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Посівна	2016
ЗА ДАНИМИ Мінагрополі�

тики України, станом на 04

травня 2016 р. ярі зернові та

зернобобові культури (з куку�

рудзою) при прогнозі 7,4 млн

га посіяно на 5,6 млн га, або

76% до прогнозу (2015 р. —

4,7 млн га), у т.ч.: ранніми

ярими засіяно 2,4 млн га, або

99% (пшениці — 164 тис. га,

або 100%; ячменю — 1,8 млн

га, або 99%; вівса — 211 тис.

га, або 99%; гороху — 225 тис.

га, або 101%); кукурудзу на

зерно посіяно на 3,1 млн га,

або 68% до прогнозу (2015 р.

— 2,6 млн га); гречку — на 26

тис. га, або 20% (торік — 9

тис. га); просо — на 24 тис. га,

або 20% (2015 р. — 10 тис. га);

рис — на 7 тис. га, або 60%

(торік — 4 тис. га).

Сівбу цукрових буряків

проведено на площі 281 тис.

га, що становить 100% до про�

гнозу (2015 р. — 230 тис. га).

Соняшник посіяний на

3,6 млн га, або 69% (2015 р. —

2,5 млн га); соя — на площі

881 тис. га, 43% (2015 р. — 743

тис. га).

Станом на 28 квітня 2016

р. із посіяних 7,1 млн га про�

довжують вегетацію посіви на

6,9 млн га (98% до посіяних),

у т.ч. озима пшениця — 5,8

млн га, озимий ячмінь — 0,96

млн га, жито — 0,14 млн га, з

них у доброму та задовільно�

му стані 5,7 млн га (82%), у

слабкому та зрідженому — 1,2

млн га (18%).

Не отримано сходів та за�

гинуло 149 тис. га, або 2% від

посіяних.

Із посіяних 655,3 тис. га

озимого ріпаку вегетацію

продовжують рослини на

518,3 тис. га (86% до посія�

них), з них у доброму та задо�

вільному стані 404,0 тис. га

(78%), у слабкому та зрідже�

ному — 114,3 тис. га (22%).

Загинуло 137 тис. га, або 21%.

Посівна площа сільсько�

господарських культур під

урожай�2016 очікується в

межах 26,5 млн га, на рівні

2015 року. Зернові прогнозу�

ються на площі 14,4 млн га,

або 54% у структурі посівних

площ. Сівбу ярих зернових

заплановано на 7,4 млн га.

Структура зернового клину

цьогоріч може дещо зрости за

рахунок оптимізації площ ку�

курудзи на зерно та пізніх

круп'яних культур.

НЕНАЧЕ теплим молоком обли�

ті фруктові дерева, сповнені яко�

їсь пожадливості життя, нестрим�

ності зросту. Стоять, виструнчив�

шись у весняному святковому

вбранні — вишні, сливи, череш�

ні, груші. Й яблуні. Вони найкра�

щі — ніжно рожеві пелюстки,

тонкий духмяний аромат і наче

восково�прозорі пелюстки —

очей не відвести! Нам краса і нев�

томним бджолам радість. Снують

по квітах, перелітають з однієї на

іншу, аби швидше набрати меду.

Весна мине і квіт облетить, по�

спішати треба. 

Якими безглуздими,  не�

справжніми здаються людська

жорстокість, зло, несправедли�

вість, підлість, кровожерність!

Здається, якби людина повчила�

ся мудрості в бджіл, то не була

би ворогом собі й природі, не

линула би за несуттєвим. І не до�

велося би нам знову дізнатися —

як то воно — захищати Батьків�

щину або чекати сина з фронту.

Батьківщина — це пам'ять серця

про все, що було з народом, це

пам'ять про трагічну історію кра�

їни. А наша історія — це історія

віковічної боротьби за своє

місце під сонцем.

Природа, як ніхто інший, де�

монструє нам вічне прагнення до

відродження, незважаючи на об�

ставини. Якою би суворою не

була зима, та ми впевнені, що

навесні сад знову зацвіте — і все

почнеться спочатку. Цей мотив

вічного відродження природи у

християнстві знайшов відобра�

ження у таїнстві Христового Вос�

кресіння. Христос Воскрес — і

значить є надія, Христос Воскрес

— і значить не все ще втрачено.

Наше село прекрасне будь�

якої пори року. Особливо красиве

воно, коли пишно цвітуть сади,

коли першою зеленою щіточкою

з'являється травичка, коли соло�

вейко до сліз доводить своїми

піснями, коли оживає земля —

наша годувальниця. Та земля, на

якій ми живемо, це не тільки

простори й багатство природи, це

ще й люди, які її населяють, їхня

натхненна праця. 

Для аграріїв весна має осо�

бливе значення, бо буяння садів,

котре так надихає поетів�почат�

ківців, для садовода — запорука

майбутнього врожаю, перший

крок до осені. Цьогоріч природа

милостиво поставилася до наших

садівників. Практично скрізь від�

цвіло�відбуяло вдало. 

Коли цвітуть сади, так буває

часто — після теплих весняних

днів настають холодні, іноді на�

віть повертаються відзимки.

Цього року на заваді морозу

стали гори — що не кажи, а в

Карпатах інколи криється вели�

ка захисна сила. І відтак тепло

знову покотилося країною, воно

обов'язково дійде аж до самої

крайньої грудочки української

землі  на Сході,  де так само

рясно зацвітуть вільні від вогня�

ного пекла наші плодючі сади.

Ми все для того зробимо. Як

зробили наші діди і  батьки

навесні 1945�го!

Квітує життєдайний сад!

ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА
ПРІОРИТЕТИ ІНФРАСТРУКТУРИ, 
АБО ВОДА КАМІНЬ ТОЧИТЬ

Проблему днопоглиблення Дніпра
досі не вирішено через відсутність
державницького підходу до
днопоглиблення внутрішніх водних
шляхів. 

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.
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ГОРДІСТЬ ВІТЧИЗНИ
´НЕ ЖИВІТЬ ЧУЖИМ ЖИТТЯМ.
ПРОЖИВАЙТЕ СВОЄ!ª
Тоді буде більше користі всім, радить мудра
Ніна Антонівна Салях, яка має за плечима чотири
десятиліття роботи в полі, половину з яких —
ланковою колгоспу у с. Яхнівці Волочиського району
на Хмельниччині, та депутатство у Верховній Раді УРСР 
9-10-го скликань (1975-1985).

ГОРДІСТЬ ВІТЧИЗНИ
ПРИХИЛЬНИК МЕХАНІЗАЦІЇ 
В ПОЛІ ТА НА ФЕРМІ
Колись у колгоспу «Зоря» с.Писарівка на Хмельниччині
переймали передовий досвід виробництва цукрових
буряків із мінімальними затратами ручної праці. Мало
хто знає, що ці технології було взято і впроваджено
в життя з дипломної роботи 1963 року голови
господарства Григорія Єремійовича Григоренка.

ПЕРЕДПЛАТА	2016
Шановні читачі! Відкрито передплату�2016!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2016�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
Передплата на газету триває протягом всього року.

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

05.05.2016

Зміна 
за тиж%

день

Зміна 
з початку

року
UX%індекс (UA) 642,13 0,5% %6,4%
РТС (RU) 915,92 %5,0% 21,0%
WIG 20 (PL) 1839,17 %3,1% %1,1%
WIG Ukraine (PL) 454,56 %1,9% 19,0%
DAX* (DE) 9828,25 %4,6% %8,5%
S&P 500* (US) 2051,12 %2,1% 0,4%



Майже три місяці знадоби�

лося політикам, щоби реані�

мувати коаліцію та пере�

форматувати Кабмін. Новий

уряд,  яким керуватиме

Володимир Гройсман, сфор�

мували дві політсили —

Блок Петра Порошенка і

«Народний фронт». Попри

очікування, новий уряд не

став ні технократичним, ні

політичним, тому від нього

не варто чекати ні великих

проривів, ні, хочеться віри�

ти, провалів. 

НОВА МІТЛА, як відомо, має по

новому й мести. У цьому сенсі

новий уряд, хоч як би він не пере�

конував у наступництві, повинен

демонструвати нові підходи і про�

понувати старим проблемам нові

рішення. За цим діло не стане —

вже оголошено про відкликання

з Верховної Ради 178 законопро�

ектів, внесених попередниками

— так би мовити для інвентари�

зації.

Уряду Гройсмана 14 квітня

Верховна Рада дала путівку в

життя. Та ці три тижні для країни,

котру розриває на шматки не так

війна на Сході, як системна полі�

тико�економічна криза — час ве�

летенський. Що встигли зроби�

ти? Ну, крім звичайних обіцянок,

що з цієї миті в нас по�новому

буде продовжуватися все по�ста�

рому?

Перше засідання новоприз�

наченого уряду відбулося 20 квіт�

ня і мало скоріше презентацій�

ний характер — Прем'єр роздавав

обіцянки, а міністри знайомили�

ся один із одним. Завдання ново�

го уряду, як це бачить його очіль�

ник, полягають у підтримці мак�

роекономічної стабільності, бо�

ротьбі з корупцією, а також в орі�

єнтації на подальше економічне

зростання.

Потихеньку 
виринаємо
ЧИ Є ЦЬОМУ якісь передумови?

Звісно, що є, проте ніякої заслуги

уряду — як поточного, так і по�

переднього в цьому немає. Надію

на зростання дає тренд світового

ринку: якщо на початку 2015

року ціни на основні експортні

товари України буквально обва�

лилися (хоча вони знижувалися і

до цього), після чого обвалилася і

гривня, то тепер ситуація прямо

протилежна. Ціни на сировин�

них ринках рухаються останнім

часом тільки вгору, на тлі чого

почала зростати й економіка Ук�

раїни. За оцінками експертів,

ціни українських постачальників

для зовнішніх ринків в квітні�

травні повинні продовжити вис�

хідний рух із щомісячним кроком

близько 15%.

Відновлення сировинних

ринків позитивно позначається

на промисловості України. Не

варто забувати, що на металургію

припадає 28% усього експорту, на

руду — 11,3%. У підсумку, в бе�

резні 2016�го промисловість зро�

сла на 4,8%, і драйвером зростан�

ня виступає як раз металургія —

19% до березня 2015 року. Причи�

ною зростання є також низька

порівняльна база — горезвісна

фраза «відштовхнулися від дна»,

адже до цього промисловість па�

дала впродовж трьох років.

Через зростання експортних

галузей приплив валюти в країну

збільшився, і це позитивно поз�

начається на курсі гривні. Хоча

це і не єдиний чинник: закінчен�

ня опалювального сезону і відсут�

ність необхідності витрачати ва�

люту на закупівлю газу в Європі

дозволило Нацбанку, знизити

облікову ставку. НБУ зберігає

прогноз споживчої інфляції на

рівні 12% на кінець 2016 року і 8%

на кінець 2017 року, незважаючи

на те, що у першому кварталі

зниження інфляції відбувалося

швидше, ніж прогнозувалося в

січні.

Ключові завдання нового

уряду, як зазначив сам Прем'єр,

— вивести країну з кризи і забез�

печити ефективне продовження

реформ. Першочергові кроки —
перегляд тарифів і субсидій, ре�
формування системи освіти та
охорони здоров'я, прозора прива�
тизація та підтримка аграріїв. З

одного боку, уряд декларує, що

неухильно виконуватиме вимоги

Міжнародного валютного фонду,

а з другого — обіцяє підтримку

аграріям. МВФ, як відомо, проти

надання будь�яких преференцій

АПК. 

Тисни на газ
ЗАТЕ щодо комунальних питань

у нового Кабміну з МВФ повна

згода: одним із перших рішень

уряду вже з травня зросли тарифи

на газ для населення. Саме при�

ведення цін на газ для населення і

підприємств комунальної сфери

до економічно обґрунтованого

рівня було однією з основних

вимог Міжнародного валютного

фонду. 2014 року уряд затвердив

поетапний план зростання тари�

фів до 2017�го, але довести справу

до кінця завадили тривала полі�

тична криза і відставка Арсенія

Яценюка.

Новий Кабмін на чолі  з

В.Гройсманом вирішив не відкла�

дати тарифну проблему до даль�

ньої шухляди. На засіданні 27

квітня уряд прийняв ряд поста�
нов, якими фактично зрівняв ціни
на природний газ для всіх катего�
рій споживачів. Згідно з Постано�

вою №758, уряд з 1 травня зобо�

в'язав НАК «Нафтогаз України»

продавати населенню природний

газ за єдиною ціною 6879 грн за

тисячу кубометрів (з урахуванням

ПДВ, витрат на транспортування

тощо), тим самим відмінивши так

звану «соціальну норму» обсягом

1200 кубометрів на опалювальний

сезон за ціною 3600 грн за 1 тис.

куб. м, яка діяла в минулому опа�

лювальному сезоні. Ціна газу для

потреб теплокомуненерго також

встановлена на рівні 6879 гривень

за 1 тис. куб. м.

Можна по�різному ставитися

до зростання цін, проте воно ви�

рішує ключову проблему — дефі�

цит бюджету «Нафтогазу». Хоча,

якщо називати речі своїми імена�
ми, це не ціну на газ підняли, а
припинили дотувати паливо.
Адже раніше держава покривала

різницю між ринковою ціною

газу і тарифом, за яким населен�

ня купувало газ. Суть дотацій

проста: НАК «Нафтогаз» закупо�

вував газ за ринковою ціною в

Україні, а більше за кордоном, а

потім за заниженою ціною прода�

вав українцям, у результаті утво�

рювалася різниця, яка і покрива�

лася з держбюджету. 2014 року до�

тації з бюджету для покриття

збитків держхолдингу через зани�

жені цін на газ досягли 120 млрд

грн, а 2015 року — 30 млрд грн.

Цього року «Нафтогаз» уже не от�

римуватиме дотацій із держбю�

джету. 

Для тих, кому нічим платити
— існують субсидії. Якщо раніше

держава дотувала цілу галузь через

низькі ціни, то зараз держава суб�

сидує окремих людей, які не мо�

жуть собі дозволити оплачувати

повну вартість газу. Не секрет, що

підвищення тарифів на газ і тепло

призведе до зростання заявок на

отримання субсидій. Кількість
громадян, які отримують субсидії,
за прогнозами Мінсоцполітики,
збільшиться з 5,4 млн домогоспо�
дарств минулого року до понад
7 млн — поточного. 

Гіркі ліки 
від хронічної 
хвороби
ДО ЯКИХ наслідків це призведе?

Нарешті вся країна отримає

справжній, хоч і болючий, стимул

більш дбайливо ставитися до

енергоресурсів. Згідно з дослід�

женням «Україна: огляд економі�

ки», енергоємність ВВП України
в 3�4 рази вище, ніж в європейсь�
ких країнах. Іншими словами, на

виробництво одиниці товару або

послуги ми витрачаємо в 3�4 рази

більше енергоресурсів. Незва�

жаючи на те, що з втратою части�

ни промисловості енергоємність

вітчизняної економіки скороти�

лася на третину, Україна все ще

значно випереджає за цим показ�

ником розвинені країни. Зокре�

ма, на $1 тис. виробленої в нашій

країні продукції витрачається

0,55 тонн умовного палива (за

одиницю умовного палива прий�

мається теплотворна здатність

тонни кам'яного вугілля), тоді як

в сусідній Росії цей параметр ста�

новить 0,44 тонни умовного па�

лива, Чехії — 0,22, Польщі —

0,19, Німеччині — 0,15. Чи здатні

ми за таких вихідних даних кон�

курувати на світових ринках —

питання риторичне.

Те саме стосується опалення

житла. Для обігріву 1 кв. м житла
українці в середньому витрача�
ють в 2�2,5 разу більше природ�
ного газу, ніж в країнах ЄС. Зни�

зивши ці показники до євро�

пейських, ми зможемо скоротити

споживання газу більш, ніж на 12

млрд. кубометрів (для порівнян�

ня, весь імпорт газу минулого

року склав 16,4 млрд кубометрів),

при цьому щорічна економія

складе понад EUR13,8 млрд. 

Дорогий газ дасть потужний

стимул для розвитку української

відновлюваної енергетики. Згідно

з Національним планом дій з

енергоефективності�2020, вже

через п'ять років ми повинні за�

міщати 7,2 млрд. кубометрів газу

за рахунок переходу на вироб�

ництва тепла з відновлюваних

джерел. У першу чергу, з біопали�

ва (пелет, брикет). З переходом на

ринкові ціни на газ ситуація для

української біоенергетики прин�

ципово зміниться. За великим ра�

хунком, це дасть старт новому

кластеру економіки з величезним

потенціалом зростання. І тут

АПК усі карти в руки.

Ну, і по процедурі. Напевно,

вперше за багато років до питан�

ня уніфікації ціни «блакитного

палива» в уряді підійшли грамот�

но. По�перше, про нього оголо�

шено після закінчення опалю�

вального сезону, що дає час для

накопичення коштів і встано�

влення лічильників споживання

газу (думаю, що це стане найпо�

пулярнішим трендом найближ�

чих місяців). По�друге, уряд дещо

знизив ціну газу, і головне — по�

казав структуру ціни, зазначив�

ши, що вона буде залежати від

ціни енергоресурсів на євро�

пейських хабах. Можна спереча�

тися з їх розрахунками, проте це,

як мінімум, доводить, що Украї�

на не розраховує на російське па�

ливо як на пріоритет, більш того

— фактично подолала залежність

від «Газпрому».  По�третє,

Прем'єр підкреслив, що незамож�

ні громадяни продовжать отриму�

вати субсидії на оплату спожито�

го газу, для чого до закладених у

бюджеті 35 млрд грн спрямують

додатково ще 5 млрд грн. Разом з

тим урядовці пообіцяли відмінити
з 1 травня оподаткування пенсій
(з 2015�го 15% податку обклада�
ються пенсії, які перевищують
три мінімальні зарплати, тобто
наразі це 4134,00 грн) та збільши�
ти з 1 грудня соцстандарти на
10%, а не на 6%, як планувалося
раніше.

Немає сумнівів, що підви�

щенням ціни на газ уряд ослаб�

лює свої електоральні позиції,

адже пересічні громадяни навряд

чи підтримають такі «прогресив�

ні» кроки, що б'ють по й без того

спорожнілих гаманцях. Подо�

рожчання газу для людей тягне за

собою нові підвищені розцінки і

на тепло, і на гарячу воду. Але ди�

лема полягає в тому, що уряду ва�

жливо задля стабільності гривні

отримати й відкладений транш

МВФ. Ідеться про $1,7 млрд, які

нам обіцяли ще минулої осені. Та

спочатку перепоною виявилося

затягування із затвердженням

держбюджету�2016, потім зали�

шилися без траншу через нещо�

давню невизначеність у Кабміні.

