вироб"
ництва сільськогосподарської
продукції, бо це продовольча без"
пека. Таким чином, всі договори
оренди будуть збережені до їх за"
вершення».
Доопрацьованим законопро"
ектом передбачено обов'язкову
реєстрацію осіб, які ведуть товар"
не сільськогосподарське вироб"
ництво за місцем знаходження зе"
мельного масиву, аби і сплата всіх
податків проводилась саме там.
Ще однією новелою, яка покли"
кана забезпечити розвиток сільсь"
ких територій, стала необхідність
власникам або орендарям землі
сплачувати один відсоток від нор"
мативно"грошової оцінки наділу
на користь районного бюджету з
подальшим автоматичним розпо"
ділом сільським радам на соціаль"
но"економічний розвиток сіл в
залежності від кількості населен"
ня, що проживає у них. Голова
профільного комітету ВР Григорій
Калетнік вважає, що таким чином
надходження до місцевих бюдже"
тів збільшаться більш ніж у десят"
ки разів і становитимуть близько
4 мільярдів гривень щорічно.
Прикінцевими положеннями
доопрацьованого проекту визна"
чено, що цей закон набере чинно"
сті з 1 січня 2013 року за виклю"
ченням положень, що стосуються
обігу земель несільськогосподар"
ського призначення. Продовжен"
ня мораторію дозволить здійсни"
ти всі необхідні заходи щодо за"
провадження з 2013 року повно"
цінного ринку. Більш того, це до"
зволить широкому колу спеціалі"

стів та і всім громадянам України
досконало ознайомитись з поло"
женнями закону та внести, в разі
необхідності, до нього певні змі"
ни. А органам влади – підготувати
всю інфраструктуру, що має здій"
снювати відповідні операції.
Крім цього, законопроект до"
повнено новими положеннями
щодо функцій, способу утворення
та діяльності Державного земель"
ного банку. Зокрема основною ме"
тою його діяльності буде залучен"
ня фінансових ресурсів та надання
кредитів зі ставкою рефінансуван"
ня не більше 5% ставки Націо"
нального банку України в агро"
промисловий комплекс, для ро"
звитку сільського виробництва та
створення ефективного механізму
ринкового регулювання у сфері
обігу земельних ділянок сільсько"
господарського призначення.
Хоча формально уряд уже не
має відношення до законопроек"
ту, міністр аграрної політики та
продовольства Микола Присяж
нюк особисто прибув до Верхов"
ної Ради, щоб підтримати законо"
проект. За його словами, поперед"
ніх 18 років земельної реформи
зробили так, що сьогодні село пе"
ребуває в резервації. І, на преве"
ликий жаль, законодавець у мину"
лому передбачив, що земельна ре"
форма буде вважатися заверше"
ною тоді, коли будуть прийняті за"
кони про кадастр і про ринок зе"
мель. На думку Миколи Присяж"
нюка, було б логічно написати
Закон про обіг сільськогосподар"
ських земель. «Не треба нав'язува"
ти власнику земельного паю, що
він зобов'язаний її (землю – прим.
авт.) продати. Навпаки, ми по"
винні говорити, і давати пропа"
ганду, що власник земельного паю
не тільки не зобов'язаний, а пови"
нен її утримати для того, щоб це
були доходи для сім'ї сьогодні, і
щоб це був спадок для свого май"
бутнього покоління. І ми повинні
чітко розуміти, що завершення зе"
мельної реформи не рівняється
продажу землі», – зазначив він.
На думку міністра, прийняття
закону дасть можливість розбло"
кувати аукціони з продажу не"
сільськогосподарських земель, без
чого неможливо вести розбудову й
забудову міст.
Не всі депутати були одно"
стайними з прихильниками рин"
ку землі. Зокрема Анатолій Гри
ценко вважає, що в умовах, коли
рушиться на очах зона євро, в
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умовах, коли вже на волоску ви"
сить економіка Сполучених Шта"
тів, в умовах, коли буквально кож"
ного дня друкується буквально мі"
льярди євро і доларів, не підкрі"
плених жодним матеріальним ре"
сурсом, – безвідповідально від"
кривати ринок землі. За його сло"
вами, застереження про те, що
іноземці все ж можуть купувати
землю уже розбили експерти, які
в цьому законі знайшли, як міні"
мум, 10 лазівок як це зробити.
Натомість Анатолій Кінах
вважає, що за період дій величез"
ної кількості мораторіїв ми ство"
рили в державі ситуацію, коли мо"
раторій став дахом для корупцій"
них схем і зловживань з землею. І
сьогодні цей закон спрямований
на те, щоб створити сучасні умо"
ви, і головна його мета не перехід
до скорішого ринку купівлі"про"
дажу, а, в першу чергу, створення
умов для ефективного викори"
стання української землі.
Іван Заєць вважає позитив"
ними новелами законопроекту те,
що серед суб'єктів купівлі"прода"
жу земель сільськогосподарського
призначення вже немає юридич"
них осіб, та те, що одній особі
можна буде придбати не більше
100 гектарів. Але цих новацій ма"
ло, щоб прийняти законопроект,
бо хоч громадянин і може купити
лише 100 гектарів, але він одноча"
сно може взяти в оренду шість ти"
сяч гектарів в одному районі, п'ять
відсотків в одній області, у нас де"
сятки областей, у нас сотні райо"
нів. Це означає, що можна мати в
оренді до мільйона гектарів, а то і
більше. Крім того, законопроект
не передбачає жодних вимог про"
фесійного характеру для того, щоб
набути землю. «Не треба жити в
селі, мати досвід роботи в сільсь"
кому господарстві чи відповідної
освіти, треба мати лише гроші. А
чи мають нині селяни гроші, щоб
купити землю, створити фермер"
ське господарство?».
Проти норм законопроекту,
що обмежують максимальну пло"
щу землі у власності чи оренді, ви"
ступив Василь Кисельов, який
звернув увагу на норми статті 14
законопроекту, що обмежують
шістьма тисячами гектарів землі,
що можуть бути в оренді однієї
особи. На його думку такі обме"
ження призведуть до розвалу ве"
ликотоварного сільгоспвиробниц"
тва. Для прикладу він навів діяль"
ність кримської агрофірми «Друж"
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ба народів». «Сьогодні «Дружба
народів» – це 7 тисяч пайщиків,
16 тисяч гектарів землі в оренді
одного господаря. Працівники
мають постійну зарплату і роботу,
забезпечується робота об'єктів
соцкульпобуту... Тому, на моє пе"
реконання, той, хто пропонує вве"
сти обмеження, має на меті «пор"
вати» такі агрохолдинги і не піклу"
ється про людей. Уявімо собі:
закон введено в дію, треба штуч"
но створювати трьох нових орен"
дарів, які мають ділити колектив і
переукладати угоди. Як?... Пропо"
ную ніяких обмежень не робити.
Закінчується строк оренди зе"
мельних паїв, хай власники самі
визначаться, з ким і на яких умо"
вах укладати нові договори», –
сказав Василь Кисельов.
Стосовно статті, яка пропонує
обмежити 100 гектарами власність
однієї особи, то, на думку народ"
ного депутата, щоб ефективно ве"
сти сьогодні товарне виробниц"
тво, а це і техніка, і дотримання сі"
возмін, треба обробляти не менше
2000 га землі. Це науково обґрун"
тована норма, бо при її зменшенні
різко підвищується собівартість
продукції. Василь Кисельов вва"
жає, що якщо держава не може
купити цю землю, то вона має
сприяти, щоб міг купити це ефек"
тивний орендар
Спікер Володимир Литвин
зауважив, що в цьому законі реко"
мендується визначитися щодо на"
буття чинності законом з 1 січня
2013 року, тому треба буде окремо
ухвалювати рішення щодо мора"
торію до того періоду, коли будуть
остаточно визначені строки, щоб
не виникла пауза, якою можуть
скористатися спритники. Також
він пропонує при підготовці до
другого читання зробити назву за"
кону «Про обіг земель сільсько"
господарського призначення», «бо
закон значно ширший, а ми звели
його навіть не до ринку, до база"
ру», – підсумував він.
Незважаючи на розмаїття ду"
мок і оцінок, законопроект набрав
245 голосів «за», відтак перший
крок до ринку земель сільськогос"
подарського призначення зробле"
но. Втім, оскільки дату запрова"
дження ринку землі відтермінова"
но на рік, у депутатів тепер достат"
ньо часу, щоб не поспішаючи до"
опрацювати закон до другого чи"
тання. Поспіх, у такому фунда"
ментальному питанні як земля –
недоречний.
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3 АГРОПОЛІТИКА

Експорт

Тваринництво
ЯК відзначив міністр, покращився
стан справ у галузі тваринництва.
В цьому році вперше за останнє
двадцятиріччя вдалося призупини"
ти спад виробництва молока на
сільгосппідприємствах і в певній
мірі стабілізувати обсяги його ви"
робництва у населення. Правда,
товарність молока від населення
складає всього 20%, решта реалізу"
ється на стихійних ринках або йде
на відгодівлю худоби.
Міністр висловив вдячність
тим молокопереробним підприєм"
ствам, які взяли участь у форму"
ванні заготівельних кооперативів
на рівні сільських рад. Це дасть мо"
жливість підвищити товарність та
якість молока. Крім того, ці кооп"
еративи беруть на себе зобов'язан"
ня за власні кошти надавати вете"
ринарні послуги для приватного
сектору. За рахунок та під контро"
лем кооперативів буде проводити"
ся і осіменіння для створення якіс"
ного поголів'я. Міністерство пе"
редбачило на наступний рік таку
форму дотації як компенсація 7
грн за кілограм при закупівлі мо"
лодняка у населення.
У 2011 році обсяги вирощуван"
ня худоби та птиці зросли майже
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Підсумки аграрного року
на 3%, виробництво яєць – майже
на 12%. З виробництва яєць та яєч"
них продуктів одна з українських
компаній (агрохолдинг «Авангард»
– прим. авт.) посідає друге місце у
світі серед виробників цієї продук"
ції. Це зайвий раз показує мас"
штабні потенції агропромислового
комплексу України на зовнішніх
ринках.

ПО КУКУРУДЗІ показник уро"
жайності в України один із найви"
щих у світі – 65 центнерів з гектара
(на 20 ц/га більше проти минулого
року), а є підприємства, які виро"
стили і зібрали по 170 ц/га. На
думку очільника мінагропроду, до"
сягти цих показників вдалося зав"
дяки кільком чинникам: урожай"
ний рік, інтенсивне впровадження
новітніх технологій, використання
якісного насіння. Велику роль ві"
діграло й те, що у цьому сезоні під
час проведення осінніх та весня"
них польових робіт на 20% збіль"
шилося внесення мінеральних
добрив.
Водночас чималу стурбованість
викликає стан озимих, оскільки
ситуація з ними близька до кри"
тичної. Така посуха, як цієї осені
останній раз була сто років тому. За
прогнозами міністерства, дове"
деться пересівати 2,4"3 млн га. На"
разі міністерство разом з академі"
єю наук розробляє структуру пере"
сіву, механізми здешевлення доб"
рив та паливно"мастильних мате"
ріалів. Є постанова КМУ про виді"
лення додаткових коштів на посів"
ний матеріал.

АГРОПРОФІ
№

МИКОЛА Присяжнюк наголосив,
що цьогоріч було нарощено ек"
спортний потенціал. Це важливо,
адже спроможність сільського гос"
подарства країни значно переви"
щує необхідність забезпечення
внутрішнього попиту на продо"
вольство. Експорт продукції АПК
зріс на 30% і становить у грошово"
му вираженні $10 млрд. Зовніш"
ньоторговельне сальдо позитивне і
дорівнює майже $4,8 млрд. Україна
все менше залежить від ввезення
продуктів. Звичайно, екзотичні
фрукти як імпортувалися, так і бу"
дуть імпортуватися, попит вну"
трішнього ринку на решту продо"
вольства ми в змозі повністю задо"
вольнити самостійно.
«Ми повністю забезпечили
внутрішні потреби у продуктах
харчування та сформували потуж"
ний експортний потенціал. Украї"
на увійшла в трійку найбільших
експортерів зерна в світі. А саме:
по ячменю – 1 місце, пшениці – 6
місце. Посідає третє місце в світі за
виробництвом насіння соняшни"
ку, друге – за виробництвом со"
няшникової олії, і перше – за ек"
спортом цієї продукції», – звітував
Микола Присяжнюк. У завер"
шальному раунді перемовин щодо
зони вільної торгівлі з ЄС одним з
наріжних каменів було зняття ви"
візного мита на соняшникове на"
сіння. Україна відстояла свою по"
зицію – знижувати мито на 1%
щороку рік ми почнемо лише че"
рез 10 років. Проте стоїть завдан"
ня суттєво збільшити урожайність
насіння соняшнику та відпрацюва"
ти механізм форвардного фінансу"
вання переробними підприємства"
ми вирощування насіння.
Міністр прогнозує експорт зер"
нових у цьому маркетинговому ро"
ці у обсязі 25"27 млн тонн. Наразі
проекспортовано 7,9 млн тонн.
Щодо можливих обмежень експор"
ту пов'язаних з поганим станом
озимих, міністр зазначив, що пше"
ниці зібрано 22,5 млн тонн, з них
60% – продовольчої. Для внутріш"
ніх потреб потрібно 5,5 млн тонн
продовольчої пшениці, наразі її
проекспортовано всього 1,5 млн
тонн, тобто запаси продовольчого
зерна достатні і міністерство не ба"
чить ніяких загроз.
Микола Присяжнюк вважає,
що запровадження квотування ек"
спорту зернових у 2010"2011 марке"
тинговому році не було помилкою
– це гарантувало продовольчу без"
пеку, а обраховані як вітчизняни"
ми, так і зарубіжними аналітиками

12 млн тонн зернових були планово
проекспортовані. Що стосується
запровадження експортного мита
на зернові, які до певної міри при"
гальмували експорт цього року, то
викликане воно було необхідністю
наповнення бюджету. Для зерново"
го ринку цей чинник був негатив"
ним, але міністр сподівається, що
ситуація виправиться починаючи з
лютого 2012 року, коли попит на
зернові на зовнішніх ринках буде
зростати.
А от з експортом українського
цукру ситуація невтішна. Незва"
жаючи на високу якість, на зов"
нішні ринки він йде дуже повільно
– практично ніяк, і це викликає
певне занепокоєння. Нічим не ви"
правдана позиція Російської Феде"
рації, яка зберігає ввізне мито на
український цукор. Як зазначив
Микола Присяжнюк, на всіх двос"
торонніх переговорах це питання
обов'язково розглядається, проте
прогресу досягти не вдається, тому
наразі зовнішнього ринку для на"
шого цукру немає. В угоді про
вільну торгівлю з ЄС у нас пропи"
сані доволі непогані обсяги по цу"
кру, і це наша перемога. Головне,
щоб потім нас не зупиняли регуля"
торними та не регуляторними
бар'єрами, як ми це бачимо сьо"
годні по м'ясу птиці, відзначив
очільник Мінагрополітики. Мі"
ністр повідомив, що наразі є дору"
чення Прем'єр"міністра про перео"
рієнтацію обсягів цукрового буря"
ку на виробництво біопалива. Мі"
ністерство вивчає це питання, бо
відповідно до сівозміни під цукро"
вий буряк має бути відведено до
1 млн га, на яких можна виростити
до 60 млн тонн солодких коренів.
Для виробництва цукру достатньо
17"18 млн тонн. Відповідно 40 млн
тонн можна переробляти на 4 млн
тонн біопалива. Микола Присяж"
нюк вважає, що цих обсягів пере"
робки можна досягти за 4"5 років.

Інфраструктура
МІНІСТР нагадав, що у 2011 році
урядом були схвалені стратегічні
для розвитку аграрної галузі доку"
менти: національні проекти «Зерно
України», «Відроджене скотарство»
та «Зелені ринки». Вибір саме цих
напрямків розвитку обумовлений
розумінням важливості зернових
культур, завдяки яким ми макси"
мально присутні на зовнішніх рин"
ках. Потенціал і можливості укра"
їнських земель та необхідність за"
безпечення продовольчої безпеки
обов'язково вимагає розвитку ско"
тарства, як молочного, так і м'ясно"
го спрямування. Що стосується
ринків, то за останні роки, на пре"
великий жаль, формування ціни на
продукти не відповідало реаліям.
Сільгоспвиробник скаржився на
низькі ціни на свою продукцію, а
споживач – на високі ціни на цю ж
продукцію у торговельних мережах.
Завдяки розбудові логістичних цен"
трів та оптових ринків вдалося мі"
німізувати амплітуди цінових коли"

вань, в тому числі і сезонних та
зменшити посередницькі надбавки.
«Цьогоріч ми запустили роботу
по всіх проектах. Сьогодні продов"
жується розбудова оптових ринків
сільськогосподарської продукції,
овоче", фрукто– та картоплесхо"
вищ. А вже в наступному році за"
працює сучасна зернова інфра"
структура та логістична система», –
сказав міністр. Наразі відкрито
першу чергу оптового ринку «Сто"
личний» у м. Києві. Завершується
будівництво ринків у Львові, До"
нецьку, Харкові, Запоріжжі та Оде"
сі. На початку серпня у Каховці Хе"
сонської області відбувся запуск
першої черги найбільшого в Євро"
пі логістичного центру та овочесхо"
вища з холодильним обладнанням
для зберігання сільськогосподарсь"
кої продукції потужністю понад 50
тис. тонн. 13 грудня в Київській
області відкрилося овоче"фруктос"
ховище потужністю 55 тис. тонн.
Крім того, впродовж року в різних
областях відкривалися овочесхови"
ща на 18"20 тис. тонн. Також в цьо"
му році збудовано біля 50 га те"
плиць, що збільшить обсяг виро"
щування овочів закритого грунту.
Це одне з важливих стратегічних
питань, адже осінньо"зимовий пе"
ріод у нас досить довгий і потрібно
забезпечувати споживача свіжими
овочами.
На думку міністра, основним
фактором стабілізації ситуації на
внутрішньому продовольчому рин"
ку є Аграрний фонд. На початок
грудня Аграрному фонду спрямова"
но 3,7 млрд гривень на формування
державного інтервенційного фонду.
Здійснюється переробка зерна на
борошно з подальшою його реалі"
зацією у регіони за фіксованими ці"
нами. «Завдяки державним інтер"
венціям борошна ціни на хліб со"
ціальних сортів є і будуть стабільни"
ми», – запевнив він.

