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Жнива�2016
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 18 серпня 2016

року зернові та зернобобові

культури, разом із кукурудзою,

при прогнозі 14,3 тис. га обмо�

лочені на площі 9,7 млн га (67%

до прогнозу), намолочено 38

млн тонн зерна (2015 р. — 36,8

млн тонн) при врожайності

39,2 ц/га (2015 р. — 36,1 ц/га). 

В Україні практично завер�

шено збирання ранніх зерно�

вих та зернобобових культур. З

площі 9,6 млн га, намолочено

37,9 млн тонн зерна при вро�

жайності — 39,4 ц/га (2015 р. —

36,2 ц/га).

Гречку обмолочено на

площі 26 тис. га, або 17%, на�

молочено 32 тис. тонн при вро�

жайності 12,4 ц/га (2015 р. —

12,3 ц/га). Просо зібране з 29

тис. га, або 28%, намолочено 57

тис. тонн при врожайності 19,3

ц/га (2015 р. — 19,4 ц/га).

Найбільший вал зерна на�

молотили хлібороби: Одеської

— 3,8 млн тонн, Вінницької —

3,0 млн тонн, Харківської — 2,7

млн тонн, Запорізької — 2,5

млн тонн, Дніпропетровської

— 2,4 млн тонн і Миколаївської

областей — 2,3 млн тонн. 

Найвища урожайність зер�

нових та зернобобових культур

у Вінницькій — 55,4 ц/га,

Хмельницькій — 53,3 ц/га,

Черкаській — 52,3 ц/га, Київ�

ській — 49,6 ц/га, Тернопільсь�

кій — 47,5 ц/га областях.

Поряд із збиранням уро�

жаю проводиться сівба озимого

ріпаку під урожай 2017 року.

Наразі у 16 регіонах засіяно 139

тис. га, або 19% до прогнозу.

За оперативними даними

областей, валовий збір зерна

2016 року в Україні очікується

в межах 61 млн тонн, що пов�

ністю задовольнить внутрішні

потреби та продовольчу безпе�

ку держави, також збережеться

хороший потенціал ресурсів

для експорту зерна.

Продовження на стор. 2

ЗЕМЛЯ�ГОДУВАЛЬНИЦЯ — то

найбільший природний і духов�

ний скарб української нації. І

сповна вона віддячує тим, хто ста�

виться до неї з любов'ю, хто вдень

і вночі дбає про її життєву силу.

Селянська щоденна праця — це

не лише ліси і доли довкола рідної

хати, це весь неосяжний всесвіт

планети Земля, який первоздан�

ним маємо залишити нащадкам. 

Півтора століття тому Василь

Докучаєв визначив родючі укра�

їнські ґрунти чорноземами, які за

розумного обробітку дають найви�

щі врожаї. Чверть усіх запасів чор�

нозему на планеті доля подарувала

Україні. Єдине, що такі врожаї

вдаються лише за умов важкої

праці і достатньої вологи в ґрунті. 

Землі Зачепилівського району

Харківщини, де хазяйнує госпо�

дарство ім. Фрунзе, потенційно

здатні забезпечувати високі врожаї

сільгоспкультур. Щоправда, суттє�

вим недоліком є критично низька

кількість опадів, яка наче випро�

бовує тамтешніх аграріїв на кміт�

ливість й уміння працювати. По�

єднавши природні властивості

краю з вченням видатного україн�

ця Івана Овсінського, який напо�

лягав на безплужному обробітку

ґрунту і збереженні природної рів�

новаги всього живого в ньому,

працівники ПСП ім. Фрунзе вже

більше 20 років отримують ста�

більно високі результати. Вони

стали справжніми виразниками

інтересів рідної землі, які докорін�

но змінили світогляд — поверну�

лися до бережливого землегоспо�

дарювання. 

Від часу свого заснування

1930�го господарство імені Фрун�

зе не зраджувало ні бойовому духу,

ні назві. Щоправда, цьогоріч на

загальних зборах працівників

ПСП було одностайно ухвалене

рішення, яке підтверджене держ�

реєстратором, що господарство

носить ім'я уродженця Харкова,

Героя Радянського Союзу Тимура

Михайловича Фрунзе. У свої 19

років льотчик�винищувач, лейте�

нант Тимур Фрунзе отримав зван�

ня Героя посмертно, збивши в

небі два гітлерівських винищува�

ча. Напрочуд складне і таке корот�

ке життя цієї видатної людини ще

більше надихає трударів господар�

ства на мирні подвиги. 

Відтоді, як 1994�го Івана Дани�

ловича Гляня обрали головою

слабкого на той час колгоспу ім.

Фрунзе, минуло 22 роки. І вже 20

років усі 4 тис. га землі, які також

залишилися практично незмінни�

ми, не зазнають руйнівної сили

плугу. «На досвіді батька, який все

життя присвятив сільському гос�

подарству, я зрозумів, що люди і

технології — успіх у будь�якій

справі, — запевняє Іван Глянь. —

Працювати в сільському господар�

стві навмання — це просто крах.

Тому ми використовуємо кращі

світові енергоощадні технології».

Продовження на стор. 8

Виразники інтересів рідної землі

КОМПАНІЇ
НЕЗГАСИМИЙ ПРОМІНЬ
«Промінь» у Кобзівці спалахнув іще 1929
року, через півстоліття після заснування
села. Це господарство стало стрижнем
економіки села і добробуту його
мешканців. Нині тут господарює Євген
Третяков — онук Героя України Івана
Гулого, який очолював «Промінь» 36 років.

12

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.

7

СВІТОВІ РИНКИ
НАШ ЕКСПОРТНИЙ ЛОКОМОТИВ 
РУШИВ У БІК АЗІЇ
Експерти зазначають, що за підсумками
2016 року частка агроекспорту в загаль/
ному обсязі складе не менше 40%. Утім,
фахівці неодноразово наголошували, що
ця тенденція без посилення суміжних
галузей і стимулювання переробки є
негативною для української економіки.
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5

ОСОБИСТІСТЬ
ПІВСТОЛІТТЯ НА ПОСАДІ 
ГОЛОВИ ´УКРАЇНИª

Колгосп, КСП, КСПП, СВК, СФГ чи ТОВ — назва
«Україна» залишалася незмінною для господарства у
с.Кордишівка, що на Вінниччині. І вже майже
півстоліття «Україною» незмінно опікується іі
голова Михайло Стратійчук.

24 СЕРПНЯ 2016 РОКУ —

25 РОКІВ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

УКРАЇНИ

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

18.08.2016

Зміна 
за тиж'

день

Зміна 
з початку

року
UX'індекс (UA) 692,51 '0,6% 1,0%
РТС (RU) 977,78 3,0% 29,2%
WIG 20 (PL) 1815,47 '2,0% '2,3%
WIG Ukraine (PL) 496,21 '5,2% 29,9%
DAX* (DE) 10537,67 '1,1% '1,9%
S&P 500* (US) 2182,22 0,3% 6,8%
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Мінагрополітики
підготувало законопроект 
про обіг сільгоспземель 
МІНІСТЕРСТВО аграрної політики і продовольства

планує у вересні завершити підготовку та подати до пар�

ламенту законопроект про обіг сільськогосподарських

земель, який мав бути готовий ще у березні, повідомив

19 серпня 2016 року журналістам перший заступник мі�

ністра аграрної політики і продовольства Максим Мар$

тинюк, інформує УНІАН.

Зазначимо, що робочий варіант законопроекту вже

опублікований на сайті Мінагрополітики. Він передба�

чає, зокрема, продовження терміну заборони на купі�

влю�продаж сільгоспземлі і впровадження механізму

продажу прав її оренди. 

М.Мартинюк зазначив, що зволікання з внесенням

законопроекту до Верховної Ради пов'язано з тривалим

процесом узгодження документа у всіх відповідальних

органах влади. «Ніхто не гальмує цей процес», — під�

креслив заступник міністра. 

Як повідомлялося, в Україні з 2001 року діє морато�

рій на купівлю�продаж земель сільськогосподарського

призначення. Власниками землі є лише фізичні особи,

які зараз фактично позбавлені права нею розпоряджати�

ся. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України об�

робляють тільки орендовану землю. Однак експерти

стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

Термін дії мораторію спливає 1 січня 2017 року. 

Верховна Рада зобов'язала Кабінет Міністрів розро�

бити законопроект про обіг землі сільськогосподарсь�

кого призначення до 1 березня 2016 року, який має вирі�

шити подальшу долю мораторію. Експерти, як і суспіль�

ство, розділилися в думці щодо скасування заборони на

продаж сільгоспземлі. У зв'язку з високим соціальним

напруженням, яке викликає цей питання, Мінагропо�

літики пропонує почекати з запуском ринку землі й об�

межитися продажем прав оренди на землю, які можна

буде закладати в банк для отримання кредиту.

Нові умови страхування 
з держпідтримкою
З 12 СЕРПНЯ почали діяти умови страхування майбут�

нього врожаю кукурудзи на зерно з державною під�

тримкою від сільськогосподарських ризиків на весь пе�

ріод вирощування, пише AgroTimes. Відповідний доку�

мент розроблений Міністерством аграрної політики та

продовольства та затверджений Національною комісі�

єю, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг.

Страховими ризиками за договором є такі події або

їхні комбінації: град, удар блискавки; землетрус; лави�

на, земельний зсув, земельний або земельно�водний

сель; сильний вітер, пилова буря, шквал, смерч, сухо�

вій, видування; сильний дощ, тривалі дощі, повінь, па�

водок, вимокання; посуха у весняно�літній період; зне�

воднення на землях, які підлягають примусовому зро�

шенню або заводненню, ґрунтова кірка, випадіння ро�

слин; пожежа; епіфітотія (масове захворювання ро�

слин, спричинене активністю фітопатогену); осередок

масового розмноження шкідливого організму; спалах

масового розмноження шкідника рослин; вторинні

хвороби рослин; протиправні дії третіх осіб стосовно

посівів та майбутнього врожаю застрахованої кукуру�

дзи на зерно.

За наявності у страхувальника посівів кукурудзи на

зерно в декількох адміністративно�територіальних оди�

ницях, необхідно укладати окремі договори страхуван�

ня у кожній окремій адміністративно�територіальній

одиниці. Для укладення договору страховик та страх�

увальник мають провести огляд посівів кукурудзи на

зерно і скласти акт огляду, в якому відображається стан

посівів.

Страхове відшкодування виплачується протягом 14

днів від дня підписання страхового акта.

Мінфін — 
за підвищення мінімальних
цін на алкоголь 
МІНІСТЕРСТВО фінансів України запропонувало пі�

двищити мінімальну ціну на алкоголь, розмістивши від�

повідний проект постанови на своєму сайті для публіч�

ного обговорення. Раніше, 12 серпня, з такою пропози�

цією виступило Міністерство економічного розвитку і

торгівлі, яке запропонувало підвищити ціни на горілку і

лікеро�горілчані вироби на 24%, коньяк (бренді) — на

24,9�30,7%, вина — на 22�55,7%. 

Як наголошується на сайті Мінфіну, запропановано

визначати розмір мінімальних цін на середньому рівні,

який сьогодні склався на ринку легальних виробників і

підприємствах як оптової, так і роздрібної торгівлі. За

оцінками міністерства, ціни, які діють на сьогодні, не

відповідають реальним витратам на виробництво і реалі�

зацію алкогольних напоїв, оскільки зросла як ціна спир�

ту, так і розмір акцизного податку, що і зумовлює

необхідність перегляду мінімальної ціни на алкоголь.

Мінфін також вважає, що підвищення цін допоможе іс�

тотно знизити рентабельність «тіньових» виробників ал�

когольної продукції низької якості, українські громадя�

ни будуть купувати більш якісний алкоголь. 

Як повідомлялося, мінімальні оптові і роздрібні ціни

на алкоголь були встановлені 2008 року. Експерти ствер�

джують, що таке цінове регулювання допомагає уникну�

ти поширення неякісної продукції на ринку. В асоціації

«Укргорілка» неодноразово наголошували на необхід�

ності підвищити мінімальні роздрібні ціни, оскільки

вони не відповідають нинішньому рівню витрат на ви�

робництво якісного алкоголю. Діюча мінімальна роз�

дрібна ціна на пляшку горілки 0,5 л становить 54,9 грн,

вина в скляній тарі об'ємом 0,7 л — 27 грн.

Україна експортувала 
майже 5 млн тонн зерна
УКРАЇНСЬКІ аграрії до 16 серпня з початку поточного

2016�2017 маркетингового року (липень 2016 — червень

2017) експортували 4,86 млн тонн зернових проти 4,72

млн тонн на аналогічну дату минулого року, повідомив в

ході круглого столу в рамках нового проекту «УНІАН�

Агро» голова Державної служби України з питань безпе�

ки харчових продуктів та захисту споживачів Володи$

мир Лапа. 

«На 16 серпня в загальному по зерну обсяг експорту

становить 4 мільйони 864 тисяч тонн. У минулому році

на цю дату фітосанітарні процедури пройшли по 4 міль�

йони 717 тисяч тонн зернових. Тобто, ми бачимо певне

збільшення експорту», — сказав В.Лапа. Зокрема, ек�

спорт пшениці, за його словами, склав 2,43 млн тонн,

ячменю — 1,9 млн тонн, а кукурудзи — 444 тис. тонн.

Він зазначив, що відомство спільно з Міжнародною фі�

нансовою корпорацією працює над поліпшенням мето�

дів боротьби з карантинними організмами на полях,

щоб у результаті українське зерно задовольняло фітоса�

нітарні вимоги всіх держав. «Я би сказав, що це мрія,

але вона не є недосяжною», — зазначив чиновник. 

Нагадаємо, що за даними Міністерства аграрної по�

літики і продовольства 2015/2016 маркетингового року

Україна експортувала рекордний обсяг зерна — 39,4 млн

тонн, що на 13% більше показника 2014/2015 МР. 

За прогнозом Української зернової асоціації, ек�

спорт зерна поточного МР може скласти 41 млн тонн, а

виробництво — 63,5 млн тонн. Мінагрополітики прог�

нозує виробництво зерна в межах 63 млн тонн. Минуло�

го року, за даними Держстату, Україна (без урахування

тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зі�

брала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на

5,8% менше рекордного показника 2014 року — 63,8

млн тонн.

Жнива�2016
Початок на стор. 1

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ Мінагропо�

літики, станом на 18 серпня 2016

року технічний парк АПК нарахо�

вує 309 тис. одиниць тракторів та

понад 50 тис. зернозбиральних

комбайнів.

За 6 місяців 2016 року аграрія�

ми придбано 4868 одиниць техні�

ки на суму близько 4,5 млрд грн, в

тому числі: тракторів — 1295 од.

(1,5 млрд грн), зернозбиральних

комбайнів — 317 од. (932 млн

грн), ґрунтообробної техніки —

798 од. (268 млн грн), посівної тех�

ніки — 498 од. (486 млн грн) та

іншої техніки і обладнання — 1960

од. (1,3 млрд грн). 2015 року прид�

бано за аналогічний період понад

3,6 тис. од. на суму 2,5 млрд грн. 

На умовах фінансового лізингу

через НАК «Украгролізинг» ста�

ном на 28.07.2016 року сільгоспви�

робниками придбано 113 од. тех�

ніки на суму 98,0 млн гривень. 

Технологічна потреба сіль�

госпвиробників у пальному на

2016 рік становить близько 1,4

млн тонн дизпалива та 325 тис.

тонн бензину, зокрема на період

збирання ранніх зернових і зер�

нобобових культур — 461 тис.

тонн дизпалива та 117 тис. тонн

бензину.

Станом на 12.08.2016 придба�

но 509 тис. тонн дизпалива та 128

тис. тонн бензину, що становить

110% та 109% відповідно до техно�

логічної потреби на період зби�

рання ранніх зернових і зернобо�

бових культур.

Середні оптові ціни склада�

ють: на дизпаливо — 16764 грн/т

(зменшилось проти відповідного

періоду 2015 року на 2%); на бен�

зин — 21367 грн/т (зменшились

проти відповідного періоду 2015

року на 10%).
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Про врожай і ПДВ
ПРОГНОЗОВАНИЙ обсяг ек�

спорту зернових з України в ново�

му маркетинговому році може по�

бити рекорд попереднього року і

скласти близько 41 млн тонн. Про

це зазначив президент Української

зернової асоціації Володимир

Клименко в ході круглого столу в

УНІАН 18 серпня 2016 року. 

«Що стосується виробництва,

ми зараз бачимо 63,5 млн тонн —

це виробництво всього зерна. А

на експорт піде 41 млн тонн. Ми

цього року можемо побити ре�

корди навіть минулого року», —

сказав В.Клименко. При цьому

він нагадав, що Україна була і за�

лишається в трійці світових ек�

спортерів зерна. 

Разом із тим, промовець звер�

нув увагу на проблему у сфері по�

вернення податку на додану вар�

тість при експорті зернових. За

його словами, компанії скептично

ставляться до системи відшкоду�

вання цього податку, тому що не

вважають її прозорою. «Учасники

ринку не вірять державі і всій цій

структурі в плані віддачі ПДВ. Ми

бачимо, що одним віддають біль�

ше, іншим менше, а за законом,

тим, хто першим подав заявку,

тим першим і повинні віддавати

ПДВ. Як так виходить, що заявки

однієї компанії задовольняють, а

іншої ні? Відразу виникає питан�

ня, а може, це не випадково?», —

сказав президент УЗА. 