Важко сподіватися на розуміння

з боку кредиторів і з огляду на

розгул корупції в країні — її все

ніяк не вдається викорінити у

державних структурах.

Ну, що ж з тарифами, при�

наймні, реформа зроблена швид�

ко і рішуче. Залишається сподіва�

тися, що за рештою оголошених

напрямків рух буде таким само

блискавичним.

Олександр Максименко
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З РАДЯНСЬКИХ часів, коли Україна була

флагманом промислового виробництва,

нам залишилася в спадок густа і розгалуже)

на транспортна мережа. Та, от біда — ек)

сплуатувати її ми експлуатували, а підтри)

мувати у належному стані — чи то коштів

бракувало, чи лінощі заважали. От і дійшло

до того, що за всіма напрямками зноше)

ність так званих основних фондів — того,

по чому ми власне вантажі веземо — дося)

гає 90 і більше відсотків,а держава фінансує

5)10% від потреб для їхнього утримання. 

Тим часом інфраструктурний сектор —

мегапріоритетний, бо впливає на все: на

малий і середній бізнес, на торгівлю і на

притік закордонних інвестицій. Виправити

ситуацію без залучення серйозних коштів

— неможливо, а що всередині країни нара)

зі вільних коштів обмаль, погляди спрямо)

вуються назовні — у пошуках інвесторів.

Зношена інфраструктура не лише ство)

рює населенню купу неприємностей, але й

заважає Україні як державі в повному обся)

зі реалізувати власний потенціал — як тран)

зитний, так і експортний. Оскільки пробле)

му усвідомили «на самій горі», розпочато і

пошуки її вирішення. Одним із них став

такий собі «мозковий штурм», що відбувся

в рамках «Українського інфраструктурного
форуму», організованого A7 Conferences за

підтримки Міністерства інфраструктури

України. 

Форум став провідною платформою для

діалогу влади та бізнесу, що об'єднала пред)

ставників державної влади, міжнародних

організацій та українських підприємств.

Його мета — привернути увагу міжнарод)

них та національних інвесторів до потенціа)

лу транспортної системи України для залу)

чення іноземних інвестицій у сектор. 

У своїй вітальній промові щойно при)

значений Міністр інфраструктури України

Володимир Омелян, для якого форум

став першим публічним заходом, так виз)

начив свої пріоритети: «Перед командою

міністерства наразі стоять три найголовніші

завдання: продовження корпоратизації

«Укрзалізниці» та створення вертикально

інтегрованого холдингу з професійним ме)

неджментом, приватизація державних під)

приємств зі сфері управління Мінінфра)

структури, які не належать до стратегічних,

а також продовження боротьби з корупці)

єю. Важливим є також докорінне реформу)

вання морської галузі — вона має стати

максимально прозорою. Для цього буде

проведено реформу Адміністрації морських

портів України». 

Про наявний потенціал та першочерго)

ві завдання розводився і голова Комітету

ВРУ з питань транспорту Ярослав Дубне�

вич: «Сьогодні транспортний сектор у ці)

лому задовольняє лише базові потреби еко)

номіки та населення у перевезеннях. Рівень

безпеки та показники якості перевезень

пасажирів та вантажів не відповідають су)

часним вимогам. Разом із тим, потенціал

транзитності України — один із найвищих у

світі. Тому одне з головних завдань держави

— створити конкурентоспроможну безпеч)

ну транспортну систему України, оскільки

транспорт — одна з найважливіших складо)

вих виробничої структури України. На його

думку, реформа в галузі управління держав)

ним майном та залучення інвестицій в ін)

фраструктуру мають бути спрямовані не

лише на приватизацію державних активів і

залучення у такий швидкий спосіб інвесто)

рів, а й на активне застосування інструмен)

тів державно)приватного партнерства, які

можуть стати більш ефективними. 

Як виявилося, міжнародні фінансові ін)

ституції готові вкладати кошти в українську

інфраструктуру, — наголосили учасники під

час форуму. Зокрема, Європейський банк

реконструкції та розвитку готовий інвесту)

вати в оновлення рухомого складу «Укрза)

лізниці» і не тільки. Як зазначив, старший

банкір ЄБРР Марк Магалецький :

«Останні два роки портовий сектор — най)

активніший з огляду залучення приватного

бізнесу в інфраструктуру. Є попит, є потре)

ба і є компанії, які готові інвестувати та ре)

алізовувати масштабні проекти. Рішення

держави щодо приватизації та/або конце)

сійних моделей залучення приватних інве)

стицій в сектор має дати додатковий стимул

для розвитку портової галузі.

Щодо дорожнього сектору, ми фінан)

суємо вже четвертий проект в Україні. Ре)

зультати демонструють, що в України мо)

жливо організувати якісне будівництво, ре)

монт та утримання доріг, але зрозуміло, що

міжнародні фінансові інститути не можуть

закрити всі потреби галузі. Для суттєвого

зрушення потрібно прийняти фундамен)

тальні рішення щодо фінансування сектору,

що зараз забезпечується та 10)20% від по)

треби. ЄБРР — провідний кредитор «Укрза)

лізниці» з 1999 року. Ми вітаємо корпорати)

зацію «Укрзалізниці», наразі завершується

формування керівних органів новостворе)

ного ПАТ «Укрзалізниця», та ми очікуємо,

що найближчим часом буде прийнято

низку стратегічних рішень щодо стратегії

компанії та інвестиційних пріоритетів. Ми

готові продовжувати співпрацю як з «Укр)

залізницею», так і з приватними залізнич)

ними компаніями».

Сіркова свита
ЩО Й КАЗАТИ — можливості транспорт)

ної інфраструктури України вичерпано

майже до нуля, і щоб відновити її, потрібні

капіталовкладення просто)таки гігантсько)

го масштабу. Приміром, на ремонт укра)

їнських доріг необхідно виділити 1 трлн

грн, тоді за 5)10 років можна було би відно)

вити існуючу мережу — наголошую, не по)

будувати нові, а лише відновити існуючі.

Оскільки 10 років дороги практично не ре)

монтували, то зараз потрібні величезні ви)

трати на ремонт, а потім ще по 50 млрд грн

щороку на їхнє утримання. Натомість виді)

ляється 4 млрд грн, чого вистачить хіба що

залатати латками найбільші ями.

Тай ці кошти спрацюють лише за

умови, що всі вони — до копієчки — підуть

у діло, а не до чужих кишень. Дуже вже

добре навчились наші «спеціалісти» заро)

бляти на дорожніх роботах. Може правий

голова Одеської обласної державної адміні)

страції Міхеїл Саакашвілі, котрий, ви)

ступаючи на форумі, запропонував, щоби

на першому етапі великі інфраструктурні

проекти реалізовували виключно іноземні

компанії. Потужні міжнародні компанії за)

дадуть високий стандарт дорожнього будів)

ництва, а оскільки народ у нас талановитий

і швидко вчиться, через кілька років за

такої схеми у нас будуть гарні дороги. Треба

розуміти, що інфраструктура — питання не

лише комфорту, але й бренду країни, навіть

її національної безпеки. 

Як зазначила, заступник міністра аграр)

ної політики та продовольства України з

питань європейської інтеграції Владисла�

ва Рутицька: «Наші світові партнери —

Канада, США, ЄС, Китай, Японія та інші

країни — зацікавлені у поглибленні товаро)

обігу з Україною. У перспективі вітчизня)

ний агросектор здатний збільшити вироб)

ництво сільгосппродукції та зерна зокрема,

і тоді постане проблема: є якісний товар,

який цінується в усьому світі, але не виста)

чає потужностей для його транспортуван)

ня. У нас дуже мала складова річкової логі)

стики, лише 5%. Наприклад, у США кіль)

кість річкових перевезень більше 50%, й

їхня вартість удвічі менша, ніж перевезення

залізницею. Принципові для нас також по)

ставки «Шовковим шляхом»: для нас логі)

стика по часу дуже важлива і має вкладати)

ся у 10)12 днів. Окрім того, дерегуляція і бо)

ротьба з корупцією для нас — питання

номер один». 

Тобто навіть на урядовому рівні визна)

но, що серед усіх інфраструктурних про)

блем є одна, котра безпосередньо стосуєть)

ся реалізації експортного потенціалу вітчиз)

няного агросектору. Мова про водний

транспорт, потенціал котрого наразі задія)

ний заледве на 10%. Хоча внутрішніми вод)

ними шляхами цілком можливо перевозити

за навігацію до 10 млн тонн зернових та до

50 млн тонн інших вантажів.

«Агропрофі» вже зверталась до теми ко)

мерціалізації портової інфраструктури (див.

«Порти України: проблема чи додаткові

можливості?», №13 від 1 квітня 2016 року).

Наразі спостерігаємо справжній бум розбу)

дови портової інфраструктури для аграрно)

го експорту. Це радує — світ повірив у мо)

жливості нашого сільського господарства.

Та не портом єдиним — адже перш ніж пор)

това інфраструктура зможе завантажувати

українське зерно на кораблі, це зерно до

порту ще потрібно доправити.

Оскільки в силу географічного розташу)

вання експорт українського збіжжя відбу)

вається морем, головні транспортні кори)

дори йдуть від зерновиробничих регіонів на

Південь. Туди ведуть залізниця й автомо)

більні дороги, про плачевний стан котрих

не казав лише лінивий. Проте в тому ж на)

прямку є ще одна природна дорога, відно)

влювати покриття котрої щороку не потріб)

но, бо Дніпро завжди, як новий. 

Днопоглиблення — 
не грошова проблема
ЧОМУ ж річкові перевезення не стали у нас

панівним видом транспортування зерна до

морських портів? Відповідь проста: у серед)

ній течії існують кам'яні перекати, котрі лі)

мітують осадку річкових суден. Через це

баржі з зерном доводиться недовантажува)

ти, що суттєво впливає на собівартість пе)

ревезень. Чому ж не усунути цю перешкоду

і дати річковим перевезенням дихати віль)

но? Може витрати потрібні співставні з ви)

тратами на відновлення дорожнього госпо)

дарства?

Аж ніяк — на усунення лімітуючи суд)

ноплавство перепон потрібно всього лише

50 (пишу прописом: п'ятдесят) мільйонів

гривень. Тобто щоб раз і назавжди усунути
перешкоду на воді, потрібно у тисячу разів
менше коштів, ніж на щорічний ремонт доріг,
котрі успішно «вбивають» вантажівки!зерно!
вози. Проте на ремонт доріг кошти знаходять
(лише минулого року з бюджету на дороги ви!
ділили 4 млрд грн), а от 50 млн грн на днопо!
глиблення знайти не можуть. 
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Продовження на стор. 4

Пріоритети інфраструктури, 
або Вода камінь точить
Хибно думати, що державу формує сильна влада. Насправді державу, як

єдиний організм, формує обмін товарами і послугами, тобто ринок. Лише

тоді, коли обмін продукцією в межах якоїсь території стає стабільним —

формується національний ринок, а вже держава — просто похідна функ�

ція від організації цього обміну. В такому випадку важливість транспорту

для функціонування національного ринку і, ширше, — держави, важко пе�

реоцінити. Та й розвинені економіки в індустріальному світі вирізнялися

саме густотою мережі доріг, а нерозвинуті — ремствували на дороги та

дурнів.

Фото: www.facebook.com/A7CONFERENCES
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Може річ у тім, що ремонт доріг —

справа вельми прибуткова, та ще й щоріч�

на, а днопоглиблення треба зробити лише

раз, і нажитися на цьому практично не

вдасться — суми не ті?

Насправді проблему днопоглиблення Дні�
пра досі не вирішено через відсутність дер�
жавницького підходу до поглиблення внутріш�
ніх водних шляхів. Як зазначив генеральний

директор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой

України Олексій Вадатурський, аби

прискорити процес, ще 2012 року ТОВ СП

«НІБУЛОН» безкоштовно передало Міні�

стерству інфраструктури розроблений за

власний кошт робочий проект «Днопогли�

блювальні роботи на лімітуючи перекатах в

Дніпровському і в Дніпродзержинському

водосховищах». Проте роботи з днопогли�

блення досі не виконані, а тендерні проце�

дури з визначення підрядника робіт скорі�

ше імітуються, ніж проводяться.

Ну, нехай бюджетних коштів для Дніпра

не вистачає — спробували знайти гроші для

води у самій воді: компромісним варіантом

фінансування могли стати кошти Адміні�

страції морських портів, отримані від пор�

тових зборів. Та от біда — Кабмін обклав їх

непомірними податками, і з усієї суми збо�

рів до бюджету забирають сукупно до 89%

коштів, так що на днопоглиблення знову не

вистачило. 

Чого ж тоді дивуватися, що обсяги ван�

тажоперевезень Дніпром 2015 року склали

скромні 5,5 млн тонн, з яких майже поло�

вину перевіз «НІБУЛОН» власним флотом.

Звісно, це краще, ніж 3,6 млн тонн 2013�го,

проте з такими обсягами питома вага річ�

кового транспорту в загальних вантажопе�

ревезеннях — всього 0,3%. Бо крім колиш�

нього державного монополіста АСК «Укр�

річфлот», реально річковими перевезення�

ми займаються всього пара компаній.

Законом по воді
ДИВНА виходить ситуація — плануємо на�

рощувати аграрний експорт, проте нехтує�

мо найбільш природним, екологічним і

економічним шляхом для цього самого

експорту. Звісно, що розвивати річкові пере�
везення потрібно — уряд навіть намагається
закласти законодавчі підвалини для цього ро�
звитку, розробивши законопроект «Про вну�
трішній водний транспорт». Та чи стане він
поштовхом для розвитку, чи навпаки — пере�
поною на шляху, ще більше знизивши прива�
бливість річкових перевезень?

Заступник міністра інфраструктури

Юрій Васьков запевняє, що метою зако�

нодавчої ініціативи уряду є здешевлення

річкової логістики, що зробить її конку�

рентною порівняно з залізницею та авто�

транспортом. У проекті закону закладено

скасування практично всіх платежів і збо�

рів, котрі нині роблять водний транспорт

непривабливим для перевізників — це

добре, проте цим же законопроектом про�

понується запровадження нового річково�

го збору. Урядовець запевняє, що він буде

на 70% меншим, ніж сума платежів, котрі

сплачуються нині, проте точну цифру збору

наразі ніхто назвати не може.

Формально передбачається, що сплаче�

ні у вигляді річкового збору кошти спрямо�

вуватимуться на підтримання у робочому

стані та розвиток річкової інфраструктури.

Проте існують обґрунтовані підозри, що

річка цих коштів не побачить, і кращим

цьому підтвердженням є доля портових

зборів. 

Натомість ми вже маємо позитивний

досвід скасування так званого дорожнього

збору, котрий сплачували автомобілісти.

Цей збір включено до акцизу на паливо, що

спростило адміністрування і встановило

певну справедливість: тепер той, хто біль�

ше їздить (і споживає більше палива), той і

більше платить. Найсмішніше у цій ситуації
те, що річковики, котрі також купують паль�
не з акцизом, фактично фінансують ремонт
автомобільних доріг, котрими не користують�
ся, а їх ще й намагаються обкласти річковим
збором, аналогів якому немає у світі.

«Більше доїти і менше годувати» стало

теорією і практикою державної політики.

Намагання отримати дивіденди, не вкла�

даючи інвестиції, характерне і для річкової

інфраструктури. Бо перш ніж стягувати

збір, потрібно зробити бодай щось для того,

щоб судноплавство Дніпром і Південним

Бугом стало економічно привабливим, щоб

вантажопотік хоча би частково з доріг пе�

рейшов на воду — а тоді вже «стригти ку�

пони». 

Так як це зробили у сусідній Білорусі, де

на державному рівні заборонено перевезен�

ня будівельних вантажів наземними вида�

ми транспорту там, де є річкове сполучен�

ня. Хоча «купони» держава і так «стриже»

— від перевезення річкою 5,5 млн тонн ван�

тажів отримано у якості плати до бюджету

330 млн грн (у середньому, по 50 грн за

тонну). Цих коштів вистачить не лише на

днопоглиблення, але й на утримання та мо�

дернізацію шлюзів Дніпровського каскаду.

Урядовці — за, 
собівартість — проти
ЗАГАЛОМ від держави потрібно не так і ба�
гато — прозорі правила гри на ринку переве�
зень та створення умов для безпечного судно�
плавства. Тоді приватний інвестор побудує
решту сам. А нині держави, в особі заступ�

ника міністра аграрної політики і продо�

вольства Владислави Рутицької, вистачає

всього лише для констатації: «у нас дуже

мала складова річкової логістики, лише 5%.

Наприклад, у США кількість річкових пе�

ревезень більше 50%, і їхня вартість удвічі

менша, ніж перевезення залізницею». Ну,

власне саме тут собака і заритий: тарифи на
перевезення мають бути конкурентними.

Наразі ж, за словами Олексія Вадатур�

ського, собівартість перевезення однієї

тонни зерна від Кременчука до Миколаєва

залізницею складає 197,34 грн, водним

транспортом — 249,62 грн, а автотранспор�

том — 342,72 грн. І це ще треба враховува�

ти, що розрахунок по річковому транспорту

робився для суден «НІБУЛОНа» — найсу�

часніших та найдосконаліших в акваторії.

Для інших суден ціна буде ще вищою. З 1

травня залізничні тарифи збільшено на

10%, проте погоди це не зробить — все одно

перевезення залізницею залишиться дешев�

шим (від Кременчука до Миколаєва 226,94

грн/т). Я, звісно, не закликаю вдвічі підви�

щити залізничні тарифи, але прибрати зайві

перепони на водному шляху (у тому числі і

тарифні), державі цілком по силах. Та скла�

дається враження, що на словах ремствую�

чи на нерозвиненість річкової логістики, на

ділі держава активно працює на користь

державної монополії — ПАТ «Українська

залізниця».

Транспортна система України не зба�

лансована. Повне зміщення вантажопере�

везень у бік залізниці й автотранспорту

призвело до скорочення вантажоперевезень

по Дніпру з 2007 року в 3 рази (на 9 млн

тонн). У свою чергу, відсутність контролю

за допустимими навантаженнями при пере�

міщенні вантажного автотранспорту і зани�

жені залізничні тарифи призвели до кри�

тичного стану автодорожнього полотна та

залізничної інфраструктури.