Кошти
ДЕРЖАВНИМ бюджетом у 2011
році Мінагрополітики передбаче"
но 17,6 млрд грн За словами чи"
новника, Держказначейство своє"
часно і в повному обсязі виділяє
необхідні кошти. На сьогодні виді"
лено майже 12,6 млрд грн. (в тому
числі на підтримку підприємств
АПК – 8,5 млрд гривень). В 1,5 ра"
зи зросли обсяги залучення креди"
тів підприємствами АПК. Ставки,
під які сьогодні залучаються кре"
дити, в середньому по Україні
складають 18"22% річних (проти
24"28% у 2010 році). На 20% збіль"
шилися надходження податків та
зборів. До зведеного бюджету від
підприємств галузі надійшло 33
млрд грн. Зросли обсяги інвести"
цій в основний капітал. В цьому
році в АПК залучено майже 19
млрд грн. Це 14% від загального
обсягу інвестицій в економіку кра"
їни. Збільшуються і обсяги інозем"
них інвестицій.

Плани
ЯКІ ЗАВДАННЯ ставить перед со"
бою міністерство на 2012 рік? Перш
за все – зберегти темпи зростання
галузі, продовжувати розбудову та
технічне переоснащення, посилю"
вати присутність на зовнішніх рин"
ках. Хоча вартість продовольства
увесь час зростає, на ринках продо"
вольства досить жорстка конкурен"
ція і пробитись туди не просто.
Першочергове завдання МінАП, на
думку його очільника, – формувати
імідж України як надійного стабіль"
ного постачальника сільськогоспо"
дарської продукції. Наразі міністер"
ство вивчає нові можливості для
збуту українського продовольства.
В 2011 році вперше вдалося розпо"
чати торгівлю з Бангладеш, куди
вже поставлено перші 200 тис. тонн
зерна. Також освоюються ринки
Африки та Близького Сходу.
Важливим питанням, яким буде
в наступному році опікуватися мі"
ністерство, є розвиток сільських те"
риторій. На думку міністра, укра"
їнське село повинно отримати но"
вий поштовх до розвитку. Під ро"
звитком села мається на увазі не
лише сільське господарство чи ви"
робництво сільгосппродукції, а
значно ширше коло питань.
Буде продовжуватися робота з
розвитку тваринництва. М.При"
сяжнюк зазначив: «Тваринництво
для нас питання стратегічне і роз"
вивати його будемо у трьох напрям"
ках: великотоварні ферми, фермер"
ські господарства, – ми знайшли
порозуміння з фермерськими гос"
подарствами і будемо спрямовува"
ти фінансову підтримку для того,
щоб фермери розбудовувалися і ми
мали товарне молоко та м'ясо. Ну і
звичайно, це сімейні ферми».
Не зупиниться і розбудова ін"
фраструктури та логістики. Запла"
новані проекти овочесховищ та ло"
гістичних центрів в областях. Бу"
дуть відновлюватися потужності
Укоопспілки. «Для нас це принци"
пово, і ми вмонтуємо Укоопспілку
у розбудову внутрішньої аграрної
логістики», – сказав Микола При"
сяжнюк. Також важливим завдан"
ням є стимулювання розвитку зер"
нової логістики зорієнтованої на
зовнішні ринки. Планується за"
провадити новий підхід до ефек"
тивного використання коштів
держпідтримки сільгоспвиробни"
ків, щоб уникнути довгого шляху і
тих зловживань, які, на превели"
кий жаль, поки що виникають.
«Потрібно зробити так, щоб кож"
на державна гривня ставала моти"
ватором для залучення інвестицій
хоча б 3"4 грн на кожну державну
гривню. Це дасть можливість
збільшити надходження інвестицій
до аграрного сектору», – зауважив
міністр. Важливим завданням є
відпрацювання механізму зерно"
вих розписок, який би дав можли"
вість фінансувати аграрний сектор
шляхом форвардних закупівель.

Сторінки підготував Олесь Євтєєв
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Провидці неба і землі
Павло Мороз
19 листопада 1921 року в Укра"
їні було створено Українську
гідрометеорологічну службу.
Проте початком систематич"
них науково"обгрунтованих
метеорологічних спостережень
вважається 1836 рік, коли було
створено Луганську магніто"
метеорологічну обсерваторію.
Обидва ювілеї гідрометеороло"
ги відзначали 19 листопада,
одночасно з професійним свя"
том. Однією з гілок гідроме"
теорології є агрометеорологія.
Про те, в чому провидці неба і
землі можуть допомогти агра"
ріям, розповіли співробітники
Українського науково"дослід"
ного гідрометеорологічного ін"
ституту МНС України і НАН
України.
Ніби"то проста наука про
погоду тісно пов'язана з біоло"
гією, екологією, фізикою, агро"
номією, математичним моде"
люванням, математикою та ін"
форматикою. Саме агрометео"
рологія допомагає знизити ос"
новні ризики сільськогосподар"
ського виробництва – погодні.
А також допомагає оптимізува"
ти просторове розміщення сіль"
госпкультур, структуру посівних
площ, зекономити на внесенні
добрив тощо.
Вчені інституту займаються
методологічними системами,
розробляють наукові засади,
практично же застосовують
розробки вчених в Українсько"
му гідрометеорологічному цен"
трі і обласних центрах гідроме"
теорології. Далі вже інформа"
ція, отримана в результаті спо"
стережень, доводиться до Міна"
грополітики, обласних упра"
влінь сільського господарства.
За радянських часів існувала
система розповсюдження ін"
формації по районних упра"
вліннях, проте, на жаль, нині ця
система зруйнована.
За спиною професора, док"
тора географічних наук, завіду"
вача відділу агрометеорологіч"
них досліджень інституту Віта
лія Дмитренка багаторічний
досвід праці, понад 500 публіка"
цій, численні дослідження.
Саме розробленою ним ба"
зовою моделлю «погода"уро"
жай» з початку 70"х років кори"
стуються в Укргідрометцентрі
для прогнозування урожаю.
Методологія моделі дає змогу
прогнозувати урожай для 15
сільгоспкультур, починаючи від
території всієї України і закін"
чуючи окремо взятим полем.
Головна проблема всього
світу – довгострокове прогнозу"
вання погоди, а звідси й прог"
нозування врожайності агро"
культур. Зі впевненістю, не ли"
ше наші вчені, а й вчені всього
світу, можуть говорити про три"
місячне прогнозування урожай"

Науковці УкрНДГМІ МНС України –
Олексій КРИВОБОК і Віталій ДМИТРЕНКО

ності, а найбільш запитуваним
є місячний прогноз.
«Саме коли гідрометеороло"
ги взялися за розробку моделю"
вання урожайності, вони дали
більш"менш пристойні прогно"
зи, бо до цього цим займалися і
біологи, і економісти, і стати"
сти, і екологи. Але жодна систе"
ма, крім гідрометеорологічної,
не змогла досягти 70% справ"
джуваності прогнозів. Наша си"
стема дає змогу прогнозувати
урожайність від 70% до 100%
справджуваності. Нижче ми не
приймаємо», – говорить Віталій
Павлович.
Основою моделі є уявлення
про потенціал врожаю у вигляді
господарського максимуму,
якого може досягнути сіль"
госпвиробництво в даному ре"
гіоні за певний період часу за
виконання певних умов. Врахо"
вується стан посівів за характе"
ристиками зрідженості, кущи"
стості. А головну частину моде"
лі складають характеристики
погодних умов: вологість грун"
ту, кількість опадів, температу"
ра повітря, тривалість сонячно"
го сяйва, сонячна радіація то"
що. Ці методи використовують
не тільки в Україні, а й в Росії,
Білорусії, Молдові.
Поряд з цим працівники ін"
ституту адаптують європейську
систему моніторингу умов ви"
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рощування і прогнозування
врожайності сільськогосподар"
ських культур CGMS (Crop
Grows Monitoring System) для
використання в Україні. Про
неї розповів Олексій Кривобок
– завідувач лабораторією супут"
никових методів дослідження
атмосфери. Система дозволяє
моделювати процеси, які відбу"
ваються безпосередньо в росли"
нах – а звідси і давати прогноз
їхнього стану і подальшого ро"
звитку. Дані для обробки систе"
мою отримуються найрізнома"

нітніші – від інформації більш
ніж 180 метеостанцій, що розта"
шовані по всій Україні, до су"
путникових знімків.
Наразі за допомогою цієї си"
стеми разом зі спеціалістами
Укргідрометцентру кожні 10
днів можна отримувати прогно"
зи по озимій пшениці і кукуру"
дзі. Наступного року вченими
заплановано розширити цей пе"
релік до 5"6 сільгоспкультур.
Втім, дані CGMS можуть ви"
користовуватися не тільки для
прогнозування урожайності.
Так, на Заході її використовують
і для державного контролю. Ко"
ли, наприклад, фермер прихо"
дить за дотацією чи звертається
до страховика у зв'язку з невро"
жаєм, при аналізі враховуються і
дані системи, що допомагає
виявити, чи мало місце погодне
явище, чи недбале господарю"
вання. Коли у 2007 році Україна
потерпіла від холодної весни, і
багато господарств потребували
коштів на пересів, спеціалісти
інституту надали дані з супутни"
ків до розгляду влади. «Я вва"
жаю, що ця інформація допомо"
гла оптимізувати державні ви"
трати», – говорить Олексій
Кривобок.
***
ВТІМ, оптимізувати державні
витрати можна було б і дещо в

іншому плані. Не секрет, в яко"
му стані перебуває нині фінан"
сування наукових установ. Не
вистачає фахівців. Адже, хоча й
готують гідрометеорологів в
двох потужних ВНЗ країни, та
хто ж захоче піти до НДІ на ма"
лу зарплатню? Обмежений і до"
ступ до міжнародної співпраці,
конференцій, семінарів тощо,
що знову ж таки пов'язано з фі"
нансами.
Однак не тільки у фінансах
справа. Так, дійсно, дані, отри"
мані метеорологами, доводять"
ся до зацікавлених міністерств,
державних установ на обласних
рівнях. Але ж чи держава обро"
бляє землю, чи держава виро"
щує врожай? Тобто, на думку
фахівців, ця інформація ще зат"
ребувана не так, як того хотя"
лося б, та й дістатися до неї пе"
ресічному агровиробнику
складно. Тут, наприклад, могла
б допомогти розвинута аграрна
дорадницька або консалтинго"
ва система. На жаль, поки що
про аграрні дорадчі служби ні
слуху, ні духу, хоча запроваджу"
вати їх намагалися, і навіть
закон про них є.
Так само не цікавляться ін"
формацією метеорологів і стра"
ховики. Хоча, здавалося б, від
цього напряму залежать їхні
прибутки.


Вплив погодних умов
на стан сільськогосподарських культур
у першій декаді грудня 2011 року
Упродовж декади за умов підвищеного темпе
ратурного режиму відбувалося поновлення рос
тових процесів на посівах озимини у Дніпропе
тровській, Запорізькій, Херсонській областях,
однак зміни у фазовому розвитку спостерігалися
лише на окремих полях в АР Крим.
На решті території озимина знаходилася у стані
зимового спокою.
Місцями мінімальна температура ґрунту на гли
бині залягання вузла кущіння озимини опускала
ся до мінус 16°С.
За даними осіннього обстеження посівів ози
мих культур, проведеного гідрометеорологіч
ними станціями після припинення активної ве
гетації, виявилося, що лише на 2527% площ
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відмічалося масове кущіння озимих, і рослини
знаходяться у доброму стані, на 39% площ – у
задовільному, на 36% площ посіви слабкі та
зріджені. Найбільше площ із незадовільним
станом озимини у Дніпропетровській, Кірово
градській, Миколаївській, Одеській, Полтав
ській та Харківській областях – від 40 до 65%.
У цих же областях і найбільше площ, на яких
сходи не утворилися. На посівах із незадовіль
ним станом спостерігаються лише початкові
фази розвитку.
Розрахункова критична температура вимерзання
озимої пшениці у фазі сходів становила мінус
14°С, у фазі кущіння – мінус 1516°С, для сортів
високої морозостійкості – мінус 1718°С.

Газета «АГРОПРОФІ» п'ятий рік поспіль подає інформацію про реаль
ний стан аграрного ринку без прикрас, не видає бажане за дійсне.
Ми постійно перебуваємо у відрядженнях, спілкуємося з керівниками і
фахівцями господарств, тому наша інформація – з першоджерел.
Для висвітлення проблем АПК ми залучаємо кращих вітчизняних екс
пертів галузевих ринків, щотижня подаємо ціни на сільгосппродукцію в
Україні і світі.
Інформація нашої газети дає змогу керівникам і фахівцям вільно орієн
туватися в кон'юнктурі ринку, уникати невигідної реалізації продукції і
більш зважено планувати роботу підприємства. Тому ми користуємося
розумінням і повагою з боку наших читачів.
Дуже хотілося б, що підготовлена у такий спосіб інформація доходила до
якомога більшого числа споживачів і мала ще більший вплив на ситуа
цію в українському АПК.
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна у будьякому відділенні «Укрпошти»,
а також через редакцію. Вартість редакційної передплати з 2009 року
залишається незмінною – 16,00 грн/міс., або 192,00 грн на рік.

З питань редакційної передплати телефонуйте:
(044) 2279355, 2357324 або пишіть: info@agroprofi.com.ua
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У планах – більше, ніж зроблено!

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 10 грудня 2011 року в Миколаєві відбулась представницька нарада
менеджменту ТОВ СП «НІБУЛОН», на якій колектив і керівництво компанії підбили підсумки
масштабної 20*річної діяльності та результати роботи у 2011 році.
ДИРЕКТОРИ всіх філій та заступ"
ники генерального директора ТОВ
СП «НІБУЛОН» відвідали пере"
вантажувальний термінал компа"
нії у Миколаєві, де вони оглянули
новий сучасний лабораторно"ад"
міністративний корпус, ознайоми"
лися із роботою нових лаборато"
рій, оснащених за найвищими сві"
товими стандартами, побували на
причалі під час завантаження суд"
на та побачили в роботі нові на"
вантажувальні труби, які забезпе"
чують відсутність пилу при відван"
таженні зерна.
Екскурсії передували збори ке"
рівництва «НІБУЛОНа» на чолі з
генеральним директором, Героєм
України Олексієм Вадатурським та
заступником генерального дирек"
тора з торгівлі Андрієм Вадатурсь"
ким. Під час наради управлінської
ланки у колі однодумців було під"
бито підсумки роботи за 2011 рік
(зокрема результати сільськогос"
подарського виробництва, підсум"
ки роботи елеваторів компанії то"
що), а також накреслено плани на
наступний рік і поставлено відпо"
відні завдання перед колективом.
Костянтин Хмельницький,
заступник генерального директо"
ра з виробництва ТОВ СП «НІБУ"
ЛОН», у своїй доповіді звітував
про підсумки виробництва за 2011
рік. За його словами, сільськогос"
подарський сезон 2011 року став
одним із найуспішніших для ком"
панії. Загалом було вироблено
майже 400 тис. тонн зернових, що
на 21% більше, ніж у попередньо"
му році (зокрема озимої пшениці
на 22%; сорго – 35%; соняшнику
– на 38%). Отримано найбільший
врожай кукурудзи – близько 114
тис. тонн, при цьому досягнуто ре"
кордної врожайності – в се"
редньому по підприємству вона
становить понад 78 ц/га.

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ і Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ

Збільшення валового вироб"
ництва було досягнуто як через
розширення посівних площ (на
10%), так і через збільшення рівня
врожайності зернової групи та піз"
ніх культур.
2011 року знову збільшено об"
сяги виробництва сої, зокрема із
залученням насіння іноземної се"
лекції – на полях компанії зібрано
більше 4 тис. тонн цієї перспек"
тивної культури.
На 17% збільшено порівняно із
попереднім роком площі вирощу"
вання сорго, а валовий збір цієї
культури збільшився на 35% при
рекордній врожайності – майже
50 ц/га.
2011 року вихід продукції на
гектар збільшився на 1,3 ц/га, що
досягалось в умовах зменшення
парових площ завдяки збільшен"
ню ефективності обробітку кож"
ного гектара.
Як завжди підтримується дух
змагання між виробничими під"
розділами «НІБУЛОНа» в усіх ре"
гіонах. Ось і цього разу відзнача"
лись показники лідерів серед
філій. Наприклад, максимальної
врожайності озимої пшениці 2011

року було досягнуто у філії «Пів"
денний Буг» (54,3 ц/га), а валового
збору – у філії «Чигирин» (понад
10,6 тис. тонн); максимальної вро"
жайності озимого ячменю досягли
аграрії філії «Хмільник» (36,3
ц/га), а валового збору – у філії
«Снігурівська» (понад 2,6 тис.
тонн); максимальну врожайність
сорго цього року продемонструва"
ли працівники філії «Троїцька»
(69,5 ц/га), а валовий збір – у філії
«Біловодська» (близько 4,4 тис.
тонн). Щодо соняшнику – макси"
мальна врожайність у філії «При"
сеймівська» (35,7 ц/га), а валовий
збір – у філії «Троїцька» (понад 3,3
тис. тонн). Нарешті, лідери по ку"
курудзі: максимальної врожайно"
сті у поточному сезоні досягли у
філії «Присеймівська» (96,5 ц/га),
а валового збору – у філії «Чиги"
рин» (понад 21,5 тис. тонн).
Найкращий результат щодо ва"
лового збору ранніх зернових про"
демонструвала філія «Чигирин» –
понад 12 тис. тонн, пізніх – філія
«Кам'янець"Подільська» (майже
24,4 тис. тонн). Філія «Чигирин»
стала також переможцем в «абсо"
лютній» першості, отримавши