На думку Володимира Кли�

менка, така ситуація стала можли�

вою в тому числі і через безлад у

реєстрах компаній, які очікують

на відшкодування. Наприклад, у

реєстрі ДФСУ одні й ті самі ком�

панії кілька разів зустрічаються у

списках, відрізняючись лише

кількома літерами у назві. У реєс�

трі Державної казначейської

служби складно визначити, які

компанії отримали, а які не отри�

мали відшкодування ПДВ через

відсутність зазначеного індивіду�

ального податкового номера. 

Як приклад він навів Держав�

ну продовольчо�зернову корпора�

цію, яка до початку серпня так і не

змогла отримати повернення

ПДВ, сформованого ще в лютому

в сумі 900 млн грн. «Система, я

вважаю, зроблена так, щоби ніхто

не міг розібратися і дати відповідь,

які компанії «стоять» у черзі на

відшкодування й які скільки отри�

мали», — підкреслив В.Клименко. 

Нагадаємо, 2016 року Верхов�

на Рада зобов'язала всі аграрні під�

приємства платити ПДВ у певній

пропорції, тоді як раніше вся сума

нарахованого податку залишалася

на рахунках аграріїв. В якості ком�

пенсації парламент відновив

практику повернення ПДВ при

експорті зерна, яка була скасована

2014 року. Відшкодування ПДВ

має відбуватися в порядку черги за

двома реєстрами — «автоматично�

му» і звичайному.

Нещодавно озвучив питання

повернення ПДВ і голова ДФСУ

Роман Насіров. За його слова�

ми, під кінець жнив розмір повер�

нення ПДВ аграріям може збіль�

шитись. «За 7 місяців 2016 року

експортерам сільськогосподарсь�

ких культур було повернуто 14

млрд грн ПДВ», — зазначив він. 

За його словами, збільшення

суми повернення ПДВ експорте�

рам сільськогосподарських куль�

тур буде залежати від багатьох

факторів. «Враховуючи завершен�

ня жнив, сума повернення ПДВ

експортерам може збільшитись до

2,5�3 млрд грн на місяць. Все за�

лежить від багатьох факторів —

експорту, коливання цін на зерно�

ві тощо», — зазначив Р.Насіров.

В Україні відкрито офіційне

представництво компанії Alta

Genetics. Відповідна презен$

тація відбулася 16 серпня в

Києві. Компанія з Нідерлан$

дів позиціонує себе як лідер

у генетиці великої рогатої

худоби. 

Як зазначив Рене Коуманс,

віце�президент із продажів Alta

Genetics,  компанія утримує

близько 1100 бугаїв у 14 країнах

світу. Основну увагу тут приділя�

ють такій характеристиці, як

максимальна відтворювальна

здатність спермопродукції. 

«Ми кажемо, що наша ком�

панія така ж гарна, як інші ком�

панії світу. Тому що всі генетичні

компанії отримують генетичні

матеріали з одного пулу корів, і

можна так чи інакше використо�

вувати один пул биків. Але що є

більш важливим, і тут є ми дуже

успішними, це відтворювальна

здатність спермопродукції», —

зазначив він.

В Україні представництво має

назву «Альта Дженетикс Украї�

П р е д с т а в н и к и  а г р а р н и х

об'єднань України вкрай стур$

бовані ситуацією, що склала$

ся на вітчизняному ринку мі$

неральних добрив, тому за$

кликають провести антимоно$

польне розслідування та на$

класти штрафні санкції на

учасників цінової змови. 

Саме така позиція викладена в

відкритому листі від представни�

ків аграрних асоціацій до Пре�

м'єр�міністра України Володими�

ра Гройсмана, Мінекономрозвит�

ку та низки державних органів.

Занепокоєння викликала іні�

ціатива Мінекономрозвитку Укра�

їни щодо можливого обмеження

імпорту карбаміду та карбамідно�

аміачної суміші (КАС) в Україну.

Цю ідею було озвучено під час на�

ради з представниками українсь�

ких хімічних підприємств, яка від�

булася 9 серпня.

«На нашу думку ситуація,

коли внутрішні ціни на дану про�

дукцію помітно перевищують ек�

спортні, є неприпустимою ані з

огляду економічних міркувань, ані

з точки зору здорового глузду. Ло�

гічно, що при експорті виникає

низка додаткових витрат, у тому

числі й на логістику, а тому ціни

всередині країни мають бути ниж�

чими за експортні, як це відбу�

вається, наприклад, з зерновими,

бобовими та технічними культура�

ми», — зазначено у зверненні.

За рахунок цієї різниці, як вва�

жають в асоціаціях, лише на азот�

них добривах загальні втрати укра�

їнських аграріїв за 2014�2016 рр.

складуть близько 7,2 млрд грн. У

разі застосування додаткових ан�

тидемпінгових мит на інші азотні

добрива — карбамід та КАС, згідно

до експертної оцінки, додаткові

витрати аграріїв 2017 року на амі�

ачну селітру, карбамід і КАС мо�

жуть скласти близько 6,5 млрд грн.

Тож аграрна громадськість

просить скасувати антидемпінгові

мита на аміачну селітру та не вво�

дити додаткове мито на карбамід

та карбамідно�аміачну суміш.

Інтереси галузі в даному пи�

танні представили такі громадсь�

ких організації, як ВГО УАК,

УКАБ, АФПЗУ, ГС АСУ, ГС ВАР. 

Натомість Союз хіміків Украї�

ни (СХУ) звернувся до Прем'єр�

міністра В.Гройсмана та Мінеко�

номрозвитку з проханням якомога

швидше ввести мито на імпорт

карбаміду і КАС із Росії, а також

збільшити існуюче мито на імпорт

аміачної селітри з цієї країни.

«Російські виробники другий

рік неприховано демпінгують на

українському ринку і планомірно

витісняють усіх вітчизняних ви�

робників. Якщо ситуація так три�

ватиме і далі, Україна ризикує за�

лишитися без своїх виробників

добрив і отримати десятки тисяч

звільнених працівників», — заявив

президент СХУ Олексій Голубов.

У СХУ вважають, що зупинка

4 із 6 українських підприємств

сталася, в тому числі, й через те,

що російські імпортери демпінгу�

ють на українському ринку.

Зі слів Голубова, російські ви�

робники купують газ по $70�80 за

тис. куб. м, а українські підприєм�

ства у липні на засувці платили

$254,9 без ПДВ із витратами на

транспортування.Президент СХУ

зазначає, що введення Україною

2014 року мита на російську амі�

ачну селітру послужило напівзахо�

дом і не до кінця захистило укра�

їнських хіміків

Нідерландська генетика 
для вітчизняної ВРХ

Ситуація на ринку міндобрив

на». Компанія представить 13

биків�плідників таких молоч�

них і м'ясних порід, як гол�

штинська (чорні та червоні),

джерсійська, швіцька, ангусь�

ка і герефордська. 

Директор компанії Петро

Сохацький запевнив, що

представництво відповідатиме

високим стандартам батьків�

ської компанії. В тому числі,

буде використовуватися про�

грама Alta GPS, яка за допо�

могою геномної оцінки дозво�

лятиме оздоровлювати стадо,

а також підбирати продукцію

саме за вимогами фермера,

шляхом перебору величезного

масиву даних щодо поголів'я.

Спеціальна програма автома�

тично обчислює результати і

видає перелік биків�плідників,

що ідеально відповідають по�

требам певного стада і поба�

жанням клієнта. 

Водночас представники

компанії повідомили, що орі�

єнтовані на клієнтів із вели�

ким поголів'ям ВРХ.

Володимир КЛИМЕНКО Роман НАСІРОВ

Мінагрополітики прогнозує 
7,3 млн га під озимими 
УКРАЇНСЬКІ аграрії у зв'язку з хорошими погодними умо�

вами планують збільшити площі під озимими культурами

під урожай 2017 року на 4% порівняно з показником мину�

лого року — до 7,3 млн га, повідомив заступник директора

департаменту землеробства та технічної політики в АПК

Міністерства аграрної політики та продовольства України

Леонід Сухомлин під час круглого столу в рамках нового

проекту «УНІАН�АГРО». 

«Прогноз посіву вище порівняно з минулим роком.

Торік були складні кліматичні умови осіннього періоду та

аграрії відсіялися не на 100%. Якщо минулого року було

посіяно 7 млн га озимих на зерно, то поточного року агра�

рії прогнозують 7,3 млн га», — сказав Л.Сухомлин. 

Він зазначив, що міністерство не передбачає найближ�

чими роками значних змін у структурах посіву зернових в

Україні. Вони будуть займати близько 55% посівних площ, а

основною продовольчою культурою залишиться пшениця. 

Як відомо, висока температура повітря і відсутність во�

логи в ґрунті в серпні�жовтні 2015 року істотно сповільни�

ли хід минулорічної осінньої посівної. Аграрії планували

відвести під озимі культури врожаю 2016 року 7,4 млн га.

Мінагрополітики повідомляло, що проблемна посівна

призвела до прямих збитків аграріїв на 11 мільярдів гри�

вень, при тому, що вартість усіх осінніх польових робіт оці�

нювалася у 80 мільярдів гривень.

Темпи зростання 
біоенергетики в Україні 
В УКРАЇНІ впродовж останніх років щорічний темп зро�

стання біоенергетики становить 42%. Про це в інтерв'ю

AgroPolit.com розповів голова «Біоенергетичної асоціації

України» Георгій Гелетуха.

Він відзначає, що 2014 року біоенергетика заміщувала

втричі більше газу, ніж 2010�го. «Ми обробили дані енерге�

тичних балансів із 2010 по 2014 рр. 2010 року вся біоенерге�

тика заміщувала 1,1 млрд м3 газу на рік. Але вже 2014 року

ця цифра виросла до 3 млрд кубометрів. Темп зростання за

ці чотири роки фактично становив 42% на рік», — резю�

мував Гелетуха.

На його думку, до 2020 року біоенергетика може вигото�

вляти вже до 5,4 млрд м3 газу на рік.  «Якщо такий темп

зростання триватиме, ми виходимо на 5,4 млрд м3 газу на

рік, заміщеного біомасою, 2020�го, — прогнозує експерт.

Однак, він зауважує, що мета на 2 млрд м3 більша. — У На�

ціональному плані дій з відновлюваної енергетики на пе�

ріод до 2020 року міститься дещо більша ціль для біоенерге�

тики — 7,2 млрд м3 газу на рік, заміщеного біомасою».

Головною причиною зростання ролі газу з біоенергети�

ки, вважає експерт, є зростання ціни на природний газ.

«Починаючи з 2013 року почали підвищувати ціни на газ —

поступово в 2013, 2014, 2015 рр., останнє підвищення відбу�

лося цього року. Що дорожчий газ, то вигідніше його замі�

щувати біомасою. Тому, ці 42% — це, фактично, результат

підвищення цін на традиційні види палива», — констатував

голова БАУ.



Компанія «НІБУЛОН» є однолітком Незалежності

України. За 25 років наполегливої роботи вона

стала візитною карткою нашої країни у світі —

вітчизняним сільгоспвиробником, інвестором,

експортером і суднобудівником, який реалізує

масштабний інвестиційний проект з відроджен$

ня Дніпра і Південного Бугу як судноплавних

транспортних артерій. 

У СЕРЕДИНІ 1990�х, коли «НІБУЛОН» розпочав актив�

но займатись обробітком земель, компанія мала лише

кілька виробничих підрозділів. Рік у рік вона розширюва�

ла діяльність, і сьогодні «НІБУЛОН» — це 44 філії, в тому

числі 22 виробничі підрозділи, та 81,5 тис. га орендова�

них земель у 12 областях України.

Однією з пріоритетних цілей розвитку компанії є

вдосконалення власної логістичної системи. Її постійне

розширення забезпечує такі конкурентні переваги, як мі�

німальна вартість перевезення, зручність, легкість і гнуч�

кість, маневреність, оперативність та якість доставки ван�

тажу. За рахунок зниження витрат на транспортування

збіжжя аграрії гарантовано отримуватимуть справедливу

ціну за вирощене зерно.

Відтак від 2009 року у структурі «НІБУЛОНу» працює

судноплавна компанія, бо річкові перевезення є вдвічі�

втричі дешевшими порівняно з автомобільними і заліз�

ничними. За цей нетривалий період створено власний

флот сільгосппідприємства, який нині налічує 28 несам�

охідних суден загальною водотоннажністю 131080 тонн;

шість збудованих буксирів проекту POSS�115, три збудо�

вані буксири проекту 121 та три придбані буксири; суча�

сний земснаряд виробництва Фінляндії «Watermaster Clas�

sic IV». На зовнішньому рейді морського торговельного

порту Миколаїв із серпня 2013 року працює самохідний

плавучий кран «Святий Миколай».Відтак компанія є

одним із вітчизняних лідерів з нарощування тоннажу та

оновлення флоту.

2013 року повністю реконструйовано і введено в дію

суднобудівно�судноремонтний завод «НІБУЛОН» у зак�

ритій акваторії Південного Бугу, біля перевантажувально�

го термінала ТОВ СП «НІБУЛОН» в Миколаєві.

Наразі завершуються днопоглиблювальні роботи на

річці Південний Буг, які компанія здійснює власним

коштом. На початку липня було введено в експлуатацію

22�й за ліком високотехнологічний річковий переванта�

жувальний термінал — філія «Вознесенська» на Півден�

ному Бузі. Весь цей комплекс робіт дозволить зробити

судноплавними 102,2 км річки від Вознесенська до Ми�

колаєва. Транспортуючи водою збіжжя, компанія зніме з

Миколаївських обласних автошляхів до 50 тисяч вантажі�

вок щороку.

Найближчим часом перше несамохідне судно, спро�

ектоване спеціально для роботи на Південному Бузі і ви�

готовлене на власному суднобудівно�судноремонтному

заводі, піде у свій перший рейс до Вознесенська.

Буквально нещодавно, 5 серпня 2016 року, було підпи�

сано Меморандум про співробітництво між Херсонською

обласною державною адміністрацією та компанією «НІ�

БУЛОН» щодо будівництва в стислі терміни — за три мі�

сяці — нового терміналу компанії у м. Гола Пристань. Він

стане другим терміналом компанії в регіоні, приєднав�

шись до перевантажувального термінала в с. Козацьке Бе�

риславського району. 

Відтак цілком закономірно, що група компаній «НІ�

БУЛОН» 2015/16 маркетингового року досягла найкра�

щого за останні шість років експортного показника —

4,66 млн тонн. Порівняно з аналогічним показником

2014/15 МР, динамічне зростання склало майже 14%, або

572 тис. тонн. Досягнутий результат став другим за всю

історію існування компанії.

Таким чином, у рейтингу українських експортерів

«НІБУЛОН» впевнено посідає перше місце. А кожна

дев'ята тонна експортованого українського збіжжя є ні�

булонівською!

За підсумками календарного 2015�го року результат

експортних відвантажень «НІБУЛОНу» також вдруге став

кращим за всю історію, становлячи 4,46 млн тонн. Це на

17,5 %, або на 665,9 тис. тонн більше за аналогічний по�

казник 2014�го календарного року.

Основними експортними культурами «НІБУЛОНу»

2015/16 МР традиційно є кукурудза (обсяг експорту —

понад 1,8 млн тонн), пшениця (понад 1,9 млн тонн) та

ячмінь (близько 560 тис. тонн).

Нібулонівська географія експорту минулого марке�

тингового року охопила 28 країн світу, серед яких най�

більшими споживачами стали Єгипет (частка імпорту —

18,1%), Саудівська Аравія (10,7%) та Королівство Іспанія

(9,9%).

Варто відзначити, що 2015/16 МР «НІБУЛОНу» вда�

лося відкрити для себе ринок Індонезії, відвантаживши

до цієї країни близько 295 тис. тонн пшениці, що склало

6,5% від загального обсягу експорту.

Для виконання експортних контрактів минулого мар�

кетингового сезону було залучено 122 вантажних судна

закордонного плавання при середньому розмірі суднової

партії у майже 35 тис. тонн.

Особливу увагу варто зосередити на тому, що протя�

гом 2015/16 МР суттєво змінилась структура постачальни�

ків зерна на адресу групи «НІБУЛОН».

Економіка України останнім часом характеризува�

лася значними труднощами, пов'язаними з відшкоду�

ванням ПДВ при здійсненні експортних операцій із зер�

ном, та протягом 2014�2015 років додатково ускладню�

валася нестабільністю національної грошової одиниці.

Крім того, з 1 січня 2016 року набрали чинності зміни

до Податкового кодексу України щодо відшкодування

ПДВ, що були прийняті державою в інтересах сіль�

госпвиробників.

Внаслідок економічної та соціальної нестабільності в

країні, а також враховуючи негативний досвід відшкоду�

вання ПДВ при здійсненні експортних операцій з зерном,

що, звичайно, породжує невпевненість експортерів зерна

з приводу несвоєчасного повернення ПДВ, керівництво

компанії, намагаючись мінімізувати можливі ризики від

неповернення ПДВ, що, в свою чергу, суттєво вплинуло

би на фінансовий стан компанії, а також розділити ці ри�

зики між партнерами нашої компанії, запропонувало

останнім самим стати експортерами.