Скидається, що держава банально не

зацікавлена як у розвитку внутрішнього

водного транспорту, так і річкових судно�

плавних шляхів, адже всі інфраструктурні

об'єкти радянських часів приватизовано, а

нових — не будується. Якщо за цей час на

річці і з'явилися якісь новобудови, то це

виключна заслуга приватних інвесторів.

Як зазначив Олексій Вадатурський, «ми

боролися, боремося і будемо боротися за

майбутнє логістики на річковому транс�

порті».

Хочеш щоби було — 
зроби сам!
ДЕРЖАВА нехтує національним багат�

ством України — понад півтори тисячі кі�

лометрів судноплавних річкових водних

шляхів, котрі тривалий час не використо�

вуються. Прикро, адже ще тисячі років

тому вони вже експлуатувалися людьми як

невід'ємна частина водного шляху «із варяг

у греки».

Внутрішні водні шляхи — найвигідніша

альтернатива будь�яким наземним транс�

портним магістралям. Проста арифметика

доводить, що будівництво альтернативної

річці автомагістралі довжиною у 1,5 тис. км

коштуватиме понад 20 млрд грн. А наше

природне надбання — Дніпро, не потребує

щорічних ремонтів дорожнього полотна.

Навіщо далеко ходити: вартість будівниц�

тва альтернативної Південному Бугу авто�

дороги Олександрівка�Миколаїв коштува�

тиме 1,34 млрд грн. А так водний шлях уже

є, потрібно лише довести його до пуття.

На жаль, державі до цього діла немає,

доводиться покладатися на власні сили. От

«НІБУЛОН» і взявся за днопоглиблення

судноплавної ділянки Південного Бугу са�

мотужки. Роботи проводяться власним

коштом, без будь�якої державної підтрим�

ки. Більше того, аби роботи розпочати, до�

велося отримати 47 усіляких дозволів і по�

годжень. Лише на цю паперову тяганину

витрачено 5 років! Тим часом як власне

днопоглиблювальні роботи займуть 8 міся�

ців і будуть закінчені 15 червня цього року.

У результаті не «НІБУЛОН», а Україна

матиме 134�кілометрову водну артерію з

глибиною судового ходу 2,4 м замість ни�

нішніх 1,6 м. Цим водним шляхом можна

буде перевозити за навігацію до 1 млн тонн

зерна та стільки ж — будівельних матеріа�

лів. Повноцінна експлуатація Південного

Бугу дозволить зняти з доріг 50 тис. вели�

котоннажних автомобілів.

Найбільший 
національний інвестор
ТА НЕ БУГОМ єдиним опікується «НІБУ�

ЛОН» — $1,6 млрд інвестовано загалом в

економіку України, в тому числі $1 млрд —

в річкові перевантажувальні термінали і

причали на Дніпрі та Південному Бузі. Збу�

довано 7 річкових перевантажувальних тер�

міналів у шести областях та понад два кіло�

метри річкових причалів.

З українського металу, за українським

проектом, під технічним наглядом Регістра

судноплавства України збудовано 42 ван�

тажних судна загальною водотоннажністю

понад 146 тис. тонн. Якщо їх вишикувати в

одну колону�караван, загальна їхня довжи�

на перевищить 3 км. У розвиток річкового

транспорту інвестовано близько $100 млн,

створено 326 нових робочих місць.

І це ще не все: у планах компанії — по�

будова ще п'ятьох нових річкових переван�

тажувальних терміналів, продовження бу�

дівництва суден внутрішнього та змішаного

плавання. Лише 2016 року буде збудовано і

введено в експлуатацію 8 нових суден, а за�

плановані інвестиції складуть $300 млн.

«НІБУЛОН», по суті, сьогодні є головним

інвестором у річковий транспорт та річкову

логістику в Україні.

Для розбудови флоту в компанії є все

необхідне — суднобудівно�судноремонтний

завод «НІБУЛОН» — наразі єдине підпри�

ємство в державі, котре будує повноком�

плектні судна. Будівництво флоту дозволи�

ло компанії створити 600 нових робочих

місць — і це лише один завод. Повномас�

штабний розвиток річкового транспорту

здатен завантажити роботою всю суднобу�

дівну промисловість України, котра потер�

пає від втрати зовнішніх ринків. 

Заманюючи іноземного інвестора, наша

держава обіцяє усілякі пільги та преферен�

ції. А тут маємо вітчизняного інвестора,

котрий вклав у розбудову української зер�

нової логістики більше, ніж усі іноземці

разом узяті. І що думаєте, держава гідно

оцінила цей подвиг, допомогла у роботі?

Питання риторичне — згадайте хоча би про

п'ять років ходіння за дозволами, аби за

власний рахунок виконати роботу держави

— відновити повноцінне судноплавство

Південним Бугом. Звісно, «НІБУЛОН» і

його команда працюють не заради почестей

і нагород, але хоча би палки в колеса встро�

мляти не потрібно.

Олесь Євтєєв

Пріоритети інфраструктури, 
або Вода камінь точить

Початок на стор. 3

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ
Фото: www.facebook.com/A7CONFERENCES



Швидкими темпами зростає

на березі Південного Бугу

новий річковий перевантажу�

вальний термінал — філія

«Вознесенська» ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН». Для дотримання строків

будівництва і злагодженої ро�

боти всіх численних підряд�

них організацій складено чіт�

кий графік роботи. І щотижня

на об'єкті проводяться плано�

ві робочі наради за участю ке�

рівництва компанії і підряд�

ників. Ці заходи відкриті для

преси, тож минулого тижня

ми побували на такій нараді і

мали можливість не лише

оглянути об'єкт, а й поспілку�

ватися з учасниками будів�

ництва. 

«НІБУЛОН» за майже 25 років

роботи виборов собі не лише пер�

шість на вітчизняному аграрному

ринку, а й право називатися інвесто�

ром�новатором у багатьох галузях

економіки України. Крім будівниц�

тва чималого власного флоту і від�

родження галузі суднобудування на

Миколаївщині на власному судно�

будівно�судноремонтному заводі,

компанія продовжує планове зве�

дення сучасних річкових переванта�

жувальних терміналів. Разом із про�

веденням днопоглиблювальних

робіт на Південному Бузі ці на�

прямки діяльності є складовою на�

ціонального інвестиційного проекту

компанії з відродження судноплав�

ства на річках Дніпро та Південний

Буг. Йдеться про зведення швидки�

ми темпами, при цьому без жодних

техніко�технологічних порушень,

високотехнологічного автоматизо�

ваного перевантажувального річко�

вого комплексу в с.Бузьке Возне�

сенського району на Миколаївщи�

ні. Це вже другий такий комплекс

на Південному Бузі. Урочистий

старт роботам зі зведення нового

терміналу дав Президент України

Петро Порошенко 16 жовтня 2015

року, а закінчити будівництво, що

включає в себе аж 45 об'єктів, у ком�

панії запланували 15 червня ц.р. 

Задля цього будівельні роботи

проводяться силами близько 50

підрядних організацій, і це ще не

межа — до кінця зведення плану�

ється залучити до 60 будівельних і

оздоблювальних компаній. Вимоги

до новоприбулих будівельників, які

бажають долучитися до проекту, до�

сить жорсткі, адже «НІБУЛОН» на�

магається віддавати перевагу тим

компаніям, які вже працювали з

ним. І якщо компанія вчасно і якіс�

но закінчує свій етап будівництва, їй

зазвичай пропонують  продовжити

співпрацю на інших ділянках.

Зараз у процесі будівництва за�

діяно більше 600 чоловік. Звісно ж,

контролювати і координувати такий

процес досить складно. Тому що�

тижня на об'єкті проводяться ви�

робничі наради, на яких генераль�

ний директор ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», Герой України Олексій

Вадатурський особисто переві�

ряє дотримання графіка будівниц�

тва майже кожною підрядною орга�

нізацією. 

Не виключенням став і останній

тиждень квітня. 29 числа виробни�

чій нараді передував огляд будівель�

ного майданчика.

Основу комплексу — бетонні
фундаменти під зерносховища — вже

майже закінчено. У будівництві 16

фундаментів під «банки» брали

участь чотири підрядні організації.

Як зазначив Олексій Вадатурський,

філія «Вознесенська» стане першим

об'єктом у будівельній історії ком�

панії, коли за півтора місяці до вве�

дення його в експлуатацію вже го�

тові майже всі фундаменти. Чотири

фундаменти обладнані власною

розробкою «НІБУЛОНу» — венти�

ляційною системою, що дозволяє

продувати товщу зерна на 20 метрів

і швидше його підсушувати. «НІБУ�

ЛОН» використовує подібну систе�

му на своїх об'єктах з 2008 року і

кожного разу вдосконалює її. Фун�

даментні роботи виконують ТОВ

«Будівельна компанія «Укрдобро�

буд» з Києва, Миколаївське ФОП

Кондратюк, ПП «Транссвіт» з При�

лук (Чернігівська область), ТОВ

«ВФ «Взаємодія» з Полтави. 

Найскладніший об'єкт на будів�

ництві — приміщення для приймання
зерна з автомобільного транспорту —

розраховане одночасно приймати

вантажі з трьох автомобілів. Причо�

му зерно в цих вантажівках може

бути різних культур. Потужність

вузла становитиме 750 тонн на го�

дину. Складність будівництва зумо�

влена тим, що споруда частково

розташована нижче рівня води на

п'ять метрів. Відтак, щоб убезпечи�

тися від цієї води, зводяться кесонні

конструкції. Роботи виконує харків�

ська компанія «Астарта Млинелева�

торбуд». Така глибина цілком ви�

правдає себе в майбутньому, адже

вона дозволить розвантажувати

зерно без додаткових агрегатів під

дією лише сил гравітації. Далі зерно

переміщуватиметься транспортера�

ми данської фірми «Cimbria Uni�

grain A/S». На терміналі працювати�

муть сушарні комплекси амери�

канського виробництва — фірми

«Mathews Company» та зерносхови�

ща з Іспанії — компанії «Symaga».

Фахівці миколаївського ТОВ

«ТавріяМонолітБуд» обіцяють, що

офісно�адміністративна будівля філії

буде закінчена до 10 травня, тож ке�

рівництво «НІБУЛОНу» планує по�

дальші робочі наради проводити

саме в ній. В офісному приміщенні

також міститиметься сучасна лабо�

раторія, оснащена передовим об�

ладнанням та укомплектована кра�

щими кадрами, як на решті термі�

налів компанії. 

Операторна вагового комплексу
зводиться миколаївською організа�

цією ТОВ «Житлорембуд�НІКА», і

роботи мають бути завершені вже до

25 травня. ТОВ ВКФ «БУЛАТ» з

Івано�Франківської області 5 трав�

ня приступить до монтажу модулів

ваг, ця ж компанія проводила ну�

льовий цикл робіт для комплексу.

Ваги зможуть обслуговувати зерно�

вози загальною вагою до 60 тонн. 

Свої корективи в графік роботи

внесла негода позаминулого тижня,

яка впродовж трьох діб зливою та

швальним вітром паралізувала бу�

дівництво. Відтак дещо не вклада�

ються в терміни на будівництві тех�
нічної майстерні і пожежного депо
полтавчани з ТОВ «СМУ�25», але

обіцяють закінчити роботи до 6

травня. Невдовзі розпочнуться ро�

боти з облаштування насосної стан�

ції і резервуара для води на 400 м3.

Пожежний комплекс автоматизова�

ний — якщо на об'єкті, борони Бо�

же, станеться загоряння, система

сама подасть туди воду. До речі, вже

стало доброю традицією на кожно�

му нібулонівському об'єкті щорічно

проводити навчання місцевих по�

жежних, де вони відпрацьовують

свої навички боротьби з вогнем.

Металоконструкції для зерноочи�
сної робочої башти зводить дніпро�

петровське підприємство з невиба�

гливою назвою «Будівельна компа�

нія». Цього тижня було пройдено

позначку у 25 метрів 40�метрової

башти. Тісно співпрацюють із ними

фахівці миколаївської будівельної

компанії «ПДСП�10», які монтують

обладнання. 

«Полтаваспецмонтаж» займа�

ється встановленням металокон�

струкцій для галереї, яка з'єднувати�

ме пункт прийому зерна з автомо�

більного транспорту з норійною

баштою. Роботи мають бути закін�

чені до 15 травня. 

Також наразі розпочато роботу з

облаштування каналізації. Це пер�

ший об'єкт компанії, де стічні і до�

щові води очищатимуться нарізно.

Після очистки вода, що повертати�

меться до Південного Бугу, переко�

нані нібулонівці, за показниками

наближатиметься до питної. Тож

жодної загрози довкіллю ця вода не

становитиме. 

Наближаються до завершення

роботи з будівництва кафе, яке

працюватиме цілодобово і розрахо�

ване забезпечувати смачними наїд�

ками близько 300 працівників та го�

стей філії. Ці роботи проводить ми�

колаївське ТОВ «ДІ Кор�буд». 

Причал терміналу розпочала бу�

дувати херсонська компанія «Чор�

номоргідробуд». Саме вона зводила

всі гідротехнічні споруди Чорно�

морського суднобудівного заводу,

Одеського морського порту, Іллічі�

вського морського порту. 

Як зазначив на нараді Олексій

Вадатурський, майже всі підрядни�

ки вкладаються у визначені графі�

ком терміни. Такий чіткий графік

розроблено, крім іншого, щоб не за�

харащувати навколишні поля чи�

сленною будівельною технікою та

обладнанням. 

Також він зазначив, що до 20

травня буде здійснено набір співро�

бітників філії. Щоб термінал став до

роботи відразу у день відкриття,

майбутні працівники філії пройдуть

стажування на інших підрозділах

«НІБУЛОНу». Будівництво вже на

цьому етапі забезпечує місцевих

жителів роботою — за підрахунка�

ми, підрядні організації приблизно

30% персоналу наймають у Возне�

сенському районі. 

Крім того, планується облашту�

вання освітлюваної велодоріжки від

терміналу до Вознесенська і до

с.Прибужани, адже це досить попу�

лярний вид транспорту на селі. 

Олексій Вадатурський подяку�

вав за сприяння будівництву при�

сутнім на нараді меру Вознесенська

Віталію Лукову, депутату Миколаїв�

ської облради Олександру Терещен�

ку та сільському голові с.Прибужа�

ни Костянтину Терещенку.

* * *

Нібулонівське будівництво — це

наочний приклад, як в кризових

умовах сьогодення фахівці з різних

куточків України успішно працю�

ють при належному і розумному ке�

рівництві. Результатом цієї праці

стануть не тільки нові робочі місця і

збільшення податків до місцевого

бюджету, а й розвантаження авто�

мобільних доріг України — позами�

нулого тижня на термінал вже здій�

снив пробний рейс буксир «Прибу�

жанівський». Це стало можливим

завдяки днопоглибленню, що влас�

ними силами з осені минулого року

проводить ТОВ СП «НІБУЛОН» на

Південному Бузі.

Павло Мороз
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Примітка: акції Мрія Агро пройшли делістинг і вже не торгуються. тому і виключені зі списку (http://www.bloomberg.com/quote/MAYA:GR). 

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 5 травня 2016 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта
Ціна 

купівлі
Ціна

продажу
Остання

ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Зміна 
за 

день

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 50,91 51,00 51,00 4 064 1 048 %4,1% 6,0% %0,9%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 8,90 9,14 8,85 935 935 %4,8% %4,8% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 45,35 46,50 46,50 1 163 300 %1,1% 34,8% 0,0%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 94,40 97,00 95,00 570 147 %0,3% 31,9% 0,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,91 0,95 0,90 57 57 %10,0% %56,1% %10,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 7,11 7,26 7,11 223 57 0,9% 25,4% %0,6%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 1,71 1,75 1,71 53 14 %3,4% 15,5% %2,3%

Агротон Варшава AGT PW PLN 1,15 1,18 1,18 26 7 0,0% %4,1% %1,7%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 14,20 14,40 14,20 22 6 %2,5% 57,8% 0,8%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 1,41 1,45 1,45 22 6 2,1% 29,5% %2,0%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 2,90 3,99 3,45 1 2 6,2% %54,0% 0,0%
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АСТАРТА
АГРОПРОМХОЛДИНГ АСТАРТА здійснює заходи

для розширення потужностей двох елеваторів у Хмель�

ницькій та Вінницькій областях. Зокрема, на Війті�

вецькому елеваторі Компанії (Хмельницька область),

розрахованому на одноразове зберігання 36 тис. тонн

сільгоспкультур, буде встановлено 4 додаткових силоси

загальною ємністю 20 тис. тонн. Проект планується за�

вершити до збиральної кампанії 2016 року. 

У свою чергу, потужності зі зберігання на Хміль�

ницькому елеваторі (м. Хмільник, Вінницька область)

цьогоріч будуть розширені з 18 до 80 тис. тонн. На сьо�

годні на підприємстві виконано 25% будівельних робіт,

готуються фундаменти під монтаж 9 нових силосів.

Обладнання законтрактовано, визначені виконавці бу�

дівельно�монтажних робіт. АСТАРТА планує поетапне

введення в експлуатацію нових потужностей Хміль�

ницького елеватора: експлуатація першої групи нових

силосів почнеться з ранніх зернових, у повному обсязі

нову силосну групу буде задіяно у зберіганні пізніх

культур. 

Враховуючи перспективи нарощування обсягів ви�

робництва та закупівель рослинницької продукції, АС�

ТАРТА має намір продовжити розвиток власної елева�

торної мережі. 

Довідка. «Астарта» — вертикально інтегрований аг�

ропромисловий холдинг, який об'єднує шість регіо�

нальних підрозділів у Полтавській, Вінницькій, Хмель�

ницькій, Тернопільській, Житомирській та Харківській

областях. До їх складу входять дев'ять цукрових заводів,

агрогосподарства із земельним банком близько 245 тис.

га і молочні ферми, а також завод з переробки сої в

Полтавській області.

Миронівський хлібопродукт
2015 РОКУ Миронівська птахофабрика, яка входить до

складу групи «Миронівський хлібопродукт», збільшила

чистий прибуток у 6,9 рази, або на 538,961 млн гривень

до 630,56 млн гривень в порівнянні з 2014 роком. Як

передає «Капітал» з посиланням на «Українські Нови�

ни», про це йдеться у звіті підприємства.

2015 року підприємство збільшило чистий дохід на

24,14%, або на 1,331 млрд гривень до 6,845 млрд гри�

вень у порівнянні з 2014 роком.