максимальний загальний валовий
збір за сезон – майже 36,4 тис.
тонн.
Враховуючи економічні та
сільськогосподарські показники,
по підприємству були визначені
філії"лідери за регіонами, дирек"
тори яких були нагороджені
пам'ятними грамотами для колек"
тивів, а працівники філій отрима"
ли грошові премії.
За словами О л е к с а н д р а
Хохлова, заступника генерально"
го директора із забезпечення яко"
сті та зберігання продукції, впер"
ше за роки діяльності компанії все
збіжжя врожаю 2011 року було
прийнято та доведено до кондиції
елеваторними потужностями ком"
панії, без залучення сторонніх під"
приємств. Рекордсменами у су"
шінні зерна та доведенні його до
кондиції цього року стали філії
«Вітове», ТОВ «АК «Врадіїв"
ський», «Хмільник». Філія «Ново"
одеська» прийняла зернової про"
дукції найбільше від усіх елевато"
рів компанії (130 тис. тонн), також
більше за всіх відвантажила на не"
самохідні судна (понад 60 тис.
тонн).
Також під час наради генераль"
ний директор ТОВ СП «НІБУ"
ЛОН» Олексій Вадатурський
ознайомив присутніх з основними
планами розвитку компанії на 2012
рік. За словами Олексія Опанасо"
вича, стратегією виробництва у
2012 році буде поступове нарощу"
вання обсягів землі, яка орендуєть"
ся. Враховуючи постійні зміни до
земельного законодавства України,
яке не сприяє залученню інвести"
цій в аграрний сектор, нарощуван"
ня буде здійснюватися без надмір"
ного прискорення, виважено.
Наступного року буде продов"
жено диверсифікацію виробниц"
тва, збільшення виробництва про"

дукції, яка користується попитом
на світовому ринку (зокрема сої та
сорго).
Придбання насіннєвого мате"
ріалу та засобів захисту рослин,
підкреслив гендиректор, здійсню"
ватиметься виключно у фірм"ори"
гінаторів та виключно за прямими
контрактами, виключаючи таким
чином посередництво.
Порадував колектив Олексій
Вадатурський новиною про те, що
задля стимулювання працівників
буде продовжена та розвинена си"
стема преміювання за виконану
роботу за багатьма показниками
ефективності роботи (зокрема, за
виробництво зернової продукції, за
збереження її якості, за економію
паливо"мастильних матеріалів, за
ефективну віддачу добрив та ін.).
Важливими для розвитку ком"
панії вважає Олексій Опанасович
також низку стратегічних нововве"
деннь у логістиці:
По"перше, для покращення
логістики, зменшення наванта"
ження на залізницю компанією
буде придбано 35 автомобілів ма"
рок «MAN» (Німеччина), «DAF»
(Нідерланди), «Scania» (Швеція),
які централізовано будуть передані
на філії ТОВ СП «НІБУЛОН». Та"
ким чином, імпортний вантажний
автопарк налічуватиме 70 автомо"
білів. Оперативність роботи забез"
печуватиме те, що екіпаж автомо"
білів налічуватиме двох водіїв (згі"
дно з вимогами трудового законо"
давства) – відтак це буде давати
змогу авто працювати цілодобово.
По"друге, задля збільшення
ефективності виробництва та по"
кращення логістики для компанії
будуть розроблені та придбані ва"
гони"зерновози (орієнтовно 20
штук).
По"третє, до кінця 2011 року
буде спущено на воду третій бук"
сир із серії POSS"115 («NIBU"
LON"3»), у січні"лютому 2012 року
– четвертий («NIBULON"4»). Тож
до весни флот компанії налічува"
тиме вже 4 власних та 2 сторонніх
буксири, що значно прискорить
темпи водних перевезень.
Далі, компанією вже придбано
новий сучасний земснаряд «Water"
master Classic IV» (Фінляндія). У
2012 році силами компанії будуть
проведені днопоглиблюванні ро"
боти на Дніпрі та Південному Бузі
(водний шлях від перевантажу"
вальних терміналів компанії до м.
Миколаєва) – це дозволить заван"
тажувати несамохідні судна до
повної місткості і вдвічі збільшить
ефективність водних перевезень.
Відтак у компанії буде створено
новий структурний підрозділ,
який займатиметься розчищенням
гирл Дніпра, Південного Бугу,
створюючи умови для безпечності
судноплавства (не лише «НІБУ"
ЛОНівського» флоту, а й інших су"
ден, які ходять українськими вод"
ними артеріями).
Продовження на стор. 6 Ô
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У планах –
більше,
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Ó Початок на стор. 5
НАРЕШТІ, в рамках розвитку
інвестиційної програми компа"
нії у 2012 році буде збудовано
серію перевантажувальних тер"
міналів та елеваторних ком"
плексів (зокрема у Миколаїв"
ській, Київській, Херсонській,
Запорізькій та інших областях).
Нагадаємо, що детально
про це Олексій Вадатурський
розповів журналістам під час
урочистого відкриття 20"го
ювілейного комплексу з прий"
мання, зберігання та відванта"
ження зернових та олійних
культур в с.Денихівка на Київ"
щині (див. «Агропрофі», №45 від
02.12.2011 року): «У 2012 році
ми плануємо побудувати 6 еле"
ваторних комплексів, зокрема,
2 річкові термінали в Перея"
слав"Хмельницькому і в Кагар"
лицькому районах. До 2013"го
ми завершимо свою інвести"
ційну програму, накреслену 2
роки тому, – це інвестування
$500 млн в аграрний сектор Ук"
раїни, що передбачає доведен"
ня власних елеваторних ємно"
стей до 2,5 млн тонн, власний
повноцінний флот водотонаж"
ністю 250 тис. тонн. Ми влас"
ним прикладом доводимо, як
сьогодні інвестор повинен
вкладати кошти в економіку
України. І які можуть бути ре"
зультати роботи, коли є парт"
нерські стосунки між владою і
бізнесом».
Тоді ж Герой України Олек"
сій Вадатурський підкреслив
особливе значення, яке надає
компанія «НІБУЛОН» постій"
ній реалізації соціальних про"
грам: «Наше завдання – про"
довжувати інвестувати в най"
цінніший капітал нашої країни
– освіту дітей. У нас 56 під"
шефних шкіл. Ми тільки ком"
п'ютеризували понад 300 кла"
сів. Мене не треба просити ін"
вестувати в школу, я це роблю
сам. Медицина – другий наш
напрям. Щороку ми виділяємо
на школу і медицину 10 міль"
йонів гривень. Це наш нібуло"
нівський стандарт!».
Безумовно, святковий на"
стрій колективу з приводу 20"
річчя рідного підприємства до"
дає сил і наснаги у подальшій
роботі. Сьогодні компанія «НІ"
БУЛОН» працює на повну по"
тужність. Наразі підприєм"
ством закуплено у вітчизняних
сільгоспвиробників 1,5 млн
тонн кукурудзи нового вро"
жаю, які отримали справедли"
ву ціну за вирощене збіжжя та
вкотре пересвідчилися у пере"
вагах чесної та прозорої спів"
праці з незаперечним лідером
аграрної галузі України.
Артем Житков
За матеріалами прес*центру «НІБУЛОНа»
Фото надані компанією «НІБУЛОН»
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Сільське господарство України
у січні%листопаді 2011 року
СТАТИСТИКА Державна служба статистики
України обрахувала та оприлюднила дані щодо
обсягів виробництва і реалізації агропродукції в
Україні за одинадцять місяців поточного року.
Індекс обсягу сільськогоспо
дарського виробництва за сі"
чень"листопад п.р. порівняно з
відповідним періодом 2010 р. ста"
новив 116,5%, у т.ч. в сільськогос"
подарських підприємствах –
120,4%, у господарствах населен"
ня – 113,4%.
Рослинництво. За 11 місяців
п.р. індекс обсягу виробництва
продукції рослинництва порівня"
но з відповідним періодом 2010 р.
склав 126,1%, у т.ч. в сільськогос"
подарських підприємствах –
129,6%, у господарствах населен"
ня – 123,2%.
Тваринництво. За січень"листо"
пад п.р. індекс обсягу виробниц"
тва продукції тваринництва по"
рівняно з відповідним періодом
2010 р. становив 102,4%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприєм"
ствах – 106,6%, у господарствах
населення – 99,0%.

На початок грудня 2011 р. гос"
подарствами населення утримува"
лось 68,7% загальної чисельності
великої рогатої худоби (торік
68,8%), у т.ч. корів – 77,8%
(78,1%), свиней – 56,7% (55,2%),
овець і кіз – 84,8% (84,3%), птиці
всіх видів – 49,9% (49,0%).
В аграрних підприємствах
(крім малих) загальний обсяг ви"
рощування худоби та птиці пере"
вищив рівень січня"листопада
2010 р. на 5,1%, у т.ч. свиней – на
9,5%, птиці – на 4,7%; а великої
рогатої худоби – зменшився на
2,8%. Відношення загального об"
сягу вирощування худоби та птиці
до реалізації тварин на забій ста"
новило 105,1% (торік – 107,5%).
Середньодобові прирости великої
рогатої худоби на вирощуванні,
відгодівлі та нагулі збільшилися
на 4,8%, свиней – на 7,6% (ста"
новили відповідно 477 г та 409 г).

Реалізація сільськогосподар
ської продукції. Обсяг реалізо"
ваної аграрними підприємствами
власно виробленої продукції за сі"
чень"листопад п.р. порівняно з
відповідним періодом 2010 р.
збільшився на 8%, у т.ч. продукції
рослинництва – на 8%, продукції
тваринництва – на 9%.
Середні ціни продажу аграр"
ної продукції сільськогосподар"
ськими підприємствами за всіма

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва
Продукція
М'ясо1, тис.т
Молоко, тис.т
Яйця, млн.шт.
1

Усі категорії господарств
січень&
у % до
листопад січня&листо&
2011 р.
пада 2010 р.
2656,6
104,2
10397,3
98,2
17334,9
111,1

Сільгосппідприємства
січень&
у % до
листопад січня&листо&
2011 р.
пада 2010 р.
1497,1
107,6
2076,3
100,1
10696,5
117,4

Господарства населення
січень&
у % до
листопад січня&листо&
2011 р.
пада 2010 р.
1159,5
100,2
8321,0
97,7
6638,4
102,1

Частка населення, %
січень&
січень&
листопад листопад
2011 р.
2010 р.
43,6
45,4
80,0
80,4
38,3
41,6

Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

Таблиця 2. Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці (тис. голів)
Усі категорії господарств
на
1 грудня
2011 р.

Тварини

Велика рогата худоба
у т.ч. корови
Свині
Вівці та кози
Птиця

4830,1
2619,3
7835,8
1904,5
209973

до 1 грудня
2010 р.
+/–
&125,7
&61,3
&455,9
9,5
&1934

у%
97,5
97,7
94,5
100,5
99,1

Сільгосппідприємства
на
1 грудня
2011 р.
1512,3
580,4
3394,0
290,2
105256

до 1 грудня
2010 р.
+/–
&32,6
&6,1
&318,1
&7,7
&2749

у%
97,9
99,0
91,4
97,4
97,5

Господарства населення
на
1 грудня
2011 р.
3317,8
2038,9
4441,8
1614,3
104717

до 1 грудня
2010 р.
+/–
&93,1
&55,2
&137,8
17,2
815

у%
97,3
97,4
97,0
101,1
100,8

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції агропідприємствами (крім малих) у січні*листопаді 2011 р.
Продукція
Зернові культури
у т.ч. пшениця
жито
ячмінь
кукурудза
Насіння соняшнику
Соя
Ріпак
Цукрові буряки
Худоба та птиця (у живій вазі)
у т.ч. велика рогата худоба
свині
птиця
Молоко та молочні продукти
Яйця, млн.шт.

Обсяг реалізованої продукції
у % до
тис. тонн
січня&листо&
пада 2010 р.
22857,9
111,1
10587,3
115,1
174,3
47,6
2989,0
69,3
8445,7
145,2
4483,1
95,7
1029,7
131,8
984,7
84,2
9394,42
114,3
1521,6
107,6
162,1
90,4
370,1
122,9
985,7
106,0
1903,9
103,2
9843,7
119,4

Середня ціна реалізації
у % до
грн. за тонну
січня&листо&
(тис.шт.)
пада 2010 р.
1385,3
124,9
1345,9
123,9
1313,1
169,7
1366,8
144,4
1369,6
109,8
3274,1
111,9
2964,1
115,3
4143,6
141,5
528,1
117,8
11813,6
110,3
12043,9
129,2
13562,4
107,8
11122,2
107,2
2997,6
103,6
498,7
109,6

Довідково: листопад 2011 р.
у % до
грн. за тонну
жовтня
(тис. шт.)
2011 р.
1212,4
95,8
1206,4
94,8
1357,2
105,2
1251,4
87,7
1209,9
96,8
3004,6
112,0
2572,7
98,5
3892,6
101,6
488,4
91,3
12874,1
97,1
12719,7
96,3
14695,5
98,8
12111,9
96,0
3479,7
102,2
691,5
112,3

За матеріалами Держстату України (Експрес*випуск від 14 грудня 2011 р.)

напрямами реалізації за 11 місяців
2011 р. порівняно з відповідним
періодом 2010 р. зросли на 15%, у
т.ч. продукції рослинництва – на
19%, тваринництва – на 9%. У ли"
стопаді п.р. порівняно з жовтнем
індекс середніх цін реалізації
сільськогосподарської продукції
становив 100,0%, у т.ч. продукції
рослинництва – 99,7%, продукції
тваринництва – 101,2%.
Надходження цукрових буря
ків на переробні підприєм
ства. Станом на 1 грудня 2011 р.
на переробні підприємства від
усіх категорій господарств зага"
лом надійшло 17,1 млн.т цукрових
буряків (на 32% більше, ніж на 1
грудня 2010 р.), у т.ч. було заку"
плено 6,3 млн.т (37% всіх надхо"
джень), надійшло на давальниць"
ких засадах – 6,3 млн.т (37%) та
надійшло на переробку власно
вироблених переробними підпри"
ємствами цукрових буряків – 4,5
млн.т (26%).
Наявність зерна та насіння
соняшнику. На 1 грудня 2011 р. в
сільськогосподарських підприєм"
ствах (крім малих) та підприєм"
ствах, що здійснюють зберігання,
переробку зернових культур, було
в наявності 29,3 млн.т зерна (на
63% більше проти 1 грудня 2010
р.), у т.ч. 11,1 млн.т пшениці, 2,7
млн.т ячменю, 13,9 млн.т кукуру"
дзи, 0,3 млн.т жита. Безпосе"
редньо в аграрних підприємствах
зберігалося 14,7 млн.т зерна (на
59% більше), у т.ч. 5,4 млн.т пше"
ниці, 1,8 млн.т ячменю, 6,2 млн.т
кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зер"
нозберігаючі та зернопереробні
підприємства мали в наявності
14,6 млн.т зерна (на 67% більше),
у т.ч. зернозберігаючі – 11,2 млн.т
(на 72% більше).
Запаси насіння соняшнику
становили 5,6 млн.т (на 6% біль"
ше, ніж на 1 грудня 2010 р.), із них
безпосередньо в аграрних підпри"
ємствах (крім малих) зберігалося
2,7 млн.т (на 67% більше), підпри"
ємствах, що здійснюють його пе"
реробку та зберігання, – 2,9 млн.т
(на 20% менше, ніж торік).
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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ
Миронівський
Хлібопродукт
Компанія MHP S.A. («Миро"
нівський Хлібопродукт»), один
з найбільших агропромислових
холдингів в Україні, що спеціа"
лізується на виробництві м'яса,
соняшникової олії та вирощу"
ванні зернових культур, планує
в IV кварталі 2012 року ввести в
експлуатацію комбікормовий
комплекс в Ладижині Вінниць"
кої області потужністю 2 млн
тонн комбікорму на рік. Такі
плани під час прес"конферен"
ції оприлюднив перший за"
ступник голови правління
МХП Юрій Мельник. Таким
чином, за його словами, після
запуску заводу загальна потуж"
ність комбікормового вироб"
ництва МХП збільшиться вдві"
чі і становитиме 2,4 млн тонн
комбікорму на рік.
Крім того, МХП планує ін"
вестувати 125"130 млн грн в ку"
півлю техніки для своїх сільсь"
когосподарських підприємств.
Щодо підсумків поточного
сезону Ю.Мельник повідомив,
що у 2011 році МХП збільшив
виробництво зернових і олійних
культур на 88% проти минулого
року – з 913 тис. тонн до 1,7 млн
тонн. Зокрема, кукурудзи зібра"
но 1,06 млн тонн (в обліковій
вазі), пшениці – 264 тис. тонн,
соняшнику – 76 тис. тонн, сої –
21 тис. тонн, ячменю – 37 тис.
тонн і ріпаку – 25 тис. тонн. Та"
ким чином компанія перевико"
нала раніше заявлені виробничі
плани на рівні 1,5 млн тонн.
Юрій Мельник зазначив, що
у 2011 році усі культури прибут"

Ринкова вартість акцій:
Миронівський Хлібопродукт, $
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Компанії українського аграрного сектору
Овостар

HarvEast

Агропромислова група компа"
ній Овостар Юніон планує в
2012 році інвестувати 10"15 млн
грн у збільшення об'ємів вироб"
ництва соняшникової олії вдві"
чі. Витрати на будівництво цеху
з виробництва соняшникової
олії холодного віджиму, яке за"
вершилося в 2011 році, станови"
ли 3,5 млн грн.
За планами менеджменту
компанії ще до нового року со"
няшникова олія компанії Овос"
тар під торговою маркою «Ясен"
світ» з'явиться в супермаркетах.
Зокрема, компанія веде перего"
вори з роздрібними мережами
Фоззі та Еко.

Агрохолдинг HarvEast, створе"
ний в 2011 році групою СКМ и
Смарт"холдингом, затвердив
програму технічного переозбро"
єння на перше півріччя 2012 ро"
ку. Відповідно до даної програ"
ми компанія інвестує 80 млн
грн в оновлення парку сільгос"
птехніки. В 2011 році компанія
уже спрямувала більше 70 млн
грн на зазначені цілі.
Компанія HarvEast також
оприлюднила наміри щодо
збільшення поставок молока
компанії Лакталіс"Україна в
2012 році більше, ніж у 2 рази.
HarvEast планує поставляти 35
тис. тонн молока на день.