У такому, свого роду, експериментальному режимі

компанія працювала у ІІ півріччі 2015�2016 маркетинго�

вого року. Таким чином, у виграші залишилися обидві

сторони: і «НІБУЛОН», і його партнери. Сільгоспвироб�

ники застрахувалися від можливих валютних коливань,

що дуже важливо в період нестабільності національної ва�

люти. А компанія мінімізувала свої ризики від можливо�

го невідшкодування ПДВ. 

Враховуючи власний багаторічний досвід у сфері здій�

снення експортної діяльності та відшкодування ПДВ, а

також беручи до уваги зацікавленість сільгоспвиробників

у самостійному здійсненні експортних операцій, «НІБУ�

ЛОН» надав усім бажаючим всебічну допомогу та під�

тримку у цих питаннях.

Для порівняння, 2014/15 МР «НІБУЛОН» отримав 962

тис. тонн зерна від 92 експортерів�резидентів України (з

розрахунками у вільно конвертованій валюті), серед яких

майже 63% складали сільгоспвиробники. А вже протягом

минуло маркетингового року обсяги таких поставок зерна

збільшились до 1663 тис. тонн. При цьому кількість під�

приємств�постачальників склала 144 одиниці, з яких

майже 63% були сільгоспвиробниками.

Таким чином, протягом двох останніх маркетингових

років кількість українських підприємств�постачальників,

що виявили бажання здійснювати експорт, зросла на 52

одиниці, а обсяги постачання зросли майже вдвічі.

Зазначена тенденція зростання кількості експортерів

виявилась характерною для нашої країни в цілому протя�

гом останніх сезонів.

Та попри суттєву активізацію виробників сільгосппро�

дукції, у тому числі і за підтримки «НІБУЛОНу», компа�

нія продовжила закуповувати значні обсяги зерна на вну�

трішньому ринку України, із розрахунками в національ�

ній валюті. Протягом 2015/16 МР понад 88% договорів

було укладено безпосередньо з сільгоспвиробниками.

Кількість сільгоспвиробників, з якими співпрацює

«НІБУЛОН», за останні три сезони не зменшилась і є ста�

більною, що свідчить про довіру та впевненість аграріїв

через принцип ведення бізнесу «НІБУЛОНом» — прин�

цип прозорості та відкритості для кожного.

Враховуючи стабільне відшкодування ПДВ, з 1 липня

поточного року компанія працює в стабільному режимі, а

розрахунки при закупівлі сільськогосподарської продукції

здійснюються в національній валюті. Отже, з початку по�

точного маркетингового року більше 90% партнерів ком�

панії — це безпосередньо сільгоспвиробники, які, врахо�

вуючи стабілізацію національної валюти, працюють у

звичному для себе режимі і повністю задоволені наявною

співпрацею.

* * *

«НІБУЛОН» і надалі підтверджує реноме лідера аграр�

ного ринку не лише України, але й Чорноморського ре�

гіону. Одними з ключових факторів сьогоднішніх дося�

гнень є продовження реалізації комплексної інвестицій�

ної програми, а також злагоджена робота колективу і на�

ціленість на результат.
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І БАТЬКО, і мати Михайлика

були простими колгоспниками,

бо до часу його народження кол�

госпний лад з усіма його недоліка�

ми і перевагами міцно укорінився

на нашій землі. Крім Михайла у

сім'ї зростало ще п'ятеро дітей, бо

багатодітність українських родин

тоді була не виключенням, а пра�

вилом. З самого малечку дітей

привчали до роботи, тож і Михась

змалку був підпаском колгоспного

стада. 

Батька призвали на військову

службу, і він брав участь у трьох

війнах поспіль — спершу у

Польській кампанії 1939 року,

потім у Фінській — 1940�го і на�

решті у Великій Вітчизняній,

котру пройшов з початку і до

кінця, і загинув перед самою пе�

ремогою, 1945�го. Так мати зали�

шилася вдовою з шістьма дітьми

на руках. Працювала в колгоспі за

палички�трудодні, за котрі в кінці

року давали навіть не мішок —

торбу, кілограмів на 25, борошна

грубого помолу, яким вона мала

прогодувати рік своїх шістьох

дітей. Жили на «підніжному»

кормі — щось вирощували на го�

роді, десь якусь жменю зерна вда�

валось потягти з колгоспу. 

У рідному селі Михайло закін�

чив семирічку та й поїхав до Льво�

ва, де мешкав мамин брат — вчи�

тися на залізничника. До заліз�

ничного технікуму спізнився на

екзамени, тож довелося йти до за�

лізничного, але училища. Через

два роки парубок вже був дипло�

мованим слюсарем�паровозником

5�го розряду і за розподілом пої�

хав працювати до тернопільсько�

го паровозного депо. За рік про�

сторами СРСР прокотився заклик

«На цілину!», і комсомольська мо�

лодь, котра щиро прагнула зроби�

ти для батьківщини щось спів�

ставне з фронтовим подвигом

батьків, ринулася освоювати ка�

захстанські степи. Серед перших

поїхав на Схід і Михайло Стратій�

чук.

За сезон комсомольці�добро�

вольці підняли 35 тис. га цілини,

а восени — саме в день народжен�

ня, 19�літнього Михайла призва�

ли до війська. Ходив строєм він

недовго, бо метикуватого хлопця

відправили на навчання до школи

молодших спеціалістів інтендант�

ської служби, а по�простому —

учитися на армійського бухгалте�

ра. Навчання він за звичкою за�

кінчив на відмінно і дослужував

строкову службу при штабі. Завдя�

ки армійським реформам Хрущо�

ва служити довелося не три, а

лише два роки, тож 1956 року він

повернувся до рідного села.

Двоє старших братів були в

армії, сестра серйозно хворіла, а

брат з сестрою реальної допомоги

матері надати ще не могли, тож

Михайло вирішив залишитися

вдома. Вибір був невеликий: чи в

Козятин — у депо, чи в колгосп —

у бригаду. Здавалося б у нього, ди�

пломованого залізничника, доро�

га була пряма, як рейки — в депо.

Та до Козятина потрібно було

щодня долати по 10 кілометрів

пішки. Тож вирішив залишитися в

колгоспі — допомогти матері.

Голова колгоспу Дарія Ларіо�

нівна — досвідчений керівник і

грамотний спеціаліст (недарма ж

свого часу закінчила знамениту

Московську сільгоспакадемію ім.

Тімірязєва), запримітила активно�

го парубка і запропонувала йому

очолити рільничу бригаду. Та

знань і досвіду бракувало, тож від

посади він відмовився, натомість

зорганізував таких же як сам «де�

белів» і круто змінивши біогра�

фію, подався до училища сільсь�

когосподарської механізації. Учи�

лище, за звичкою, закінчив на

самі п'ятірки, та ще й був проф�

спілковим активістом. На практи�

ку їх відправили на знайому вже

Михайлові цілину, то він там доб�

ре напрактикувався на тракторі —

тягаючи несамохідний комбайн.

Після училища рік працював

на комбайні, а потім йому довіри�

ли трактора — ТДП�35. Того року

якраз «розганяли» МТС, тож гра�

мотні механізатори у колгоспі

були на вагу золота. Віддаючи

«борг честі», Михайло таки під�

дався на умовляння «головихи» і

став бригадиром найвідсталішої в

колгоспі бригади №1, і всього за

рік його перша бригада стала пер�

шою не лише за номером, але й за

всіма показниками. 

Шила в мішку не сховаєш —

здібного організатора (а на той

час він уже був секретарем комсо�

мольської організації села) напра�

вили вчитися до Кіровоградської

трирічної партшколи на базі сіль�

госптехнікуму. Так що крім пар�

тійного навчання він освоював

там і основи економіки та інших,

потрібних колгоспному спеціалі�

сту наук. Крім теоретичних занять

була і практика на сільгосптехні�

ці. То однокурсники бувало попо�

тіють, поки з п'ятої�шостої спро�

би трактора заднім ходом до при�

чіпного пристрою заведуть (була

така вправа). А Михайло й похва�

лився: «А я заведу з першої спро�

би». Звісно, ніхто не повірив, під�

няли парубка на кпини — довело�

ся навіть побитися об заклад на

пляшку шампанського. Треба

було бачити очі однокурсників,

коли він сів, та й раз — одним

плавним рухом підвів трактора до

сівалки: далася взнаки колгоспна

і цілинна виучка.

Учився він як завжди добре, і

не лише на тракторі кататися, тож

по закінченні навчання 28�літньо�

го Михайла Стратійчука затверди�

ли на посаді головного агронома.

Два роки на виробництві — і

знову навчатися, цього разу до од�

норічної школи керівних кадрів

колгоспів і радгоспів при Умансь�

кому сільгосптехнікумі.

Голова колгоспу
ПІСЛЯ закінчення навчання по�

вернувся працювати головним аг�

рономом, та 25 червня наступно�

го, 1967 року, правління колгоспу

затвердило його виконуючим

обов'язки голови, а за півроку —

25 січня 1968�го загальні збори

колгоспників затвердили його го�

ловою колгоспу «Україна» у рідно�

му селі Кордишівка. З того часу

минуло майже півстоліття, проте

які би пертурбації не відбувалися,

як би не змінювалася правова чи

організаційна форма господарю�

вання: колгосп, КСП, КСПП,

СВК, СФГ чи ТОВ — назва «Ук�

раїна» залишалася незмінною.

І от вже коли Михайло Стра�

тійчук став Михайлом Никонови�

чем (бо ж голова!), настав час по�

думати і про особисте, бо раніше

за навчаннями та роботами все

було якось ніколи. Через рік голо�

вування він одружився з одно�

сельчанкою Марію.

Із часом Михайло Стратійчук

став справжнім керівником — гос�

трий розум, сильна воля і небай�

дужість до людських проблем до�

помагали долати перешкоди.

Часто роботу керівника оцінюють

за принципом «до і після» — що

було до його приходу на посаду і

що стало потім. В цьому сенсі

Михайло Никонович абсолютно

унікальний: за майже півстоліття

його роботи на посаді з того що

було «до» не залишилося нічого —

навіть згадки. Практично вся ви�

робнича і соціальна інфраструкту�

ра колишнього колгоспу і ниніш�

нього ТОВ «Україна» — від задум�

ки, проекту й аж до останнього

цвяха — створена під його безпо�

середнім керівництвом. 

А побудовано немало — і не

лише виробничого призначення,

як, скажімо, тваринницькі ферми,

гаражі, насіннєвий завод, складсь�

кі приміщення, тракторна брига�

да, майстерні якої обладнані всім

необхідним для ремонту і відно�

влення сільгосптехніки. Аж із са�

мого Ленінграда він привіз для

майстерень різні верстати і навіть

пневматичний ковальський молот. 

Проте молотом людей не наго�

дуєш, тож побудували і млин, і

крупорушку, і пекарню — аби міс�

цеві жителі та мешканці довко�

лишніх сіл могли переробити своє

збіжжя. Згодом у селі побудували

навіть комбінат побутових послуг,

так що в цьому відношенні жителі

Кордишівки нічим не поступали�

ся містянам. Тим більше, що

скрізь — по селах колгоспу і ви�

робничих об'єктах були дороги з

твердим покриттям. Колгосп по�

будував школу, біля якої споруди�

ли єдиний у районі пам'ятник

Шевченку, і дитячий садок, буди�

нок культури і клуб, медичну ам�

булаторію і ФАП у Кордишівці та

Прушинці. А ще за ініціативи та

підтримки Михайла Никоновича

село прикрасив вражаючий своєю

витонченістю Михайлівський

храм.

У селах прокладено водогін і

здійснено газифікацію. Причому в

найкоротші терміни: Кордишівку

газифікували за півроку, а Пру�

шинці — лише за два місяці.

Окреме питання виникло з Коро�

лівкою, де в 14�ти дворах мешкало

всього 29 жителів. Інший би мах�

нув рукою — навіщо вкладати

кошти у «безперспективне» село.

Та, як каже Михайло Никонович:

«Не можна для одних бути бать�

ком, а для інших — вітчимом»,

тому газ для людей провели. Не

припиняється робота і зараз —

попри важкі часи в Кордишівці

проводять ремонт дорожнього по�

криття, причому не якийсь там

ямковий, а капітально перестила�

ють асфальт.

Так що зміни за часів його го�

ловування разючі. Приміром,

1969�го до жодного тваринниць�

кого приміщення неможливо було

зайти в черевиках — лише в чобо�

тях, бо бруду і нечистот було по

кісточки і вище. 
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Півстоліття на посаді 
голови «України»
ЖИТТЄПИС Славним видався 1935 рік. У столиці СРСР відкрили перші станції метрополітену, а на
Донбасі Олексій Стаханов, перевиконавши норму в 14,5 разу, видав за зміну 104 тонни вугілля. Сестри
Виноградови перейшли на обслуговування 100 ткацьких верстатів, установивши світовий рекорд із
продуктивності праці. Саме восени цього насиченого подіями року, у серці України — на Вінниччині,
у селі Кордишівка у простій селянській родині Стратійчуків народився хлопчик Михайло.

Михайло Никонович СтратІйЧук — багаторічний керівник «України»



землею? Сам Михайло Никонович причиною від�

мінного фізичного стану вважає гени лише частково

(бо його дід прожив 101 рік), проте головний чинник

все ж — постійна праця. З того часу, як став агроно�

мом, щодня о шостій ранку він вже був на фермі та в

полі. Вихідні в його житті були відсутні як явище —

бо в господарстві роботи повно і зимою, і літом. Ну, а

у відпустку він вперше пішов лише через 20 років го�

ловування, та й то з необхідності — після операції

довго не гоїлася рана, то ж змушений був поїхати в

санаторій.

Разом із дружиною вони виховали двох доньок, а

зараз уже мають і чотирьох онуків. Марія Василівна і

зараз перша помічниця і порадниця, до того ж вона

засновниця ТОВ «Україна», так що нині агробізнес у

них має яскраво виражений сімейний характер. Син

старшої доньки Роман ще змалечку разом із дідусем

їздив полями, знав що на якій ділянці росте нині і

що тут було минулого року. Отак потроху він і всотав

отой хліборобський дух, без якого працювати на

землі неможливо. Нещодавно Роман закінчив інсти�

тут і зараз активно допомагає Михайлові Никонови�

чу у роботі. Хлопець виріс жвавий і беручкий, тож як

набереться дідового досвіду, цілком зможе продов�

жити сімейну справу.

Як каже Михайло Никонович, життя людині від�

міряє Бог, а вже наше завдання прожити його неаби�

як, а з максимальною користю для себе і людей. Ро�

бота завжди була сенсом його життя, і єдине, про що

він зараз жалкує, що недостатньо уваги приділяв

сім'ї. От і діти виросли якось непомітно, бо інколи

батька не бачили цілими тижнями: коли він йшов на

роботу — вони ще спали, а коли приходив — уже

спали. 

Його плідну багаторічну працю відзначено дер�

жавними і церковними нагородами, 2004�го при�

своєно звання «Заслужений працівник сільського

господарства України». Йому вдалося майже без

втрат провести корабель під назвою ТОВ «Україна»

через бурі і шторми змін економічних укладів та по�

літичних систем, не піддатися на спокусливі пропо�

зиції різного роду «інвесторів», що прагнули обібра�

ти господарство. 

Нині під керівництвом Михайла Никоновича

Стратійчука працюють вже діти й онуки тих колгос�

пників, з котрими він починав 1968�го. Так що він

ростив не лише хліб, але й виростив кілька поколінь

хліборобів — і всіх їх він надихав своєю завзятістю до

праці і любов'ю до людей. Так що Михайла Никоно�

вича без перебільшення можна назвати патріархом

сільськогосподарського виробництва України. Неба�

гато знайдеться в нашій країні людей, котрі так довго

і так плідно робили найблагороднішу справу на землі

— ростили хліб. За довге і насичене життя він реалі�

зував практично всі свої плани. Й єдине, про що ще

мріє — побачити Україну по�справжньому вільною, а

український народ щасливим і заможним.

Олесь Євтєєв

Проблема була в кормах — ко�

мандно�адміністративна система

керування сільським господар�

ством виходила з того, що лише

14% ріллі можна було виділяти для

вирощування кормових культур, а

що розораність у Кордишівці до�

ходила до 98,6% (так що катастро�

фічна розораність України родом

звідти), то ж про пасовище не

йшлося взагалі. З часом, коли

дійне стадо в колгоспі зросло до

700 корів, корми доводилося про�

сто купувати на стороні. 

Не можна сказати, що про га�

небний стан із кормами не знали

«нагорі». Проте вирішити питан�

ня було неможливо навіть на рівні

ЦК КПУ, бо в СРСР із продоволь�

ством були перманентні пробле�

ми, та ще й «братні народи» Аф�

рики та Азії треба було підгодову�

вати, тож кожен гектар українсь�

кої ріллі був у Москві на особли�

вому рахунку. Тому доводилося за�

сівати навіть такі косогори, де

комбайни під час збирання пере�

кидалися (був у Михайла Никоно�

вича і такий випадок).

Колгосп у Кордишівці органі�

зували ще 1932 року, а 1958�го, в

епоху укрупнення, до колгоспу

приєднали сусідні Прушанку та

Каролінку. Об'єднаний колгосп

мав у обробітку 3146 га. Вирощу�

вали майже всі види сільгоспкуль�

тур — пшеницю і кукурудзу, горох

і гречку, соняшник і цукрові буря�

ки. 1993�го, коли розпочалося

розпаювання колгоспних земель,

частина людей вирішили спробу�

вати господарювати самостійно,

то ж із колишніх 3 тис. га нині у

ТОВ «Україна» в обробітку зали�

шилося 1800 га, та ще 232 га орен�

дують у сусідній Титусівці.