Нагадаємо, що 2014 рік Миронівська птахофабрика

закінчила з чистим прибутком 91,599 млн гривень,

збільшивши чистий дохід порівняно з 2013 роком на

30,9%, або на 1301,857 млн гривень, — до 5514,401 млн

гривень.

Кернел4трейд
ЕКСПОРТЕР соняшникової олії «Кернел�трейд», що

входить до «Кернел Груп» залучив кредит у Правекс�

банку у розмірі $5 млн. Про це повідомляє прес�служба

банку.

«Генеральний кредитний договір з компанією з лі�

мітом $5 млн підписано на три роки, в його рамках на�

дано кредит строком на 12 місяців для фінансування

поточної діяльності холдингу», — йдеться в повідо�

мленні.

У банку відзначають, що в поточній ринковій си�

туації особливо перспективним видається кредитуван�

ня підприємств агропромислового комплексу — як ви�

робників, так і переробних підприємств.

Довідка. «Кернел» — вертикально інтегрована ком�

панія, що працює в агропромисловому секторі України

з 1994 року. Виробляє соняшникову олію. Здійснює ди�

стрибуцію в країні бутильованої олії, експорт олії й

зернових, а також надає послуги зі зберігання зерно�

вих і олійних культур на елеваторах.

KSG Agro
АГРОХОЛДИНГ KSG Agro S.A. підписав з Креді Агрі�

коль Банком попередній є лист про наміри реорганізу�

вати загальну заборгованість в розмірі $3 млн. Про це

йдеться у звіті холдингу.

Згідно зі звітом, меморандум для реструктуризації

боргу 2016 року і наступними роками було підписано

цьогоріч у першому кварталі.

Нагадаємо, 2015 року Креді Агріколь Банк подав

позов з вимогою погасити заборгованість, яка станом

на грудень 2014 року становила $3,051 млн, а також

$920 тис. додаткових платежів (пені, штрафи відсотки

за перше півріччя 2015 року).

На початку квітня 2016 року прес�служба KSG

Agro повідомила про підписання з міжнародними

кредиторами (у тому числі експортними кредитними

агентствами, банками і міжнародними постачальни�

ками) попередні листи про наміри, пов'язані з ре�

структуризацією боргу на загальну суму близько

$20 млн.

Довідка. KSG Agro створена в 2001 році, підприєм�

ства, що входять до неї, розташовані в Дніпропетров�

ській і Харківській областях. Компанія розвиває сви�

нарський напрямок, займається рослинництвом, пе�

реробкою, виробництвом борошна і біопалива.

Авангард
АГРОХОЛДИНГ «Авангард» повідомив про чергову

грошову виплату купона в розмірі $2 575 млн за євроо�

блігаціями на суму $206 млн. Про це повідомила прес�

служба холдингу.

Відзначається, що капіталізовані відсотки у розмірі

$7 725 млн. Збільшать основну суму єврооблігацій.

Також в компанії повідомляють, що єврооблігації

«Авангарду» були включені в офіційний список Упра�

вління Великобританії з лістингу (UKLA) і допущені

до торгів на регульованому ринку Лондонської фондо�

вої біржі з 1 листопада 2010 року. 28 жовтня 2015 року

AVANGARDCO IPL завершила процес реструктуриза�

ції єврооблігацій і продовжила термін їх обігу до 29

жовтня 2018 року.

Довідка. AVANGARDCO IPL — одна з найбільших

агропромислових компаній України, що спеціалізуєть�

ся на виробництві курячих яєць і сухих яєчних продук�

тів. Компанія займає 49% промислового ринку яєць і

91% ринку cухих яєчних продуктів в Україні. Поголів'я

курей�несучок AVANGARDCO IPL одне з найбільших

у світі.

Індустріальна 
молочна компанія
«ІНДУСТРІАЛЬНА молочна компанія» (ІМК) планує

викупити до 1,565 млн власних акцій. Про це йдеться в

повідомленні компанії.

Згідно з ним, програма викупу акцій була затвер�

джена на загальних річних зборах акціонерів, які відбу�

лися 27 квітня. Період викупу становить 18 місяців з

дня зборів акціонерів.

«При цьому акції повинні бути придбані за ціною в

діапазоні від 1 і 20 польських злотих, при тому розу�

мінні, що максимальна ціна не може бути вище, ніж

ціна останніх незалежних торгів по акціях на дату

придбання компанією акцій», — йдеться в повідо�

мленні.

Довідка. «Індустріальна Молочна Компанія» (ІМК)

є інтегрованою сільськогосподарською компанією в

Україні. Напрями діяльності: виробництво сільсько�

господарських культур (кукурудза, пшениця, соняш�

ник, соя, картопля); зберігання сільськогосподарських

культур; виробництво молока. ІМК є однією з 10�ти

найбільших аграрних компаній в Україні.

Овостар
НА ПТАХОФАБРИЦІ «Ясенсвіт» компанії «Овостар

Юніон» у квітні 2016 року введено в експлуатацію нову,

поки унікальну для нашої країни технологію утриман�

ня курей�несучок — євроклітка. Про це повідомляє

прес�служба компанії.

Відзначається, що нова клітка враховує вимоги

європейських норм утримання птиці. На відміну від

традиційної клітки в ній більше простору для життє�

діяльності курей.

Також євроклітка оснащена елементами, які покра�

щують емоційний стан курей�несучок і дозволяють їм

реалізувати свої поведінкові потреби, а саме сідалом,

килимками, щоб точити пазурі, штучними «гніздами»,

в яких несучки можуть, усамітнившись, спокійно від�

класти яйця.

Довідка. Група компаній «Овостар Юніон» включає

в себе 7 підприємств, у тому числі птахофабрики «Ук�

раїна» і «Ставищанська», завод яєчних продуктів

«Овостар». 

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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11 Ціни на ріпак залежно від наявності ГМО: без ГМО/ з ГМО Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 05.05.2016 (20:00) по 11.05.2016 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1 Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 4630 4580 – – 4300 3800 – – – – 4580
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 4480 4430 – – 4150 3600 – – – – 4360
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 4480 4430 – – 4150 3650 – 3660 – – 4380
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 4460 4410 – – 4150 3700 – 3690 – – 4380
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 4580 4530 – – 4250 3800 – 3720 – – 4460
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 4350 4300 – – 3980 – – 3510 – – 4180
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4180
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – 4350 4300 – – 3980 – – – – – 4180
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4180
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 4350 4300 – – – – – 3510 – – 4180
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 4350 4300 – – – – – – – – 4200
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – 4300 – – 4000 – – – – – 4180
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 4350 4300 – – 4000 – – – – – 4200
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 4350 4300 – – – – – – – – 4200
Філія «Кам’янка%Дніпровська», Запорізька обл. – 4440 4390 – – 4130 3680 – 3670 – – 4360
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 4300 4250 – – 3950 3430 – – – – 4180
Філія «Денихівська», Київська обл. – 4300 4250 – – 3950 3430 – – – – 4180
Філія «Переяславська», Київська обл. – 4330 4280 – – 3960 – – 3450 – – 4180
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 4250 4200 – – 3930 3380 – – – – 4150
Старобільський елеватор – 4010 3960 – – 3680 3180 – 3280 – – 3880
ТОВ «Круп’яний дім», Кіровоградська обл. – 4310 4260 – – 3980 3500 – – – – 4180

ПШЕНИЦЯ. Новин на світовому ринку

пшениці наразі не багато. На тлі великих

світових запасів та доволі комфортних по�

годних умов у країнах�основних виробни�

ках підстави до формування «бичачого» ці�

нового тренду у короткостроковій перспек�

тиві відсутні. 

Варто звернути увагу на покращення

стану посівів озимої пшениці в США. Так,

за інформацією аналітиків, станом на по�

точну дату у доброму та відмінному стані

перебуває 61% посівів проти результату ми�

нулого тижня у 59%.

Найбільш затребуваною для країн

Близького Сходу та Західної Африки нара�

зі є французька пшениця. Також відмітимо

досить високу активність на світовому

ринку пшениці російських трейдерів. Укра�

їнські експортери у штатному режимі вико�

нують свої зобов'язання по зовнішньоеко�

номічних контрактах, а пропозиція даної

культури на внутрішньому ринку є більш

ніж достатньою. 

Станом на 5 травня ціни в портах Укра�

їни наступні: пшениця 2�го класу: 4600�

4780 грн/т, 3�го класу: 4550�4600 грн/т,

фураж: 3800�4400 грн/т.

КУКУРУДЗА. Поточного тижня увагу

учасників світового ринку кукурудзи було

зосереджено довкола новин зі США та Пів�

денної Америки. Уже декілька тижнів по�

спіль США виступає одним із найагресив�

ніших продавців на світовому ринку куку�

рудзи. Протягом минулого тижня з портів

цієї країни було відвантажено на експорт

близько 1,2 млн т цієї культури, у період з

15.04.16�21.04.16 даний показник взагалі

сягнув 2,2 млн т та виявився найвищим за

останні чотири роки. Основними напрям�

ками експорту, за інформацією операторів

ринку, стали Японія та Мексика. При

цьому, на думку більшості трейдерів, до

ключових покупців американської кукуру�

дзи варто також віднести і Бразилію, яка

традиційно виступає одним із найбільших

її експортерів та поточного сезону прогно�

зовано реалізує на зовнішні ринки 28 млн

т. Причиною різкої переорієнтації Бразилії

з експорту на імпорт стали побоювання

зниження врожайності кукурудзи та її вало�

вого збору в цілому (внаслідок посушливих

погодних умов).

Додамо, що в США продовжується по�

сівна кампанія кукурудзи. За інформацією

експертів, американськими виробниками

засіяно близько 45% від прогнозованих по�

сівних площ, що перевищує середньоріч�

ний показник на 15%. В Україні сівба куку�

рудзи також продовжується доволі швидки�

ми темпами. Згідно з даними вітчизняних

аналітиків, аграріями засіяно 3,1 млн га

(68% до прогнозу) проти 2,6 млн га минуло�

го маркетингового року на аналогічну дату. 

Станом на 5 травня закупівельні ціни

трейдерів на кукурудзу в портах України

становили 4550�4750 грн/т.

СОЯ. Певну підтримку цінам на світо�

вому ринку соєвих бобів надають новини з

Аргентини. Рясні дощі, що почалися з квіт�

ня і тривають нині, не тільки негативно

впливають на темпи збиральної кампанії

даної культури, а й можуть призвести до

значної загибелі посівів. Згідно з оцінками

експертів, прогнозований валовий збір соє�

вих бобів урожаю 2016 маркетингового року

в Аргентині може зменшитися приблизно

на 15�16%. Більшість із них такий сценарій

розвитку подій вважають доволі позитив�

ним, та не виключають можливості більших

втрат.

Щодо новин з Бразилії, то укріплення

курсу реала відносно долара США знижує

конкурентоздатність бразильських трейде�

рів на світовому ринку соєвих бобів порів�

няно з американськими. В США тим часом

розпочалася посівна кампанія даної куль�

тури. Станом на поточну дату засіяно

близько 10% від прогнозованої площі, що

відповідає минулорічному результату та пе�

ревищує середньорічний на 4%. Погодні

умови в цій країні найближчим часом прог�

нозуються сприятливі. 

Попит на світовому ринку сої наразі за�

лишається доволі пасивним, реальний ін�

терес покупців, за інформацією операторів

ринку, є слабким. Обсяги переробки соєвих

бобів Китаєм (найбільшим світовим імпор�

тером даної культури) зараз залишаються

невисокими. Ситуація на світовому ринку

пальмової олії останнім часом потроху ста�

білізувалася, і, відповідно, підтримки цінам

на соєві боби більше не надає.

На вітчизняному ринку сої також спо�

стерігається затишшя, учасники переважно

слідкують за розвитком та темпами посів�

ної кампанії. За даними експертів, станом

на поточну дату виробниками сої проведе�

но сівбу на 881,5 тис. га (що становить 43%

від прогнозованої площі) проти 743 тис. га

на аналогічну дату минулого маркетингово�

го року. 

Станом на 5 травня на внутрішньому

ринку сої в Україні ціни трейдерів у портах

перебували в діапазоні: 10100�10200 грн/т,

а ціни переробників на заводах �10000�

10800 грн/т.

За інф. торгового відділу ТОВ СП «НІБУЛОН»
З ціновою політикою ТОВ СП «НІБУЛОН» можна ознайомитися на сайті http://www.nibulon.com/r/main.php

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58604602)

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдинг» на 05.05.2016 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «УкрАгроКом», ПАТ «Шарівське» – – – – – – 10680 – –
Світловодський річний термінал – – – – – – 10680 – –
Вінниця1 – – – – – – – – –
Кіровоград1 – – – – – – – – –
Черкаси1 – – – – – – – – –
Дніпропетровськ – – – – – – – – –

Цінові тренди на світових ринках зерна
ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ



ЇЇ ДОБРІ сині очі і заховане під

хустку посивіле волосся, натруд�

жені руки, що виглядають із пу�

хнастої кофти, враз роблять її схо�

жою на всіх наших матерів і ба�

бусь, які по сьогодні не втратили

віри в життя і любові до своїх

дітей. З висоти своїх майже 75�ти

Ніна Салях звикла більше мовча�

ти і слухати, а якщо вже і говори�

ти, то по суті, бо дуже шкода ви�

трачати час на пусті балачки.  

Справді, які ж унікальні люди

живуть у наших селах, люди, які

все життя люто пропрацювали —

«від світання до смеркання всі

поля на колінах повзали, бур'яни

руками дерли і буряки з мерзлої

землі так само руками витягали».

А держава їм «належно» віддячи�

ла, як от Ніні Антонівні — до міні�

мальної пенсії на додачу «за осо�

бливі заслуги перед Україною»

вона додала по 150 грн на місяць

за її дві трудові нагороди — орден

«Знак Пошани» (1973) та орден

Жовтневої Революції (1977).

Колективізація у Яхнівцях

розпочалася 1929 року, і вже перед

війною колгосп «Ленінський

шлях» був мільйонером: мав висо�

кі врожаї сільгоспкультур, а за до�

сягнення у свинарстві 1940 року

одержав премію Всесоюзної

сільськогосподарської виставки. 

«Усі ми сільські, місцеві, —

розповідає Ніна Антонівна, —

мама, Ганна Михайлівна, на буря�

ках працювала, а тато, Антон Лав�

рентійович Бондар, — пройшов

війну і робив на фермі. Були брат

старший і сестра молодша, та вже

нікого з них немає».

Ніна народилася 13 вересня

трагічного 1941 року, коли вже фа�

шистська навала жорстоко розди�

рала нашу країну. Щоправда, нім�

ців як таких у селі не було. Місце�

ві вірять, що це через той викопа�

ний довкола села рів і встановле�

ний у ньому хрест, які оберігають

поселення ще від часів татаро�

монгольської навали. 

Шкільні роки Ніни були наси�

чені навчанням в яхновецькій

восьмирічці й участю в художній

самодіяльності. Дівчам, щоби до�

помагати родині, під час літніх ка�

нікул вона працювала в колгоспі

біля комбайна. Та через маленький

зріст і худорлявість після восьми�

річки до роботи їй рано було ста�

вати, тож батьки віддали дівчинку

до десятирічки в сусідньому Авра�

тині. Ніна була комсомолкою�ак�

тивісткою, займалася в танцю�

вальному гуртку і співала в хорі,

відтак мала би вступати до культ�

освітнього технікуму. «Та мама

мені сказали, що тепер мені вже

час у колгоспі працювати, бо в селі

вже можна жити. За часів Сталіна

податки були важкі, а у нас город

був великий і садок, корову і по�

росят тримали, а ще птицю, і за

все це багато треба було платити.

Та вже почалася хрущовська відли�

га, та й я почала працювати, тож

родині вже стало легше жити».

Так перший рік Ніна робила в

яхновецькій школі технічкою,

потім пару�трійко років у колгос�

пній ланці колгоспу. І далі — вже

більше 20 років ланковою. На

загал вийшло 39 років роботи в

рільництві.

«Саме перше навесні, як зги�

нув сніг, ми починали перебирати

бараболі, — розповідає про свою

роботу Ніна Антонівна. — Потім

посівна: треба було ходити вздовж

поля за насіннєвиком, бо сівалок

точного висіву не було, і часто�

густо загортати насінини в рядку.

По технології на метр має бути 10�

12 насінин, а тоді сипали 50�60 і

до сотні, і воно сходило, як щітка.

За весну жінки з сапою мали

пройти свої рядки чотири рази.

Насамперед після посіву, процес

називався шарівка — сапою про�

полоти між рядками, не зачіпаючи

рослин, потім, із появою трьох

справжніх листочків, йшла про�

ривка. Утретє жінки «проходили»

поле для повірки — прибирали

бур'яни або зайві бурячки, що ли�

шилися. Завершувало весну рих�

лення сапою. Людей у колгоспі

працювало тоді багато — лише в

рільництві було 360 жінок у чо�

тирьох бригадах, по 90 у кожній.

Норма на жінку спочатку стано�

вила три (!) гектари поля, а пізні�

ше, з залученням тракторів до

процесу, — до п'яти». 

Та без роботи рільничі не про�

стоювали — від весни до самої

осені кожного дня, хіба що іноді

крім неділі, вони сапали посіви —

від кукурудзи і бараболі до гречки

і проса. З початком жнив жіночки

збирали ранні і пізні зернові та

зернобобові. Та у вересні наставав

сезон копання цукрових буряків,

який тривав аж до морозів. Трак�

тор підкопував корені, а вже витя�

гати їх із землі руками — обрізати

гичку і зносити на купи мали

жінки. Мало того, хтось же сердо�

больний вирішив, що ці трудівни�

ці мають іще й завантажувати ці

майже кілограмові корені на буря�

ковози. «І хоч тоді такі буряки не

родили, як зараз родять, та по 400�

450 ц/га ми збирали», — гордо заз�

начає наша співрозмовниця.

1962 року Ніна Антонівна вий�

шла заміж за однолітка Івана

Олександровича. Її радо прийня�

ли до родини, в якій батько заги�

нув на полі бою, а мама всі роки

ставилася до своєї невісточки як

до доньки. Разом із Іваном, який

усе життя працював у рідному

колгоспі на різних роботах, Ніна

випестувала синів Анатолія і Рус�

лана та доньку Наталю. Наразі

вже дідусь Іван з бабусею Ніною

тішаться сімома онуками і вже на�

віть двома правнуками. 