Індустріальна
Молочна Компанія

MCB Agricole

Райз

Індустріальна молочна компа"
нія (ІМК) планує в 2012 році
побудувати картоплесховища в
Чернігівській області ємністю
одноразового зберігання 31 тис.
тонн. Інвестиції в будівництво
повинні скласти $7 млн. На да"
ний момент ІМК має карто"
плесховища загальною потуж"
ністю 16 тис. тонн. ІМК поста"
вляє значну частку врожаю кар"
топлі компанії Крафт Фудз Ук"
раїна для виробництва чіпсів, у
той час як столові сорти карто"
плі компанія реалізує на ринку.
Загалом у 2011 році Індустрі"
альна молочна компанія зібра"
ла 20,3 тис. тонн картоплі, що в
3,5 рази більше показника за
2010 рік (5,8 тис. тонн). Серед"
ня врожайність картоплі склала
329 ц/га (у 2010 – 170 ц/га), а
площа до збирання 0,62 тис. га,
тоді як у 2010 році – 0,34 тис. га.

MCB Agricole Holding AG (Ві"
день, Австрія), власник укра"
їнського агрохолдингу Укрзер"
нопром Агро планує провести
IPO на Варшавській фондовій
біржі (WSE). Агрохолдинг має
намір розмістити 3 млн акцій,
що становить 25,9% капіталу. В
процесі розміщення компанія
планує виручити 25"33 млн
євро. Закриття книжки заявок
було призначено на 14 грудня
2011 року.
Кошти отримані від прода"
жу акцій планують вкласти в
будівництво нового заводу з пе"
реробки насіння олійних куль"
тур з акцентом на ріпакову олію
і сою. Потужність переробки
становитиме в 250 тис. тонн на
рік. Загальна кошторисна вар"
тість інвестиційного проекту
становить близько 45 мільйонів
доларів США.

Компанія Райз, підконтрольна
компанії Укрлендфармінг, вирі"
шила викупити 2 млн 750,585
тис акцій власної емісії, що
складає 0,15% уставного капіта"
лу, з ціллю подальшого продажу
викуплених акцій іншим акціо"
нерам. Викуп акцій буде здій"
снюватись з 8 грудня 2011 року
до 1 березня 2012 року. Ціна
викупу являється договірною,
але не нижчою за номінальну
вартість акцій, яка становить
5 копійок.
Компанія Укрлендфармінг,
підконтрольна бізнесмену Оле"
гу Бахматюку, стала власником
99,4618% акций компанії Райз в
червні 2011 года. За перше пі"
вріччя 2011 року продажі ком"
панії Райз виросли на 48,6% р/р
до 1575,99 млн грн, а чистий
прибуток збільшився на 43%
р/р до 1,67 млн грн.

Ринкова вартість акцій:
Індустріальна мол. компанія, PLN

Ринкова вартість акцій:
Овостар, PLN

Ринкова вартість акцій:
MCB Agricole, EUR

Джерело: Bloomberg

Джерело: Bloomberg

кові. Значна частка врожаю бу"
де спрямована на внутрішнє
споживання, а третину врожаю
продадуть. Загалом компанія
планує реалізувати 0,58 млн
тонн рослинницької продукції
на суму 1,2 млрд грн.
Нагадаємо, що насьогодні
земельний банк МХП стано"
вить 280 тис. га, у планах ком"
панії – до 2015 року збільшити
площу земель в обробітку до 400
тис. га. За даними фінансової
звітності, МХП за дев'ять міся"
ців 2011 року збільшив чистий
прибуток на 27% у порівнянні з
аналогічним періодом 2010 ро"
ку – до $201 млн.

Генеральний директор Аван"
гарда Наталія Василюк повідо"
мила, що в 2011 році компанія
планує довести виробництво до
6 млрд штук яєць. За результа"
тами 9 місяців компанія вже ви"
робила 4,4 млрд штук у порів"
нянні з 3 млрд яєць за аналогіч"
ний період 2010 року. Пані Ва"
силюк також повідомила, що
завершення програм з будів"
ництва птахофабрик Авіс та
Чорнобаївська потужністю 2,5
млн голів кожна дозволить
Авангарду збільшити випуск
яєць до 8,2 млрд штук на рік і
стати найбільшим виробником
яєць в світі.

Авангард
Український агрохолдинг Аван"
гард зайняв друге місце в світі
за об'ємом виробництва яєць і
яєчних продуктів. Такого вис"
новку дійшло видавництво
World Poultry (Нідерланди). Від"
повідно до даних World Poultry
Авангард з поголів'ям курей в
22 млн штук є найбільшим ви"
робником яєць в Європі, а у сві"
ті поступається обсягами лише
американській компанії Cal"
Maine Foods, поголів'я якої ста"
новить 29 млн курей. World Po"
ultry відзначає, що Авангард до"
сягнув росту виробництва за ра"
хунок експорту продукції на
Близький Схід, в Азію та Пів"
нічну Америку. Також повідо"
мляється, що Авангард планує
розширити експортні ринки за
рахунок Росії, країн Європи, а
також активного просування
бренду «Квочка» на українсько"
му ринку.

Ринкова вартість акцій:
Авангард, $

Джерело: Bloomberg

Джерело: Bloomberg

Джерело: Bloomberg

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

Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 15 грудня 2011 року

Компанія
Кернел Холдинг
Миронівський хлібопродукт
Мрія Агро
Avangardco
Астарта Холдинг
Агротон
Ovostar
Мілкіленд
КСГ Агро
Індустріальна молочна компанія
MCB Agricole
Сінтал
Лендком
Укрпродукт
Агроліга

Біржа
Варшава
Лондон
Франкфурт
Лондон
Варшава
Варшава
Варшава
Варшава
Варшава
Варшава
Франкфурт
Франкфурт
Лондон
Лондон
Варшава

Код ЦП

Валюта

KER PW
MHPC LI
MAYA GR
AVGR LI
AST PW
AGT PW
OVO PW
MLK PW
KSG PW
IMC PW
4GW1 GR
SNPS GR
LKI LN
UKR LN
AGL PW

PLN
USD
EUR
USD
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
EUR
EUR
GBP
GBP
PLN

Ціна
купівлі
66,80
11,15
4,57
6,00
49,49
19,61
65
11,91
18,73
7,38
1,91
1,15
3,00
12,00
51,00

Ціна
продажу
66,80
11,45
4,80
6,25
49,49
20,25
65
12,34
18,73
7,38
2,10
1,49
3,25
16,00
54,95

Остання
ціна
63,60
11,42
4,72
6,50
48,75
20,25
65
12,34
19,04
7,65
2,32
1,15
3,13
14,00
55,00

Ринкова
капіталізація,
млн

Ринкова
капіталізація,
млн $

5 259
1 235
501
415
1 219
439
390
372
273
239
40
38
14
6
17

1 514
1 235
652
415
351
126
112
107
79
69
52
49
21
9
5

Зміна
за
тиждень
&11,9%
&7,5%
&3,3%
4,0%
&14,0%
&5,4%
4,8%
&11,9%
0,3%
&3,2%
&0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
12,0%

Зміна
з початку
року
&14,6%
&33,2%
&33,6%
&56,2%
&47,0%
&41,9%
4,8%
&72,5%
&13,5%
&29,2%
56,0%
&66,2%
&48,9%
&41,7%
&47,0%

Зміна
за день
&0,9%
&0,3%
&3,3%
0,0%
&5,0%
0,2%
1,7%
1,1%
0,2%
3,7%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
6,4%
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Раціональне зерно
Докучаєвських чорноземів
Тетяна Шелкопляс
СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВО
«Докучаєвські чорноземи» в Кар"
лівці Полтавської області з момен"
ту утворення, а це був 2000"й рік,
розраховувало на довгу перспек"
тиву. Тому назву для себе обирало
таку, яка б і через сто, і через двісті
років була зрозумілою й відповіда"
ла високим стандартам підприєм"
ства. Виходили з того, що родючі
землі Полтавщини фундатор су"
часного ґрунтознавства Василь
Докучаєв наприкінці XIX століття
назвав «чорноземами». Бог щиро
наділив Україну цим скарбом.
Але, щоб не втратити такий скарб,
селяни щодня мають важко пра"
цювати на цій землі.
Активний процес розвитку і
об'єднання агроформувань довко"
ла «Докучаєвських чорноземів»
розпочався 2006 року. Так виникла
добре знана за межами Полтавщи"
ни Агропромислова компанія
«Докучаєвські чорноземи».
Сьогодні компанія працює в
Карлівському і Зіньківському ра"
йонах Полтавської області та
Красноградському і Нововодо"
лазькому – Харківської. Зокрема,
на Полтавщині її представляють
ПАТ «Бурякорадгосп цукрокомбі"
нат ім. Халтуріна», ТОВ ім.
А.Л.Фисуна, ТОВ «Агропрогрес
плюс», ТОВ «МДМ», ЗАТ «Белу"
хівка», ТОВ «Україна», ПАТ «Кар"
лівський хлібозавод», ТОВ Карлів"
ський «Агрошляхбуд», «Карлів"
ське інкубаторно"птахівниче під"
приємство», ТОВ «Воля"Лан»,
ПСП «Орач», СБОК «Ленінське».
А також ТОВ «Агрофірма «Да"
лакс» і СТОВ «Дружба» – поки що
«юніори», адже увійшли вони до
складу команди лише торік.
«У нас багато планів, – наго"
лошує голова ради засновників аг"
ропромислової компанії «Докуча"
євські чорноземи» Андрій Сокіл.
– Ми хочемо спрацювати на ре"
зультат – довести, що село – це
потужна рушійна сила економіки
держави. Що село не просто має
великі можливості – воно має ве"
ликі перспективи.
Хочу сказати, що коли 2008"го
ми"таки впали на коліна, бо буду"
вали елеватор, і де на той час було
лише два силоси, то за наступні
2009"2010"й ми змогли піднятися.
Господарство не просто добудува"
ло і запустило сучасний елеватор
на 100 тисяч тонн. Ми довели, що
ми є колектив, і що ми багато чого
варті». До речі, за рейтингом
ТОП"100 2010 року «Докучаєвські
чорноземи» ввійшли до сотні кра"
щих підприємств України.
За його словами, новий проект
компанія починає не з «енної»
кількості мільйонів, а з ретельного
обрахунку кожного кроку і руха"
ється від меншого до більшого по"

КОМПАНІЇ Що день * то крок. Зважений і рішучий крок уперед. Він можливий лише за умов
впевненості людей у завтрашньому дні, яка досягається завдяки злагодженій роботі команди
професіоналів, вкладанню інвестицій в людей, в покращення життя територіальної громади. За таким
принципом розвивається ТОВ «АПК «Докучаєвські чорноземи», яке не женеться за показниками, а
зважено, системно і послідовно нарощує виробництво, застосовує новітні технології, опікується
соціальною сферою села. І при цьому, зазвичай, розраховує на власні сили.
круп'яних культур круп'яного заво"
ду; на другій – переробляють хмиз
на щепу, з якої потім виготовляють
піллети. Поки що виробництво не"
велике (тут лише п'ять робітників).
Проте на його продукції працює
новий опалювальний котел в но"
возведеному забійному цеху в Кар"
лівці. В найближчих планах агро"
компанії встановити такі котли в
офісних приміщеннях, дитячих
садках і школах, бо наразі, через
економію газу, температура в цих
закладах нижча за норму.
Анатолій КИБКА, Андрій СОКІЛ та Петр ЖИРОВНІЦКИ

ступово. Кожен проект або напря"
мок – складова ланцюгу, продов"
ження попереднього і відправна
точка майбутнього напрямку.

Два виробництва
під одним дахом
У СЕЛІ Халтурине, де розташова"
ний однойменний підрозділ ком"
панії, від поточного року активно
розвивається переробне вироб"
ництво. У травні тут запрацював
круп'яний цех потужністю готової
продукції 20 тонн на добу. Крупи
дванадцяти видів – гречана об"
смажена і необсмажена, пшенич"
на і ячна, горохова і перлова тощо
– усе найвищого ґатунку, бо виро"
щене на власних полях і переро"
блене на сучасному обладнанні.
Нова автоматична лінія дає мо"
жливість фасувати продукцію як в
мішки 45"50 кг, так і в зручні кіло"
грамові упаковки з фірмовим ло"
готипом під власною торговою
маркою «Докучаєвський продукт».
«До речі, – особливо наголо"
шує генеральний директор компа"
нії Анатолій Кибка, – на Вели"
кому Слобожанському ярмарку

(1617 вересня 2011 р. м. Зміїв, Хар
ківська обл. – прим. авт.) і на яр"
марку в Полтаві (30 листопада,
Перша регіональна виставкаярма
рок, де селяни рекламували і прода
вали натуральні продукти власного
виробництва – прим. авт.) саме
гречана крупа необсмажена під
нашою торговою маркою стала лі"
дером продажу».
З лушпинням також в агропро"
мисловій корпорації розпорядили"
ся по"господарськи. З огляду на
зростаючий у світі дефіцит тради"
ційних енергоносіїв, людство все
активніше застосовує альтернатив"
ні види екологічно чистого палива
з поновлюваних джерел. Одним з
таких є паливо з біомас, у тому чи"
слі рослинних: лушпиння гречки,
соняшнику, проса, солома й інші
пожнивні рештки, хмиз тощо. Від"
так в Халтуринському відділку аг"
рокомпанії був відкритий перший
в Карлівському районі цех з пере"
робки рослинної сировини на
тверде паливо – піллети (паливні
гранули). Тут працюють дві лінії:
на одній переробляються пожнив"
ні рештки з полів і відходи

Продукція докучаєвців на виставці ярмарку в Полтаві

Є до печива
й пташине молоко
ПІДСОЛОДИТИ життя і покра"
щити настрій завжди допомагає
щось смачненьке – тістечко, пе"
чиво або цукерка. Буквально мі"
сяць тому в господарстві на базі
ПАТ «Карлівський хлібозавод»
відкрили кондитерський цех і по"
чали випуск фірмового печива під
власною торговою маркою.
Збудований 1974 року, конди"
терський цех поточного року був
переоснащений практично на 100
відсотків – від капремонту будівлі
до встановлення нового найсуча"
снішого обладнання – і наприкін"
ці жовтня розпочав своє друге
життя. Коли відвідували вироб"
ництво, так сталося, що ми потра"
пили на дегустацію першої проб"
ної партії цукерок «Пташине мо"
локо». Задоволення від смаку і гор"
дості через втілену мрію читалось
на обличчі дегустаторів, у тому чи"
слі і керівництва, й господинь. А
якщо господиня – директор хлібо"
булочного виробництва компанії
Ольга Кобченко – пропагує
власну страву, значить та вдалася.
Настрій у присутніх суттєво поліп"
шився, і ми на правах гостей щиро

побажали докучаєвцям: «Нехай у
вас буде всякого добра вдосталь і
не вистачає лише пташиного мо"
лока!» Зрозуміло, що в природі
пташиного молока не існує; проте
ж у Карлівці і воно відтепер є. За
добу кондитерський цех здатен ви"
готовляти близько 500 кг цукерок і
печива 12 видів на всі смаки – з
начинкою і глазурованого, та 200
кг тортів стандартних і на замо"
влення. Тож до Нового року і Різ"
два шанувальникам солодких
страв буде з чого вибирати.
Хліб завжди був і залишається
уособленням життя для українців.
З неабияким трепетом ставляться
до появи кожного буханця в «До"
кучаєвських чорноземах», тому що
самі вирощують високої якості
зерно, зберігають і переробляють
його на борошно, уникають в ре"
цептурі будь"яких шкідливих до"
мішок і консервантів. Ретельний
відбір сировини та контроль яко"
сті проводиться на всіх етапах ви"
робництва.
Хлібобулочні вироби підпри"
ємства здобули належну оцінку
споживачів – їх охочіше за інші
аналогічні вироби купують не ли"
ше в магазинах Карлівки, а й у
власній торговельній мережі «До"
машній смак».
Поточного року мережа поча"
ла активно розвиватися в населе"
них пунктах, де працює компанія.
Перший такий супермаркет фір"
мової торгівлі відкрився в центрі
Карлівки 2 серпня. Він займає по"
рівняно невелику площу, всього
100 квадратних метрів. Але прид"
бати тут можна не тільки все, що
вирощується і виготовляється в
компанії, (крупи, хлібобулочні ви"
роби, овочі і фрукти, продукція
тваринництва), а й високоякісні

Ольга КОБЧЕНКО (друга ліворуч) з майстринями солодкої справи
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продукти інших сільгоспвиробни"
ків і торгових марок. В планах –
відкриття мережі магазинів, у то"
му числі в Полтаві та Харкові.

Комфортне
свинарство
РОЗВИТОК напрямку свинарства
в компанії став логічним продов"
женням досягнень в рослинниц"
тві, адже найбільш ефективний з
економічної точки зору спосіб
розпорядитися надлишками про"
дукції рослинництва – це перетво"
рити її на продукцію тваринниц"
тва. Сьогодні середньостатистич"
не споживання нашими співвіт"
чизниками якісного м'яса і м'яс"
них та ковбасних виробів удвічі
менше від медичних норм. Тож ве"
лика ємність споживчого ринку,
наявність сировинної бази і занед"
баних ферм у складі цілісних май"
нових комплексів, що увійшли до
складу господарства, спонукало
докучаєвців три роки тому розпо"
чати проект розвитку свинарства.
Традиційно «Докучаєвські чор"
ноземи» виступили в ролі вітчиз"
няного інвестора, чим компанія
надзвичайно пишається, залучив"
ши в цей проект 15,5 млн грн. На
умовах тендеру перевагу віддали
чеській компанії «Брунтхаллер»,
очолюваній Петром Жировніцки,
яка спроектувала та змонтувала
обладнання для тваринницького
комплексу. 11 листопада поточно"
го року було урочисто відкрито
друге приміщення свинарника"ма"
точника замкнутого циклу (див.
«Агропрофі», №43, 2011). Примі"
щення для одночасного утриман"
ня 350 голів свиноматок також
включає цех для 24 кнурів"плідни"
ків з лабораторією і цехом для
штучного осіменіння. Для утри"

Домашній смак свіжого хліба
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мання тварин на реконструйова"
ній фермі – новий дах, склопакети
на вікнах, опалення, автоматизо"
вана система мікроклімату, підлога
з самоплинною системою автома"
тичного видалення гною. Годівля
та подача води також відбувається
в автоматичному режимі, згідно
заданих норм на кожну тварину. І,
що дуже важливо, свинокомплекс
повністю забезпечений кормами
власного виробництва.
Наразі поголів'я свиней на"
раховує 2,5 тисячі особин. Зва"
жаючи на статус племзаводу і
племрепродуктора з розведення
української білої породи свиней,
тут працюватимуть на нову
кон'юнктуру ринку – проводити"
муть схрещування з м'ясними по"
родами. Тож спільний проект, пе"
реконані українські і чеські фахів"
ці, найближчим часом дасть мож"
ливість довести річне виробниц"
тво свиней до 6"7 тисяч голів. За"
раз повним ходом іде реконструк"
ція маточника на 1 тисячу свино"
маток і відгодівельника на 8 тисяч
голів. З введенням їх в експлуата"
цію річне виробництво сягне, від"
повідно, 20 тисяч голів.