Коли Стратійчук прийняв гос�

подарство, середня врожайність

зернових складала 14�16 ц/га.

Цього року на кордишівських

полях отримали в середньому по

53 ц/га пшениці (хоча моргунів�

ський сорт Дарунок Поділля дав

76 ц/га), 52 ц/га ячменю, соя і ку�

курудза також обіцяють гарний

урожай. Як жартує Михайло Ни�

конович: «Раніше казали: не той

хліб, що на полі, а той, що в комо�

рі. А тепер кажуть: не той що в ко�

морі, а той, що в банку». Бо вже як

продав, та гроші взяв — лише тоді

знаєш, чи не у збиток спрацював.

Ціни ж бо на зернові залежать від

багатьох чинників, і гарний уро�

жай якраз чинник негативний.

Можна було б і більші врожаї

вирощувати — та заважають гор�

биста місцевість, 26 різного роду

водойм та «чиряки» — як називає

Михайло Никонович селянські

латки�паї, котрі подекуди лежать

посеред його полів. Бо розпаюва�

ти землю — то півсправи, а от пе�

редбачити механізми, котрі до�

зволили б сформувати цілісний

земельний масив — ото справа. А

так виходить, що через ті латки�

«чиряки» і техніка пройти рівно

не може.

Ще в кінці 1930�х у колгоспі

була сортодільниця, де на 130 га

вирощували насіння. З того часу

традиції не зраджували, а у 1970�

х, узявши у держави кредит, Ми�

хайло Никонович побудував у селі

насіннєвий завод, котрий працює

і нині. Тепер насіннєвих посівів у

господарстві чверть від загального

обсягу, вирощується елітне та су�

перелітне насіння. ТОВ «Україна»

активно співпрацює з флагмана�

ми української селекції — Інсти�

тутом фізіології рослин і генетики

НАН України та Миронівським

інститутом пшениці ім. В.М.Реме�

сла НААН. Як практик з багато�

річним досвідом, Михайло Нико�

нович переконаний, що сорти віт�

чизняної селекції нічим не посту�

паються закордонним аналогам, а

при правильній агротехніці —

здатні і перевершити їх. 

Рецепт довголіття
Є ЛЮДИ, у котрих гени і сприят�

ливі умови довкілля зійшлися в

одній точці простору�часу і дозво�

лили їм зажити слави довгожите�

лів. Проте мало хто здатен жити

не лише довго, але й повним, на�

сиченим життям. Життя керівни�

ка зазвичай не лише насичене, але

й пов'язане з постійним стресом,

що вже казати, якщо це керівник

агропідприємства, успіх якого зал�

ежить не лише від його особистих

знань та досвіду, але й від мінли�

вої погоди.

Михайлові Никоновичу пішов

81�й рік, проте він і виглядає, і по�

водиться навдивовижу молодо: ус�

пішно керує сільгосппідприєм�

ством (що у наш неспокійний час

ох як нелегко), досі сам їздить за

кермом (причому водій він вір�

туозний), може і чарку випити у

хорошій компанії, любить гостре

слівце і сам майстер пожартувати.

А ще — має гострий розум і чудо�

ву пам'ять. Принаймні, розказую�

чи деталі своєї біографії, легко

орієнтувався як у подіях шістдеся�

тилітньої давності, так і у минуло�

річних показниках урожайності

головних сільгоспкультур. 

Що сприяє такому активному

довголіттю — чи то гени предків,

чи цілюще повітря Вінниччини,

чи постійний контакт із рідною
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Потім усі приміщення для тварин було побудо�

вано практично заново, а підлогу вистелено прибал�

тійською керамічною плиткою, котра і тепер — через

десятки років — у відмінному стані. З часом було

проведено водогін, зроблено освітлення та вентиля�

цію, корівники було механізовано відсотків на 95%.

Поголів'я ВРХ досягло 2225 голів, із яких понад 700

— корів. У загонах рохкали 1600 свиней.

Тваринництво — вічний головний біль керівника:

скільки туди не вкладаєш ресурсів, а віддачі мало. І

молочний напрямок, і м'ясний — за нинішніх цін

глибоко збиткові. Приміром, молоко у ТОВ «Украї�

на» закуповували по 4,3 грн/л, а півлітрова пляшка

мінералки коштує 7�8 грн. Не дивно, що за таких

умов дійне стадо держави скорочується приголом�

шливими темпами. 

Михайло Никонович тримався довго, тримався з

останніх сил, бо ж корови — це робочі місця для

людей. Та й за показниками приростів�надоїв госпо�

дарство входило до трійки кращих у Козятинському

районі. Ще коли зернові виручали, то за рахунок

прибутку від рослинництва можна було підтримува�

ти ферму на плаву. Проте минулого року через посу�

ху господарство спіткав неврожай: кукурудза, котра

2014�го дала по 106 ц/га, вродила лише 30 ц/га, так

само невтішний був і урожай сої. От коли через ВРХ

вже стало неможливо зводити кінці з кінцями, навес�

ні 2016�го довелося худобу продати. Єдине, що вті�

шає Стратійчука — що його корови не пішли «під

ніж», а продовжують «працювати» в іншому госпо�

дарстві.

При цьому не можна сказати, що виробничі по�

казники були невтішними: корови давали в се�

редньому 5800 літрів на рік, добові прирости ВРХ

складали 720 грамів, свиней — 520. Та це раніше гос�

подарства хизувалися цими показниками. Зараз хи�

зуються прибутковістю, а тут подальший прогрес

(особливо в царині собівартості, яка для виробниц�

тва — альфа й омега) обмежується застарілими тех�

нологіями, котрі перейшли ще з радянських часів.

Без докорінної перебудови (про вартість якої без ва�

лідолу говорити неможливо) нарощувати виробниц�

тво — збиткова справа.

Із тваринництвом в «Україні» здавна були нелади:

коли Михайло Никонович прийняв господарство, то

з 38 господарств району за надоями вони посідали

третє місце з кінця, надоюючи 2,2 літри від корови на

день, у той час як переможець рейтингу надоював по

14 літрів. Таблиця з показниками, надрукована у ра�

йонній газеті, ятрила душу молодому керівникові, і

він поставив собі за мету хоч на 100 грамів у день

збільшувати надої. 

Півстоліття на посаді голови «України»

Початок на стор. 5

Михайло СТРАТІЙЧУК із Кордишівським сільським головою на центральному майдані села

На соєвих ланах «України»
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Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 18.08.2016 (20:00) по 23.08.2016 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 – 4330 4280 – – 4200 3990 11170/11070 – – – 4200
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 4230 4180 – – 4100 3890 11070/10970 – 8700 – –
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 4130 4080 – – 4000 3790 – – – – 3950
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 4180 4130 – – 4050 3840 10970/10870 – 8700 – 4000
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 4180 4110 – – 4050 3840 11050/10950 – 9050 – –
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 4270 4220 – – 4140 3930 – – 8700 – 4140
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 4030 3950 – – 3890 3620 10850/10750 – – – 3800
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 4030 3950 – – 3890 3620 10850/10750 – – – 3800
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – 4030 3950 – – 3890 3620 10850/10750 – – – 3800
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 4030 3950 – – 3890 3620 10850/10750 – – – 3800
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 4030 3950 – – 3890 3620 10850/10750 – – – 3800
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 4060 3980 – – 3920 3650 – – – – 3830
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 4060 3980 – – 3920 3650 10950/10850 – – – 3830
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 4060 3980 – – 3920 3650 10950/10850 – – – 3830
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 4080 4000 – – 3940 3710 11000/10900 – – – 3850
Філія «Кам’янка'Дніпровська», Запорізька обл. – 4140 4070 – – 4010 3800 11000/10900 – 9000 – –
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 4030 3950 – – 3890 3610 11000/10900 – – – 3800
Філія «Денихівська», Київська обл. – 4030 3950 – – 3890 3610 11000/10900 – – – 3800
Філія «Переяславська», Київська обл. – 4030 3950 – – 3890 3630 10950/10850 – – – 3800
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 3980 3900 – – 3840 3580 10550 – – – 3750
Старобільський елеватор – 3740 3660 – – 3600 3350 – – – – 3400
ТОВ «Круп’яний тік», Кіровоградська обл. – 4030 3950 – – 3890 3650 10950/10850 – – – 3800

ПШЕНИЦЯ. Перегляд аналітиками

Мінсільгоспу США світового валового

збору пшениці у бік збільшення, підви�

щення прогнозів її виробництва в Росії,

та зниження валового збору у Франції

до 30�річного мінімуму — основні нови�

ни, що наразі формують світовий ціно�

вий тренд. 

Третій рік поспіль експерти прогно�

зують рекордні обсяги експорту ро�

сійської пшениці, навіть більше того,

вперше за всю історію цього маркетин�

гового року Росія може стати найбіль�

шим експортером пшениці у світі. На�

разі її експорт прогнозується на рівні 30

млн т (+4,5 млн т до попереднього прог�

нозу). Для прикладу, прогноз експорту з

США поточного сезону складає 25,86

млн т, а з ЄС — 27 млн т. На думку екс�

пертів, нестача європейської пшениці

(пов'язана з неврожаєм у Франції) на

ринках Північної Африки та країнах

Близького Сходу буде компенсована за

рахунок збільшення обсягу поставок ро�

сійської пшениці. 

Україні доведеться, в буквальному

сенсі, змагатися з Росію за традиційних

покупців, а США, скоріше за все, збіль�

шить обсяги реалізації даної культури на

звичних для себе ринках. 

Щодо новин із США, відмітимо, що

збирання озимої пшениці в цій країні

можна вважати завершеним (обмолоче�

но 97% площі), а ярої — практично до�

сягло екватору. Станом на поточну дату

американськими фермерами проведено

обмолот на 48% від прогнозованої

площі до збирання, що перевищує се�

редньорічний результат на 18%.

Повертаючись до серпневого звіту

Міністерства сільського господарства

США відмітимо, що світове виробниц�

тво пшениці поточного сезону прогно�

зовано складе 743,44 млн т, що переви�

щує попередній прогноз на 4,94млн т.

Світовий експорт також прогнозовано

зросте та складе 170,7 млн т (+2,27 млн

т), а перехідні залишки на кінець поточ�

ного сезону зазнають несуттєвого зни�

ження та складуть 252,82 млн т (�0,88

тис. т). Збільшення цьогорічного вро�

жаю прогнозується не лише в Росії, а й у

США, Австралії, Канаді, Казахстані та

Україні.

Станом на 19 серпня ціни в портах

України наступні: пшениця 2�го класу:

4270�4450 грн/т, 3�го класу: 4200�4350

грн/т, фураж: 4140�4250 грн/т.

КУКУРУДЗА. Відповідно до прогно�

зу аналітиків Міністерства сільського

господарства США, цьогорічне вироб�

ництво кукурудзи у світі збільшиться

на17,66 млн т порівняно з попереднім

прогнозом та сягне рекордних 1028,4

млн т. Збільшення валового збору даної

культури очікується в США до 384,92

млн т (+15,6 млн т), Аргентині до 36,5

млн т (+2 млн т), Індії — 24,5 млн т

(+1,5 млн т) та Мексиці — 24,5 млн т

(+0,3 млн т), що повністю компенсує

зниження в країнах ЄС до 62,1 млн т (�

1,73 млн т) та в Канаді до 12 млн т (�0,5

млн т).

Причиною різкого зростання вало�

вого збору кукурудзи в США стала пе�

реоцінка рівня її врожайності до 175 бу�

шелів/акр проти 168 бушелів/акр у по�

передньому звіті. Слід зазначити, що

більшість аналітиків та учасників ринку

віднеслися до такого позитивного прог�

нозу доволі скептично.

Збільшення цьогорічного врожаю

кукурудзи в Аргентині спричинене

збільшенням кількості посівної площі,

що пояснюється привабливістю даної

культури та високим рівнем рентабель�

ності її вирощування в цій країні. 

Обсяги світової торгівлі оцінюються

американськими аналітиками на рівні у

137,25 млн т (проти 133,25 млн т у по�

передньому прогнозі), а перехідні запа�

си на кінець поточного сезону — 220,81

млн т (208,39 млн т).

Для України прогноз виробництва

залишився незмінним і нині складає 26

млн т. 

Підбиваючи підсумки, можемо зро�

бити висновок, що незважаючи на «вед�

межий» характер оновленого звіту Мін�

сільгоспу США, він виявився нейтраль�

ним та не призвів до значних цінових

коливань. Оператори ринку поясняють

такий розвиток подій тим, що ринок

або був готовий до оприлюднення таких

цифр, або поки не повірив у них, та очі�

кує на коригування врожайності у ве�

ресневому звіті. 

Активність на вітчизняному ринку

кукурудзи відсутня, покупці не про�

являють особливого інтересу до закупів�

лі залишків даної культури та перебува�

ють в очікуванні нового врожаю. Най�

ближчим часом увагу учасників укра�

їнського ринку кукурудзи буде зосере�

джено навколо погодних умов та стану

посівів даної культури. 

Станом на 19 серпня ціни в портах

України на кукурудзу встановлені на

рівні 4200 грн/т.

ЯЧМІНЬ. В оновленому звіті Мін�

сільгоспу США прогноз світового вироб�

ництва ячменю також був переглянутий

у бік збільшення і нині складає 145,24

млн т (проти 144,24 млн т). Зростання

виробництва прогнозується в Австралії

до 9,4 млн т (+0,4 млн т), Канаді — 8,5

млн т (+0,4 млн т), Казахстані — 3 млн т

(+0,3 млн т) та Україні — 9,7 млн т (+0,6

млн т). В ЄС навпаки очікується зни�

ження виробництва ячменю (у зв'язку зі

складними погодними умовами у визна�

чальний період розвитку посівів цієї

культури) до 61,12 млн т (�1,65 млн т).

Обсяги світового експорту оцінюються

на рівні 28,39 млн т (проти 27,79 млн т), а

перехідні запаси на кінець поточного се�

зону — 23,62 млн т (22,94 млн т).

Станом на 19 серпня закупівельні

ціни трейдерів на ячмінь у портах ста�

новили 3950�4050 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 58$04$02)

Цінові тренди на світових ринках зерна
ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

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 19.08.2016 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» 3700 3900 – 4100 4000 – – – –
Світловодський річний термінал 3650 3900 – 4060 3970 – – – –
Вінниця1 – 3820 – – 3900 – – – –
Кіровоград1 – – – – – – – – –
Черкаси1 – – – – – – – – –
Дніпропетровськ 3650 3820 – – 3900 – – – –



«ЗАРАЗ насамперед заїдемо поди�

витися на люцерну, — пояснює

початок маршруту наших відвідин

господарства генеральний ди�

ректор ПСП ім.Фрунзе Іван Дани�
лович Глянь. — Хороша вона вий�

шла, запашна, наче чай. Дощу ціле

літо не було, а поле вже втретє

скосили. І ще вчетверте цьогоріч

коситимемо. У нас під кормовою

групою від 500 до 600 га, залежно

від року, бо маємо розвинене тва�

ринництво. Я ж за першою осві�

тою — тваринник. Та й за покли�

канням також».

Про грейдеровані дороги між

полями господарства Іван Данило�

вич цього разу не казав, але їх було

помітно і неозброєним оком. Дуже

вправно господар кермував джи�

пом, встигаючи при цьому відпо�

вісти і на наші запитання, і на чи�

сленні телефонні дзвінки: то хлоп�

ці рапортували, що завершили

вантажити 80 тонн гною й їдуть

його розкидати; то директорові

школи знадобилося скласти до ко�

мори привезене вугілля; то механі�

затор радився, у скільки валків

цього разу краще складати сіно під

час ворушіння…

А починалося відродження гос�

подарства ім. Фрунзе 1994 року,

коли Івана Гляня обрали головою

тоді ще одноіменного колгоспу.

Про ті часи господар розповідає

так: «Тоді була суцільна плутанина:

замість грошей — купони, госпо�

дарство на межі банкрутства…

Коли замінили ті кольорові папірці

й перевели на гривні — борги вий�

шли на рівні півтора мільйони! Га�

сили їх поступово. Загалом близько

30% погасили за рахунок господар�

ства; частково, близько 20%, дер�

жава списала. Решту сплачували за

рахунок кредитів. На рубежі 1999�

2000 років вийшли «в нуль». Потім

користувалися послугами банків, а

від 2004�го працюємо на власних

обігових коштах». 

Це тепер можна відстань у де�

сятиліття, повну поневірянь і ша�

леного навантаження, скоротити

до кількох рядків у газеті. І не

можна сказати, що думка господа�

ря про те, що постійно зростаючі

податки, вартість супутніх матері�

алів і енергоносіїв, збільшення за�

робітної плати працівників і роз�

рахунків за паї просто чавлять

сільгосппідприємства, — є оригі�

нальною. Але Іван Данилович за

багато років викарбував у собі і

своїх 150 співробітниках переко�

нання — для того, щоби вижива�

ти, треба мати високу продуктив�

ність і поля, і ферми, які помно�

жені на продуктивність робочої

сили. І навзаєм.

* * *

Поки обабіч доріг виринали

поля, господар продовжував роз�

повідати: 

«На всіх полях 20 років не було

плугу, навіть цукрові буряки виро�

щували по мінімальному обробіт�

ку ґрунту. Цього року, правда, не

висівали. Але я дуже люблю цю

культуру, при нагоді сіятиму її

знову».