Ніна Антонівна пояснює, що

для того, щоби стати депутатом

Верховної Ради УРСР чи СРСР, не

обов'язково було бути депутатом

ради районної або обласної. Як би

там було, а за радянських часів

правління колгоспу і трудовий ко�

лектив, а потім районна й обласна

влада висували найдостойніших

людей — ініціативних і працьови�

тих — до Верховної Ради. Ніна

Салях, без сумніву, була гідною

такої високої посади: сильна осо�

бистість, лідер виробництва і по�

тужний організатор, за виробничі

досягнення мала багато відзнак. 

«1975 року були вибори одно�

часно до Верховної Ради СРСР та

ВР УРСР. Мене викликали у Во�

лочиськ і повідомили, що мене

висунуто кандидатом у депутати

республіканської ради. Тож люди

проголосували й обрали».

Верховна Рада УРСР 11�ти

скликань (1938�1990 р.) діяла від�

повідно до вимог радянського

часу. Її робота пильно контролю�

валася ЦК КПУ, а сама Рада не

була постійно діючим органом —

вона збиралася на сесії двічі на рік

і фактично лише схвалювала під�

готовлені Президією ВР УРСР та

погоджені з ЦК КПУ законопро�

екти. Депутати поєднували свою

роботу у Раді з іншими видами

діяльності. Після ухвалення нової

Конституції УРСР 1978 року до

ВР УРСР обиралися 650 депутатів

від комуністів і безпартійних.

«Як я зараз дивлюся по телеві�

зору Верховну Раду, то мені на�

віть… дивно, — зауважує Ніна

Салях. — Як ми працювали, то

було так тихо, що було чути, як

муха летить. Документи ми ретель�

но вивчали, відвідували сесію

обов'язково. І нашу роботу гідно

висвітлювали на телебаченні і на

радіо, в газетах, бо було про що

звітувати перед виборцями. Так, на

позачерговій сесії 20 квітня 1978

року ми прийняли нову Конститу�

цію УРСР, яка проіснувала аж до

Конституції України 1996 року. 

Зараз результатів майже

немає, зате довкола бійок (!) депу�

татів у сесійній залі і того, хто з

них у що вдівся здіймається стіль�

ки галасу! Людоньки, то припи�

ніть приділяти стільки уваги пліт�

кам і чуткам, з мухи ліпити слона

і вигадувати казна що. Живіть

своїм життям, приділяйте більше

уваги достойникам, бо вони пере�

важно люди скромні і на телеба�

чення не рвуться».

Попри свою приналежність до

фахівців АПК, Ніна Антонівна

потрапила до постійної комісії ВР

(нині у Верховній Раді це аналог

комітету) з питань будівництва.

Чесно кажучи, попервах жінці з

села було важко вникнути в тон�

кощі будівельної галузі. Однак

статус вимагав, і вперта Ніна таки

потроху заглиблювалася в буді�

вельні питання, відвідувала ви�

робництва будматеріалів і буді�

вельні майданчики, готувала

звіти, залучаючи всі доступні дже�

рела інформації. Тож завдяки її

ініціативі та наполегливості впро�

довж декількох років, від «висо�

ких» кабінетів до заводів�вироб�

ників будматеріалів, у її рідних Ях�

нівцях було відкрито 1986 року

нову простору загальноосвітню

школу, яка працює до сьогодні. 

У наступному скликанні Ніна

Салях вже була обрана до Ради

старійшин, яка діяла при ВР УРСР

і мала рекомендаційний характер.

До її складу входили представни�

ки від областей, інших адміністра�

тивно�територіальних одиниць,

голова ВР і його заступники, голо�

ва Президії ВР, його заступники і

секретар Президії ВР, а також го�

лови постійних комісій ВР.

«Ніяких помічників і кабіне�

тів, ніяких приймалень у мене не

було, — зізнається депутатка. —

Кому чого було треба, то їхали до

мене додому. Як я могла в тих ка�

бінетах засідати, як я мала бути

кожен день на роботі?!» 

На заслужений відпочинок

Ніна Антонівна вийшла 1996 року,

та на пенсії ще продовжувала

працювати. Вона по сьогодні по�

рається у господі, вони з чолові�

ком тримають дві корови і бика,

свиней і свійську птицю, та ще й

город який. «А картоплі ми багато

не садимо, соток зо 15 лише», —

зізнається Ніна Антонівна, — бо

вже сили і здоров'я не ті». І додає,

що сім'я велика, і кожного мамині

руки мають зігріти і нагодувати. А

мамине серце — заспокоїти і по�

дарувати віру та надію на завтраш�

ній день, щоби прожити його

своїм життям.

Артем Житков
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«Не живіть чужим життям.
Проживайте своє!»

Тоді буде більше користі всім, радить мудра Ніна Антонівна Салях, яка має за плечима

чотири десятиліття роботи в полі, половину з яких — ланковою колгоспу у с. Яхнівці

Волочиського району на Хмельниччині, та депутатство у Верховній Раді УРСР 92102го

скликань (197521985).



РОДОНАЧАЛЬНИК трудової ди�

настії наркевицьких цукроварів

Іван Колодій народився 1926 року

в с.Юхимівка, що неподалік заво�

ду. Коли в березні 1944 року

область звільнили від німецько�

фашистських загарбників, його,

зовсім молодим, призвали до

війська. Майже до кінця прой�

шовши війну і отримавши бойові

нагороди, Іван Колодій був важко

поранений. 

Після шпиталю він отримав

направлення на Ульяновський ав�

тозавод (Росія) — це було порів�

няно нове підприємство, яке роз�

вивалося швидкими темпами на

базі евакуйованого московського

заводу ЗІС. Іван збирав на заводі

знамениті вантажівки ГАЗ�АА.

Там юнак познайомився зі своєю

одноліткою, чарівної вроди Марі�

єю Павлівною. Невдовзі стали на

рушник, і коли в Юхимівці важко

захворіла Іванова мама, подружжя

повернулося в Україну.

Саме цього часу, 1952 року, по�

серед поля неподалік залізничної

станції Наркевичі почали зводити

новий і сучасний цукровий завод. 

Від перших днів будівництва

Іван Степанович працював на за�

воді. З прадавніх часів існує у нас

добра прикмета під фундамент

робити «заклади» — закопувати

монетки в капсулах, щоби життя

будинку було щасливим і довгим.

Такий «заклад» має і Наркевиць�

кий цукрозавод. І першу лопату

бетону на нього поклав Іван Ко�

лодій як людина доброї роботя�

щої вдачі. Докази про це по сьо�

годні дбайливо зберігаються в за�

водському музеї. 

Після завершення будівництва

до виходу на пенсію 1986 року

Іван Степанович працював скла�

дачем поїздів — відповідальним за

формування та розформування

поїздів і безпеку при маневрових

роботах. Йшлося про своєчасну

подачу залізничними коліями на

виробництво вугілля, щебеню та

інших необхідних матеріалів і

конструкцій, завезення буряків і

вивезення цукру тощо. 

Працював він сумлінно, тому

не було жодного року, щоб його

портрет на містився на заводській

Дошці пошани. За таку багаторіч�

ну працю йому присвоєне почесне

звання Ветеран Наркевицького

цукрового заводу. 

Якщо ж говорити про дошку

пошани, то всі представники ди�

настії на ній відзначилися.

Марія Павлівна разом з чоло�

віком також працювала на заводі

— впродовж багатьох років була

телефоністкою на комутаторі. Про

її бездоганну роботу навіть було

розміщено замітку з фото в за�

водській газеті. 

Тому коли у подружжя наро�

дилася донька Людмила, її май�

бутню долю було практично ви�

значено. «Йти працювати на завод

мені хотілося змалечку, — зізна�

ється Людмила Іванівна Ворони�

ста. — Мені справді подобалося.

НАРОДИВСЯ Григорій Григо�

ренко 16 лютого 1930 року в с.Бі�

лашки Тальнівського району Чер�

кащині в родині колгоспників.

Він добре пам'ятає та усвідомлює

жахіття голодомору, потім війну й

окупацію. Його й донині запро�

шують на річницю голодомору до

рідної сільської школи, розпові�

сти дітлахам незалежної України

правду очевидця тих диких для

людства подій. 

Слід зауважити, що на додачу

до безлічі своїх талантів Григорій

Єремійович вміє дуже змістовно і

майстерно змальовувати події,

спираючись на факти і цифри,

перемежовуючи розповіді при�

кладами і даючи власну оцінку

подіям. 

Післявоєнного і так само го�

лодного 1947 року Григорій, закін�

чивши школу з відзнакою, посту�

пив і через три роки закінчив

Тальнівський сільськогосподарсь�

кий технікум рільництва, отри�

мавши кваліфікацію молодшого

агронома. І вже через кілька міся�

ців був мобілізований до війська

— за три роки служби у військово�

морській авіації механіком літака

він екстерном здав іспит і отримав

звання молодшого лейтенанта.

Григорій Єремійович пишається

тим, що він нині капітан запасу,

який у свої 86�ть зберіг не лише

знання, а й добру виправку війсь�

кового. 

Саме в рік його демобілізації,

1953 року, відбувся доленосний

для радянського сільського госпо�

дарства Вересневий пленум ЦК

КПРС, на якому було розглянуте

питання «Про заходи щодо по�

дальшого розвитку сільського гос�

подарства СРСР». Рішення плену�

му передбачали зменшення сіль�

госпподатку у 2,5 разу, списання
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Прихильник механізації 
в полі та на фермі

Наркевицька династія цукроварів

Іван Степанович КОЛОДІЙ з нащадками: 
донькою Людмилою (праворуч), онуком Олександром (ліворуч) та правнучкою

Колись агрономи і керівники господарств з усього

Радянського Союзу приїздили до колгоспу «Зоря»

с.Писарівка Волочиського району — вивчати і переймати

передовий досвід виробництва цукрових буряків із

мінімальними затратами ручної праці. У той час, як уся

країна, наче в кам'яному віці, стояла з сапою на полях,

у с л а в л е н и й  м е х а н і з а т о р  к о л г о с п у,  л а н к о в и й

М.Г.Концевич сам виконував усі головні польові роботи

на площі 100 га цукрових буряків — сіяв, обробляв,

рихлив, підживлював і збирав їх щонайменше 500 ц/га

комбайном. Цей досвід висвітлювали центральні газети

«Правда» і «Сельская жизнь», «Сільські вісті», телебачення

і радіо. Вирощувати високі врожаї цукристих сюди

приїздили вчитися механізатори з Чернівеччини, Росії,

Польщі і Болгарії. 

Та мало хто знає, що ці технології вирощування високих

урожаїв цукрових буряків із мінімальними затратами

ручної праці було взято і впроваджено в життя з дипломної

роботи 1963 року голови господарства Григорія Єремі�

йовича Григоренка. У переддень свята 1 Травня ми

побували на гостинах у цієї безперечно цікавої особистості

і дізналися ще чимало цікавого. 

Упродовж останнього майже століття династією ми

називаємо родину, яка передає своє ремесло від батька

до сина чи від діда до онука. Є така династія і  на

Хмельниччині — на Наркевицькому цукровому заводу,

який є виробничим підрозділом ТОВ «Волочиськ�агро»,

що входить до складу агрохолдингу АСТАРТА. Оскільки

завод порівняно молодий, то і династія його нараховує

поки три покоління. Дай Боже цьому підприємству ще

довгих років життя, а династії — працівників у наступних

поколіннях.
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недоїмок по сільгоспподатку по�

передніх років, збільшення розмі�

рів присадибних ділянок колгос�

пників, підвищення заготівельних

цін на сільгосппродукцію, розши�

рення можливостей для розвитку

колгоспного ринку. Для виконан�

ня накреслених завдань близько

20 тис. партійних працівників се�

редньої ланки було направлено на

село для зміцнення керівництва

відсталими господарствами. 

«Я міг би залишитися в Мико�

лаєві і продовжити військову

службу, — зізнається наш співроз�

мовник, — бо получав нечувану

по тих часах зарплату — 850 кар�

бованців. Але я був партійним,

мав аграрну середню освіту. Та й

мене тягнуло до землі. До того ж

держава накреслювала великі

перспективи для таких доброволь�

ців. Нас було троє друзів, яких на�

зивали «три мушкетери», з актив�

ною життєвою позицією. Відгук�

нувшись на заклик держави, ми

приїхали до Міністерства сільсь�

кого господарства УРСР і попро�

силися будь�куди, аби лише

разом. Саме на той час відзнача�

лося 300�річчя возз'єднання Укра�

їни з Росією, тож 4 лютого 1954

року Кам'янець�Подільську

область перейменували на Хмель�

ницьку, і вона потребувала чима�

ло кваліфікованих кадрів для села.

Відтак у лютий мороз 1954 року

ми прибули за адресою: станція

Війтівці Волочиського району

Хмельницької області. Теперішнє

селище Війтівці виросло на моїх

очах, а тоді тут була лише нафто�

база, пошта і МТС».

Так Григорій Григоренко став

агрономом Війтовецької машин�

но�тракторної станції (МТС), у

розпорядження отримав власний

транспорт — коня та сідло. На той

час власної техніки в колгоспах не

було. Вона вся була сконцентро�

вана в МТС, які надавали колгос�

пам послуги з обробітку землі і

збиранню врожаю, обслуговували

і ремонтували трактори, комбай�

ни та іншу сільгосптехніку.

1960 року Григорій Єремійо�

вич разом із молодою родиною

перебрався до нової хати: посеред

поля для спеціалістів МТС було

виділено землю під будівництво,

так через толоку у Війтівцях з'яви�

лася ціла вулиця. У цьому ошат�

ному обійсті господар мешкає по

сьогодні, на превеликий жаль, вже

кілка років самотньо. Зі своїм єди�

ним коханням — красунею Олею,

Ольгою Карпівною, Григорій Єре�

мійович прожив щасливих 56

років. Вона хоч і мала середню

спеціальну освіту, та все життя

пропрацювала на станції Війтівці

касиром, 38 років. Важка хвороба

спочатку прикувала жінку до

ліжка, і коханий чоловік дбайли�

во доглядав її весь відпущений

час, поки Ольга не пішла у віч�

ність. Вони виховали двох чудових

дітей, доньку і сина. 

Після МТС рік Григорій Гри�

горенко попрацював «на примус�

ових роботах» — інструктором Во�

лочиського райкому КПУ, дістаю�

чись до роботи ранковим примісь�

ким поїздом. Зізнається чесно

наш співрозмовник, що тієї робо�

ти страшенно не любив. На доказ

навів такий приклад: «Досвідче�

ний голова колгоспу, старший од

мене років на 30, рано навесні,

коли ще в поле не можна було пу�

скати трактори, вручну засіяв гек�

тарів зо 15�20 мішанкою, щоб як

раніше мати «зеленку» для худоби.

Бо удої ж потрібні були! Вручну

сіяти — було злочином. Тому, ка�

жуть мені, їдь Григоренко та під�

готуй його до засідання бюро. Ви

знаєте, що таке бюро — це такий

собі місцевий «кабінет міністрів»,

ним раніше навіть дітей лякали.

Приїжджаю я до того голови, а

ним виявився Олександр Людві�

гович Смарунь — справжній гос�

подар, фронтовик. Подивився я

на поле — все рівненьке, насіння

ніде немає, та засіяне справді

вручну. Питаю, що ж мені писати

у звіті? А він: «Пиши так, як є, я

нікого не боюся. Я тебе розумію.

Поїхали краще до мене додому на

обід».

Так я нічого писати не став.

Доповів лише Першому, що

бачив, наголосивши, що у Смару�

ня першого в районі буде чим на�

лежно годувати худобу. Того разу

все минулося. Та все одно, якась

нечиста душа на хазяйновитого

голову «капнула». Та то вже було

без мене».

Дуже вже хотілося Григоренку

повернутися до агрономії, і він все

просився у начальства призначи�

ти його в якесь господарство. Та

повернутися до рідної ниви йому

судилося на посаду голови колгос�

пу ім. Леніна у с. Петриківці 1960

року. На посаді голови він закін�

чив без відриву від виробництва

Уманський сільськогосподарсь�

кий інститут, отримавши кваліфі�

кацію учений агроном. Саме тут

1963 року і було захищено ди�

пломну роботу щодо вирощуван�

ня високих урожаїв цукрових бу�

ряків з мінімальними затратами

ручної праці. Для широкого оз�

найомлення фахівців бурякоцук�

рової галузі з цим методом навіть

було випущено спеціальну брошу�

ру та розіслано по всій Україні.

Менш як за десятиліття цей метод

зробив відомим на весь світ кол�

госп «Зоря». 

«Справи у Петриківцях ішли

добре, — веде далі Григорій Єре�

мійович, — та почалася та стихія

укрупнення колгоспів, і нас при�

єднали до «Дружби» с.Кривачин�

ці. Мене призначили заступником

голови з господарських і партій�

них питань. Невдовзі обрали се�

кретарем парткому, і це був пер�

ший партком в області, бо госпо�

дарство було великим, і в ньому

налічувалося аж 80 комуністів. Рік

я навіть був членом обкому партії.

Та як я раз виступив там зі своєю

правдою, більше мене і не запро�

шували…» 

Була за тих часів іще одна не�

приємна історія, наслідком якої

правдолюбного і принципового

Григоренка ледь не виключили з

партії. Коли ж усе з'ясувалося і

звинувачення було знято, він зрік�

ся партійної роботи: «Не хотів я

тієї політики більше зовсім. Я не

кар'єрист і ніколи не хизувався

знайомствами та посадами. Я знав

і любив поле, тому вкотре наполя�

гав на роботі агронома будь�де. Та

вже якщо Перший райкому мене

витягнув із халепи, то я вже мав

скоритися необхідності знову очо�

лити колгосп, де «з головою поча�

лися проблеми».

Відтак, за рекомендацією рай�

кому, 14 лютого 1966 року Григо�

рія Григоренка одностайно обира�

ють головою поки що нічим не�

примітного колгоспу «Зоря» в с.

Писарівка. 

«Збори проходили в старень�

кій хаті на 50 місць, — розповідає

Григорій Єремійович, — людей

набилося повно, що ніде було

голки встромити. І я пообіцяв, що

за два�три роки збудую новий Бу�

динок культури. Ну, ви розумієте,

як неоднозначно те сприйняли

люди. За три роки ми справді по�

будували новий Будинок культури

на 500 місць, по красі і зручностях

він не поступався районному. Тут

були бібліотека і читальний зал,

кімнати для роботи гуртків само�

діяльності, музей села. Ми взяли

на роботу сім'ю молодих спеціалі�

стів культпроствіттехнікуму. Заку�

пили духові інструменти для орке�

стру. Будинок працює і зараз та

опалюється від центральної ко�

тельні, зведеної разом із ним».