Таку красу –
на ковбасу
«СТВОРЕННЯ м'ясопереробного
комплексу у буквальному сенсі
почали на порожньому місці, –
вводить нас в курс справи началь"
ник відділу забою і переробки Ми
хайло Гнатюк. – Першим звели
за світовими стандартами і запу"
стили в дію забійний цех, який
розрахований на забій 100 голів
свиней або 20 голів ВРХ в зміну, з
перспективою розширення».
Увесь технологічний цикл за"
раз забезпечує вісім чоловік. Сви"

нопоголів'я, за його словами,
приймають і в подальшому прий"
матимуть лише власного вироб"
ництва. Зараз цех забезпечує охо"
лодженим м'ясом і субпродукта"
ми, у тому числі замороженими,
магазини власної торговельної ме"
режі. Продукція відповідає усім
санітарним нормам і вимогам.
Для працівників створено мак"
симально комфортні умови, адже
ця робота зумовлює, крім іншого,
певне психологічне навантаження.
До виробничого приміщення фа"
хівці потрапляють через 2 роздя"
гальні: перша – для верхнього одя"
гу і взуття, у другій шкафчики зі
спецодягом, в якому вони працю"
ють на робочих місцях. Перед по"
чатком роботи і в кінці кожен ро"
бітник обов'язково приймає душ.
Ковбасний цех зараз перебуває
в стадії завершення будівництва.
Він розрахований на 10 тонн гото"
вої продукції у восьмигодинну ро"
бочу зміну. «Ми виготовлятимемо
продукцію екологічно чисту, без
домішок і консервантів, бо вони
надто дорогі і небезпечні для здо"
ров'я. Асортимент диктуватиме
споживач», – наголошує очільник
цього виробництва. Основний ак"
цент, за його словами, планують
приділити вареній групі ковбас;
будуть також представлені напів"
копчена, варено"копчена і ліверна
групи й, безумовно, делікатесна
група. З сировиною проблем не
буде, адже в компанії, крім сви"
ней, утримують курей, гусей,
овець, серйозно замислюються
над втіленням напрямку ВРХ.

Замість гранул –
безводний аміак
ОТЖЕ, обійшовши, як кажуть, по
колу галузево"виробничий ком"

Михайло ГНАТЮК у забійному цеху

АГРОПРОФІ
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плекс у ланцюгу взаємопов'язаних
напрямків роботи «Докучаєвський
чорноземів», повертаємось знову
до рослинницької галузі.
Сучасні технології виробниц"
тва агрокультур вимагають нових
підходів, застосування нових ЗЗР
і добрив. Безводний аміак дозво"
ляє отримувати високі врожаї й
економити на мінеральних добри"
вах, він закріплюється в ґрунті і не
вимивається в осінньо"зимовий
період. Це дозволяє вносити його
пізньої осені, коли середньодобо"
ва температура ґрунту не переви"
щує "5 градусів. Серед переваг над
гранульованими добривами – ви"
сока технологічність внесення,
рівномірний розподіл в орному
шарі та більша доступність азоту
рослинам. І ще: ця технологія на
35% здешевлює вартість азотних
добрив.
Обрахувавши всі «за» і «про"
ти», докучаєвці наразі будують ба"
зу на 500 тонн зберігання безвод"
ного аміаку, якими можна оброби"
ти 5 тис. га. Незабаром докупову"
ватимуть нову техніку для внесен"
ня рідкого аміаку собі і сусіднім
господарствам.
Тож, тільки"но з полів компа"
нії пішов останній комбайн, їх
одразу опанувала «важка артиле"
рія» – агрегати для внесення азот"
них добрив. Така нова технологія
вперше застосовується на полях
Карлівщини. Цієї осені на землях
Карлівського відділку, призначе"
них під кукурудзу на зерно, від"
працювали 2 високотехнічних
американських агрегати з шири"
ною захвату 10 м. У найближчих
планах придбати ще два таких аг"
регати і навесні внести азотне доб"
риво під соняшник та кукурудзу в
інших відділках агрокомпанії. Від"
так, додавши до високої агротех"
ніки і високоякісного насіння
необхідні сучасні міндобрива,
«Докучаєвські чорноземи» можуть
цілком справедливо розраховува"
ти на високий врожай.

Соціально
відповідальна компанія
ОДНАК головним пріоритетом
для керівництва компанії завжди
були і залишаються люди. На пе"
реконання Андрія Сокола і його
команди, якщо підприємство пре"
тендує на лідерство у вітчизняно"
му бізнес"просторі, то воно має
бути соціально відповідальним.
Бо це люди створюють матеріаль"
ні цінності, без їхньої праці, пози"
тивного ставлення до роботи і
оточуючих будь"яка техніка – це
купа металобрухту.
В оприлюдненій на сайті ТОВ
«АПК Докучаєвські чорноземи»
програмі розвитку чітко визначе"
но: «Від початку діяльності ком"
панія ставить перед собою високі
стандарти соціальної відповідаль"
ності, а саме – виробництво якіс"
ного та безпечного товару, забез"
печення належних умов роботи
своїх працівників, дотримання
етичних правил ведення бізнесу у
прозорий та відкритий спосіб, за"
провадження ефективного корпо"
ративного управління, своєчасна
сплата податків».

4748 [171]  16 грудня, 2011

«Важке завдання. Але воно не
декларативне, – упевнено гово"
рить голова ради засновників. –
Ми не даємо порожніх обіцянок і
не ставимо перед собою нереальні
цілі. І це зовсім не означає, що в
нас немає прорахунків, і що ми не
робимо помилок. До того ж слід
завжди враховувати людський
фактор. У компанії працює 1200
чоловік і налічується понад 5 ти"
сяч пайовиків. Ми завжди нама"
гаємося допомогти людям, місце"
вим громадам. І ця допомога не
вимірюється грошима – вона ви"
мірюється людським ставленням,
розумінням справжніх проблем
сільських людей і бажанням ці
проблеми вирішити».
У 2009 році «Докучаєвські
чорноземи» заснували благодійну
організацію – «Фонд «Добробут,
Благодійність, Розвиток», яка
спільно з територіальними грома"
дами фінансово сприяє вирішен"
ню найбільш актуальних питань у
сфері освіти, медицини, духовно"
сті, благоустрою тощо. За невели"
кий проміжок часу Фонд зробив
багато добрих справ, які варті
окремої розповіді. Так само, як і
діяльність агрокомпанії у вирі"
шенні реальних соціальних про"
блем села.
Однією з них є скорочення
робочих місць в сільській місце"
вості. «Для нас не є принциповим
питання, як в деяких компаніях,
– говорить Анатолій Кибка, – за
рахунок скорочення робочих міс"
ць мінімізувати витрати ручної
праці, зменшити кількість прац"
юючих, довести її до якогось се"
редньостатистичного європейсь"
кого рівня. Надання людям робо"
ти для нас – це важливе соціальне
питання. Тому ми розвиваємо
плодово"ягідне виробництво (сьо"
годні це близько 90 гектарів, і
площа незабаром збільшувати"
меться) і овочівництво (близько
50 га), які потребують багато руч"
ної праці. Наприклад, ми відроди"
ли старий сад, посаджений 10"15
років тому, вручну його почисти"
ли, обрізали, підкормили і отри"
мали гарний урожай, який вручну
і зібрали».
Значної уваги компанія приді"
ляє розвитку спорту. Так, гідним
подарунком до 280"річчя Карлів"
ки і місцем святкування 1 жовтня
2011 року став повністю оновле"
ний стадіоні ФК «Карлівка». За"
галом у його реконструкцію з цьо"
горічної весни вкладено понад
три мільйони гривень. Та на цьо"
му «Докучаєвські чорноземи» не
просто не зупиняються – вони
планують побудувати критий Па"
лац спорту та створити школу
футболу.
***
ЗА НЕТРИВАЛИЙ проміжок часу
– якихось п'ять спільних років ра"
зом – скільки раціонального і по"
справжньому доброго зерна зій"
шло на ниві «Докучаєвських чор"
ноземів»! Дуже хотілося б, щоб в
Україні було якомога більше таких
господарств, у яких за нелегкою
працею сільські трударі відчували
б себе справжніми власниками да"
рованого Богом скарбу.


АГРОПРОФІ
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10 ЕКСПОЗИЦІЯ

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР
ВИСТАВКИ&ФОРУМИ
***

7 10 лютого 2012 року в Києві на території Виставко
вого центр «КиївЕкспоПлаза» відбудеться VIII Міжна
родна виставка рентабельного високоефективного
сільського господарства «ІНТЕРАГРО 2012».
Організатор заходу ТОВ «Київський міжнародний кон
трактовий ярмарок». Співорганізатори: Німецька асоці
ація виробників сільськогосподарської техніки (VDMA),
Французьке агентство з міжнародного розвитку підпри
ємств (UBIFRANCE).
Основні тематичні розділи виставки:
– Сільгосптехніка: багатофункціональна техніка; ґрунто
обробна техніка; посівна техніка; техніка для збору вро
жаю; технічний сервіс і прогресивні форми використання
сільськогосподарської техніки; техніка для заготівлі ви
сокоякісних кормів; техніка для зрошування та дренажу.
– Біоенергетика: технології використання біомаси; біопа
ливо; відновлювані джерела енергії.
– Інформаційні технології та агросервіс: техніка та техно
логії збору інформаційного врожаю; інтелектуальні си
стеми агромоніторингу; експертні системи в сільському
господарстві; агросервіс; агроосвіта та наука.
– Обладнання для хімічного захисту рослин та внесення
в ґрунт мінеральних добрив садівництва
– Агроекономіка та управління сільгоспвиробництвом:
агроресурси; агроконсалтинг; дорадчі служби; агроме
неджмент; системи управління якістю сільськогосподар
ської продукції.
– Сільськогосподарські технології: інновації як унікальні
рішення зі зниження собівартості продукції й підвищення
рентабельності виробництва; сучасні енерго та ресурсо
заощаджуючі технології; сучасні технології землеробства.
***
9 лютого 2012 року в Києві на території виставково
го центру «КиївЕкспоПлаза» відбудеться Друга кон
ференція «АГРОРЕСУРСИ 2012: шляхи підвищення
рентабельності агровиробництва». Конференція
проводиться в рамках VIII Міжнародної виставки рен
табельного високоефективного сільського господар
ства «ІНТЕРАГРО 2012». Організатор ІА «АПКІнформ»
за підтримки Української аграрної конфедерації.
У рамках конференції «Агроресурси 2012» АПКІнформ
представить ретроспективний аналіз і оцінки рентабельно
сті виробництва сільгоспкультур в Україні за останні 5 сезо
нів. На підставі цього матеріалу, з урахуванням поточної
економічної ситуації, аналітики АПКІнформ спробують
спрогнозувати розвиток галузі рослинництва на найближчу
перспективу. Оцінка рентабельності агровиробництва ста
не ключовою темою конференції «Агроресурси 2012».
Основні розділи конференції:
– Сільгоспвиробництво в Україні: стан, тенденції розвит
ку, оцінка рентабельності: загальний стан українського
сільгоспвиробництва і тенденції розвитку, вплив дер
жавного регулювання на галузь; вплив світової кон'юнк
тури ринку на об'єми сільгоспвиробництва в Україні;
особливості формування собівартості агровиробництва і
оцінка рентабельності в розрізі структури господарств і
культур.
– Шляхи підвищення рентабельності агровиробництва:
досвід ефективного агровиробництва на прикладі зару
біжних і українських аграрних компаній; застосування
ресурсозберігаючих технологій як одного із способів пі
двищення рентабельності; якісне зберігання сільгосппро
дукції як інструменту підвищення прибутків.
– Реалізація сільгосппродукції: реалізація сільгосппро
дукції на основі сільгоспкооперативів; оптові ринки сіль
госппродукції в Україні; форвардні закупівлі як ефектив
ний канал реалізації сільгосппродукції.
***
9 лютого 2012 року в Києві у рамках VIII
Міжнародної виставки рентабельного високо
ефективного сільського господарства «ІНТЕРАГРО
2012»(павільйон №3, конференцзал №4, початок о
10:30) відбудеться «круглий стіл» на тему «Інвестиції:
скільки може заробити аграрний сектор України в
майбутньому?». Організатором заходу виступає Аналі
тичний центр «УкрАгроКонсалт».
За оцінками експертів центру, інвестиційний потенціал
агропромислового комплексу на найближчі 10 років
складає $4080 млрд. При цьому за останні 20 років в
аграрний сектор надійшло лише $1 млрд інвестицій.

Незважаючи на високу привабливість вітчизняного АПК,
інвестори не поспішають з вкладати свої гроші. Стри
муючими чинниками є:
– Незавершеність земельної реформи.
– Обмеження експорту зерна і олійних;
– Відсутність прозорої звітності, стратегії, а іноді і чіткого
бізнес плану аграрних компаній;
– Брак повноцінної державної підтримки галузі;
– Відсутність довгострокових фінансових ресурсів при
високій вартості позикового фінансування;
– Недосконалість механізмів повернення ПДВ сільгосп
виробникам.
Усі ці наболілі питання, а також можливості залучення
інвестицій у вітчизняний АПК експерти «УкрАгроКонсал
ту» і планують обговорити на «круглому столі».
***
22 24 лютого 2012 року в м.Дніпропетровськ на те
риторії експоцентру «Метеор» проходитиме X Ювілей
на національна виставка агротехнологій «АГРО
ПРОМ2012».
Організатор заходу Експоцентр «Метеор». Партнери ви
ставки : «Українська горіхова асоціація», Асоціація «Ук
раїнський клуб аграрного бізнесу». Виставка проводить
ся за підтримки Міністерства аграрної політики і продо
вольства України і Дніпропетровської обласної держав
ної адміністрації.
На виставці «АГРОПРОМ2012» організатори очікують
більше 3500 відвідувачів – висококваліфікованих фахів
ців в галузі сільського господарства.
Тематичні розділи виставки «АГРОПРОМ»:
– Технології сільського господарства (рослинництво,
тваринництво)
– Продукція тракторного і сільськогосподарського ма
шинобудування, мінітехніка;
– Мінеральні добрива і хімікати;
– Технології переробки сільськогосподарської сировини
для харчової і легкої промисловості;
– Перспективні ідеї для аграрного бізнесу
– Заготівля сільськогосподарської сировини, його транс
портування і зберігання;
– Підготовка кадрів для сільського господарства;
– Будівництво в галузях АПК;
– Консалтингові послуги, наука, ЗМІ, галузеві заходи.
Торішню виставку «АГРОПРОМ2011» за 3 дні відвідали
близько трьох тисяч фахівців, серед яких 40% – керівни
ки підприємств.
***
22 24 лютого 2012 року в Донецьку проводяться
ІV Міжнародна конференція «Свинарство 2012» і
ІІІ Міжнародна конференція «Молочна імперія
2012». Організатор обох заходів – Торговий дім «Седа».
Вищезгадані міжнародні конференції зі свинарства і
молочного скотарства допоможуть зацікавленим
компаніям оцінити усе краще, що відбувається сьогодні у
вітчизняному і світовому тваринництві, обмінятися
думками, поспілкуватися з колегами по цеху і
постачальниками устаткування, кормів і ветпрепаратов.
На конференції будуть розглянуті проблеми розвитку
вітчизняного свинарства і скотарства, сучасні технічні
напрями їх розвитку, питання племінної роботи і
економічної ефективності різних систем вирощування
свиней і ВРХ, питання виробництва і реалізації свинини,
яловичини і багато інших актуальних проблем ринку.
Для участі в конференції запрошені керівники,
економісти, технологи тваринницьких господарств,
виробники і постачальники устаткування, фахівці в галузі
ветеринарії з України та зза кордону.
Основні теми конференції :
– Основні тенденції і перспективи розвитку виробництва
свинини в Україні;
– Технології вмісту і годування свиней, устаткування для
свинарства;
– Проблеми і перспективи модернізації існуючих
свинарських підприємств;
– Питання ветеринарії;
– Передові технології утилізації відходів свинарства, їх
економічна оцінка.
***
З 29 лютого по 2 березня 2012 року в ТельАвіві
(Ізраїль) відбудеться III російськомовна практична
конференція «AgroMILK» на тему: «Передове мо
лочне тваринництво». Захід пройде у рамках XXII Між
народної виставки «AgroMashov». Організатори конфе
ренції : Консалтингова компанія «Алекон» і «Agro
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Mashov Group». У ній візьмуть участь керівники міжна
родних компаній тваринництва, провідні фахівці Ізраїлю,
експерти і учені.
Виставка «AgroMashov» і конференція «AgroMILK» – за
ходи, на яких можна отримати і практичну інформацію, і
консультації фахівців з будьяких питань, що стосуються
молочного тваринництва.
У молочному тваринництві останніми роками безумов
ним лідером є Ізраїль. За результатами 2010 р. серед
ній надій дорівнює 12,8 тис. л на рік від однієї дійної
корови. При цьому середня концентрація білку висока
– 3,22%, а жирність – 3,6%. Такі блискучі результати
були досягнуті завдяки активному впровадженню нау
кових розробок в тваринництво. Особливу увагу при
діляють створенню найкращих умов в доїльному залі.
Застосовуються високотехнологічні системи доїння з
комп'ютерним управлінням, найсучасніше устаткуван
ня. Останніми роками помітне зростання зацікавленості
до ще однієї галузі молочного виробництва – козів
ництва. Це пов'язано з розвитком у цій галузі наукових
технологій.
Конференції передбачає велику ділову програму:
– Відвідування 22 міжнародних виставки «AgroMashov»;
– Ознайомлення з новітніми технологіями вирощування і
розведення ВРХ;
– Вивчення новинок в області доїльного устаткування;
– Ознайомлення з передовими технологіями годування і
утримання тварин;
– Участь в бізнесзустрічах і круглому столі;
– Ознайомлення з перспективами тваринництва в СНД;
– Отримання проектів молокозаводів і молочних ферм;
– Відвідування святих місць в Єрусалимі.
Практична частина конференції включає:
– Відвідування корівників, козоферм, вертикально інте
грованих агрокомпаній, оснащених найсучаснішим
устаткуванням;
– Ознайомлення з високопродуктивними породами ко
рів і кіз;
– Відвідування молокозаводів, дегустацію елітних кози
них сирів.
***
13 15 березня 2012 року в Києві (готель Intercon
tinental) відбуватиметься Щорічний міжнародний
Форум Агробізнес України.
Форум Агробізнес України, який щорічно збирає більше
150 учасників і 50 елітних доповідачів, цьогоріч обіцяє
стати ще актуальнішим і продуктивнішим, чим його по
передники.
До експертного складу доповідачів входять:
– Леонід Козаченко, Українська Аграрна Конфедерація
– Віктор Іванчик, АстартаКиїв
– Сергій Касьянов, KSG Agro S.A.
– Андрій Гордійчук, СварогВест Груп
– Сергій Євланчик, Ukrproduct Group
– Євгеній Ленг, Укрзернопромагро
– Ірина Полавська, Агроліга
– Тім Андрієсен, CME Group
– Дмитро Приходько, ФАО
– Пітер Брайд, заступник директора з агробізнесу, ЄБРР
– Жак Мунье, банк Credit Agricole
І багато інших!
В програмі Агробізнес України 2012:
– 50+ презентацій від лідерів галузі;
– 3 інформаційно насичених дня, включаючи Брифінг
День (13 березня) для українських аграрних CFO;
– 7 інформаційно насичених пленарних сесій з фокусом
на головні теми галузі, у тому числі: Україна на світово
му аграрному ринку; останні регуляторні аспекти і
остання інформація по реформі землі; залучення фінан
сування українськими аграрними компаніями; акцент на
наібільш динамічно зростаючі корпорації; роль фінан
сового директора в агрохолдингу і практичні аспекти
роботи CFO;
– 3 палких експертних дискусії: «Як Україні використову
вати свій потенціал можливого глобального гравця зер
нового ринку?»; «Очима інвестора»; дебати лідерів CFO;
– живе інтерв'ю на сцені з лідером галузі
– 5 посекторних стратегічних робочих групи за «круглим
столом» на теми: «зерно і олійні», «молоко і молочні про
дукти», «цукор», «фрукти і овочі», «м'ясо і птиця».
Детальніше про Форум можна дізнатися на сайті
http://www.adamsmithconferences.com/RU7UAC.
Підготував Артем Житков
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Деривативи – важливий
інструмент для торгівлі
сільгоспкультурами
ВЖЕ ДОСИТЬ давно відомо про
те, що можливістю відкриття бір"
жових майданчиків в Україні ці"
кавляться два досить потужних
об'єднання: CME Group (Чаказька
товарна біржа) та NYSE Liffe (Нью"
Йоркська фондова біржа). У рам"
ках підписаного у травні «Мемо"
рандуму про взаємодію між Уря"
дом України, Національним Бан"
ком України та Чиказькою товар"
ною Біржею Інк.» та «Меморанду"
му про взаємодію між Чиказькою
товарною Біржею Інс. та Українсь"
кою ф'ючерсною біржею» CME
Group розпочали серію освітніх
програм про деривативи на сільсь"
когосподарську продукцію, про що
згадувалося у «Агропрофі» (№45
від 2 грудня 2011 року) .
Нещодавно від ознайомчих ві"
дряджень до більш рішучих дій пе"
рейшла і NYSE Liffe, її перша пре"
зентація відбулася у Києві 30 ли"
стопада у готелі Інтерконтинен"
таль. Захід під назвою «Товарні де"
ривативи на сільськогосподарські
культури» зібрав близько сотні спе"
ціалістів з біржової торгівлі як з
України, так і країн СНД, Причор"
номорського регіону. Організатори
підготували досить змістовні допо"
віді, у яких не тільки розповідали
про можливості свого біржового
оператора, але й надали учасникам
інформацію з таких питань як ці"
ноутворення і волатильність цін,
доступ до міжнародного ринку де"
ривативів тощо. Також були пред"
ставлені ґрунтовні аналітичні дані
про те, якими бачать іноземці дер"
жавне регулювання українського
ринку зерна та його зростання в
останні роки. Отримали також мо"
жливість виступити представники
з України та ті, хто вже довго прац"
ює на наших теренах: генеральний
директор «УкрАгроКонсалт Сергій
Феофілов», радник «Кредіт Агрі"
коль» Жан Жак Ерве, президент
ТБ «Київська агропромислова бір"
жа» Борис Беренштейн.