«Де ви цього навчилися?» —

розпитуємо. 

«По світові поїздив, в Аргенти�

ні багато цікавого побачив. А

потім кілька разів їздив на Полтав�

щину по науку до Семена Свири�

доновича Антонця — сподвижни�

ка агроекології. 

Найголовніше в цій технології

— збереження вологи в ґрунті. В

нашій зоні катастрофічна нестача

вологи, особливо навесні. А тут

одним із основних критеріїв є

якомога менше перевертання зе�

мельного пласта. Потрібне лише

мульчування, щоби зберегти при�

родне єство — будь�який ґрунт

пронизаний коренями рослин,

багатий живою біотою, тому має

природну водопроникність. А

глибока оранка через обертання

скиби знищує цей життєдайний

шар ґрунту — це наче зламати лю�

дині руку чи ногу і чекати, поки ті

знову приростуть». 

«То ви поступово позбавляли�

ся оранки, чи як?» — уточнюємо.

«Ні, відразу. У Семена Сви�

ридоновича — унікальні техно�

логії, вони допомогли нашому

господарству піднятися. Працю�

вати ж йому було нелегко, бо у

нього була стара радянська тех�

ніка. Ми ж почали з оновлення

парку сільгоспмашин і тепер за�

стосовуємо нову високотехноло�

гічну імпортну».

Серед сподвижників Івана

Гляня — бригадир тракторної бри�

гади Анатолій Миколайович Авдю�

нін, який очолює ввірений йому

об'єкт вже 10 років. Загалом же він

і народився в Бердянці (колись тут

був навіть пологовий будинок при

лікарні), а в господарстві працює

30 років. Усі його 25 підлеглих «на

«ти» із великої сільгосптехнікою,

якої тут більше чотирьох десятків

одиниць — зернозбиральні і куку�

рудзозбиральний комбайни, важкі

трактори, оприскувач, навантажу�

вачі. 

За те, щоби техніка була по�

стійно справною, відповідає

Роман Володимирович Пода — за�

відуючий центральною ремонт�

ною майстернею. Він був у вито�

ків її створення років зо 10 тому,

відтоді тут ремонтуються тракто�

ри, комбайни, машини тощо. До

лагодження іноземної техніки

хлопці швидко призвичаїлися, бо

«нічого в ній складного немає».

* * *

Від тракторної бригади пере�

їжджаємо на тваринницьку ферму,

а дорогою гендиректор розповідає

про таке: «Торік восени пшенич�

кою озимою було засіяно близько

1700 га. Ми сіяли і в оптимальні, і

в пізні строки, але в ґрунті прак�

тично не було вологи. Тому за

всіма параметрами врожаю бути

не могло. За 40 років свого досвіду

я ще такого ніколи не бачив: пше�

ниця зійшла наприкінці січня —

на початку лютого, пройшла яро�

визацію, розкущилася на шість

стебел. І завдяки більш�менш

сприятливій весні з достатньою

кількістю вологи врожай ми отри�

мали на площі 1200 га близько 5,0

т/га в сухому зерні! А 500 га зму�

шені були пересіяти.

Це небачене дотепер явище.

Спасибі природі, спасибі Богу і

нашим вченим, які створили такі

сорти. За якістю насіння ми слід�

куємо — це і еліта (є навіть супере�

літа), і перша репродукція. Поточ�

ного року плануємо 90% посівів

пшениці озимої засіяти елітою.

Сорти в основному висіваємо

Одеської селекції, Донецької та

ІФРГ академіка В.В.Моргуна.

Цього року взяли на пробу супер�

еліту Інституту Юр'єва, розмно�

жили і восени сіятимемо й її». 

Тож невипадково районний

семінар�нараду з вирощування

озимих культур 2016�2017 років

було проведено на початку серпня

саме на базі ПСП ім. Фрунзе.

Люду зібралося традиційно багато:

керівники району, очільники сіль�

госппідприємств, головні агроно�

ми, керівники та спеціалісти ра�

йонних організацій, заступник ди�

ректора Інституту ім. Юр'єва

С.І.Попов. Щоправда, аналогічні

заходи районного і обласного мас�

штабів у господарстві проводяться

ледь не щороку.

«На 1700 га важко виростити

однаково високі врожаї, — веде

далі наш співрозмовник, — бо

різні попередники. Після хороших

попередників ми отримували уро�

жайність пшениці від 6,0 до 8,0

т/га. Але середня в основному ви�

ходить 5,6�5,8 т/га». За його сло�

вами, крім озимої пшениці в гос�

подарстві вирощують кукурудзу на

зерно (якої лише для потреб тва�

ринництва треба більше тисячі

тонн) і на силос, багаторічні

трави, соняшник, сою (хоч через

дефіцит вологи це непритаманна

для регіону культура). 

* * *

«Що більш цінне із того, що

виробляє корова: молоко чи гній?

— зустрічає нас на фермі жартів�

ливим запитанням заступник ге�

нерального директора ПСП ім.

Фрунзе Анатолій Миколайович
Трохимець. І відразу відповідає. —

Про молоко ми всі знаємо. А от

дбайливий господар, який піклу�

ється про врожай і про завтрашній

день землі, розвиває тваринниц�

тво і заради покращення ґрунту.

Ми щороку вкладаємо близько 50

тонн гною на гектар, застосовую�

чи просту систему внесення».

Історія дружби Івана Гляня й

Анатолія Трохимця розпочалася

ще 1986�го, коли на запрошення

голови спецгоспу з відгодівлі ВРХ

«Комінтерн» Анатолія Степано�

вича Сидори Іван Глянь прийшов

на посаду головного зоотехніка.

Анатолій Трохимець працював там

головним інженером. Зазвичай

близько 12 тис. голів ВРХ, а пік

був 1989 року — 12,3 тисячі — го�

ловний зоотехнік вправно догля�

дав майже 9 років поспіль. Щоро�

ку спецгосп здавав близько 2,7

тис. тонн м'яса. «А якби мали зба�

лансований раціон, як тепер, —

розповідає про ті часи карбування

досвіду Іван Данилович, — і не

були б обмежені в якісних кормах,

то і приріст ВРХ на відгодівлі був

би вдвічі більшим, ніж тодішні

420�450 г на добу, і надої молока не

товклися би на показнику 3,5�4

тис. л на рік. Але то були молоді

роки. І то був наш із Анатолієм
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безцінний досвід, завдяки якому

можна сказати, що сьогодні ПСП

ім. Фрунзе — одне з кращих гос�

подарств не лише у районі, а й в

області».

Провідні світові технології від�

годівлі й утримання худоби у ПСП

ім. Фрунзе почали застосовувати

від 2007 року. Сьогодні поголів'я

ВРХ становить близько тисячі го�

лів, із яких 300 — високопродук�

тивне дійне стадо. Останні чотири

роки на корову стабільно доять по

7 тис. л молока на рік. Основу

стада складають чорно�ряба з гол�

штинофризом і українська черво�

но�ряба порода, створена на базі

симентала і червоного голштино�

фризу. Корови мають хорошу вго�

дованість, генотип відповідає

стандартам молочного стада. Ко�

лись кількість корів доходила і до

700, зізнається господар, проте

вони разом давали менше, ніж

сьогоднішні 300.

Годівля однотипна — основу

раціону складають еспарцетовий

та люцерновий сінаж і тритікале,

а також «консервована» в рукавах

кукурудза. 

Значні кошти вклали у рекон�

струкцію тваринницьких примі�

щень, обладнали ферми молоко�

проводом, встановили холодиль�

ний танк. За створених умов утри�

мання і збалансованого харчуван�

ня молоко в господарстві отриму�

ють першого класу, а добовий

приріст телят на відгодівлі сягає

1000 г. До цього року молодняк ре�

алізовували у віці 1�2 дні, а торік

закупівельна ціна на м'ясо підня�

лася, і господарі здають бичків

кондиційною вагою 360�380 кг пе�

реважно на м'ясокомбінат «Алан». 

Треба віддати належне моло�

копереробникам дніпровського

комбінату «Придніпровський»

(ТМ «Злагода»), які запропонува�

ли аграріям вигідні умови спів�

праці. «Я з тих людей, — каже

Іван Глянь, — які коней на пере�

праві не міняють. Вважаю, що

треба берегти добрі партнерські

стосунки. З цим молокозаводом

ми почали працювати дуже дав�

но. Ми навчилися знаходити

компроміси. Пам'ятаєте, були

такі часи, коли молоко коштува�

ло 30�50 копійок і нікому не було

потрібне, молокозаводи його не

приймали. Однак ми ті часи пе�

режили, від «Злагоди» не пішли.

І разом вистояли. Наше молоко

нині рентабельне на рівні 50%».

* * *

Свинокомплекс у господарстві

порівняно невеликий, тут отриму�

ють приплоду за рік до 3 тис. осо�

бин. Через загрозу спалаху АЧС

тут посилено систему безпеки,

тому на ферму ми не потрапили.

Чималої уваги в господарстві

приділяють фаховій підготовці

працівників. Для спеціалістів тут

постійно проводяться навчання і

щороку оцінюються знання — за

відмінно складений іспит фахі�

вець отримує перший клас, за

добре складений — другий. Наяв�

ність класності впливає на щомі�

сячні доплати: відмінникам —

10% від окладу, хорошистам — 5%;

це також суттєво збільшує обсяг

13�ї зарплати в кінці року.

«Таке господарство, де не про�

сто збереглося, а працює на висо�

кому рівні тваринництво, — в на�

шому Зачепилівському районі

одне, а в області — ми одні з кра�

щих», — із захватом розповідає

Іван Анатолійович Романенко. За�

відуючим фермою він працює вже

п'ятий рік, хоча зізнається, що

практично виріс на фермі. У гос�

подарстві ж працював на різних

посадах одразу після школи. «У

довколишніх селах у людей немає

роботи, а у нас тут високі техно�

логії скрізь застосовуються. Іван

Данилович сам багато їздить за

досвідом і фахівців із собою во�

зить, до нас запрошує, охоче знан�

нями ділиться. От, наприклад, уже

чотири роки ми закладаємо телят�

кам від народження сильний іму�

нітет. По народженні випоюємо

молозивом. Потім телятко від три�

денного віку до двох місяців пере�

буває в окремій круглій клітці, де

отримує молоко та збалансований

комбікорм, вироблений на влас�

ному комбікормовому заводі. Тут

середньодобовий приріст стано�

вить до 700 г. Потім воно перехо�

дить у групи по 12�20 особин».

* * *

Вирішення соціальних питань

на селі Іван Глянь вважає своїм

обов'язком. Бо в селі люди багато і

важко працюють, тому необхідно

створити всі належні умови для їх�

нього культурного і фізичного

розвитку.

Років зо п'ять тому голова поо�

біцяв односельцям відродити Бу�

динок культури — йшлося не

лише про капітальний ремонт, а й

про створення в ньому бібліотеки,

кімнати для урочистих подій,

облаштування гуртків художньої

самодіяльності. Реконструкція

тривала близько року й обійшла�

ся господарству у відчутну копій�

чину, але Іван Глянь не вважає це

марнотратством. «Ми повинні

більше приділяти уваги культурі,

— переконаний він, — виховувати

дітей на книжках, бо в них багато

мудрості, давати можливість

сільським людям культурно відпо�

чивати». 

Щоби можна було проводити

збори трудового колективу, орга�

нізовувати районні й обласні семі�

нари та наради, у центрі села зве�

дено такий собі Будинок трударя

з обладнаним актовим залом на 60

місць, оснащений інтерактивною

дошкою. У залі також відтворено

історію господарства: на стінах мі�

стяться виробничі світлини різних

років і фото всіх керівників, випи�

сані основні віхи розвитку. Ошат�

не вбрання будинку довершують

картини безкраїх українських

ланів і жінок�трудівниць 1950�х

років, які поклали своє життя на

цих ланах. «Серед цих жінок є і

моя мама, — говорить Іван Дани�

лович. — Принаймні, я так думаю,

коли на картину дивлюся. Це все

наша історія».

З окремого входу до цього бу�

динку можна потрапити до но�

венького медпункту з усіма необ�

хідними засобами першої медич�

ної допомоги. В штаті господар�

ства працює досвідчена медична

сестра з відповідною освітою —

Наталія Володимирівна Ткачен�

ко, яка в будь�який час готова

врачувати тіло і душу. Буквально

сусідні двері — це перукарня,

якій за облаштуванням може

легко позаздрити навіть обласна.

«Краса врятує світ, — посміхаєть�

ся господар. І тут же стає серйоз�

ним. — Люди мають відчувати за�

хист і турботу повсякчас. Бо ніяка

влада, ніяка власність без турботи

про людей нічого не варті. Я стою

на таких засадах. Мене так батьки

навчали, а потім і життя це дове�

ло. Так, я вимогливий керівник,

я створюю гідні умови для робо�

ти, забезпечую достойну оплату,

але й питаю за роботу. Слід до�

тримуватися правил і технологій,

працювати з повною віддачею. З

душею. Коли ж до мене зверта�

ються по допомогу, я ніколи не

відмовляю!»

Активно допомагають фрун�

зівці місцевій школі, де навчається

130 діточок. Нещодавно заверши�

ли капітальний ремонт навчально�

виховного комплексу — дитячого

садочка загальною вартістю близь�

ко 2,5 млн грн. Частково це кошти

обласного бюджету, частково

спонсорська допомога господар�

ства. Відтак у Бердянці на радість

батькам і дітлахам працює затиш�

ний НВК на 40 малюків. 

До навчання і отримання но�

вих знань Іван Данилович ста�

виться з особливою повагою, сам

отримав дві вищі освіти. Відтак за

рахунок господарства навчає об�

даровану молодь в училищах і

вишах, докладає максимум зу�

силь, щоби молодь поверталася в

рідне село. 

«У мене на меті ще будівниц�

тво храму, — замріяно зізнається

Іван Данилович. — Поки не знаю,

як він називатиметься, але вже ви�

разно представляю, як він вигля�

датиме!» 

* * *

Іван Данилович користується

заслуженою повагою далеко за ме�

жами району, тож отримав безза�

перечну перемогу на останніх ви�

борах до Харківської обласної

ради. І це вже третя його каденція.

Нині він — член постійної комісії

з питань бюджету Харківської

облради, голова правління Харків�

ської обласної організації робото�

давців у сфері АПК. Також І.Глянь

має досвід депутатства трьох скли�

кань у Зачепилівській районній

раді. Тож йому присвоєні звання

Почесний громадянин Харків�

ської області, Почесний громадя�

нин Зачепилівського району, він

кавалер ордена «За заслуги» ІІІ

ступеню, нагороджений медаллю

«Слобожанська слава».

У сімейному житті Іван Дани�

лович — люблячий батько і ща�

сливий дідусь. Кохана дружина

Ганна Михайлівна не лише дбай�

лива господиня, а й справжній

фахівець�однодумець по роботі

— вона юрист ПСП ім.Фрунзе.

У жодній справі Іван Глянь не

терпить байдужості, тож на гро�

мадських посадах працює так са�

мо активно, як у власному госпо�

дарстві. І ще він не любить робити

прогнозів, лише переконаний: 

«Ми багато зробили для роз�
витку і розквіту нашої незалежної
держави! Ми працювали і працю�
ватимемо день�у�день, аби зберег�
ти село — колиску нашої нації,
щоб зберегти Україну! І нехай
свято 25�ї річниці Незалежності
буде приводом не лише для гордо�
сті, а й для того, щоби ще наполе�
гливіше працювати заради країни,
заради наших дітей і онуків!»

Тетяна Шелкопляс

Іван ГЛЯНЬ 
на пшеничному полі 
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Експорт — 
зерновий…
УТІМ, фахівці неодноразово на�

голошували, що подібна тен�

денція без посилення суміжних

галузей і стимулювання пере�

робки є негативною для укра�

їнської економіки. Ставка на

експорт сировини і продуктів із

низьким рівнем доданої варто�

сті в кінцевому підсумку приз�

веде до зростання безробіття і

формування залежності еконо�

міки України від погодних умов

і волатильності на ринку продо�

вольства.

Поки що дійсно серйозних

позитивних рухів у бік форму�

вання ефективного АПК без ак�

центу на експорт сировини не

спостерігається. У структурі ек�

спорту товарів АПК переважа�

ють дві категорії: зернові (41,2%

від загального експорту товарів

АПК) та рослинні олії (28,4%). У

той же час частка експорту гото�

вих продуктів, крім залишків і

відходів харчової промисловості,

становить всього лише 8,2%. Це

фактично можна порівняти з

рівнем експорту насіння олій�

них. При цьому, частка експорту

молочної продукції, меду та яєць

складає лише 1,9% від усього ек�

спорту товарів АПК; частка ек�

спорту цукру і кондитерських

виробів із нього — 1,2% тощо. 

Таким чином, економіка Ук�

раїни стає все більш залежною

від урожаю всього лише кількох

сільськогосподарських культур,

які в тому чи іншому вигляді ек�

спортуються за кордон: соняш�

нику, кукурудзи, пшениці і сої.

Подальше посилення подібної

залежності навряд додасть ста�

більності і перспектив економі�

ці. А деякі ініціативи, напри�

клад, такі, як спроби зробити

вигідним експорт насіння со�

няшнику (шляхом відміни ви�

візного мита), які продовжують

лобіюватися в парламенті, мо�

жуть лише погіршити навіть ни�

нішній стан. 