Ставити уточнюючі запитання

було безглуздо, бо голова Григо�

ренко просто вів далі: «За роки

нашої роботи колгосп «Зоря» с.

Писарівка Волочиського району

став передовим багатогалузевим

господарством. Тільки ВРХ ми

утримували 1500 голів, із них тре�

тина корів. Спочатку доїння було

вручну, та ми дуже швидко перей�

шли на механізоване, коли на до�

ярку вже припадало 25 корів. Ми

мали племінну свиноферму на 500

свиноматок української степової

білої породи, на рік отримували

від них до 25 поросят. 

Колгосп обробляв 4,55 тис. га

рільної землі, мав три польових сі�

возміни десятипільних та три кор�

модобувних сівозміни. На полях

ми вирощували зернові — озиму

пшеницю та озиме жито, озимий і

ярий ячмінь, овес, гречку, горох,

просо, озимий ріпак. До речі,

просо було стратегічною культу�

рою. Бо воно дуже поживне, тому

пшоном годували численну армію

СРСР — якщо влупити казанок

цієї каші з тушонкою, можна

цілий день скакати, як той кінь. 

Урожай отримували непога�

ний: зернові 32�34 ц/га на круг,

озима пшениця — до 40 ц/га, а

1981 вона дала навіть 61 ц/га на

площі 420 га.

Багато вирощували просапних

і овочевих культур: цукрові буря�

ки — 650 га, картопля — 250 га, на

40 га — капуста, морква, огірки,

помідори, перець, кабачки, бакла�

жани, цибуля і часник тощо.

Мали фруктові та ягідні насад�

ження — яблуні, груші, сливи, го�

ріхи, вишні, а ще — малина, смо�

родина, полуниця.

Та найбільше славилася «Зоря»

вирощуванням цукрових буряків,

урожай яких сягав 350�500 ц/га, як

я вже казав, завдяки методу мак�

симальної механізації всього про�

цесу. Ми багато продавали держа�

ві цукрових буряків, за те колгос�

пники отримували високу зарпла�

ту грошима і получали 4�8 ц цукру

за сезон. 

У нас працювало багато тала�

новитих і відомих людей. Напри�

клад, бригадир тракторної брига�

ди Губай Іван Корнійович — двічі

нагороджений орденом Леніна.

Це був неймовірний трудяга, його

з простого тракториста можна

було ставити інженером по сіль�

госпмашинах та тракторах. Він

починав крутити ті колеса з «Уні�

версала» (перший радянський трак�

тор, який випускався впродовж

1934�1940 та 1944�1955 років. Це

йому встановлено пам'ятники, які

можна зустріти теренами країни

— прим. ред.). Гриміла слава про

легендарного Концевича Михай�

ла Григоровича — нашого ланко�

вого механізованої ланки, який

був визнаний кращим буряково�

дом України. Він отримав почес�

не звання Герой Соціалістичної

Праці, був кавалером двох орденів

Леніна, ордена Жовтневої рево�

люції, лауреатом Державної премії

УРСР». 

На Хмельниччині, як одному з

провідних регіонів бурякоцукро�

вої галузі України, 1970�го року

проводився масштабний галузе�

вий Всесоюзний семінар, а прак�

тичні заняття проводилися в

«Зорі». Тоді близько тисячі фахів�

ців з'їхалися звідусюди, щоби пе�

ресвідчитися, що ручна праця

значно поступається технічному

прогресу. 

Щоправда, щодо сільгосптех�

ніки радянських часів досвідчений

аграрій має великі претензії: «Тех�

ніка у нас була дуже непродуктив�

на, особливо комбайни. Як я зараз

дивлюся на сівалку, яка захватила

ледь не третину поля і відразу з

насінням в ґрунт вносяться доб�

рива, то серце радіє. За наших
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Григорій ГРИГОРЕНКО — 
матрос Балтійського флоту. 

1950 рік

Григорій Єремійович ГРИГОРЕНКО 
з дружиною Ольгою Карпівною та онуками



Пішла 1976 року в машинно�

рахункове бюро, було таке на

підприємстві, а з 1981 року

працювала бухгалтером по

цукру, потім бухгалтером цеху

механізації.  Як закінчила

Кам'янець�Подільський техні�

кум харчової промисловості,

так все життя і пропрацювала

бухгалтером».

Василь Михайлович Воро�

нистий, чоловік Людмили Іва�

нівни, також родом з Юхимів�

ки. Перед виходом на пенсію

два десятиліття (1994�2014 рр.)

присвятив цукрозаводу на по�

саді водія. Цьогоріч виповню�

ється 40 років їхнього щасливо�

го подружнього життя.

«Мама більше за все праг�

нула щастя своїм дітям, тому

завчасно пішла на пенсію,

щоби доглядати маленького

онучка Сашка, а донька мала

можливість працювати. 

Марії Павлівни не стало 1992

року, Іван Степанович пішов із

життя 2013�го. Батьки прожили

дуже гарне життя, в любові і шані

один до одного і до нас. Вони для

нас є прикладом», — гордо гово�

рить Людмина Іванівна. 

Слово�за�слово з'ясувалося,

що працівникам легше жилося в

заводському містечку. А от у меш�

канців сіл були певні труднощі,

якщо вся родина працювала на за�

воді. Наприклад, неможливо було

тримати корову — бо не було мо�

жливості пасти череду. Або у таких

родин юхимовецький колгосп

«Радянська Україна» як у некол�

госпників забирав половину горо�

ду. Ну й коли завод запускався, а

він переробляв після цукрових бу�

ряків також цукор�сирець прак�

тично до весни, то вся родина

фактично там днювала і ночувала.

І в хаті нікого не було, нікому було

доглядати ні дітей, ні господар�

ство. Траплялося, що і борщу зва�

рити було нікому.

Наразі на заводі працює пред�

ставник третього покоління цієї

династії — Олександр Васильович

Воронистий. За його словами, він

також свідомо хотів потрапити на

це підприємство. Відтак від Нар�

кевицього цукрозаводу отримав

направлення на економічний фа�

культет Кам'янець�Подільського

державного аграрно�технічного

університету, який закінчив 2000

року. На самому заводі тоді не

було роботи за спеціальністю,

тому він три роки працював в

Юхимівцях інженером�механі�

ком. Колгоспу вже, зрозуміло, не

було, а на його землях цукрозавод

мав дочірнє сільгосппідприєм�

ство. Завод став одним із перших

підприємств галузі, де зрозуміли,

що слід самотужки вирощувати

цукрові буряки для забезпечення

власною сировиною. Для сівозмі�

ни сільгосппідприємство вирощу�

вало й інші сільгоспкультури,

тому і мало чималий парк сіль�

госптехніки. 

З 2003�го Олександр Ворони�

стий — провідний спеціаліст від�

ділу постачання. До його повно�

важень входить забезпечення під�

приємства запчастинами і облад�

нанням для безперебійної роботи

заводу. «Наш завод — велике і су�

часне технологічне виробництво.

У нас постійно триває рекон�

струкція, ми використовуємо пе�

редові низьковитратні технології». 

Дружина Олександра працює

завідуючою дитячим садком в

Наркевичах. Син цьогоріч закін�

чує школу, він вирішив у подаль�

шому присвятити життя роботі в

сільському господарстві. Донька

переходитиме до сьомого класу.

Завод не зрадив традиціям ви�

рощування власної цукросирови�

ни: цьогоріч буряків тут посіяли

більше, ніж торік. Тож у заводу

амбітні плани на осінь, адже за�

плановано збільшення потужності

переробки цукрових буряків до 6,5

тис. тонн за добу. 

Артем Житков
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часів сільське господарство було

дуже обмежене через слабку техні�

ку. Ми дуже багато використову�

вали непродуктивної людської

праці в полі і на фермі. Через від�

сталу сільгосптехніку ми припу�

скалися страшенних втрат уро�

жаю. Разом із тим, літаки в СРСР

були потужні, ракети найпередо�

віші і космонавти, а сільське гос�

подарство — було в загоні. В небо

ж літають машини, тому так само

машини мають працювати в полі!

Тодішні вантажоперевезення ви�

давалися смішними — що можна

вивезти з поля 3�тонкою? Ми

коли отримали першого КамАЗа,

то все село збіглося на нього по�

дивитися, таким потужним він ви�

давався. А як далеко просунулися

доїльні зали порівняно з тими бі�

донами, які нам свого часу також

здавалися космічними. Зараз на�

багато легше і цікавіше працювати

в сільському господарстві!»

Ті 16 років головування в

«Зорі» для Григоренка були чи

найщасливішими у житті — він

буквально марив тією роботою,

намагався віддати людям якомога

більше, зробити їхнє життя кра�

щим і змістовнішим. Його домаш�

ні з розумінням ставилися до того,

що чоловіка і батька практично не

буває вдома. Та надійно тримали

тил, бо без нього перемог не

буває. 

Про наслідки реформування

господарства за часів незалежно�

сті переповідати слова Григорія

Єремійовича немає сил, бо там

стільки болю за всім тим знище�

ним, стільки смутку, що в свят�

ковий репортаж вони не впису�

ються.

Після посади голови колгоспу

він до 1991 року він очолював за�

готівельну контору Волочиської

райспоживспілки. А вже на пенсії

ще п'ять років працював інжене�

ром�землевпорядником Війто�

вецької сільської ради.

От іще одна цікава деталь —

від земельного паю Григорій Єре�

мійович відмовився офіційно. «Я

навіть заяву таку написав, — уточ�

нює він, — що не треба виділяти

мені ту землю, бо обробляти я її не

зможу, а нехай вона лишається

колгоспу…Так та земля і лишилася

в резерві».

Григорій Єремійович Григо�

ренко нікому не скаржиться, хоча

проблем у нього чимало. Постій�

ним його співбесідником залиша�

ється працівник соціальної служ�

би, яка продовжує навідувати його

і після смерті дружини. Господар в

належному порядку утримує і са�

дибу, і господу, доглядає за квітами

і свійською птицею. Традиційно

заготовляє на зиму різні овочі, як

це колись робили разом з Олею.

Григорій Єремійович завжди

радий гостям і відкритий для спіл�

кування. При цьому повсякчас

намагається гостей як слід нагоду�

вати. Єдине просить попереджати

перед візитом завчасно, щоби він

встиг наварити смачнючого хо�

лодцю. І не спізнюватися, бо ви�

стигне фірмова його смажена кар�

топелька.

Тетяна Шелкопляс

Василь Михайлович, Людмила Іванівна і Олександр ВОРОНИСТІ. 2016 рікМолоде подружжя КОЛОДІЇВ: Марія та Іван. 1950�ті роки

Наркевицька династія цукроварів

КАБІНЕТ Міністрів Молдови 27 квітня ввів

мита на українську м'ясо�молочну продукцію,

тимчасово виключивши ці товари з режиму

вільної торгівлі. Також встановлено квоти на

їх безмитні поставки. 

«Масовий імпорт зазначеної продукції не�

гативно позначається на розвитку відповідних

місцевих галузей і завдає великої шкоди мол�

давським виробникам.

Тому, на прохання вітчизняних виробни�

ків, а також з метою захисту внутрішнього

ринку від масового імпорту зазначеної про�

дукції українського виробництва, уряд і прий�

няв відповідне рішення», — йдеться у по�

яснювальній записці до постанови.

Зокрема, безмитне ввезення в Молдову з

України дозволено для: 1 тис. т молока і

вершків, 1 тис. т ряжанки, кислого молока,

йогуртів, кефіру, 750 т вершкового масла, мо�

розива, сиру і твердого сиру, 200 т ковбас, со�

сисок, м'ясних субпродуктів. Розподіл квот

відбуватиметься за принципом «перший

прийшов — перший обслужений».

Уся зазначена продукція, що поставляєть�

ся понад норму, буде обкладатися митом,

ставки з якого складуть від 10% до 20%. При

цьому, з сировини у вигляді молока наливом і

сухого молока, які імпортуються місцевими

виробниками і переробниками молока, мита

стягуватися не будуть. Зазначається, що мита

введені тимчасово, до 31 грудня 2016 р. 

У пояснювальній записці також зазна�

чається, що 2015 року обсяг імпорту укра�

їнської молочної продукції в 1,5 разу, м'ясної

продукції — в 14 разів, а цементу — в шість

разів. Зростання імпорту продовольства по�

яснюється введенням ембарго на цю продук�

цію з боку Росії.

Реакція Мінекономіки України не забари�

лася. Якщо уряд Молдови відмовиться від пе�

реговорів з питання обмеження імпорту укра�

їнської молочної і м'ясної продукції, України

готова до аналогічних обмежувальних заходів.

Про це заявив перший віце�прем'єр�міністр,

міністр економічного розвитку і торгівлі Сте�

пан Кубів. Керівники уряду Молдови вже за�

прошені для переговорів до Києва, також пе�

редбачені телефонні переговори щодо цього

питання. 

Тим часом фахівці Української аграрної

конфедерації підрахували, якими будуть нас�

лідки введення Молдовою квот для вітчизня�

ного виробника. 

«Відповідно до постанови, затвердженої

урядом Республіки Молдова, нові квоти дія�

тимуть з травня по грудень 2016 року. За дани�

ми Держстату, за аналогічний період минуло�

го року Україною було експортовано товарів у

Молдову на суму близько $22,4 млн, з них

продукції АПК — на $18,2 млн. 

За підрахунками експертів УАК, оцінюва�

ний обсяг втрат українських аграріїв від вве�

дення молдавських квот на молоко та м`ясо,

наближається до $1,5 млн, що становить

близько 11,3% доходів від експорту даної про�

дукції у цю країну.

Такі висновки можна зробити більш де�

тально проаналізувавши минулорічну (тра�

вень�грудень 2015 року) активність експорте�

рів на ринку.

Найбільш відчутними були б втрати для

вершкового масла, сиру та морозива — $1,2

млн, тобто 14,7%. Це пов'язано одночасно із

малим обсягом квоти (750 тонн) і з високими

ставками митного збору.

Менш помітно політика сусіда відобрази�

лась би на м'ясних та молочних продуктах —

$55,8 тис. (6,6%) та $111,9 тис. (7,0%) відпо�

відно. Молоко та вершки постраждали б най�

менше — всього $66,1 тис. (3,0%), що

пов'язано з відносно високим встановленим

обсягом квоти (1000 т).

Загалом же, втрати вітчизняних експорте�

рів через молдавську політику (включаючи й

обмеження на імпорт цементу) оцінюються в

$1,9 млн, що фактично нівелює привабли�

вість цього ринку для вітчизняних товарови�

робників», йдеться у повідомленні Аналітич�

ного департаменту УАК.

Молдова ввела квоти на українську 
м'ясо	молочну продукцію

СВІТОВІ РИНКИ



Державна
реєстрація
потужностей
виробництва 
та обігу харчової
продукції 
8 квітня із опублікуванням в
Офіційному віснику України
наказу Мінагрополітики від 10
лютого 2016 р. №39 «Про за�
твердження Порядку прове�
дення державної реєстрації
потужностей, ведення дер�
жавного реєстру потужностей
операторів ринку та надання
інформації з нього зацікавле�
ним суб'єктам», зареєстрова�
ного в Мін'юсті 12 березня
2016 року за №382/28512,
розпочато процес державної
реєстрації потужностей. Про
це йдеться в повідомленні
Держпродспоживслужби.
Оператор ринку харчових
продуктів, який провадить
діяльність, що відповідно до
вимог Закону України «Про
основні принципи та вимоги
до безпечності та якості хар�
чових продуктів» не вимагає
отримання експлуатаційного
дозволу, зобов'язаний пода�
ти до територіального органу
Держпродспоживслужби
заяву про державну реєстра�
цію потужності, яка викори�
стовується на будь�якій стадії
виробництва та/або обігу
харчових продуктів.
У зв'язку із зверненнями
суб'єктів господарювання
Держпродспоживслужба ін�
формує, що державній реє�
страції підлягає кожна окрема
потужність оператора ринку.
Більш детальна інформація
знаходиться за посиланням:
http://vet.gov.ua/node/5413

FAO очікує рекордів
Експерти FAO підвищили
прогноз світового виробниц�
тва зернових 2016 року
майже до 2,526 млрд т, що
практично на рівні 2015 року і
потенційно може стати дру�
гим найбільшим урожаєм за
всю історію. Про це 5 травня
повідомила прес�служба ор�
ганізації.
«Підвищення зазначеного по�
казника стало наслідком по�
ліпшення прогнозу по вироб�
ництву пшениці, оскільки по�
годні умови минулої зими
були сприятливими для май�
бутніх врожаїв в Європейсь�
кому союзі, Російської Феде�
рації та України. Прогноз
врожаю пшениці у світі цього
року становить 717 млн т, що
лише на 16 млн т менше ре�
кордного врожаю минулого
року», — наголошується в по�
відомленні.
Також оновлено оцінку світо�
вого виробництва фуражного
зерна, в т.ч. ячменю, кукуру�
дзи, проса, вівса, жита і
сорго, яка становить 1,314
млрд. тонн, що приблизно на
1% нижче врожаю 2015 р.

З ВІТАЛЬНИМ словом висту�

пив торговий радник посольства

Канади в Україні Клінтон Мар�

тін. Він нагадав про давні і тісні

стосунки між нашими країнами.

Канада, зокрема була першою

державою, яка визнала незалеж�

ність України. Крім того, зва�

жаючи на величезну українську

діаспору і значний вклад наших

земляків у розбудову Канади,

цьогоріч відзначається 125 років

з дня прибуття до країни пер�

ших українських переселенців.

Оскільки між Канадою і Ук�

раїною чимала відстань, комер�

ційні стосунки між нашими

країнами доволі скромні. Але в

галузі сільського господарства

взаємини розвиваються доволі

динамічно і є багатообіцяючи�

ми. 

Він зазначив, що 2017 року

набуває чинності угода про віль�

ну торгівлю між Канадою та Ук�

раїною. Оприлюднення цієї

угоди відбудеться цьогоріч після

того, як парламенти обох країн

затвердять документ. Промо�

вець закликав українських біз�

несменів, зацікавлених у ек�

спорті до Канади, уважно пере�

глянути текст угоди і запевнив,

що кожний зможе знайти для

себе переваги, які надасть ця

угода. 

* * *

Морган Вільямс, президент

Американсько�Української ді�

лової ради, зазначив, що най�

більша перешкода для інтеграції

України у зовнішні ринки, в

тому числі і галузі АПК — її

уряд. Система ведення бізнесу в

Україні дуже зарегульована, до

того ж заважає корупція. 