Трохи екскурсу у теоретичну
частину зробив один з засновників
компанії K2 (британська компанія,
яка надає освітньоконсультаційні
послуги в галузі фінансових, товар
них, енергетичних ринків, а також
ринку капіталів. Лондон – прим.
ред.) Біл Біглз, який має чималий
досвід роботи на великих євро"
пейських біржах. Він розповів про
те, що таке ф'ючерси та опціони,
цінові ризики та їх шляхи їх зни"
ження.
Більш конкретно про роботу з
похідними інструментами біржової
торгівлі в мережі NYSE Liffe розпо"
віла менеджер з розвитку бізнесу
відділу товарних деривативів ком"
панії Олена Потімова. З точки зору
важливості ринку деривативів, во"
ни необхідні для того, аби створю"
вати прозорі ціни на базові активи
(товар, який є в основі деривати"
ву). Ці ціни часто є реальною ба"
зою для утворення цін на «фізич"
ному ринку». Тож торгуєте ви на
ринку деривативів або ні, все ж ва"
жливо відслідковувати ситуацію на
ф'ючерсних ринках.
Торгівля на ринку похідних
цінних паперів досить тісно
пов'язана з роботою фізичного
ринку. Механізм доставки пови"
нен відображати практику, яку за"
стосовують на фізичному ринку
та, бажано, бути оснований на вже
існуючих фізичних контрактах.
Кількість товару «на поставку за
контрактом» має відображати
якість, яка зазвичай торгується на
фізичному. Контракт, який спира"
ється на індекс або інші «довідко"
ві ціни» повинен відображати ре"
альність ринку фізичного товару.
Всі сучасні великі сільськогоспо"
дарські товарні ф'ючерсні кон"
тракти підкріплюються стандар"
тизованими умовами фізичного
постачання.
На думку пані Потімової, втру"
чання держави в роботу ринку по"
винно бути мінімальним, як воно

є у більшості європейських країн,
а в тих, де воно є – учасники рин"
ку повністю обізнані з умовами ін"
тервенцій. У якості доказу спікер
навела графік, на якому видно, що
на біржі через 5 хвилин після
оприлюднення одного з звітів Мі"
ністерства сільського господарства
США ціни на контракти на пше"
ницю у вересні 2011 року зросли
на 2,25 євро! Волатильність цін,
якщо вона основана на вільних
ринкових умовах, є тим ключем,
який відкриває шлях для успішно"
го розвитку ринків товарних дери"
вативів.
Більшу частину презентації
займали графіки цін на ф'ючерсні
контракти та опціони на пшеницю
та ріпак з 2008 року по сьогодні на
NYSE Liffe, тож учасники мали
змогу ознайомитися з конкретни"
ми цифрами та побачити волатиль"
ність цін у різні періоди. У кінці
Олена Потімова додала, що компа"
нія приділяє чимало уваги освіті,
тож запросила усіх присутніх відві"
дати освітні програми по викори"
станню ф'ючерсів і опціонів у Лон"
доні, Женеві або Парижі.
Загалом учасники дізналися на
заході чимало інформації про
NYSE Liffe та специфіку її роботи,
зокрема, мали змогу побачити спе"
цифікацію ф'ючерсного контракту
та опціону біржі на кукурудзу. Це
була тільки перша ознайомча пре"
зентація потужного біржового опе"
ратора, у цьому році остання. Але
ситуація навколо Причорноморсь"
кого регіону дедалі набирає обер"
тів, в останній час зацікавленість в
ньому виявили також російський
та китайський торговельні майдан"
чики. Росіяни – наші сусіди, а у
китайців – великі обсяги капіталу,
тож наразі визначити того, хто буде
першим працювати в Україні важ"
ко. Але «Агропрофі» буде й надалі
моніторити ситуацію та в разі будь"
яких змін інформувати своїх чита"
чів у наступному році.

Наукове
садівництво
по%канадському
НАУКОВО"дослідний інститут
«Vineland Research Centre» був
заснований у 2007 році. До уча"
сті у його створенні долучили"
ся, зокрема, Міністерство
сільського господарства і про"
довольства Канади та Міні"
стерство сільського господар"
ства провінції Онтаріо
(OMAFRA).
Цей інститут – незалежна
та неприбуткова організація,
яка з самого початку була ство"
рена, аби стати світовим цен"
тром науки та інновацій у са"
дівництві. Інститут має зв'язки
з виробництвом, учбовими за"
кладами та державними уста"
новами. Займається розробкою
інноваційних проектів та роз"
повсюджує їх серед виробників
продукції садівництва. «Вайн"
ленд» дає канадському садів"
ництву великі перспективи на
майбутнє, а також пропонує
для своїх партнерів вигідну
співпрацю, як для вітчизняних,
так і для іноземних. Зважаючи
на нагальні потреби садівниц"
тва, досліди та результати ін"
ституту повністю зосереджені
на розширенні галузі.
У жовтні 2009 року уряди
Канади та провінції Онтаріо
вирішили інвестувати $15,6
млн у «Vineland» на програми з
розвитку садівництва.
У квітні 2010 року Феде"
ральне агентство економічного
розвитку південної частини
Онтаріо видало інституту грант
у розмірі $1 млн для створення
спеціального центру підтримки
молодих компаній у галузі са"
дівництва, які створюють нові
продукти для ринку.
Основними завданнями ін"
ституту є: створення нових
продуктів садівництва; змен"
шення виробничих витрат під"
приємств галузі; пропаганда
безпечності виробництва про"

дукції садівництва для здоров'я
людини та навколишнього сере"
довища; адаптація та захист ро"
слин від змін кліматичних умов.
Для досягнення цілей Vine"
land сфокусував свої зусилля на
основних тезах: побажання спо"
живачів та інноваційна продук"
ція, прикладна геноміка та систе"
ми виробництва продукції садів"
ництва.
Дослідна станція Vineland була
створена у 1906 році Мозесом
Франкліном Ріттенхаузом. Ця по"
дія стала суттєвим внеском у ство"
рення конкурентоздатної галузі
виробництва фруктів, а в останній
час тепличної та винної галузей в
одному з найбільш унікальних ре"
гіонів Канади.
Знаходиться інститут у місті
Лінкольн, графства Ніагара, про"
вінції Онтаріо. До його складу на"
лежать 35 будівель (165 тис. м2) та
218 акрів землі (трохи менше 100
га). Це унікальне місце за своїм
мікрокліматом, яке захищається
законодавством Онтаріо.
У 2006 році Міністерство
сільського господарства провінції
Онтаріо утворило комісію для роз"
робки концепції, за якою Vineland
має перетворитися на світовий
науково"дослідний центр.
На сьогодні інститутом керує
незалежна рада директорів, яка
складається з досвідчених пред"
ставників"лідерів аграрного бізне"
су та науки Канади.
У 2008 році садівництво Кана"
ди отримало дохід у розмірі $5,78
млрд (якщо не брати до уваги над"
ходження у сектор коштів на
страхування ризиків управління та
стихійних лих) від усіх операцій у
сільському господарстві. Це май"
же 14% доходів від усіх видів
діяльності аграрного сектору. Са"
дівництво займає третє місце пі"
сля зернових та олійних ($15,2
млн) та ВРХ ($5,8 млн) і йде попе"
реду молочної галузі ($5,3 млн).

Сторінку підготував Артем Шелкопляс
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Василь ЯРОШОВЕЦЬ, Анатолій КРИВОРУЧКО, Юрій КАРАСИК, Володимир ПРОЦЕНКО,
Олександр БОРОВИК, Віктор СЛАУТА, Зінаїда ГРИШКО, Дмитро МОТОРНИЙ

Якби в цьому залі заміряти мудрість,
вона перетнула б найвищу мірку
УРОЧИСТОСТІ проходили в пов"
ністю оновленій залі Українського
дому, яка тепер насправді відпові"
дає своєму статусу. Настрій у учас"
ників був піднесений, адже нагода
зустрітися виявилася не стільки
політично"виробничою, скільки
просто святковою.
«Сьогодні до столиці нашої
країни, – повідомив відкриваючи
захід голова Аграрного союзу Ук"
раїни Геннадій Новіков, – приї"
хали сільські трударі з усіх куточ"
ків рідної української землі: Таврії
і Приазов'я, Слобожанщини і По"
ділля, Прикарпаття і Буковини,
Криму і Закарпаття. У цій ошат"
ній залі Українського дому зібра"
лися гідні представники уславле"
ного хліборобського роду – люди
з мудрими головами, гарячими
серцями та роботящими руками,
творці добробуту і достатку, які
чесно виконують свій священний
обов'язок годувальника нашого
суспільства та відновлюють гучну
славу України як гідного партнера
Європи і світу.
На нашому зібранні присутні:
Герої України, радник Президента
України Віктор Слаута, перший
заступник Міністра аграрної полі"
тики та продовольства Микола
Безуглий, перший заступник го"
лови Агропромислового союзу
Російської Федерації Олександр
Бабурін, голова Агропромислово"
го союзу Республіки Білорусь
Олексій Скакун, народні депутати
України, представники мініс"

терств, директори ряду департа"
ментів і керівники окремих струк"
тур, що входять до сфери упра"
вління Міністерства аграрної по"
літики та продовольства України,
начальники головних управлінь
агропромислового розвитку обла"
сних державних адміністрацій, ке"
рівники професійних і галузевих
асоціацій, що об'єднують праців"
ників аграрної, переробної та об"
слуговуючої галузей, вчені, голо"
ви регіональних асоціацій ферме"
рів та приватних землевласників»,
– сказав голова АСУ.
Вітальну адресу від Глави дер"
жави Віктора Януковича учасни"
кам урочистостей зачитав радник
Президента України Віктор Слау"
та: «Шановні друзі! Щиро вітаю
вас із визначною подією – 40"
річчям Аграрного союзу України
– найавторитетнішої селянської
організації. Високо ціную вашу
самовіддану працю та вагомий
внесок у розбудову національної
економіки, відродження хлібо"
робської слави української дер"
жави. Упевнений, що ви й надалі
будете спрямовувати свої зусилля
на збільшення обсягів виробниц"
тва та поліпшення якості сільсь"
когосподарської продукції, забез"
печуватимете гідні умови для пі"
двищення соціально"економіч"
них стандартів життя наших спів"
громадян. Бажаю вам і вашим ро"
динам міцного здоров'я, щастя і
благополуччя», – йдеться у при"
вітанні.

ЮВІЛЕЙ Близько чотирьохсот активістів селянського руху, справжніх
патріотів України, сивочолих «аксакалів» аграрної справи та їх
послідовників зібралися 14 грудня 2011 року в Києві в Українському домі
відсвяткувати 40*річчя своєї самоврядної організації – Аграрного союзу
України (АСУ).
Віктор Слаута, потрапивши
в природне середовище фахівців
аграрної справи, від щирого серця
в особі присутніх привітав усіх
трударів села і закликав їх продов"
жувати активно працювати й на
політичній ниві. За його словами,
майбутній парламент 2012 року
обиратиметься за схемою 50:50 від
політичних партій і «мажоритар"
ників»; тож він буде не коаліцій"
ним – у ньому буде сформовано
більшість. «Згідно до законодав"
ства, ті політичні партії, що подо"
лають п'ятивідсотковий бар'єр, –
нагадав він, – сформують фракції,
а решта депутатів можуть форму"
вати групи. Треба, щоб аграрний
трибун у нас був потужний у Вер"
ховній Раді, хоча б 20"25 чоловік.
Переконаний, що ми всі з вами
прийматимемо участь у виборах
як виборці. Хтось із вас прийме рі"
шення балотуватися по мажори"
тарних округах. Нам нарешті тре"
ба не розпорошуватися по усіх"
усюдах, а об'єднатися і спільно ви"
рішувати і відстоювати інтереси
села в парламенті. Бо в усі часи
нелегка праця аграріїв була і зали"
шається визначальною складовою

розвитку держави, запорукою її
процвітання і добробуту. Ми з ва"
ми мусимо довести, що в Україні
не переведеться селянський рід, а
наша країна і далі носитиме горде
звання житниці Європи і світу».
Як голова Аграрної партії Ук"
раїни Віктор Слаута виголосив
привітання від цієї політичної си"
ли. Завершив же свій виступ він
добре відомим дорослому поко"
лінню хліборобів віршем радянсь"
кого поета Сергія Вікулова «Зем"
лю не обманешь никогда», який
викликав в залі спочатку повну
тишу, а потім – вир оплесків.
Теплими словами привітав з
трибуни присутніх В і т а л і й
Скоцик, заступник голови АСУ,
голова наглядової ради компанії
АМАКО. «Своїми здобутками
сьогодні ми завдячуємо нашим
вчителям – присутнім в цьому за"
лі і багатьом з тих, кого вже, на
жаль, немає. Я з особливою те"
плотою згадую свого вчителя Во"
лодимира Антоновича Плютинсь"
кого, який у повному розумінні
вкладав в село, в усіх учнів і послі"
довників, друзів усю свою душу. Я
низько вклоняюся Дмитру Ко"