Аналітики вважають, що і

прогнозоване скасування мора�

торію на купівлю�продаж сіль�

ськогосподарської землі ситуа�

цію з сировинною спрямовані�

стю експорту кардинально не

змінить. Для цього необхідний

комплексний підхід за рахунок

податкових, дозвільних та кре�

дитних механізмів, паралельно з

активізацією держави в роботі з

просування експорту. У той же

час, ніяких тенденцій до цього

наразі не спостерігається.

Експорт 
металургійний
ЧАСТКА експорту продукції

вітчизняної металургії також

продовжує прогнозовану тен�

денцію до зниження. Порівняно

з аналогічним періодом попе�

реднього року, зниження склало

4,8%. Таким чином, падіння

частки продукції металургії в за�

гальному обсязі експорту поси�

лилося після певної стабілізації

в аналогічних періодах 2013�

2015 років. Незважаючи на цю

тенденцію, є підстави вважати,

що продукція металургії в се�

редньостроковій перспективі за�

лишиться другим за величиною

експортним локомотивом еко�

номіки України, після АПК.

А от експорт продукції ма�

шинобудування продовжує де�

монструвати хоч і невеликі, зате

позитивні тенденції. Порівняно

з аналогічним періодом попе�

реднього року її частка зросла

на 0,4% і перевищила показни�

ки 2011�2013 років. Водночас

частка транспортного машино�

будування 2015 року в загально�

му обсязі експорту залишається

на вкрай низькому рівні. Обвал

стався в результаті військово�

політичної ситуації на Сході Ук�

раїни.

Наразі в Україні реалізуєть�

ся системна стратегія, спрямо�

вана на залучення інвесторів до

цієї галузі. Адже українське ма�

шинобудування є досить перс�

пективним напрямком вітчиз�

няної економіки і може при

сприятливому розкладі і си�

стемній роботі уряду в довгос�

троковій перспективі стати дру�

гим за величиною локомотивом

експорту.

Україна може залучити бага�

товекторні інвестиції  в  цю

сферу і створювати нові вироб�

ничі майданчики, орієнтовані

на подальший експорт продук�

ції. Однак такий сценарій нем�

ожливий без активної допомоги

держави в процес залучення ін�

вестицій і професійного прос�

ування товарів на ринки Азії,

Африки та Латинської Америки.

Як і прогнозували аналітики

Da Vinci AG, частка експорту

мінеральної продукції в загаль�

ному обсязі знизилася. І хоча

наразі цінова ситуація на світо�

вому ринку для українських ек�

спортерів поліпшується, екс�

перти вважають, що частка ек�

спорту мінеральної продукції на

тлі структурних змін в загально�

му експорті товарів кардиналь�

но не зміниться. При цьому не

виключено збільшення частки

за підсумками 2016 року.

У першому півріччі 2016

року частка експорту продукції

хімічної галузі знизилася до ре�

кордних 4,4%. Зниження, порів�

няно з аналогічним періодом

попереднього року, склало 1,9%.

На тлі політизації майбутнього

хімічної галузі України і нега�

тивної для експортерів ситуації

на світовому ринку, значення

продукції хімічної галузі для

спільного експорту України

буде залишатися на низькому

рівні. У новій конфігурації

структури українського експор�

ту хімічна галузь, швидше за

все, вже не буде відігравати роль

локомотива.

Сальдо — від'ємне
ЗА ПІДСУМКАМИ 5 місяців

2016 року сальдо зовнішньої

торгівлі товарами склало �$694

млн. При цьому динаміка падін�

ня експорту (�11,5%) значно пе�

ревищує динаміку падіння ім�

порту (�6,2%). Падіння експорту

та імпорту спостерігається в Ук�

раїні ще з 2013 року. Однак з по�

чатку 2016�го вперше спостері�

гається тренд перевищення па�

діння експорту над імпортом,

що є тривожним симптомом для

економіки. При цьому падіння

експорту, а особливо імпорту

сповільнилося вперше в постре�

волюційний період.

Якщо Україні не вдасться

зробити якісний ривок у зовніш�

ній торгівлі й якісно змінити си�

туацію з експортом українських

товарів, подібна ситуація незаба�

ром може призвести до зростан�

ня імпорту продукції в Україні

при втратах в експорті. Поки що

не помітно стратегічної роботи в

напрямку розширення географії

та збільшення поставок укра�

їнської продукції за кордон. До

того ж кон'юнктура світових

ринків поки що також не сприяє

якісному прориву.

Захід
ЗА ПІДСУМКАМИ 5 місяців

2016 року в п'ятірці держав/ре�

гіонів, які мають найбільшу

частку в загальному обсязі укра�

їнського експорту, відбулися

зміни. Лише в одному з п'яти

цих регіонів — ЄС — спостері�

гається зростання вітчизняного

експорту. Решта ж найважливі�

ших партнерів України демон�

струють негативну динаміку.

Найбільшим імпортером ук�

раїнських товарів як і раніше за�

лишається Європейський союз.

При цьому порівняно з анало�

гічним періодом попереднього

року його частка значно збіль�

шилася і становить трохи менше

40%. У цілому, Україна за звіт�

ний період експортувала в ЄС

на 4,5% товарів більше, ніж за

аналогічний період попередньо�

го року. Таким чином вдалося

переломити негативний тренд

падіння експорту товарів до ЄС,

який спостерігався раніше. 

Заслуговує на увагу те, що

подібне зростання стало можли�

вим насамперед через збільшен�

ня поставок до Іспанії (+19,6%),

Німеччини (+6%), Польщі

(+5,3%), Нідерландів (+5,5%),

Болгарії (+8,2%), Угорщини

(+28,2%), Франції (+18,2%) та

Румунії (+33,3%). Подібні по�

казники виглядають вельми об�

надійливими в контексті посі�

дання Україною свого місця в

економіці ЄС. І хоча такими

темпами відновити позиції з ек�

спорту 2016 року навряд вийде,

однак у будь�якому випадку це

є позитивним сигналом.

Схід
КРАЇНИ Євразійського союзу

втратили друге місце в загально�

му обсязі  експорту, значно

зменшивши його частку. Падін�
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Наш експортний локомотив 
рушив у бік Азії

Україна набирає обертів на світовій продо$

вольчій арені. Це означає, що вітчизняним

виробникам необхідні промоція та ефек$

тивні лобісти, які мають авторитет за кор$

доном та достатньо впливу, аби на високо$

му міжнародному рівні презентувати укра$

їнський аграрний потенціал та отримувати

вигідні контракти. Вітчизняні товаровироб$

ники вже зарекомендували себе як надійні

гравці та партнери, і зараз настав час для

активного просування та промоції товарів

із доданою вартістю та національних ком$

паній.

Щойно експерти київської аналітичної

групи Da Vinci AG оприлюднили свій аналіз$

прогноз розвитку реального сектору нашої

держави у першому півріччі 2016 року. З

приємністю відзначаємо, що, на думку ана$

літиків, товари українського АПК стали бе$

зальтернативним локомотивом українсько$

го експорту. Експерти підтверджують свій

попередній прогноз щодо того, що за під$

сумками 2016 року частка агроекспорту в

загальному обсязі складе не менше 40%.

Так, вже за 5 місяців 2016 року частка ек$

спорту товарів українського АПК склала

41%. Для порівняння 2011 року цей показ$

ник становив лише 18%.

Зростання частки експорту АПК є трива$

лим трендом. Війна на Донбасі та втрати в

металургійній і машинобудівній галузях,

яких зазнала Україна, лише посилили цю

тенденцію. Сьогодні вже можна говорити

про те, що саме в цей період АПК став єди$

ним і безальтернативним експортним локо$

мотивом на довгострокову перспективу.

При цьому, за оцінками експертів Da Vinci

AG, Україна подолала точку неповернення

в переформатуванні структури експорту

2015$го.
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ня експорту порівняно з відпо�

відним періодом минулого року

склало �34%. Таким чином спо�

стерігається уповільнення дина�

міки падіння експорту до країн

регіону. Однак у розрізі держав

ця динаміка є неоднорідною.

Позитивним моментом є

лише незначне (порівняно з за�

гальним показником) падіння

експорту до Білорусі (�9%). Це

відбувається на тлі значного ско�

рочення експорту до РФ 

�36,2%. Таким чином, Білорусь

продовжує виконувати роль хаба

для частини українських товарів,

одночасно намагаючись зберег�

ти з Україною власні двосторон�

ні економічні взаємини.

Через кроки щодо обмежен�

ня транзиту українських товарів

найбільш значно скоротився ек�

спорт до Казахстану (�46,2%) і

Киргизстану (�64,6%). Незва�

жаючи на стратегічні політичні

заяви щодо встановлення аль�

тернативних транзитних шляхів,

поки що не помітно перспектив

щодо зміни ситуації. Таким

чином, українським виробни�

кам необхідно враховувати цей

тренд у середньостроковій перс�

пективі. Це саме стосується і

країн Середньої Азії, експорт до

яких порівняно з аналогічним

періодом попереднього року

скоротився на 38%. 

Близький Схід
ДРУГЕ місце за обсягом експор�

ту товарів посідає регіон Близь�

кого Сходу та Північної Афри�

ки. Це відбулося попри негатив�

ні тенденції в регіоні і стало

можливим виключно через ще

більш значне скорочення ек�

спорту до країн Євразійського

союзу. За звітний період експорт

до країн регіону скоротився на

12,2%. Серед негативних тен�

денцій — скорочення експорту

до Саудівської Аравії (�48,9%),

ОАЕ (�20,4%, на тлі анулювання

акредитації на проведення сер�

тифікації українського Центру

досліджень і сертифікації халяль

«Альраїд»), Алжиру (�26,6%), Ту�

нісу (�45,7%), Іраку (�15,6%).

Серед позитивних трендів —

незначне зростання експорту до

Єгипту (+2,5%).

Падіння обсягів експорту до

країн регіону є довгостроковим

трендом, при цьому фактична

бездіяльність України на даному

напрямку призводить не лише

до падіння експорту, але і має

геоекономічне забарвлення.

Так, наразі в країнах регіону ак�

тивно працюють Росія і Біло�

русь, зміцнюючись на ринках,

які потенційно цікаві Україні.

Таким чином поступове зни�

ження рівня економічного

представництва України в регіо�

ні є основною негативною тен�

денцією у зовнішній торгівлі на

сьогоднішній день, враховуючи

особливості регіону та його

перспективи.

Китай і Туреччина
ЩЕ ОДНИМ негативним трен�

дом є поступальне зниження ек�

спорту українських товарів до

Китаю (�14,9% у звітний пе�

ріод).  Звертаємо увагу,  що

Китай скорочує експорт і ім�

порт в доларовому вираженні.

Однак, крім загальної тенденції,

є проблеми і в двосторонніх

економічних відносинах. Так, у

звітний період Україна отрима�

ла від Китаю ноту через невід�

повідність української кукуру�

дзи фітосанітарним вимогам

КНР. За оцінками експертів, іс�

нують також і проблеми в кон�

тексті нерозуміння особливо�

стей ринку Китаю у виконавчій

владі, що гальмує розвиток тор�

гівлі. Вони песимістично роз�

глядаємо перспективи зміцнен�

ня України на ринку Китаю при

такій тенденції.

Не менш негативним трен�

дом є подальше скорочення ек�

спорту товарів до Туреччини.

Динаміка падіння експорту на

цьому напрямку наразі посили�

лася порівняно з аналогічним

періодом попереднього року.

Незважаючи на загальні заяви

чиновників щодо інтенсифікації

контактів аж до підписання

зони вільної торгівлі, ми ризи�

куємо втратити цей ринок, нез�

важаючи на його географічну

близькість і налагоджені зв'язки.

Причиною може бути не лише

внутрішня соціально�політична

трансформація самої Туреччи�

ни, яка спостерігатиметься най�

ближчим часом і яка в кінцево�

му підсумку змінить ринок, але і

відсутність чіткої геоекономіч�

ної стратегії України щодо цього

найважливішого партнера.

На інших важливих напрям�

ках українського експорту спо�

стерігалися різнопланові тен�

денції. Найбільш позитивними

трендами є збільшення експорту

до Індії (+ 1%), Південно�Схід�

ної Азії  (110%), Бангладеш

(39,5%) і Пакистану (57%).

Експорт — 
державна справа
ЯК БАЧИМО, українські ек�

спортери роблять досить істотні

кроки по нарощуванню поста�

вок до азіатського регіону. Від�

значимо, що мова насамперед

іде про продукти харчування. У

даному контексті більш пози�

тивним сигналом для економі�

ки України є освоєння експор�

терами регіону Південно�Схід�

ної Азії, яке набуло характеру

стабільної позитивної тенденції.

Відзначимо, що Україна могла

би посилити свої  позиції  в

цьому вкрай привабливому ре�

гіоні за рахунок активності на

державному рівні. 

Саме для цього й організова�

но офіційний візит Президента

Петра Порошенка до Малайзії

та Індонезії, котрий відбувся 3�5

серпня 2016 року. В його рамках

відбулися бізнес�форуми для ді�

лових кіл обох країн.

Чому для прориву до Півден�

но�Східної Азії обрали саме ці

країни? Сукупний ринок Ма�

лайзії та Індонезії нараховує

понад 280 млн населення (а це

більше половини ринку Євросо�

юзу). Тим більше, що у нас з

тамтешніми країнами вже існу�

ють торгівельні зв'язки — укра�

їнський експорт до Малайзії за

підсумками п'яти місяців 2016

року становить $45,7 млн, зро�

стання порівняно з січнем�трав�

нем 2015 року склало 6,6%. Ма�

лайзія купує в України соняш�

никову (на $32 млн) та соєву (на

$2,8 млн) олію, пшеницю (на

$5,8 млн), згущене молоко (на

$1,7 млн), бобові (на $1,6 млн),

макуху (на $913 тис.) та пшенич�

не борошно ($508 тис.). Це дру�

гий показник після Індонезії. 

Малайзія серед країн Азії є

однією з основних споживачів

українських сушених бобів. Ди�

наміка експорту бобових пока�

зує, що ми можемо суттєво

збільшити поставки цієї продук�

ції. За останні місяці обсяги ек�

спорту продукту зросли на

78,2%, або на 37 тис. тонн, а ос�

новними споживачами бобових

є саме країни Азії. Також Ма�

лайзія — один із найбільших

споживачів українського згуще�

ного молока. Загалом минулого

року Малайзія посіла 10 місце

серед торгових партнерів Украї�

ни в Азіатсько�Тихоокеансько�

му регіоні.

Індонезія також споживає ук�

раїнські пшеницю, борошно,

крупу, яйця та крохмаль. З огляду

на ріст товарообігу — впродовж

січня�травня 2016 року він стано�

вив $137,5 млн і, порівняно з

аналогічним періодом 2015 року,

він зріс у 2,7 разу, так що ця кра�

їна є перспективною для вітчиз�

няних експортерів. Зокрема ми

експортували туди пшениці на

$74,9 млн, пшеничного борошна

— на $1,8 млн, яєць — на $1,3

млн, крохмалю — на $321 тис.

За словами радника міністра

агрополітики Владислави Ру�

тицької, для зміцнення наших

позицій у сегменті борошна та

крупів, спільно з ФАО та асоці�

ацією виробників борошна під�

готовлено участь у East Food In�

donesia Expo 2016, де ми пред�

ставили потенціал галузі та зо�

середили увагу на вітчизняній

продукції переробки.

Також упродовж 2015 року

українські урядовці готували

відкриття ринку та отримання

дозволу на експорт до Індонезії

української м'ясо�молочної про�

дукції, котра впродовж останніх

п'яти років (2010�2015) до Індо�

незії не експортувалася. В сере�

дині 2015 року було направлено

відповідний пакет документів на

розгляд індонезійській стороні.

За повідомленням посольства

України в Індонезії, наразі заяв�

ка розглядається.

Втрати
ТЕПЕР про менш успішні на�

прямки. Негативним трендом є

скорочення українського ек�

спорту до Ізраїлю (�21,7%). По�

дібна тенденція набула вже ха�

рактеру стійкої, а динаміка па�

діння експорту лише збільшила�

ся. Виглядає досить дивно, що

подібна ситуація відбувається на

тлі активізації переговорного

процесу навколо зони вільної

торгівлі, яка спостерігалася

останнім часом. Не менш нега�

тивною тенденцією є глибока,

порівняно з аналогічним періо�

дом минулого року (�34,2%),

просадка по експорту до Ірану.

Наразі ця країна взагалі знижує

імпорт (�6,7% за перший квар�

тал), проте падіння українсько�

го експорту значно перевищує

загальну тенденцію. Аналогічна

ситуація склалася й з Японією.

Продовжується негативний

тренд для українського експорту

до країн ГУАМ (�21,3%). Зни�

ження експорту відбулося до

всіх країн регіону. При цьому в

останні півроку між Молдовою

й Україною навіть виник торго�

вий конфлікт, який вилився в

обмеження для ряду товарів з

України. Крім того, необхідно

відзначити, що правлячими елі�

тами Молдови наразі взято курс

на встановлення більш тісних

економічних взаємин із Росією.

Звичайно, продовження і прак�

тична реалізація такого курсу

залежатиме від подальшої полі�

тичної трансформації Молдови,

проте в будь�якому випадку ук�

раїнські експортери найближ�

чим часом відчуватимуть сер�

йозні труднощі доступу на цей

ринок.