Він виокремив найбільші

проблеми для американських

фірм, які працюють в Україні —

відсутність річкового транспор�

ту, нинішній незадовільний стан

залізничного транспорту і пор�

тової інфраструктури. 

«Нам відомо про кілька мі�

льярдів доларів, які іноземні ін�

вестори готові інвестувати у ін�

фраструктуру, щоби модернізу�

вати транспортну систему. Зараз

ця система застаріла і працює

так, як працювала 50 років

тому», — зазначив він. 

На його думку, українському

уряду слід звернути увагу на по�

глиблення судноплавних річок,

зміну тарифів на залізничні пе�

ревезення. Зокрема, тарифна

сітка не сприяє успішному ек�

спорту, третина вагонного парку

застаріла або в несправному

стані, на такі вагони не можна

навантажувати розрахований

при виробництві тоннаж.

Також він вважає, що Украї�

ні потрібно понад 100 тис. нових

залізничних вагонів, які всі

можна побудувати тут. Чимала

частина вагонів за часів Януко�

вича була приватизована його

оточенням, і зараз вони не мо�

жуть використовуватися при�

ватним бізнесом у відкритий

спосіб. 

Навіть якщо покращити стан

річкового транспорту, заліз�

ницю, автомобільні дороги, ук�

раїнський експорт все одно

гальмуватиме через недосконалу

інфраструктуру портів, через за�

старіле обладнання і корупцію. 

Нові технології для вітчизня�

них портів є, і світ готовий їх на�

дати, проте українському уряду

бракує розуміння нагальності

цього питання. Це, у свою чергу,

заважає інвесторам вкладати

гроші в розвиток економіки,

АПК зокрема. 

* * *

Перешкодою широкому ви�

ходу українських товаровироб�

ників на світові ринки є мінли�

вість політики країни, в тому

числі аграрної, зазначив голова

аграрної партії України Віталій

Скоцик. «Під час останньої по�

їздки до Брюсселю та перегово�

рів з Єврокомісією щодо мо�

жливості виходу наших вироб�

ників органічної продукції на

європейські ринки мені чітко

дали зрозуміти — Європа зали�

шатиметься для нас закритою,

поки ми не приймемо необхід�

не законодавство щодо сертифі�

кації. Ще п'ять років тому Укра�

їні озвучили, що саме потрібно

ухвалити. Але за цей час зміни�

лось чотири аграрні міністри, і

це питання не до конкретних

міністрів, а до законодавчого

органу», — сказав він.

За словами промовця, саме

відсутність стратегічного бачен�

ня розвитку держави призвела

до того, що за всі роки незалеж�

ності наша економіка навіть не

вийшла на той рівень, на якому

була на час розпаду СРСР, уже

не кажучи про зростання.

«Класична політична систе�

ма повинна починатися із цен�

тристської політичної партії,

яка концентрується на економі�

ці своєї держави, далі мають

з'явитися консерватори, соціал�

демократи і на певному етапі

ліві і праві. Це гарантує баланс

інтересів різних прошарків на�

селення. У нас цього немає, у

нас є лише політичні проекти,

які обслуговують інтереси пев�

них фінансово�промислових

груп», — резюмував він.

* * *

Олександр Григоренко,

заступник директора по логісти�

ці ТОВ СП «НІБУЛОН» розпо�

вів про унікальну логістичну си�

стему, створену компанією, що

дає змогу власникам зерна по�

стачати його на новому якісно�

му рівні до інших країн світу. 

Перевантажувальний термі�

нал у Миколаєві відвантажує на

експорт більше 10% усіх зерно�

вих України, воно має потужно�

сті одночасного зберігання

зерна близько 130 тис. т. Добова

продуктивність приймання

сільгосппродукції з автотранс�

порту становить 20 тис. т на

добу, з залізничного — 7,5 тис. т,

відвантаження на водний транс�

порт — 40 тис. т. 
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КОНФЕРЕНЦІЯ Інструментам інтеграції українського аграрного бізнесу у світові ринки було
присвячено Міжнародну науково6практичну конференцію «Вихід на глобальні ринки зернових та
олійних — оптимізація витрат логістики». Захід відбувся 19 квітня в Києві, організаторами виступили
уряд Канади, компанія «Інсайтекс», асоціація «Українська асоціація виробників і переробників сої».



На терміналі забезпечено на�

лежні умови для роботи всіх

контролюючих служб. Функції

пропуску через державний кор�

дон України реалізовані за

принципом єдиного офісу, де

працюють представники всіх за�

цікавлених держорганів — мит�

ної, екологічної служби, ветери�

нарної та фітосанітарної інспек�

ції, прикордонні інспекції тощо. 

На перевантажувальному

терміналі функціонує найсуча�

сніший в Україні триповерхо�

вий лабораторно�адміністра�

тивний корпус, оснащений за

найвищими світовими стандар�

тами лабораторним і дослід�

ницьким обладнанням для виз�

начення показників якості та

наукових досліджень із зерном і

продуктами його переробки.

Аналогів такої  лабораторії

немає в Україні.

Компанія працює за прин�

ципом надання послуг безпосе�

редньо виробникам сіль�

госппродукції, тому 22 елева�

торні комплекси та переванта�

жувальні термінали максималь�

но наближені до виробника,

їхній загальний обсяг ємностей

для зберігання зерна — 1,7 млн

тонн, 316 зерносховищ силос�

ного типу для зберігання зерна. 

Компанія успішно інвестує у

логістичну інфраструктуру, яка

включає в себе відродження

річок Дніпро та Південний Буг

як транспортних судноплавних

артерій. Вартість цієї програми

близько $470 млн.

* * *

Генеральний директор асоці�

ації «Укроліяпром» Степан Кап�

шук розповів про єдину в ни�

нішніх кризових умовах галузь,

яка не тільки не зменшила ви�

робництво, а й наростила по�

тужності — олійно�жирову. Ук�

раїна — лідер за експортом со�

няшникової олії. Однак осно�

вою ціноутворення на олійному

ринку є соя. 

Найбільший ринок сої у світі

— це ринок Китаю. За рік до

країни завозять 82 млн т культу�

ри. Їхні потужності переробки

становлять 125 млн т, і держава

заборонила будувати більше, бо

в цьому немає потреби. Тут ви�

робляється 279 млн т шроту для

потреб тваринництва. На жаль,

в Україні з 2,4 млн т сої основна

маса вивозиться; головною

культурою для переробки є со�

няшник. За рахунок наявних

надвеликих переробних потуж�

ностей ціна на соняшник поки

що тримається. Але, за його

словами, є обнадійливі тенден�

ції до зростання переробки сої і

ріпаку. 

* * *

Зі стислою інформацією про

те, як МЗС може допомогти ук�

раїнським виробникам вийти на

зовнішні ринки, виступив Олек�

сандр Данилейко, начальник

управління економічного спів�

робітництва МЗС України.

Задля цього при відомстві

створено Раду експортерів та ін�

весторів. Іншою її метою є до�

помогти нашим підприємствам

залучити закордонні інвестиції. 

Створено відповідний май�

данчик, до якого входять близь�

ко 80 експортно�орієнтованих

підприємств і асоціацій. Основ�

ні приорітети Ради — інформа�

ційна підтримка. Міністерство

має розроблений механізм спів�

праці з посольствами, які мо�

жуть презентувати інформацію

про продукцію наших підпри�

ємств на зовнішніх ринках. 

* * *

Президент Асоціації «Укра�

їнська асоціація виробників і

переробників сої» Віктор Тим�

ченко навів статистичні дані по

вирощуванню сої в Україні і

світі, оскільки ця культура ціл�

ком може задовольнити зрос�

таючі потреби людства у білку.

Так, сьогодні Україна посідає

перше місце серед країн Європи

і СНД та восьме місце у світі з

виробництва соєвих бобів. 

Соя цінна тим, що серед

інших сільгоспкультур містить

найбільше рослинних білків —

38�50%. Для порівняння: пше�

ниця забезпечена ними на 10�

14%, кукурудза — 9,9%, горох —

22�23%. 

Лише за 2015 рік площі під її

посівами в світі збільшилися на

3 млн га порівняно з попереднім

— до 121 млн га. Виробництво

збільшилося на 5 млн т — до 320

мільйонів. Тенденція до наро�

щування виробництва сої не но�

вина минулого року — площі і

врожаї планомірно зростали з

2003�го, коли світовий урожай

культури становив 118 млн га.

Нині середня світова врожай�

ність сої становить 26,5 ц/га. 

Подібна статистика існує і в

Україні. Зі 189,6 тис. га 2003

року площі збільшилися до

2,122 млн га 2015�го. Врожай�

ність було збільшено з 12,2 ц/га

до 18,5 ц/га. Зважаючи на те, що

це результат посушливої погоди

минулого року — 2014 року вро�

жайність становила 21,5 ц/га.

Валовий збір зріс з 231,9 тис. т

2003 року до 3,917 млн т 2015

року. 

Відповідно зростають і по�

тужності по переробці сої —

якщо 2005 року кількість під�

приємств�переробників стано�

вила 30 одиниць, то 2014 року їх

стало вже 90. Збільшується й ек�

спорт сої та продуктів її пере�

робки. Переважно експортують�

ся соєві боби. Так, 2003 року ці

обсяги становили 42,441 тис. т,

2015�го цей показник становить

вже 2,199 млн т (1,675 млн т

2014�го). Відповідні показники

для соєвої олії — 3,9 тис. т і 127

тис. т. Найбільше ж зростання

експорту у порівняльному спів�

ставленні відбулося для соєвого

шроту — від 167 т 2003 року до

262 тис. т, тобто у 1568 разів. По�

заминулого року експорт шроту

становив 114 тис. т. Ці цифри

свідчать, що український товар

знаходить дедалі нові ринки і

користується попитом не лише

в якості сировини.
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Павло Мороз

Фото: Компанія «Інсайтекс», http://insightex.com.ua

до закордонних ринків Чи довго
зростатимуть 
ціни на сою?
Cвітовий ринок стежить за
розвитком ситуації в Аргенти�
ні, де опади значно погірши�
ли перспективу валового
збору соєвих бобів, а відпо�
відно і експортний потенціал
як самої олійної, так і продук�
тів її переробки. Аргентинсь�
кий фактор став ключовим
для ціноутворення на світових
майданчиках сої та соєвого
шроту, стимулювавши істотне
подорожчання зазначеної
продукції в останні тижні, по�
відомляє ІА «АПК�Інформ».
Так, станом на 28 квітня ціна
найближчого контракту олій�
ної на біржі Чикаго СВОТ
склала $374,05 за тонну проти
$362,65 на кінець минулого
тижня, найближчий ф'ючерс
шроту досяг $364,42 в порів�
нянні з $343,59 тижнем рані�
ше.
Незважаючи на прогнозоване
поліпшення погоди в Арген�
тині, значна частина полів все
ще затоплена, таким чином
підрахувати втрати врожаю
олійної на поточний момент
неможливо, а з огляду на по�
вільні темпи збирання культу�
ри в країні, а також ряд інших
факторів росту, таких як посу�
ха в Бразилії, підвищуваль�
ний ціновий тренд може збе�
регтися на ринку.
«Світовий ринок продовжить
спостерігати за ситуацією в
Аргентині, оскільки на даний
момент складно сказати, нас�
кільки серйозні втрати вро�
жаю сої в країні, наскільки
постраждала якість олійної і
як це позначиться на обсягах
її переробки та експорту про�
дукції всього соєвого ком�
плексу. При цьому проблеми
з відвантаженнями вже спо�
стерігаються, оскільки над�
мірні опади суттєво уповіль�
нюють темпи доставки про�
дукції в порти», — прокомен�
тував ситуацію заступник
віце�президента комерційної
групи R.J. O'BRIEN Жолт

Вінце.
Говорячи про сегмент соєвої
олії, варто відзначити, що
ціни на дану продукцію роз�
виваються у знижувальному
ключі під тиском ринку паль�
мової олії, тоді як повінь в
Аргентині виступає стримую�
чим зниження цін фактором.
При цьому значний вплив на
ринок олії чинить і розвиток
цін в секторі нафти, де на
даний момент спостерігається
підвищувальна динаміка.
«У найближчі 3�6 місяців сві�
товий ринок рослинних олій
буде схильний до волатиль�
ності на тлі різноспрямовано�
го впливу таких факторів, як
ціна на нафту, обсяги вироб�
ництва пальмової олії, попит
на продукцію з боку Індії і
т.д.», — додав пан Вінце.
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Україна — серед основних 
постачальників ріпаку до ЄС
ЗА ОСТАННІМИ даними Oil World, обсяг імпорту насін�

ня ріпаку країнами ЄС у січні�лютому 2016 р. різко збіль�

шився — майже на третину порівняно з аналогічним пе�

ріодом 2015 р. — до 644 тис. т, повідомляє ІК «ПроАгро».

Із них 453 тис. т ріпаку було імпортовано з Австралії, 128

тис. т з України і 57 тис. т з Канади. Загалом країни, що

не є членами ЄС, з початку 2015/16 МР поставили до ЄС

2,3 млн т ріпаку. За підсумками 2015/16 МР обсяг імпор�

ту може досягти 3,3 млн т (2,57 млн т в минулому сезоні).

Важливо відзначити, що всього з початку 2015/16 МР

країни ЄС імпортували 2300 тис. т ріпаку, серед яких 1108

тис. т (більше 48%) були поставлені Україною. Традиційно,

найбільші обсяги експортних відвантажень українського

ріпаку припадають на серпень�жовтень кожного року.

Ринок соняшникового
шроту на підйомі
ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ Oil World, у той час, як виробниц�

тво, торгівля і споживання соєвого шроту слідує низхід�

ному тренду у 2015/16 МР, ринок соняшникового шроту

переживає підйом, який пояснюється відносно нижчи�

ми цінами. Прогнозується, що світове виробництво со�

няшникового шроту виросте на 0,3 млн тонн в порівнян�

ні з минулим роком — до 7,3 млн тонн 2016 року, пере�

важно за рахунок зростання виробництва в Україні

та Росії.

Очікується, що поставки шроту соняшнику в країни

ЄС не знизяться, як очікувалося раніше, у другій полови�

ні 2015/16 МР, завдяки очікуваному зростанню відванта�

жень з Аргентини. Це допоможе компенсувати невдачі

європейських виробників шроту.

Світовий експорт, як очікується, перевищить мину�

лорічний обсяг на 0,5 млн т у квітні�вересні 2016 р. в

першу чергу завдяки стагнації внутрішнього попиту в Ук�

раїні, найбільшому постачальнику соняшникового шроту

на світовий ринок. Світове споживання соняшникового

шроту також ймовірно буде зростати у другій половині

2015/16 МР, компенсувавши негативну тенденцію, зафік�

совану протягом перших 6 місяців сезону.

За інформацією компанії «ПроАгро», з початку

2015/16 МР в Україні було вироблено 1 954 тис. т соняш�

никового шроту/макухи (2 081,8 тис. т за перші шість мі�

сяців 2014/15 МР). Однак обсяг експортованої продукції

за цей період склав 2 033,9 тис. т, дещо збільшившись в

порівнянні з аналогічним періодом попереднього сезону

(1 960,9 тис. т). Цей фактор в сукупності з прогнозова�

ним зростанням виробництва соняшнику в Україні в 2016

р робить очікування щодо збільшення пропозиції шроту

на світових ринках в цьому сезоні цілком виправданими.

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Продукт, назва біржі 
та/або ф’ючерс відповідного місяця

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень '16 %1,9684 146,8438

CME – Липень '16 %1,1810 148,0248

CME – Вересень '16 %0,9448 148,9696

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Червень'16 %0,1722 185,3765

Euronext – Серпень'16 +0,1722 191,6896

Euronext – Листопад '16 %0,5165 188,8200

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень '16 +0,2205 169,0210

CME – Липень '16 +0,1470 174,1651

CME – Вересень '16 +0,0735 176,7372

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Травень'16 +0,3788 173,0372

Euronext – Вересень'16 0,0000 185,0895

Euronext – Грудень'16 %0,1722 192,5505

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Серпень '16 +1,0445 415,5188

Euronext – Листопад '16 +1,0216 420,9711

Euronext – Лютий '17 +1,0216 424,4146

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень '16 %2,0886 –

CME – Липень '16 %2,3207 113,3640

CME – Вересень '16 %1,5084 120,0939

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень '16 +1,1023 377,2108

CME – Липень '16 +1,4697 379,9299

CME – Серпень '16 +1,4697 381,2526

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень '16 +3,8581 378,7503

CME – Липень '16 +3,5274 380,4037

CME – Серпень '16 +3,3069 378,6401

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Травень '16 +0,1542 71,1233

CME – Липень '16 +0,1322 71,7621

CME – Серпень '16 +0,1101 72,0044

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Травень '16 +0,1102 247,3584

CME – Липень '16 0,0000 251,4369

CME – Вересень '16 +0,4409 255,7359

Етанол Ціна ($) за літр

CME – Травень '16 0,0000 0,3966

CME – Червень '16 %0,0032 0,3958

CME – Липень '16 %0,0029 0,3937

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Травень '16 %0,0023 1,6630

CME – Червень '16 %0,0005 1,7181

CME – Липень '16 %0,0002 1,8177

Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Липень '16 +8,8106 366,2996

CME – Жовтень '16 +8,1498 372,4670

CME – Березень '17 +7,4890 –

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 4 травня 2016 року

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

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 29 квітня 2016 року

Біржа 
(зернові) 

Травень ’16 Липень ’16 Вересень ’16 Грудень ’16 Березень ’16

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 175,63 4,7800 0,1100 4,8850 0,1450 4,9825 0,1475 5,1600 0,1575 5,3300 0,1775
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 170,95 4,6525 0,0350 4,7850 0,0500 4,9425 0,0650 5,1825 0,0825 5,3300 0,0900
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 198,41 5,4000 0,1450 5,4700 0,1375 5,5500 0,1250 5,6550 0,1250 5,7375 0,1125
CBOT Чикаго (Кукурудза) 143,39 3,9025 0,1850 3,9175 0,1625 3,9175 0,1625 3,9525 0,1425 4,0275 0,1375

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Травень ’16 Липень ’16 Серпень ’16 Вересень ’15 Листопад ’15 

375,15 10,2100 0,3400 10,2975 0,3350 10,3050 0,3200 10,1725 0,2825 10,0775 0,2475

США. Ставки океанського фрахту на 29 квітня 2016 року, $/тонну

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

«Handymax» 
40%46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 14 12 
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 19 
Південь Південної Америки (Чилі) 21 
Північ Південної Америки (Колумбія) 14 
Схід Південної Америки (Бразилія) 19 
Західна Африка (Нігерія) 46 
Східне Середземномор'я (Італія) 30 
Західне Середземномор'я (Марокко) 29 
Близький Схід (Єгипет) 21 
Японія 26 25 

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33 
Західна Африка (Нігерія) 46 
Близький Схід (Єгипет) 40 

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 34 
Європа (Роттердам) 26 
Близький Схід (Єгипет) 20 

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 63 
Західне Середземномор'я (Іспанія) 57 
Європа (Роттердам) 53 
Західна Африка (Марокко/Алжир) 57 

Північно%Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 24 
Південь Південної Америки (Чилі) 27 
Північ Південної Америки (Колумбія) 20 
Близький Схід (Єгипет) 23 
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 45 
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 31 24 
Тайвань 19 18 
Південна Корея 21 19 
Японія 16 15 
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* * *

13 травня 2016 року в Києві (готель Radisson BLU)
відбудеться Конференція з аграрного права. Органі�
затор — ВГО «Асоціація правників України».
Це спеціалізований захід, який охопить весь спектр ро�
боти аграрних компаній в Україні, правові основи ви�
ходу на закордонні ринки та діяльність профільних
державних органів у цій галузі. Обговорюватимуться
питання держрегулювання АПК в Україні, реалії та
перспективи дерегуляції в агросекторі, практичне за�
стосування переваг, що надає Угода про асоціацію з ЄС,
та успішні випадки виходу українських компаній на
зовнішні ринки та переорієнтування географії збуту.
Програма Конференції розподілена за сесіями на такі теми:
— Держава і агробізнес: реалії сьогодення.
— Вихід агрокомпаній на міжнародні ринки.
— Актуальні питання оподаткування.
— Забезпечення безпеки аграрного бізнесу.
— Взаємодія з органами державної влади (GR).
У якості доповідачів виступлять провідні фахівці галузі
— представники аграрних компаній, уповноважені
особи Мінагрополітики та інших державних органів, ві�
домі юристи та керівники юридичних компаній.