стянтиновичу Моторному, Олек"
сандру Григоровичу Боровику,
Юрію Михайловичу Карасику, які
і по сьогодні продовжують прац"
ювати. Якби у цьому залі, хтось
заміряв мудрість, то вона зашка"
лила б навіть саму велику мірку.
Зважаючи на сьогоднішні
структурні перетворення у сільсь"
кому господарстві, наступ агро"
холдингів, і навіть будучи самому
керівником одного із агрохолдин"
гів, мушу визнати, що вони не ма"
ють такого майбутнього, як ті гос"
подарства, які ви представляєте.
Бо у них немає тієї цінності, того
розуміння проблем села, вони не
можуть любити землю і людей на
землі так, як ви їх любите (після
цих слів зал вибухнув оплесками –
прим.ред.).
Тому ми вже три роки спільно
з телепрограмою «Сільський час»
ведемо рубрику «Кращий госпо"
дар в Україні», розповідаємо про
справжніх господарів нашої землі.
Кожен господарник – це талант, у
кожного свій рецепт успіху, і пов"
торити його неможливо. Біль"
шість із вас уже стали учасниками
цього проекту, а решта – обов'яз"
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ково буде. Це важливо, бо треба,
щоб наші співгромадяни бачили,
хто насправді створює цінності
нашої нації. Хто сьогодні годує
країну, хто розвиває економіку і
рухає її вперед. Коли селянин сіє,
він не думає, які гроші від того за"
робить. Він думає, як зерно зійде,
потім ходить біля кожної рослин"
ки і думає, як її виростити, як зі"
брати, завезти в комору і зберегти.
І тільки після того починає дума"
ти, які гроші за те заробить. Це не"
ринковий підхід, але для хліборо"
ба у цьому і є сенс життя, його
справжня цінність.
Усіх нас об'єднують дві прості
речі: перша – це земля, на якій ми
живемо, і друга – це любов. І від
того ми щасливі. Низький уклін
вам, шановні господарі, за ту нев"
томну працю на землі, якій ви
присвятили все життя!» – завер"
шив свій виступ Віталій Скоцик.
У своїй доповіді голова Аграр"
ного союзу України Геннадій Но"
віков зупинився на історії ство"
рення і основних досягненнях
об'єднання сільськогосподарських
товаровиробників України впро"
довж 40"річного існування. «У
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грудні 1971 року представники
усіх 25 областей країни провели
Установчі збори, на яких утвори"
ли Раду колгоспів Української
РСР, затвердили Положення про
цю нову на той час за статусом не"
державну структуру і обрали ке"
рівні органи. У січні наступного
року Положення про Раду колгос"
пів затвердила Рада Міністрів Ук"
раїни. Рада колгоспів, як вибор"
ний громадський орган, була
створена з метою розвитку демо"
кратії, обговорення найважливі"
ших питань діяльності колектив"
них господарств. Ця самоврядна
структура опікувалася роботою
міжгосподарських будівельних ор"
ганізацій, комбікормових заводів,
насіннєвих та інкубаторно"птахів"
ничих станцій, сільських комун"
госпів і міжколгоспних оздоров"
ниць, спортивних комплексів, ра"
йонних юридичних груп та інших
міжгосподарських структур».
Чинний голова нагадав, що
керманичами цієї організації були
три живі легенди вітчизняного
АПК: Дмитро Костянтинович
Моторний – двічі Герой Соціалі"
стичної Праці, Герой України (ро"

ки повноважень1987"1992), Олек"
сандр Григорович Боровик – Ге"
рой Соціалістичної Праці, Герой
України (1992"2009 рр.), Юрій
Михайлович Карасик – Герой
України (2009"2010 рр.).
З набуттям Україною незалеж"
ності в діяльності Ради розпочався
новий період. 14 лютого 1992 року
Верховна Рада України прийняла
Закон України «Про колективне
сільськогосподарське підприєм"
ство», яким були визначені право"
ві, економічні, соціальні та орга"
нізаційні умови діяльності колек"
тивного сільськогосподарського
підприємства. Так 16 грудня 1992
року Раду колгоспів Української
РСР було реформовано на Всеук"
раїнську раду колективних сільсь"
когосподарських підприємств
(ВРКСП). 23 лютого 2001 року на
основі ВРКСП було утворено Все"
український союз сільськогоспо"
дарських підприємств (ВССП).
Теперішню назву – Аграрний со"
юз України – об'єднання офіцій"
но отримало в грудні 2009 року.
Сьогодні в жорстких умовах
ринку найслабкіше місце аграріїв
– це інертність, роз'єднаність, від"
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сутність взаємодовіри, неспро"
можність домовитись перш за все
між собою, підкреслив Геннадій
Новіков. Все це разом не дає фор"
мувати єдину, спільну позицію для
захисту економічних та громадсь"
ко"політичних інтересів села.
За роки незалежності в сільсь"
кому господарстві утворені різні за
організаційно"правовою формою
та розмірами сільгосппідприєм"
ства – від ФГ до агрохолдингів.
Тому в рамках Аграрного союзу, на
думку його очільника, доцільно
сформувати декілька виробничих
блоків для опрацювання перспек"
тив розвитку окремих галузей і
АПК в цілому, механізмів ціноу"
творення, шляхів реалізації про"
дукції, врегулювання спірних про"
блем, земельних відносин. Аграр"
ний союз має стати тим майдан"
чиком, на якому могли б вести ді"
алог спеціалізовані асоціації та
об'єднання як сільськогосподар"
ських підприємств, так і перероб"
ників та покупців.
Найбільш актуальною зали"
шається проблема врегулювання
земельних відносин. За словами
Геннадія Новікова, ці питання
неодноразово розглядалися в Аг"
рарному союзі України, узгодже"
ні пропозиції надіслані Верхов"
ній Раді, Міністерству аграрної
політики та продовольства Укра"
їни. «Головна наша вимога – ри"
нок землі не повинен нанести
шкоду господарюючим суб'єк"
там, а створити умови для наро"
щування інвестицій, упевненість
господарників в стабільності за"
конодавчої бази».
Голова АСУ висловив упевне"
ність, що навіть в умовах нових
ринкових викликів, зростаючої
конкуренції на внутрішньому та
зовнішньому ринках, організації
по силах відстоювати інтереси ук"
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раїнського сільгоспвиробника.
«Вірю, що активна, ефективна, га"
ряча молода кров змішається в на"
шій організації з досвідом, розсуд"
ливим розумом старших поколінь,
утворивши міцну, шановану в Ук"
раїні і світі селянську самоврядну
структуру».
Заслухавши доповідь голови
Аграрного союзу України, учасни"
ки засідання проаналізували
діяльність самоврядних селянсь"
ких структур за 40 років, визначи"
ли основні напрями роботи на
найближчу перспективу з ураху"
ванням «Програми розвитку агро"
промислового комплексу України
до 2015 року» та здійснюваної в
країні адміністративної реформи,
в процесі якої зростає роль і роз"
ширюються функції недержавних
інституцій. Її суть викладено в
єдиному зверненні до Президента
України, Верховної Ради і уряду
України, а також до керівників
сільськогосподарських підпри"
ємств всіх форм власності.
Після пленарної частини роз"
почалося вручення подарунків;
особливо щедрими виявилися бі"
лоруси. Потім найкращих аграріїв
керівники об'єднання нагороджу"
вали почесними відзнаками «по
старшинству». Розпочав церемо"
нію Дмитро Моторний, потім
естафету перейняли по черзі
Олександр Боровик, Юрій Кара"
сик і нинішній голова Геннадій
Новіков. Почесні відзнаки Міні"
стерства аграрної політики та про"
довольства України дісталися се"
лянам з рук Миколи Безуглого.
Завершилися урочистості
святковим концертом і гідним
фуршетом, які додали учасникам
зібрання і без того піднесеного на"
строю.
Артем Житков
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РФ: державні товарні інтервенції зерна
29 листопада відновились біржові торги на Національній товарній
біржі (ЗАТ «НТБ») при проведенні державних закупівельних інтер
венцій на ринку зерна, які уряд Росії проводить для пом’якшення ці
нового тиску на ринок через великий цьогорічний урожай зернових.
За словами міністра сільського господарства РФ Олени Скринник,
станом на 22 листопад у Росії було зібрано зернових 97,5 млн тонн у
бункерній вазі. Вона також вважає, що проведення інтервенцій на
дає можливість російським агровиробникам реалізовувати зерно за
вигідними цінами, які в середньому на 10% вищі, ніж ринкові.
Обсяг здійсненних операцій біржових торгів на ЗАТ «НТБ» при про
веденні державних закупівельних інтервенцій на ринку зерна за пе
ріод з 29 листопада по 13 грудня 2011 року становив 230,45 тис. тонн,
на загальну суму 1041,44 млн рублів, у т.ч.:
пшениця м'яка продовольча 3 кл. (урожаю 2011 року) – 150,66
тис. тонн за середньозваженою ціною 4583 руб/т (мінімальна ціна –
4100 руб/т, максимальна – 4700 руб/т); пшениця м'яка прод. 4
кл. (2011) – 79,79 тис. тонн за середньозваженою ціною 4397 руб/т
(мінімальна ціна – 4350 руб/т, максимальна – 4450 руб/т); пше
ниця м'яка 5 кл. (2011) – угод не укладено; жито 1, 2, 3 кл. (2011) –
угод не укладено; ячмінь фуражний (2011) – угод не укладено;
кукурудза 3 кл. (2011) – угод не укладено.
За інформацією ММВБ

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 15 грудня 2011 року
Продукт, назва біржі
та/або ф’ючерс відповідного місяця

Зміна
за день

Кукурудза
CBOT & Грудень '11
CBOT & Березень '12
CBOT & Травень '12
Кукурудза
Euronext & Січень '12
Euronext & Березень '12
Euronext & Червень '12
Пшениця
CBOT & Грудень '11
CBOT & Березень '12
CBOT & Травень '12
Пшениця
Euronext & Січень '12
Euronext & Березень '12
Euronext & Травень '12
Лондон & Січень '12
Лондон & Березень '12
Лондон & Травень '12
Ріпак
Euronext & Лютий '12
Euronext & Травень '12
Euronext & Серпень '12
Вінніпег & Січень '12
Вінніпег & Березень '12
Вінніпег & Травень '12
Овес
CBOT & Грудень '11
CBOT & Березень '12
Соєві боби
CBOT & Січень '12
CBOT & Березень '12
CBOT & Травень '12
Соєвий шрот
CBOT & Грудень '11
CBOT & Січень '12
CBOT & Березень '12
Соєва олія
CBOT & Грудень '11
CBOT & Січень '12
CBOT & Березень '12
Рис
CBOT & Січень '12
CBOT & Березень '12
CBOT & Травень '12
Етанол
CBOT & Січень '12
CBOT & Лютий '12
Сухе молоко
CME & Грудень '11
CME & Січень '12
CME & Лютий '12
Цукор
Лондон & Лютий '12
Лондон & Квітень '12
Лондон & Липень '12
NYBOT & Лютий '12
NYBOT & Квітень '12
NYBOT & Червень '12

Ціна
на кінець дня

Ціна ($) за метричну тонну
&3,3069
228,3361
&5,3541
228,5723
&5,5116
231,9580
Ціна ($) за метричну тонну
+0,3248
242,0088
&0,3248
238,7604
+0,6497
239,7349
Ціна ($) за метричну тонну
&1,3228
216,0530
&7,2018
213,3339
&6,9813
220,9031
Ціна ($) за метричну тонну
&0,0000
234,8623
&0,6497
229,3399
&0,6497
228,6902
&0,3866
219,2236
+0,3866
219,2236
&0,4640
220,8475
Ціна ($) за метричну тонну
&2,5988
547,0374
&2,2739
529,4958
&2,9236
510,0052
&4,1446
483,8554
&3,9518
484,5301
&5,5904
485,3012
Ціна ($) за метричну тонну
&0,8122
176,9500
&4,1772
175,3256
Ціна ($) за метричну тонну
&6,7608
404,1807
&6,9813
407,8551
&6,9813
411,7499
Ціна ($) за метричну тонну
&1,7637
309,3054
&1,3228
311,0691
&1,7637
315,5885
Ціна (Cnt$) за кілограм
&0,9031
107,0044
&1,8722
106,6079
&1,8282
107,4890
Ціна ($) за метричну тонну
&4,4092
300,9306
&4,4092
307,1036
&4,2990
313,7174
Ціна ($) за літр
&0,0119
0,5458
&0,0095
0,5424
Ціна ($) за кілограм
0,0000
3,1388
+0,0165
3,1278
+0,0121
3,1074
Ціна ($) за тонну
&10,9000
597,7000
&11,2000
589,8000
&11,2000
583,3000
&14,0969
502,2026
&15,1982
492,5110
&14,9780
485,4626

За даними ВГО «УАК», agroconf.org

Наш сайт в Інтернеті
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Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 15 грудня 2011 року
Ціни угод *
Ф'ючерсний контракт
EXW пшениця кл.3 Січень ’12
EXW пшениця кл.3 Березень ’12
EXW пшениця кл.3 Травень ’12
EXW пшениця кл.4 Січень ’12
EXW пшениця кл.4 Березень ’12
EXW пшениця кл.4 Травень ’12
EXW пшениця кл.5 Січень ’12
EXW пшениця кл.5 Березень ’12
EXW пшениця кл.5 Травень ’12

відкр.

мін.

макс.

закр.

Розра&
хункова
ціна *

&
&
&
&
&
&
4820
&
&

&
&
&
&
&
&
4820
&
&

&
&
&
&
&
&
4820
&
&

&
&
&
&
&
&
4820
&
&

5170
5340
5510
4980
5150
5320
4820
4990
5160

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ;
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ

Обсяг

Зміни
розрах.
ціни *

кількість
угод

RUB

&
&
&
&
&
&
&10
&10
&10

&
&
&
&
&
&
2
&
&

&
&
&
&
&
&
626600
&
&

За даними ММВБ, www.micex.ru
Довідково: за курсом НБУ на 15.12.2011 року 1 RUB = 0,25153 грн.

Основні тенденції зернового ринку США
Усі 3 ф'ючерсні ринки пшениці
закрились із падінням минулого
тижня на тлі невизначеності, що
зберігається навколо боргової кри"
зи ЄС і ведмежої, переважно, до"
повіді Міністерства сільського гос"
подарства США (USDA). У своє"
му щомісячному звіті Оцінка сві"
тового попиту і пропозиції сіль"
госппродукції (WASDE) USDA
збільшило прогноз світового по"
стачання пшениці, у т.ч. 6,0 млн
тонн – збільшення світового ви"
робництва та 5,9 млн тонн – зро"
стання глобальних кінцевих запа"
сів. Прогноз експорту у США зни"
жено на 1,3 млн тонн до 25,2 млн
тонн. Грудневий контракт на біржі
у Чикаго (CBOT) на пшеницю

закрито на 39 центів нижче, ніж у
попередній тиждень, на рівні
$5,74/bu. На біржі у Канзас Сіті
(KCBT) ф'ючерс втратив 22 центи і
закрився на рівні $6,53/bu. У Мін"
неаполісі (MGEX) ціна закриття
становила $8,43/bu, що на 13 цен"
тів нижче. Найближчий CBOT
контракт на кукурудзу втратив за
тиждень лише 1 цент до рівня
$5,86/bu. Водночас соєвий CBOT
контракт закрився на позначці
$11,07/bu, що на 29 центів нижче.
Австралія планує виробити ре"
кордні 28,3 млн тонн пшениці в
2011/12 МР, повідомляє Австра"
лійське бюро ABARES. Головний
урядовий прогнозист підвищив
прогноз на 2,1 млн тонн від 26,2

млн тонн у вересні. Проте зливи
загрожують якості врожаю і зро"
стає вірогідність того, що більша
частка пшениці буде фуражною.
Австралія наближається до рекор"
дного експорту 21,6 млн тонн, що
на 6% більше від вересневої оцін"
ки ABARES та перевищує попе"
редній рекорд 19,2 млн тонн у
1996/97 МР.
Загальне виробництво ка"
надської пшениці у 2011/12 МР
збільшено на 9% до 25,3 млн тонн,
повідомляє Статуправління Кана"
ди. Після 14%"го падіння загаль"
ного виробництва в 2010 році,
зворотньому тренду сприяє збіль"
шення врожаю твердої пшениці
дурум на 38% – до 4,2 млн тонн.

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 09 грудня 2011 року
Грудень '11

Біржа
(зернові)

$/MT* $/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW)
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW)
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS)
CBOT Чикаго (Кукурудза)
CBOT Чикаго (Соєві боби)

Березень '12

Травень '12

Липень '12

Вересень ’12

зміни,
зміни,
зміни,
зміни,
зміни,
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш

210,72
240,21
309,74
230,50

5,735 &0,388 5,960 &0,295 6,178 &0,235 6,333 &0,208 6,518 &0,203
6,538 &0,222 6,615 &0,200 6,703 &0,187 6,780 &0,200 6,915 &0,200
8,430 &0,130 8,273 &0,173 8,090 &0,160 7,983 &0,163 7,723 &0,253
5,855 &0,010 5,943 &0,010 6,030 0,000 6,090 0,002 5,750 0,032
Січень '12
Березень '12
Травень '12
Липень '12
Серпень '12
406,71 11,070 &0,285 11,165 &0,285 11,270 &0,330 11,370 &0,270 11,375
–

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

США. Ставки океанського фрахту на 09 грудня 2011 року, $/тонну
Район експорту

Мексиканська затока

Атлантичне узбережжя

ріка Св.Лаврентія

Великі Озера

ПівнічноЗахідне
Тихоокеанське
узбережжя

Район імпорту
Мексика (Веракруз)
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор)
Північ Південної Америки (Колумбія)
Схід Південної Америки (Бразилія)
Західна Африка (Нігерія)
Східне Середземномор'я (Італія)
Західне Середземномор'я (Марокко)
Близький Схід (Єгипет)
Японія
Північ Південної Америки (Венесуела)
Західна Африка (Нігерія)
Близький Схід (Єгипет)
Північ Південної Америки (Венесуела)
Європа (Роттердам)
Близький Схід (Єгипет)
Східне Середземномор'я (Італія)
Західне Середземномор'я (Іспанія)
Європа (Роттердам)
Західна Африка(Марокко/Алжир)
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор)
Близький Схід (Єгипет)
Східна Африка (Джибуті/Момбаса)
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни)
Тайвань
Південна Корея
Японія

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн)

«Handy»
2530 тис.тонн

«Handymax»
4046 тис.тонн

23
27
22
34
40
28
40

20

56

«Panamax»
>54 тис.тонн

35
56

38
48
31
40

40
30

34
75
60
60
70
35
41
48
34
33
34
30

33
31
32
30

За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
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Середньозважені біржові ціни

на сiльськогосподарську продукцiю, продукти її переробки, продовольство,
які склалися на Аграрній біржі з 09 по 13 грудня 2011 року
Назва
товару