На цьому тлі подальша втра�

та Україною присутності на

перспективних ринках Східної

(�12,5%) і Західної (�57,3%) Аф�

рики виглядає закономірною.

Подібна ситуація також відбу�

вається на тлі раніше оголоше�

них заяв щодо активізації торго�

вельних відносин із країнами

цих регіонів. Насамперед мова

йшла про економічне співтова�

риство країн Західної Африки

(ЕКОВАС).

Схожа ситуація і з амери�

канськими континентами. Так,

експорт до країн економічного

союзу МЕРКОСУР (Аргентина,

Бразилія, Парагвай, Уругвай,

Венесуела, Чилі, Болівія, Перу,

Колумбія та Еквадор) впав на

64,2%, а до країн Північноаме�

риканської зони вільної торгівлі

(НАФТА) — на 39,9%. Експерти

аналітичної групи Da Vinci AG

скептично ставляться до перс�

пектив нарощування експорту

до країн регіону через підписан�

ня Україною угоди про зону

вільної торгівлі з Канадою. За їх�

німи оцінками, серйозного еко�

номічного ефекту для українсь�

кого експорту цей документ не

матиме. Єдиним винятком для

тенденції експорту до держав ре�

гіону є збільшення експорту до

країн Андського співтовариства

націй — Болівії, Колумбії, Еква�

дору та Перу (ACN), та й то за

рахунок збільшення поставок

лише до однієї країни регіону —

Колумбії — при падінні експор�

ту до інших держав регіону.

Висновок аналітиків групи

Da Vinci AG оптимістичний:

вони вважають, що негативну

ситуацію навколо українського

експорту може змінити лише

зміна підходу в державній полі�

тиці в даному напрямку, а візит

Петра Порошенка до Малайзії

та Індонезії свідчить, що така

зміна відбувається просто у нас

на очах. Шкода лише, що глобус

великий, а Президент у нас

один і всюди не встигає.

Олесь Євтєєв
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«ПРОМІНЬ» у Кобзівці спалахнув

іще 1929 року, через півстоліття

після заснування села. Тобто

майже 90 років тому. Щоправда,

тоді «Червоним Променем» нази�

валася одна з п'ятьох сільських ар�

тілей, які розпочали колективний

рух у Красноградському районі

Харківської (з 1932 року) області.

Розвиток колгоспів на цих землях,

як і скрізь у СРСР, супроводжу�

вався з'єднанням�роз'єднанням

господарств і зміною назв. Так

було і з кобзівським колгоспом,

аж поки він 1951 року знову не от�

римав назву «Червоний Промінь».

Потім колгосп нетривалий час

носив ім'я Хрущова, а 1958�го з

політичних міркувань його перей�

менували на «ХХ партз'їзд». Та

попри всі ці політичні перипетії

колгосп постійно нарощував ви�

робництво сільгосппродукції і

зміцнював матеріально�технічну

базу. Розросталася і Кобзівка — на

межі 1970�х тут зведено Будинок

культури, школу, відділення

зв'язку, медичну амбулаторію, за�

будовано нову вулицю; у колгоспі

запрацювали нові тракторна бри�

гада, гараж і зернотік. 

За збігом цифр і імен, 07.07.77

на Івана Купала, головою колгоспу

було обрано 37�річного Івана Ми�

хайловича Гулого, який з 15 років

почав працювати в сільському гос�

подарстві від нижніх щаблів, проте

досвіду головування до того не

мав. Наступні 36 років Іван Ми�

хайлович присвятив рідному гос�

подарству, нарощуючи його по�

тужність і провівши його неушко�

дженим крізь горнило перебудови,

зміни суспільно�політичного ладу,

реформування і розпаювання часів

незалежності України. Він разом із

командою однодумців створив

одне з найпотужніших агропід�

приємств Слобожанщини — при�

ватне аграрно�орендне підприєм�

ство «Промінь», переймати пере�

довий досвід якого їздять фахівці з

усієї України по�сьогодні.

Іван Михайлович мав тверде

переконання, що жити в селі

можна лише колективно і так

само колективно вести господар�

ство, а це і є, по суті,  колгосп, які

вивіски до нього не чіпляй. Він

любив повторювати: «Якщо ти на�

родився головою колгоспу або

класним механізатором, або агро�

номом, то й будь ним. І не пере�

тикайся в інше. Кожен має бути

на своєму місці. Бо ніхто із люди�

ни того не зробить, що їй приро�

дою дано: ані держава, ані ще

хтось». Він вважав, що народився

головою колгоспу, тому саме так

себе завжди і називав; старші

люди позаочі звали його батьком,

а молодь, якої в селі багато і сьо�

годні, — дідом.

Іван Михайлович був справ�

жнім господарем, був здатен брати

на себе відповідальність, бо вва�

жав найкращим показником ро�

боти господарства добробут його

працівників і мешканців села. Він

зазначав, що аграріям потрібна

державна підтримка, однак справ�

жній господар, власник ніколи не

крастиме ні у держави, ні у себе.

За радянських часів, коли все

«вказувалося згори», він вів госпо�

дарство під власну відповідаль�

ність. Мовляв, «звідки той крюч�

котвор знає, як краще господарю�

вати, що в які терміни сіяти і що

корови їстимуть». За таку правоту

декілька разів погрожували парт�

квиток відібрати. Та ж не відібра�

ли. Бо його реальні досягнення в

господарстві були набагато ваго�

міші, ніж нарікання на недотри�

мання партійної дисципліни. Так,

від 1983�го в колгоспі почала діяти

одна з перших в районі механізо�

вана ланка, що працювала за

принципом колективного підряду.

Через чотири роки колективний

підряд було введено у тваринниц�

тві. У листопаді того�таки 1987�го

в Кобзівці у приміщенні восьми�

річної школи відкрито музей істо�

рії колгоспу, а в оселях селян запа�

лав голубий вогник.

1994 року колгосп було реор�

ганізовано на колективне сільсь�

когосподарське підприємство і

повернуто йому історичну назву —

«Промінь». Від 2000�го господар�

ство перетворилося на приватне

аграрно�орендне підприємство

«Промінь», а Іван Гулий обійняв

посаду генерального директора.

«Коли почалися реформи і

розпаювання, було складно, —

пригадуються слова Івана Михай�

ловича із книги «Зірки першої ве�

личини. Агропромисловий ком�

плекс України», в якій зібрано 49

життєвих сповідей видатних агра�

ріїв сучасної України, яким при�

своєно почесне звання Герой Ук�

раїни (десятьох із них, на жаль,

уже з нами немає — прим.ред.). —

Але крутилися, розвивалися. Зви�

чайно, були бажаючі виокремити�

ся. Але жодної будівлі ми не зруй�

нували, жодної корови не заріза�

ли. Використовували будь�яку

можливість, щоби видавати хоча

би частину заробітної плати робіт�

никам готівкою. Тоді, треба сказа�

ти, в Україні мало хто з селян от�

римував зарплатню грошима, все

більше товаром».

Голова тоді наказав бухгалтерії

насамперед виплачувати людям

заробітну плату, бо розумів, що без

них ніяке господарство не вижи�

ве, а вже потім покривати інші

борги. Відверто кажучи, мав бага�

то проблем із податківцями, знову

доводилося «вислуховувати» у

владних кабінетах. Щоправда,

жартував він, уже партквитком не

лякали.

Дуже важко було втримати

тваринництво, молоко коштувало

копійки, а витрат потребувало ве�

ликих. Але саме завдяки йому і

виживали, бо це безцінний про�

дукт і щоденна жива копійчина.

На початку 1990�х у голови

була можливість добряче поїздити

передовими країнами світу у по�

шуках технологічних і економіч�

них шляхів ведення господарства,

переведення його на нові ринкові

рейки. По поверненні все ретель�

но аналізував, до чогось дослухо�

вувався і переймав, адаптуючи до

вітчизняних реалій, щось, як ка�

жуть, брав до уваги. 

Сільгосптехніка у «Промені»

завжди була гідною на свій час: до

створення її парку Іван Гулий під�

ходив із відчуттям справи і коштів

на її оновлення не шкодував. І ме�

ханізатори, і поле з такою техні�

кою оживають, любив повторюва�

ти він.

Тваринництво ж було його

особливим покликанням і горді�

стю. Іван Михайлович після поїз�

док світом закликав усіх докорін�

но змінити ставлення до тварин,

особливо корів молочного на�

прямку. «Це надзвичайно емоцій�

но вразлива істота, — наголошу�

вав він, — в якої молоко не лише

на язиці, як ми раніше вважали, —

а й у душі. І що найменше буде в її

утриманні людського фактору, то

краще вона почуватиметься».

Відтак більше 10 років тому

«Промінь» першим у Харківській

області перейшов на світовий тип

ведення скотарства. Тут було ство�

рено повноцінну молочнотоварну

ферму: реконструювали корівни�

ки і ввели безприв'язне утриман�

ня, приготування і роздачу кормів

механізували, встановивши кор�

мові столи. Щоправда, повністю

на монокорм не перейшли, бо

вважають, що корова народжена

їсти соковиту траву — від того

вона почуватиметься більш здоро�

вішою і молоко впродовж усього

року буде смачнішим. Ввели в ек�

сплуатацію перший в області до�

їльний зал «Ялинка» 2х12 німець�

кої фірми «Вестфалія Сьордж». І

це саме тут під час доїння корови

почали слухати класичну музику,

щоправда, жартував Іван Михай�

лович, вони під Вірку Сердючку

ще краще дояться. 

Молоко з Кобзівки отримало

екстра класність і поступово стало

прибутковим, а саме тваринниц�

тво було визначене пріоритетним

напрямом у діяльності господар�

ства. 

Івана Михайловича Гулого ко�

леги називали Глибою, яка міцно

стояла на місці. За 36 років свого

головування він створив майже

комунізм у окремо взятих селах,

де господарює «Промінь» — по�

тужне багатогалузеве господар�

ство, яке надає гідне соціальне за�

безпечення працівникам і меш�

канцям. 

2013�го він, як годиться, завер�

шив весняний комплекс, дав мо�

жливість своїм селянам гідно від�

почити на травневі свята і поба�

жав їм веселих вихідних. Проте ті

свята в Кобзівці видалися сумни�

ми: 1 травня, Страсної середи,

Іван Михайлович Гулий на 73 році

раптово пішов із життя. Це стало

суцільною несподіванкою — він

не хворів і на здоров'я не скаржи�

вся, накреслив купу планів. Ці

плани продовжив утілювати в

життя чималий трудовий колектив

ПАОП «Промінь», очолюваний

онуком Івана Михайловича Гулого

— Євгеном Третяковим.

«Дідусь залишився для мене на

все життя дороговказом і тим взір�

цевим прикладом людської гідно�

сті, який я просто не мав і не маю

права зрадити, — говорить Євген
Андрійович Третяков. — Я — люди�

на військова, тому твердо і швид�
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ко ухвалив рішення утримати все,

зроблене Іваном Михайловичем. І

ми не просто вистоїмо, ми стане�

мо ще кращими».

Морський офіцер, який додат�

ково отримав економічну освіту,

за порадою діда успішно закінчив

Харківську державну зооветери�

нарну академію, бо колись мав

прийти час і йому стати за кермо

господарства. Так усе і сталося.

ПАОП «Промінь» силами 236

постійних працівників продовжує

господарювати на понад 5 тис. га

землі в шести селах, де мешкає

більше 2,5 тисяч людей. Господар�

ство повністю забезпечене всім

комплексом сучасної високотех�

нологічної сільськогосподарської

техніки, бо Євген Третяков, так

само як і дідусь, вважає добротну

машинерію необхідною складо�

вою успіху. Щороку купують кра�

щі світові зразки, бо це дозволяє

не лише суттєво скоротити витра�

ти коштів і часу, а й людям відчу�

вати задоволення від роботи.

Від плугу остаточно не відмо�

вилися. Іван Михайлович завжди

вчив, що на рідній землі можна от�

римувати хороші врожаї лише

тоді, коли сіяти те, що сіяли діди і

прадіди, і коли робити це їхніми

методами. Оранку у «Промені» ви�

користовують там, де земля цього

потребує, переважно під кукуруд�

зу, цукрові буряки тощо. Водночас

мають достатньо ощадної ґрунто�

обробної техніки, зернові сіють по

поверхневому обробітку. 

Господарство працює на влас�

них обігових коштах, практично

не бере кредитів. Легкі кредити

вже себе виправдали, бо придбана

за їхній рахунок сільгосптехніка

вже окупила себе, скоротивши

витрати на виробничі процеси і

пальне вчетверо.

Серед основних сільгоспкуль�

тур — озима пшениця, ячмінь, ку�

курудза, соняшник і соя, чималу

площу відводять кормовій групі.

Мають неабиякий досвід з виро�

щування цукрових буряків і весь

комплект техніки для цієї культу�

ри. Торік через економічну недо�

цільність солодкі корені не сіяли.

Цього ж року ними знову засіяли

260 гектарів.

Якщо говорити за показники

врожайності, то вони одні з кра�

щих в області. Торік озима пше�

ниця дала 6,3 т/га, переважно 2�го

та 3�го класів, ячмінь — близько

5,0 т/га. Кукурудза в сухому зерні

вродила на рівні 7,5 т/га і силосна

— близько 40 т/га. Сої зібрали 1,9

т/га, соняшнику — 3,6 т/га.

Весняну посівну Євген Андрі�

йович Третяков завершив на поса�

ді генерального директора ПАОП

«Промінь», а вже 29 квітня 2016

року Указом Президента України

його було призначено головою

Красноградської районної дер�

жавної адміністрації. У свої 32

роки Євген Третяков отримав чо�

тири вищі освіти, 2015�го здобув

ступінь кандидата юридичних

наук.

Цьогоріч молотити ранню

групу завершили 25 липня. «По�

годні умови для пшениці поточ�

ного сезону були сприятливі, як

ніколи, — розповідає про здобут�

ки підприємства його теперішній

генеральний директор Сергій Гри�
горович Луговий. У цьому госпо�

дарстві він пропрацював з Іваном

Гулим більше 30 років. — За весь

час своєї роботи я ще ніколи тако�

го не спостерігав. Цьогоріч ми зі�

брали рекордний для нас урожай

продовольчої пшениці, яка з гек�

тару дала 7,05 тонн. Переважно це

сорт Антонівка Одеської селекції.

Ми сіємо здебільшого вітчизняні

сорти. Та цієї осені хочемо спро�

бувати іноземної, де більший ге�

нетичний потенціал. 

Ячменю ми зібрали 3,0 т/га,

гороху — 2,4 т/га, завершуємо ко�

сити силосну кукурудзу на рівні

минулого року. Сіна вже три укоси

зібрали, іще сподіваємося на че�

твертий. Щодо решти — то осінь

покаже».

Наразі в господарстві триває

заготівля силосу в силосних кур�

ганах. Його планується закласти

щонайменше 17 тис. тонн для по�

треб тваринництва. 

Тваринницький комплекс

складається з двох молочнотовар�

них ферм і чотирьох відгодівель�

ників для ВРХ. Чисельність пого�

лів'я перевищила 2600 особин, із

яких 730 — дійного стада. Середня

продуктивність на корову два роки

тому становила 6500 л, торік 7000

л, а цього року планують вийти на

7300�7500 л. Застосовують трира�

зове доїння. Щодоби нині вироб�

ляють 12 тонн молока, яке залюб�

ки забирає комбінат «Придніпров�

ський» (ТМ «Злагода»). 

На свинофермі утримується

1500 голів. У мальовничому зари�

бленому ставку вирощують тов�

столоба і коропа.

У веденні сільського господар�

ства чималої уваги в «Промені»

завжди приділяли науці. По сьо�

годні триває співпраця з Інститу�

том тваринництва НААН (Харків)

— на основі лабораторних дослі�

джень, які проводять науковці,

коригується раціон годівлі, вдос�

коналюється підхід до догляду за

тваринами.

Співпрацює «Промінь» з ін�

шими українськими науково�дос�

лідними інститутами, відомими

вітчизняними і світовими вироб�

никами насіння та добрив, про�

фільними закладами освіти різних

рівнів. На базі господарства по�

стійно проводяться наукові семі�

нари, районні та обласні Дні поля.

Щорічною стала виробнича прак�

тика студентів Харківського на�

ціонального аграрного універси�

тету ім. В.В.Докучаєва — майбутні

агрономи повинні переймати

практичний досвід у лідерів галузі.

Збережено в господарстві буді�

вельний напрямок: три бригади

проводять плановий ремонт ви�

робничих і соціально�побутових

приміщень, будують нові об'єкти,

доглядають за станом доріг із твер�

дим покриттям тощо.

Також продовжують працюва�

ти в «Промені» млин, крупоруш�

ка і пекарня. Працює їдальня гос�

подарства, де за низькими цінами

працівників смачно нагодують.

Під час посівної та жнив обіди до�

ставляються прямо на поле. 

Турбота про людей завжди

була притаманною керівництву

господарства. Тепер це називаєть�

ся соціальна відповідальність біз�

несу. 

«Орендна плата в господарстві

нині в межах п'яти відсотків, ви�

плачується вона завжди вчасно і в

повному обсязі, також планується

її подальше підвищення, — розпо�

відає фінансовий директор госпо�

дарства Ольга Григорівна Четверик.

Вона віддано працює з фінансами

господарства вже 30 років, попе�

редньо обіймала посаду головно�

го бухгалтера. — Зазвичай випла�

чуємо грошима. До кінця року на�

рахування з податками по оренді

землі будуть близько 12 млн грн.