* * *

13 травня 2016 року в м.Миколаїв відбудеться
Круглий стіл «Логістична інфраструктура олійних

вантажів і оліє�жирової продукції. Питання яко�

сті». Організатор — ІА «АПК�Інформ». Підтримку кон�
ференції надає галузева асоціація «Укроліяпром».
Одними із ключових в роботі заходу будуть питання і
проблеми, пов'язані з перевезеннями автотранспор�
том (перевантаження, стан автодоріг і під'їзних шляхів
до елеваторів або терміналам), залізничними переве�
зеннями і питання розвитку портової інфраструктури.
У рамках заходу учасники зможуть відвідати термінал
компанії «ЕВЕРІ» — вітчизняного лідера за обсягами
перевалки рослинних олій. Очікувана кількість уча�
сників становить до 120 осіб.

* * *

16 травня 2016 року в Києві (Premier Palace Hotel)
відбудеться Міжнародна конференція «Вантажні

перевезення по річці Дніпро. Вантажопотоки, ін�

фраструктура, інвестиції». Організатор — портал
«Промислові вантажі». Конференція проводиться
прри підтримки Міністерства інфраструктури України;
Міністерства транспорту та комунікацій Республіки Бі�
лорусь; Міністерства аграрної політики та продоволь�
ства України; Адміністрації річкових портів України.
Ключові питання конференції:
— Економіка річкових перевезень. Чи можливе зни�
ження витрат: річковий збір, лоцманська проводка,
шлюзування, розводка мостів?
— Флот. Що чекає ринок в перспективі — замовлення
новобудови або вільне заходження іноземних суден?
— Вантажна база. Наскільки конкурентоспроможна
річкова логістика для вантажовласників?
— Транспортування. На що робити ставку транспорт�
ним компаніям — експорт, імпорт або транзит?
— Інфраструктура. Річкові порти і термінали — чи від�
повідають перевантажувальні потужності вимогам
вантажовласників?
В рамках Сесії 2 «Вантажопотоки — існуючий досвід і
перспективи зростання» пройде Круглий стіл з

вантажовідправниками і вантажоодержувачами

— інтерактивна дискусія з представниками промисло�
вих підприємств і агрокомплексу.

* * *

17 травня 2016 року у Києві (готель Ramada Encore)
відбудеться Третій щорічний форум агроінвесторів

Agri Invest Forum. 
Щорічний форум, організований Всеукраїнською аг�
рарною радою за підтримки ЄБРР, є платформою для
встановлення 1000+ нових зв'язків з генеральними та
фінансовими директорами середнього та великого
агробізнесу, представниками комерційних та інвести�
ційних банків, фондів, представниками українського
уряду, міжнародними фінансовими інститутами тощо.
Форум буде представлений наступними панелями:
— Макроекономічний прогноз на 2016 рік;
— Нові стратегії розвитку бізнесу від власників та гене�
ральних директорів кращих аграрних підприємств;

— Джерела фінансування: банківське кредитування,
товарні кредити, нові фінансові інструменти для серед�
нього агробізнесу, програми фінансування для велико�
го агробізнесу від приватних та інвестиційних фондів.
Серед спікерів Форуму будуть відомі економісти, ус�
пішні інвестори, урядовці та політики, які презентують
стратегії розвитку та вдосконалення інвестиційного
клімату України, тенденції агарних ринків, нові інве�
стиційні можливості та практичні поради в галузі аг�
рарних інвестицій.

* * *

19�20 травня 2016 року в Черкасах проводиться
Сьома міжнародна конференція «Ягоди України�

2016: заморозка і свіжий ринок». Організатор —
Проект «АПК�Інформ: овочі і фрукти».
Традиційно організатори підготували дводенний фор�
мат конференції, і 20 травня учасники першого дня
роботи заходу матимуть змогу відвідати одне з про�
відних ягідних господарств регіону — компанію
«Адана�3», де на практиці можна буде ознайомитися
з технологіями вирощування різних ягідних культур.
Також будуть продемонстровані технології виробниц�
тва і зберігання якісного посадкового матеріалу.
В рамках ділової програми конференції будуть роз�
криті наступні теми:
— Прогноз виробництва та цін на основні ягідні куль�
тури в Україні 2016 року.
— Потенціал експорту свіжих і заморожених ягід.
— Перспективні напрямки експорту в сезоні�2016.
— Технології виробництва ягідних культур в Україні.
— Агрохімічний супровід ягідного виробництва.
— Найбільш привабливі інвестиції в ягідний бізнес.
— Глибоке заморожування ягід в Україні. Стан і перс�
пективи розвитку ринку.
— Новітні технології доробки, пакування і переробки
ягід в Україні.
— Основні канали реалізації свіжої та замороженої
ягоди: рітейл, оптові ринки, переробка, експорт тощо.

* * *

24�25 травня 2016 року в м.Лубни Полтавської
області на базі заводу ПП «ЛУБНИМАШ» відбудеться
Конференція�практикум «Ефективний елеватор

— прибутковий бізнес». Організатор — журнал
«Хранение и переработка зерна».
Будівництво та експлуатація елеваторів є однією з най�
більш обговорюваних тем останнього десятиліття на
зерновому ринку України. При цьому найкращий ва�
ріант пошуку відповідей на будь�які питання про еле�
ватори — обмін досвідом наживо з фахівцями галузі,
практичне вивчення роботи машинобудівних підпри�
ємств і агрогосподарств. Конференція�практикум про�
понує безпосереднє спілкування учасників з незалеж�
ними експертами щодо головних напрямів розвитку
галузі. Ділова програма заходу передбачає: 24 травня
— виступ експертів і спілкування у форматі «питання�
відповідь»; 25 травня — відвідування учасниками аг�
ропідприємств та елеваторів Полтавської області.

* * *

26�28 травня 2016 року у Львові та 20�22 жовтня

2016 року у Харкові — відразу в двох містах — відбу�
деться цього року один з найбільших заходів аграрної
галузі у Східній Європі — Міжнародний форум з роз�

витку фермерства АГРОПОРТ 2016. Місцем його про�
ведення вже традиційно стануть термінали, виставкові
площі та аеродромні перони аеропортів двох міст.
АГРОПОРТ2016 проводиться за підтримки Міністерства
аграрної політики та продовольства України, а співор�
ганізаторами виступають Львівська і Харківська обласні
державні адміністрації.
Форуми традиційно пройдуть в рамках оголошеного
Організацією Об'єднаних Націй року зернобобових та
вже внесені в календар ключових подій ФАО.

* * *

8�11 червня 2016 року в Києві на території НВЦ
«Експоцентр України» відбудеться XXVIII Міжнародна

агропромислова виставка «АГРО�2016». Організатор
— Міністерство аграрної політики та продовольства Ук�
раїни. Організатор�розпорядник — ТД «Промфінінвест».
Співорганізатор — Федерація органічного руху України.
«АГРО» — найбільша агропромислова виставка Східної
Європи, найважливіший загальнодержавний захід в
АПК України. «АГРО» — це понад 1100 учасників з 16
країн в 2015 році та найбільше серед аналогічних захо�
дів число відвідувачів, серед яких перші особи держа�

ви, керівництво АПК всіх регіонів України, топ�мене�
джери та фахівці підприємств АПК. В рамках «АГРО�
2016» відбудуться спеціалізовані виставки: 
— «ЕкспоАгроТех». Агротехніка і запасні частини для зе�
млеробства, рослинництва, меліорації, тваринництва,
птахівництва, кормовиробництва, харчової та перероб�
ної промисловості, утилізації, присадибного господар�
ства. Вимірювальне обладнання.
— «Агротранспорт і Агрологістика».
— «Hi�Tech АГРО». GPS і GIS технології. Точне землероб�
ство. Автоматизація. Управління підприємством АПК.
Енергетика.
— «Біопаливо». Обладнання та технології для газового,
рідкого та твердого біопалива. Котли та когенераційні
установки. Сировина для виготовлення біопалива.
— «ANІMAL`EX». Будівництво, реконструкція споруд для
худоби і птиці. Ветеринарія. Генетика. Екологічно чисті
продукти і технології. Кормова промисловість. Лабора�
торне та вимірювальне обладнання. Птахівництво. Тва�
ринництво. Утилізація.
— «Рослинництво і агрохімія». Агротехніка для рослин�
ництва. Агрохімія. Екологічно чисті продукти і техноло�
гії. Присадибне господарство, садівництво, городниц�
тво. Рослинництво. Теплиці.
— «ORGANIC» та дегустаційне шоу «СМАК ОРГАНІКУ».
Технології виробництва органічної продукції. Виробни�
ки органічної продукції. Сертифіковані органічні про�
дукти харчування та напої. Органічне дитяче харчуван�
ня. Органічне насіння. Еко�упаковка. Еко�добрива. Еко�
корми. Органічна косметика та продукти гігієни.
— «AGRO BUILD�EXPO». Будівництво в АПК.
— «FISHEXPO». Обладнання для промислового рибниц�
тва. Обладнання для утримання водойм. Корми.
Обладнання для переробки та зберігання. Рибопосад�
ковий матеріал. Рибгоспи.

* * *

9 червня 2016 року в Києві на НВЦ «Експоцентр Ук�
раїни», павільйон №7 (у рамках Міжнародної агро�
промислової виставки «АГРО�2016») проводиться
Конференція для малого і середнього бізнесу

«Українська аграрна платформа�2016». Організа�
тор: Громадська спілка «Аграрний Союз України».
«Українська аграрна платформа» — це майданчик для
обговорення актуальних і найгостріших проблем ма�
лого і середнього бізнесу (МСБ) в аграрній сфері.
МСБ має суттєві відмінності від великих агроформу�
вань та потребує власних рішень для розв`язання ак�
туальних проблем сьогодення. Формат заходу вклю�
чає ділову частину, а саме виступи доповідачів та об�
говорення дискусійних питань, а також неформальне
спілкування під час перерв та відвідування виставко�
вих експозицій. Реєстрація учасників на сайті ГС «АСУ»
www.auu.org.ua.

* * *

20�21 червня 2016 року в Вашингтоні (США) від�
будеться II Американо�український аграрний

конгрес. Організатори: Українська зернова асоціація,
U.S.�Ukraine Business Council (USUBC), ІА «АПК�Ін�
форм». Захід відбудеться за підтримки Міністерства
аграрної політики і продовольства України, Міністер�
ства закордонних справ України, Міністерства еконо�
мічного розвитку і торгівлі України, Американської
торговельної палати в Україні (ACC), Української аг�
рарної конфедерації, Зернової ради США (USGC).
II Американо�український аграрний конгрес сприяти�
ме подальшому розширенню успішно розпочатого ді�
алогу і зміцненню ділових зв'язків між Україною і
США, дозволить більш повно розкрити агропотенціал
України, представити американським партнерам ре�
зультати проведених реформ, а також дасть україн�
ським агрокомпаніям безцінний досвід як з організа�
ції та управління сільгоспвиробництвом, так і забезпе�
чення якості агропродукції. Основні теми Американо�
українського аграрного діалогу:
— Світовий аграрний ринок: роль і місце США і України.
— Перспективи інвестування в АПК України.
— Розвиток агрологістики в Україні.
— Перспективи ринку біопалива в США і Україні.
— Нові напрямки використання кукурудзи.
— Глибока переробка сої: досвід США і його засто�
сування в Україні.
— Біржові механізми торгівлі агропродукцією і хеджу�
вання ризиків.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Боже, 
бережи традиції!
УСІМ ВІДОМО, що у світі не знайдеш

більших консерваторів і прихильників

старих традицій за англійців. Це про�

являється навіть на державному рівні.

Взяти хоча би, Боже її бережи, королеву,

точніше парламентарно�монархічний

устрій, де монарх (нині це королева Єли�

завета ІІ, яка 21 квітня відсвяткувала 90�

річчя, дай, Боже, її здоров'я) очолює всі

три гілки влади, має право розпуску пар�

ламенту, призначає міністрів, а також як

верховний головнокомандувач має право

оголошувати війну іншим країнам.

Або ось, наприклад, лорд верховний

канцлер ще досі засідає у парламенті на

мішку з вовною. Ця традиція пішла ще з

середньовічних часів, коли Англія була

головним експортером вовни і вовняних

виробів до Європи і вважалася провідним

виробником як за якістю, так і за кількі�

стю матеріалу. Символізуючи національ�

не надбання країни, лорд�канцлер сидів

на мішку, набитому вовною. Єдина нез�

начна зміна традиції — мішок нині наби�

вають вовною не тільки виробництва Ве�

ликобританії, але й інших країн ЄС, що

символізує їхню єдність.

Тож те, що у нас за революціями і змі�

нами укладів викидається на звалище іс�

торії, британці лише дбайливо й охайно

видозмінюють на догоду новим часам. 

Наприклад, ви ніколи не замислюва�

лися, куди ділися з вулиць наших міст оті

старі телефонні будки, які зазвичай так

виручали у нагальних справах? Скоріше

за все, у вік мобільних телефонів вони

пішли на металобрухт. А от консерватив�

ні англійці вирішили, що гріх таким

малим архітектурним формам пропадати

і знайшли для них нове застосування.

Тепер у старих телефонних будках

містяться набори для дефібриляції (тера�

певтичний захід, спрямований на від�

новлення синусового ритму скорочень

серця).  

«Вкалывают роботы,
а не человек»… 
НАВРЯД чи ця пісенька відома бри�

танському винахіднику Лорену Флетчеру,

але він чітко слідує її духу. Зокрема, він

придумав, як садити багато дерев і витра�

чати на це менше сил і грошей. Стартап

Лорена (BioCarbon Engineering) розро�

бляє і виробляє дрони, які саджають де�

рева без сторонньої допомоги.

Єдиний спосіб протистояти наслід�

кам сучасних темпів вирубки лісу — ви�

користовувати сучасні технології. Спо�

чатку дрони літають над землею і «див�

ляться», в якому стані ліс. Цю інформа�

цію вивчають працівники BioCarbon En�

gineering. Потім вилітають «бомбарду�

вальники». Вони літають на висоті 2�3

метра і вистрілюють в ґрунт контейнера�

ми з пророщеним насінням дерев.

Контейнер — це насіння, покрите

гелем, який збільшує шанси рослини на

виживання. На третьому етапі дрони літа�

ють над молодою поросллю і «спостеріга�

ють» за нею. Дрони не зможуть садити де�

рева краще, ніж люди. Але вони будуть ро�

бити це дешевше. Наприклад, один дрон

садить 10 дерев на хвилину. Якщо два опе�

ратора керуватимуть кількома дронами, за

день можна висадити 36 тис. дерев.

Лорен Флетчер вважає, що саджати

дерева таким способом на 85% дешевше,

ніж якщо це будуть робити люди. Втім, в

коментарях на сторінці в Фейсбуці, скеп�

тики сперечаються, що дрони не пере�

плюнуть людей, оскільки дерева потрібно

не тільки садити, а й іноді вирубувати.

Лорен Флетчер не просто любитель

радіокерованих вертольотів. Він 20 років

працював інженером в НАСА, перш ніж

відкрити свою компанію. Лорен живе і

працює в Оксфорді, в той час як його

партнери по компанії розкидані по всьо�

му світу. Він планує співпрацювати з лісо�

вими господарствами, некомерційними

та урядовими організаціями всіх зацікав�

лених країн.

Рожева перлина 
з Каліфорнії
ЦЕЙ СОРТ яблук, виведений в північній

Каліфорнії селекціонером Альбертом Ет�

тером, має незвичайний яскраво�черво�

ний колір м'якоті і солодко�терпкий смак.

Любителів незвичайних сортів рожеві

перлини підкорюють буквально з першо�

го погляду на м'якоть яблука — з перла�

мутровим перловим відливом, вона дріб�

нозерниста і дуже соковита. Смак віддає

нотками грейпфрута і малини.

Рожева перлина особливо приваблива

для тих, кому необхідно дотримуватися

дієти і стежити за калорійністю раціону,

стверджує селекціонер. Насичені соком

плоди містять мінімум калорій, зате

мають багатющі запаси заліза, вітамінів і

клітковини. Соковита м'якоть заповнює

шлунок і добре втамовує голод.

Яблуня годиться як для промислово�

го, так і для домашнього вирощування.

На батьківщині сорту, в США, вона давно

користується любов'ю фермерів�садівни�

ків за невибагливість і врожайність.
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