Рiк вироб
Базис
ництва / дата поставки
поставки

Державний
cтандарт

Обсяг,
тонн

Середньозважена цiна
за одну тонну з ПДВ, грн.
min
середня
max

Цiна USD,
середня

Експортнi контракти: Форвард
Борошно пшеничне в.г.
Борошно пшеничне в.г.
Борошно пшеничне в.г.
Насіння вики
Пшениця м’яка 6 класу
Кукурудза 3 класу
Кукурудза 3 класу
Кукурудза 3 класу
Насіння льону
Насіння соняшнику
Насіння соняшнику
Насіння соняшнику
Насіння соняшнику
Просо 2кл
Просо жовте
Просо
Олія соняшникова
рафінована дезодорована
Олія соняшникова
рафінована дезодорована
Олія соняшникова
рафінована дезодорована
Олія соняшникова
рафінована дезодорована
Олія соняшникова
рафінована дезодорована
Олія соняшникова нерафінована
Олія соняшникова нерафінована
Олія соняшникова нерафінована
Олія соняшникова нерафінована
Ріпак продовольчий
Ріпак продовольчий
Ріпак продовольчий
Соя
Соєві боби

ДСТУ&46.004&99
ДСТУ&46.004&99
ДСТУ&46.004&99
ДСТУ 4828:2007
ДСТУ&3768&2010
ДСТУ 4525&2006
ДСТУ 4525&2006
ДСТУ 4525&2006
ДСТУ 4967:2008
ДСТУ 22391&89
ДСТУ 22391&89
ДСТУ 22391&89
ДСТУ 22391&89
ДСТУ 22983&88
ДСТУ 22983&88
ДСТУ 22983&88

31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
28.02.2012
31.03.2012
31.01.2012
31.07.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2011
31.03.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

DAP
68,000
DDU
34,020
FCA
281,000
DAP
22,000
FOB
743,519
CPT 206 100,000
EXW
4 971,000
FOB 502 269,620
FCA
352,000
DAF
237,500
EXW
20,000
FCA
834,018
FOB
3 000,000
DAF
225,000
DDU
22,000
FCA
22,000

2373,00
2796,47
2330,00
4285,80
2051,08
1518,08
1692,66
1912,18
2996,47
2396,97
4953,74
3595,46
3851,13
2476,87
2568,38
1923,86

2373,00
3174,69
2377,38
4285,80
2051,08
1750,88
1692,66
1957,32
3048,56
3367,19
4953,74
4640,38
3851,13
2476,87
2568,38
1923,86

2373,00
3715,30
2836,41
4285,80
2051,08
2237,17
1692,66
1957,53
4524,62
4953,74
4953,74
8484,51
3851,13
2476,87
2568,38
1923,86

297,00
397,34
297,55
536,40
256,71
219,14
211,85
244,97
381,55
421,43
620,00
580,78
482,00
310,00
321,45
240,79

ДСТУ 4492 : 2005 31.12.2012

CFR

88,000

11209,83 11209,83

11209,83

1403,00

ДСТУ 4492 : 2005 31.12.2012

CPT

108,771

10067,27 10711,19 11791,26

1340,59

ДСТУ 4492 : 2005 28.02.2012

DAF

241,695

10466,77 11674,24

11424,04

1461,12

ДСТУ 4492 : 2005 29.02.2012

FCA

412,991

9388,13 10667,23

11364,06

1335,09

ДСТУ 4492 : 2005
ДСТУ 4492 : 2005
ДСТУ 4492 : 2005
ДСТУ 4492 : 2005
ДСТУ 4492 : 2005
ДСТУ 4966:2008
ДСТУ 4966:2009
ДСТУ 4966:2008
ДСТУ 4964:2008
ДСТУ 224093

FOB
CPT
DAF
FCA
FOB
CPT
FOB
DAP
CPT
EXW

93,840
33 219,440
2 430,000
272,000
8 340,000
30,000
10 567,480
2 200,000
17 000,000
22,000

11290,08 11290,08
7095,03 7681,68
7750,20 7750,20
7970,69 8049,79
7910,00 8369,10
5153,49 5153,49
4440,07 4800,05
4706,05 4706,05
2916,31 2936,99
3214,34 3214,34

11290,08
13015,94
7750,20
8948,69
8669,04
5153,49
4886,38
4706,05
3092,09
3214,34

1413,04
961,42
970,00
1007,50
1047,46
645,00
600,76
589,00
367,59
402,30

31.12.2012
31.01.2012
20.01.2012
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2012
28.02.2012
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2012

За даними Аграрної біржі, http://agrex.gov.ua

До уваги сільгосптоваровиробників!
Нагадуємо Вам, що компанія «НІБУЛОН» здійснює активну закупівлю
сільськогосподарської продукції на перевантажувальному терміналі у
м.Миколаєві та на 17 елеваторах компанії в 8 областях України.
З інформацією щодо поточних цін на сільськогосподарську продукцію і вимогами щодо
якості товару ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті за адресою
www.nibulon.com у розділі «Закупівля зернових та олійних культур»\«Закупівельні ціни»
або зателефонувавши на автовідповідач (0512) 580402.
Зверніть увагу! Зміни цін відбуваються щовівторка та щоп'ятниці. Відвідавши наш сайт
Ви завжди будете в курсі новин аграрного ринку.
Про умови укладання договорів поставки Ви також можете дізнатись на нашому сайті
у розділі «Закупівля зернових та олійних культур»\«Інформація для постачальників»,
або зателефонувавши до відділу закупівель центрального офісу за тел. (0512) 580403 чи
представникам наших філій. Ми будемо раді надати Вам вичерпні відповіді на питан"
ня, пов'язані з технічним виконанням договорів, документообігом та умовами прий"
мання зернових та олійних культур! Чекаємо вас за адресами:

Миколаївська обл.
ТОВ СП «НІБУЛОН»
вул. Фалєєвська , 9Б, м. Миколаїв,
тел. 0512580403 – відділ закупівель
тел. 0512580402 – автовідповідач

Результати торгів

за зовнішньоекономічними контрактами,
які склалися на Аграрній біржі на 15 грудня 2011 року
Назва товару
Борошно пшеничне вищого ґатунку
Борошно пшеничне вищого ґатунку
Борошно пшеничне вищого ґатунку
Борошно пшеничне вищого ґатунку
Кукурудза фуражна
Кукурудза фуражна
Кукурудза фуражна
Кукурудза фуражна
Насіння соняшника
Насіння соняшника
Насіння соняшника
Насіння соняшника
Насіння соняшника
Насіння соняшника
Олія соняшникова нерафінована
Олія соняшникова нерафінована
Олія соняшникова нерафінована
Олія соняшникова нерафінована
Олія соняшникова нерафінована
Олія соняшникова нерафінована
Пшениця 3 кл
Пшениця фуражна
Пшениця фуражна
Ріпак
Ріпак
Ріпак
Ріпак
Ріпак
Ріпак
Цукор білий
Цукор білий
Цукор білий
Ячмінь фуражний

Базис
поставки
CFR
DAF
DAP
FCA
CPT
DAP
DAT
FOB
CIF
CPT
DAF
DAP
FCA
FOB
CFR
CPT
DAF
DDU
FCA
FOB
CPT
CPT
DAF
CPT
DAF
DAP
DDU
FCA
FOB
CIP
CPT
FCA
FOB

Середньозважена ціна
за 1 тонну, грн
2840,82
2582,7
3031,87
2523,35
2050,59
1693,82
1717,83
1479,32
3189,08
4400,23
5383,9
2017,79
5284,43
3851,13
7376,89
7521,32
9017,56
9727,23
8273,73
7012,54
1963,75
1781,82
2048,68
5031,35
4992,29
3315,13
5446,77
4345,5
4981,94
5767,66
5847,33
5524,29
1893,63

Середньозважена ціна
в USD за 1 тонну,
за курсом НБУ
355,55
323,25
379,46
315,82
256,65
212,00
215,00
185,15
399,14
550,72
673,84
252,54
661,39
482,00
923,28
941,35
1128,62
1217,44
1035,52
877,68
245,78
223,01
256,41
629,71
624,83
414,92
681,71
543,87
623,53
721,87
731,84
691,41
237,00

За даними Аграрної біржі, http://agrex.gov.ua

Філії «Новоодеська»
вул.Торгова, буд. 80,
м. Нова Одеса, Новоодеський рн,
Миколаївська обл., 56600
тел. 0503184292 – відділ закупівель
тел. 0503184398 – автовідповідач

ТОВ «АК «Врадіївський»
вул. Визволення, 104, смт Врадіївка,
Миколаївська обл., 56300
тел. 0504931148 – відділ закупівель
тел. 0503180509 – автовідповідач

ТОВ «Колосівський елеватор»
вул. Леніна, 3, смт Кудрявцівка, Весели
нівський рн, Миколаївська обл., 57030
тел. 0516329660 – відділ закупівель
тел. 0503180398 – автовідповідач

Полтавська обл.
Філія «Решетилівська»
вул. Степова, 33Б, с. Жовтневе, Решети
лівський рн, Полтавська обл., 38413
тел. 0503948524 – відділ закупівель
тел. 0503180570 – автовідповідач

EXW
FCA
CPT
CIP
DAF
DEQ
FOB
DES
DDU
DDP
CFR
CIF
FAS

Франко&завод (місце вказано)
Франко перевезення (місце вказано)
Перевезення оплачено до (місце призначення вказано)
Перевезення і страхування оплачено до (місце вказано)
Поставка до кордону (місце вказано)
Доставлено франко&причал (порт призначення вказано)
Франко&борт (порт відвантеження вказано)
Доставлено франко&судно (порт призначення вказано)
Доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано)
Доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано)
Вартість і фрахт (порт призначення вказано)
Вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано)
Франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано)

вул. Флотська, 2В, м. Кременчук,
Полтавська обл. 39601,
тел. 0536636032 – відділ закупівель
тел. 0952880228 – відділ закупівель
тел. 0503184599 – автовідповідач

Черкаська обл.
Філія «Золотоніська»
вул. Залізнична, 38, с. Вознесенське,
Золотоніський рн, Черкаська обл., 19741
тел. 0503948541– відділ закупівель
тел. 0503180542 – автовідповідач

Філія «Вітове»
вул. Орбіта, 1А, c. Вітове,
Чигиринський рн, Черкаська обл., 20911
тел. 0503180910– відділ закупівель
тел. 0503180546 – автовідповідач

Хмельницька обл.
Філія «Смотрич»
вул. Вокзальна, 11а, с. Кам'янка,
Кам'янецьПодільський рн,
Хмельницька обл., 32300
тел. 0503180823– відділ закупівель
тел. 0503180543 – автовідповідач

Запорізька обл.

Філія «Ромодан»

Філія «Кам'янка Дніпровська»

вул. Гарбузенка, 2, смт Ромодан, Мирго
родський рн, Полтавська обл., 37650
тел. 0503180925 – відділ закупівель
тел. 0503180549 – автовідповідач

вул. Промислова, 1, м. Кам'янка
Дніпровська, Запорізька обл., 71300
тел. 0503948420 – відділ закупівель
тел. 0503918894 – автовідповідач

Філія «Глобинська»
вул. Карла Маркса, буд. 81,
м. Глобине, Полтавська обл., 39000
тел. 0503180911 – відділ закупівель
тел. 0503180930 – відділ закупівель
тел. 0952782345 – відділ закупівель
тел. 0503180556 – автовідповідач

Філія «Градизьк»

Довідково: Базиснi умови поставки

Філія «Кременчуцька»

вул. Островського, 23, смт Градизьк,
Глобинський рн, Полтавська обл., 39070
тел. 0503945029 – відділ закупівель
тел. 0952782351 – автовідповідач

Філія «Артемівська»
вул. Першотравнева, 9, смт Артемівка,
Чутівський рн, Полтавська обл., 38813
тел. 0503945262 – відділ закупівель
тел. 0952782350 – автовідповідач

Луганська обл.
ТОВ «Старобільський елеватор»
вул. Першого Травня, 4,
м. Старобільськ, Луганська обл.
тел. 0504763644 – відділ закупівель
тел. 0504931130 – відділ закупівель
тел. 0952782310 – автовідповідач

Київська обл.
Філія «Денихівська»
вул. Кагатна, 3, с.Денихівка, Тетіївський
район, Київська обл.
тел. 0504936104– автовідповідач
тел. 0503948541– відділ закупівель

Житомирська обл.

Філія «Мар'янівська»

Філія «Тетерів»

вул. Степова, 1А/1Б,
с. Мар'янівка, Гребінківський рн,
Полтавська обл., 37412
тел. 0952782316 – відділ закупівель
тел. 0503946842 – автовідповідач

вул. Бердичівська, 80Б, смт Великі
Коровинці, Чуднівський район,
Житомирська обл.
тел. 0504935167 директор
тел. 0504935458 – відділ закупівель
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Ялинкові кульки, верхівки і бурульки…
…виготовляють з 1949 року на фабриці ялинкових прикрас
у Клавдієвому, що за кількадесят кілометрів від Києва. І якщо
схочете покращити собі настрій або зробити будь*кому
різдвяно*новорічний подарунок, зверніть увагу на ці справжні
витвори мистецтва. Адже кожна іграшка – це витончена
крихка ексклюзивна ручна робота, в яку майстрині вкладають
у прямому сенсі усю свою душу.
КОЛИСЬ це було найбільше в Україні по"
дібне підприємство, продукція якого супро"
воджувала новорічні свята на теренах усьо"
го Радянського Союзу. Тепер виробництво
йменується «ВАТ «Галімпекс"Клавдіївська
фабрика ялинкових прикрас» і входить до
складу концерну «Галімпекс» (Львівський
склодзеркальний завод). Окрім Львова та
Клавдієвого є ще виробництво в Лиси"
чанську Луганської області. Більша частка
ялинкових прикрас виготовляється вручну
– це кульки діаметром від 40 до 150 мм,
верхівки. Порівняно незначний відсоток
«штампується» – так виходять різні формо"
вані іграшки: поточного року, наприклад,
актуальні різноманітні дракончики.
Коли дивишся на ялинкову прикрасу,
чомусь одразу поринаєш спогадами в ди"
тинство – вочевидь, ці іграшки справді ма"
ють якусь магічну силу… Хоча зовні фабри"
ка поки що нічим не нагадує місце, де на"
роджуються ці дитячі фантазії. Відроджен"
ня виробництва, розваленого вщент у бу"
ремні 90"ті, почалось 1997 року. Впродовж
трьох років за рахунок експорту до Росії
вдалося погасити тримільйонні борги. А
2001 року власником фабрики став концерн
«Галімпекс». З приходом інвесторів справи
пішли на краще, у планах – реконструкція
виробництва та фабричних будівель.
В депресивному Бородянському районі
зараз це одне з небагатьох підприємств, яке
регулярно виплачує заробітну плату і є од"
ним з основних джерел місцевого бюджету.
До речі, як для галузі легкої промисловості,
до якої належить виробництво, заробітна
плата тут висока, залежить від виробітку і
вся, як тепер кажуть, – «біла». За умовами
праці виробництво належить до першої сі"
тки шкідливості, тому працівники хочуть
отримувати за це гідну зарплату, так само як
і потім – заслужену пенсію.
Донедавна переважна більшість іграшок
виготовлялася на експорт – до США, Бель"
гії, Франції, Великої Британії, Німеччини і
Росії. Тому і зараз усі коробочки, в які паку"
ються на фабриці іграшки, оздоблені напи"
сами англійською та німецькою мовами.
Наші торгівельні мережі віддавали перевагу

Китаю. Але після кризи вітчизняні рітейле"
ри звернули увагу на українську іграшку і
почали залюбки замовляти і купувати її.
Ялинкові прикраси завжди були витво"
рами ручної роботи. Кожна кулька виду"
вається легенями майстрині"склодува зі
скляної трубки. В Україні їх вже не вироб"
ляють, тому в якості заготовки на фабриці
використовують екологічно чисте медич"
не скло польського виробництва, яке йде
на виготовлення пробірок, колб і кульок.
Працюють склодувами виключно жінки,
більшість з яких прийшли на фабрику зі
шкільної лави й залишаються вірними
своїй справі на все трудове життя. Зважаю"
чи на те, що впродовж зміни одна «пове"
лителька розпеченого скла» здатна видути
близько сотні штук, то будь"які шаблони
жодній із майстринь, яких на фабриці два"
надцять, уже не потрібні.
На скляній трубочці"основі видута
кулька залишається упродовж всього по"
дальшого виробничого циклу, а це – вну"
трішнє сріблення, нанесення шару основ"
ного кольору, сушіння, ручний розпис не"
повторним малюнком, нанесення крихти з
блиском.
Перетворюють кульки на витвори ми"
стецтва художниці"декораторки, кожна з
яких – справжній самобутній талант. Їх на
фабриці у Клавдієвому працює 25. Робоче
місце художниці виглядає дуже колоритно
– безліч фарб, лотки із золотими, срібними
та синіми блискітками, пензлики і напівго"
тові іграшки. Крім того, що майстрині ма"
ють вміти відтворити на іграшці будь"який
малюнок – бо в Різдво це янголята, у Но"
вий рік – сніговики і зимові краєвиди, а на
Великдень – писанки, вони завжди мають
бути в доброму гуморі, адже настрій худож"
ниці неодмінно відіб'ється на іграшці.
Фарби також є екологічно чистими, що
підтверджується санітарно"гігієнічними
висновками Німеччини як країни"вироб"
ника і України, адже основними користу"
вачами ялинкових прикрас є діти. Срібля"
ста і золотиста присипки з блиском – аме"
риканського виробництва, вони також ма"
ють сертифікати безпечності.

Насамкінець, створена на очах казкова
прикраса відрізається від скляної «пупови"
ни» і увінчується верхівкою з кріпленням
для ялинки. Це найвідповідальніший мо"
мент, адже якщо іграшка трощиться – кіль"
ка годин копіткої праці зводиться нанівець,

а витрачені на матеріали кошти перетворю"
ються на порох.
На склад підприємство не працює – усе
робиться під замовлення. У січні"лютому
працівники перебувають у відпустках, а з
1 березня починається активний менед"
жмент з формування портфелю замовлень
та їх втілення у фабричних цехах.
Двері фабрики гостинно відкриті для
малечі і дорослих, охочих поринути у ново"
річну казку. Тож, за бажанням, і ви маєте
можливість потрапити до чарівної країни
блискучих і різнобарвних кульок, верхівок і
бурульок. Адже один раз побачити завжди
краще – навіть, ніж прочитати в «АГРО"
ПРОФІ»!
Артем Житков