Щороку значну частину прибутків

вкладаємо у підтримку та розви�

ток села. За половину цього року

це вже більше півтора мільйона

гривень. Це допомога освітнім та

медичним закладам, зовнішнє

облаштування села, покращення

доріг, освітлення тощо. Допомагає

наше господарство Кобзівській

амбулаторії сімейної медицини,

двом фельдшерським пунктам,

школі, бібліотеці, двом навчаль�

но�виховним комбінатам. До речі,

Кобзівський НВК є одним із кра�

щих навчальних закладів району.

Також надаємо цільові безвідсот�

кові кредити працівникам — на

навчання, на облаштування по�

мешкань або купівлю побутової

техніки тощо». 

У господарстві і в селі дбайли�

во бережуть пам'ять засновника і

хранителя їхнього добробуту. Цен�

тральна вулиця в селі, якому Іван

Михайлович Гулий віддав полови�

ну свого життя, носить його ім'я.

Біля центральної садиби госпо�

дарства підростають з обох сторін

центральної доріжки висаджені

ним ялинки, а проміжок між

ними аж до самої доріжки рясно

вкривають різнобарвні квіти. Біля

входу розміщено меморіальну

дошку на його честь. Так само

дбайливо зберігаються експонати

в музеї історії Кобзівки. У квітні

цього року на центральній вулиці

села відкрили пам'ятник праців�

никам сільського господарства

України — старий гусеничний

трактор Т�74, який колись працю�

вав і у «Промені». На дошці на

постаменті — 18�річний механіза�

тор Іван Гулий як збірний образ

трудової післявоєнної молоді, яка

піднімала країну, розбудовувала її

сільське господарство.

Артем Житков
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ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 18 серпня 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 58,53 58,63 58,53 4 664 1 231 '5,3% 21,7% 0,9%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 9,40 9,75 9,76 1 031 1 031 1,7% 4,9% 3,8%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 50,02 50,50 50,50 1 263 333 '1,9% 46,4% 0,5%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 91,00 92,85 91,00 546 144 '2,1% 26,4% 0,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 7,10 7,23 7,23 226 60 '4,9% 27,5% 0,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,50 0,68 0,50 32 32 '9,1% '75,6% 0,0%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 1,91 1,94 1,91 60 16 '14,3% 29,1% '1,0%

Агротон Варшава AGT PW PLN 2,45 2,47 2,45 53 14 4,7% 99,2% '2,0%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 1,69 1,76 1,76 26 7 1,1% 57,1% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 14,30 14,70 14,30 22 6 '8,7% 58,9% '1,4%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 2,51 3,25 2,88 1 1 0,0% '61,7% 0,0%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

АСТАРТА
КОМПАНІЯ АСТАРТА опублікувала звіт за

перше півріччя 2016 року. За підсумками січня�

червня 2016 року агропромхолдинг «АСТАРТА»

отримав 75 млн євро чистого прибутку, що майже

втричі більше показника за аналогічний період

2015 року.

Про це повідомляє прес�служба компанії. Так,

за підсумками першого півріччя 2016 року агро�

промхолдинг «АСТАРТА» збільшив консолідова�

ний дохід на 17% — до 148 млн євро. При цьому

50% доходу було забезпечено за рахунок експорт�

них продажів.

Показник EBITDA виріс на 23% до 109 млн

євро. Чистий борг скоротився на 30% до 144 млн

євро, при цьому співвідношення чистого боргу до

EBITDA становить 1.0. Чистий грошовий потік

від операційної діяльності за звітний період виріс

на 31% до 54 млн євро.

Відзначається, що дохід у цукровому сегменті

в звітному періоді збільшився на 2% до 60 млн

євро (що становить 41% від консолідованої ви�

ручки). При цьому зі 140 тис. тонн загального об�

сягу продажів цукру майже 20 тис. тонн було ек�

спортовано. 

Доходи у сегменті сільськогосподарського ви�

робництва зросли на 67% до 35 млн євро (24% від

консолідованої виручки). Обсяг продажів зерно�

вих в першому півріччі 2016 р. склав понад 201

тис. т, 86% з яких були експортовані.

Виручка у сегменті переробки сої зросла на

23% до 38 млн євро (26% від консолідованої ви�

ручки). Доходи від продажів соєвої олії та соєво�

го шроту збільшилися завдяки диверсифікації

ринків збуту, а також сприятливій ціновій ситуа�

ції на ринку. Частка експорту в продажах сегмен�

ту склала 82%.

Молочне тваринництво забезпечило 8% кон�

солідованої виручки компанії. Доходи сегмента

за цей період збереглися на рівні минулого року

— 12 млн євро. Станом на дату публікації звіту за�

гальна кількість поголів'я великої рогатої худоби

в «АСТАРТА» склала близько 29 тис. голів, в тому

числі 15,6 тис. дійних корів. Середня продуктив�

ність виробництва молока за цей період виросла

на 8% до 19,3 кг на корову на добу.

Довідка. «АСТАРТА» — вертикально інтегро�

ваний агропромисловий холдинг, основними на�

прямками бізнесу якого є виробництво цукру та

супутньої продукції, зернових і олійних культур, а

також молока і м'яса. Компанія є лідером укра�

їнського цукрового ринку і одним з найбільших

виробників молока в країні. 

Миронівський хлібопродукт
АГРОХОЛДИНГ «Миронівський хлібопродукт» за

підсумками січня�червня 2016 року одержав $94

млн чистого прибутку проти $61 млн чистого збит�

ку в першому півріччі 2015 року. Про це повідо�

мляє прес�служба компанії. 

Так, виручка компанії в першому півріччі 2016

року скоротилася на 4% до $530 млн у порівнянні

з першим півріччям 2015 року.

При цьому експортна виручка зросла на $13

млн і склала $254 млн, частка експорту таким

чином збільшилася до 48% з 44% 

Операційний прибуток за звітний період зни�

зився на 19%, склавши $191 млн, показник EBIT�

DA знизився до $235 млн з $270 млн за аналогіч�

ний період минулого року.

Також наголошується, що МХП в першому пі�

вріччі виплатив $80 млн проміжних дивідендів, або

$0,7529 дол на акцію, за 2015 рік.

Також відомо, що МХП до кінця 2016 року має

намір відкрити трейдингову компанію в Єгипті.

Як передають «Українські Новини», про це по�

відомила фінансовий директор МХП Вікторія Ка�

пелюшна. Вона зазначила, що в даний час МХП

вже володіє трейдинговою компанією в Об'єдна�

них Арабських Еміратах. За її словами, відкриття

нової трейдингової компанії не призведе до знач�

них витрат, але принесе відчутні переваги, серед

яких стабілізація поставок.

Також вона додала, що в такий спосіб можна

укладати прямі контракти з місцевим рітейлом, а

не через посередника.

Довідка. ПАТ «Миронівський хлібопродукт» —

вертикально інтегрований комплекс підприємств

з виробництва курятини, інкубаційних яєць, кор�

мів і вирощування великої рогатої худоби. МХП

виробляє куряче м'ясо, м'ясні напівфабрикати,

делікатесне яловиче м'ясо і делікатесну гусячу пе�

чінку.

Молочний Альянс
ГРУПА компаній «Молочний альянс» в рамках

встановлених для України річних квот на експорт

молока та молочної продукції в Європейський

Союз поставила до Польщі першу партію сухого

молока. Про це повідомляє прес�служба компанії. 

Відзначається, що поставлена продукція — 20

тисяч тонн сухого знежиреного молока — була ви�

роблена на ПАТ «Золотоніський маслоробний

комбінат», який має сертифікацію Єврокомісії.

«Це знакова подія не лише для Групи компаній

«Молочний альянс», але й для молочної галузі Ук�

раїни в цілому. Поставка сухого знежиреного мо�

лока відбулась згідно угоди України з ЄС щодо

безмитної торгівлі. Хочу відзначити, що польські

ветеринари були досить жорсткими, відбирали

проби, змусили переробляти документи. Але, в ре�

зультаті, ми здійснили поставку! Вся інформація

щодо закриття ринку ЄС для вітчизняних молоч�

ників є неправдивою! Ми маємо право і можемо

використовувати надані Євросоюзом квоти. Наші

європейські партнери довіряють нашій продукції і

знають про її високу якість», — відзначив голова

Наглядової ради АТ «Молочний альянс» Сергій

Вовченко.

Також повідомляється, що найближчим часом

до Польщі буде експортовано ще 80 тонн сухого

знежиреного молока в рамках укладеного контрак�

ту і відповідно до наданих квот, виділених Євро�

союзом для України.

У компанії нагадують, що у квітні 2016 року

Група компаній «Молочний альянс» першою серед

молочних компаній України виконала замовлення

європейського партнера на промислову поставку

молочної продукції. Замовником виступила компа�

нія «Український торговий дім «Надія» з міста

Варна (Болгарія). Першу партію експорту до Болга�

рії склали тверді сири торгових марок «Пирятинъ»

та «Славія», молоко питне ультрапастеризоване ТМ

«Яготинське», молоко питне ультрапастеризоване

вітамінізоване для дітей ТМ «Яготинське для дітей»,

масло солодковершкове ТМ «Златокрай».

З 10 січня 2016 року ПАТ «Золотоніський ма�

слоробний комбінат» та Філія ПАТ «Яготинський

маслозавод» «Яготинське для дітей», які входять до

Групи компаній «Молочний альянс», набули право

експортувати продукцію власного виробництва до

країн Євросоюзу.

Довідка. «Молочний Альянс» — група компа�

ній, яка поєднує в собі потужні підприємства з пе�

реробки молока і популярні молочні та сирні брен�

ди. Найвідоміші підприємства компанії: Пиря�

тинський, Баштанський, Городенківський, Золото�

ніський сирзаводи та Яготинський маслозавод.

Кернел
КОМПАНІЯ, контрольована менеджерами групи

«Кернел», 9 серпня 2016 продала на Варшавській

фондовій біржі ще 10 тисяч акцій. Про це йдеться

в повідомленні агрохолдингу. 

Відзначається, що середня ціна продажу однієї

акції склала 62 польських злотих ($16,222 за шт по

курсу Національного банку Польщі на 12 серпня).

Довідка. «Кернел» — вертикально інтегрована

група, що працює в агропромисловому секторі

України з 1994 року. Виробляє соняшникову олію.

Здійснює дистрибуцію в країні бутильованої олії,

експорт олії й зернових, а також надає послуги зі

зберігання зернових і олійних культур на елевато�

рах.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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Німеччина збере мінімальний 
за 4 роки урожай пшениці
ЯК ПОВІДОМЛЯЄ Agrimoney, Асоціація сільськогоспо�

дарських кооперативів Німеччини знизила свій прогноз

валового збору пшениці в Німеччині 2016/17 МР на 1,2

млн тонн в порівнянні з попередньою оцінкою — до

24,21 млн тонн, що на 8,8% поступається показнику ми�

нулого року і стане мінімальним показником для країни,

починаючи з 2012 року.

Причиною знижувального коригування прогнозу

стали сильні опади, що пройшли на території Німеччини

останніми тижнями. При цьому якість зернової, на думку

місцевих фермерів, все ж істотно не постраждала.

Крім того, експерти також знизили свою оцінку вро�

жаю озимого ріпаку в Німеччині — на 480 тис. тонн у по�

рівнянні з показником місячної давнини — до 4,46 млн

тонн, що відповідно на 10,9% поступається показнику

2015 року.

У США погіршився стан ярої пшениці
ПОВІДОМЛЯЄ Зерно Он�Лайн з посиланням на Націо�

нальну сільськогосподарську статистичну службу при

Мінсільгоспі США (NASS USDA). Частка посівів в доб�

рому та відмінному стані зменшилася до 66% (68% тиж�

нем раніше і 70% рік тому).

Збирання ярої пшениці значно просунулася. На 14

серпня обмолочено 48% (30% і 46%) площ. Збирання

озимої пшениці майже завершене, залишилося зібрати

3% площ.

Стан посівів кукурудзи за минулий тиждень майже не

змінилося. Частка посівів в доброму та відмінному стані

залишилася на рівні 74% (74% і 69%).

Світове виробництво соєвих бобів 
2016/17 МР стане рекордним 
АНАЛІТИКИ USDA у своєму серпневому звіті підвищи�

ли прогноз світового виробництва соєвих бобів  2016/17

МР на 4,46 млн тонн в порівнянні з оцінкою попередньо�

го місяця — до 330,41 млн тонн, що істотно перевершить

результат сезону 2015/16 (312,67 млн тонн) і стане рекор�

дним показником.

Підвищувальне коригування прогнозу сталося, голов�

ним чином, за рахунок США — 110,5 (105,6; 106,93) млн

тонн і Парагваю — 9,17 (9,09) млн тонн. У свою чергу,

для Індії цей показник був переглянутий у бік понижен�

ня — до 11,4 (11,77) млн тонн.

Прогноз світового експорту олійної був підвищений

на 0,7 млн тонн в порівнянні з липневою оцінкою — до

138,97 млн тонн, що також істотно перевершує результат

2015/16 МР (132,8) млн тонн. Підвищувальне коригуван�

ня було проведено для США — 53,07 (52,25; 51,17) млн

тонн і Парагваю — 4,95 (4,75; 4,8) млн тонн.

Прогноз світових запасів соєвих бобів 2016/17 МР був

підвищений до 71,24 млн тонн проти 67,1 млн тонн, озву�

чених в липні.

* 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 12 серпня 2016 року

Біржа 
(зернові) 

Вересень ’16 Грудень ’16 Березень ’17 Травень ’17 Липень ’17

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 155,24 4,2250 0,0650 4,4000 0,0200 4,6200 0,0225 4,7500 0,0250 4,8200 0,0225
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 152,94 4,1625 0,0450 4,4225 0,0500 4,5800 0,0400 4,6850 0,0350 4,7800 0,0375
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 188,77 5,1375 0,1875 5,1600 0,1125 5,2900 0,1150 5,3775 0,1250 5,4700 0,1300
CBOT Чикаго (Кукурудза) 118,40 3,2225 '0,0200 3,3300 '0,0125 3,4350 '0,0100 3,5025 '0,0100 3,5700 '0,0100

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Вересень ’16 Листопад ’16 Січень ’17 Березень ’17 Травень ’17

367,06 9,9900 0,1100 9,8175 0,0725 9,8225 0,0775 9,7650 0,1075 9,7500 0,1050

США. Ставки океанського фрахту на 12 серпня 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) 15 13
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 20
Південь Південної Америки (Чилі) 22
Північ Південної Америки (Колумбія) 16
Схід Південної Америки (Бразилія) 21
Західна Африка (Нігерія) 48
Східне Середземномор'я (Італія) 32
Західне Середземномор'я (Марокко) 33
Близький Схід (Єгипет) 22
Японія 28 27

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 29
Західна Африка (Нігерія) 49
Близький Схід (Єгипет) 42

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 25
Європа (Роттердам) 17
Близький Схід (Єгипет) 23

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 51
Західне Середземномор'я (Іспанія) 45
Європа (Роттердам) 41
Західна Африка (Марокко/Алжир) 45

Північно'Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 23
Південь Південної Америки (Чилі) 26
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Близький Схід (Єгипет) 24
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 42
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 29 22
Тайвань 18 17
Південна Корея 19 18
Японія 16 15

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 18 серпня 2016 року

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень '16 +0,6299 130,5453
CME – Грудень '16 +0,8661 135,1120

CME – Березень '17 +0,7874 138,5764
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext — Листопад '16 0,0000 188,4707
Euronext — Січень '17 '0,1700 191,0214

Euronext — Березень '17 0,0000 193,2887
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM — Листопад'16 0,0000 162,8580
TOCOM — Січень'17 '2,1954 187,9054

TOCOM — Березень'17 '2,9937 194,5914
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень '16 +0,3674 157,0426
CME – Грудень '16 +0,4409 163,2890

CME – Березень '17 +0,4409 169,9764
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Вересень'16 +0,5215 185,9200
Euronext – Грудень'16 +0,3401 192,4385

Euronext – Березень'17 +0,1700 195,5561
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext — Листопад '16 '0,5215 428,5228
Euronext — Лютий '17 '0,5215 426,2555

Euronext — Травень '17 '0,6802 424,2716
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень '16 '0,2321 98,8599
CME – Грудень '16 '1,1603 106,5181

CME – Березень '17 '1,7405 113,2480
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME — Вересень '16 +0,5879 379,0480
CME — Листопад '16 '0,5144 372,5811

CME — Січень '17 '0,3674 372,5811
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM — Жовтень'16 +5,9874 449,0570
TOCOM — Грудень'16 0,0000 480,9899

TOCOM — Лютий'17 0,0000 463,1274
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME — Вересень '16 '2,5353 369,2705
CME — Жовтень '16 '1,9841 366,2943
CME — Грудень '16 '1,3228 365,3022

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME — Вересень '16 +0,3965 75,3084
CME — Жовтень '16 +0,3744 75,5727
CME — Грудень '16 +0,3744 75,8811

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Вересень '16 '0,0013 2,6618
CME – Листопад '16 '0,0225 2,7067

CME – Січень '17 '0,0211 2,8137
Етанол Ціна ($) за літр

CME — Вересень '16 +0,0071 0,3871
CME — Жовтень '16 +0,0063 0,3855

CME — Листопад '16 +0,0077 0,3794
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME — Серпень '16 '0,0004 1,8789
CME — Вересень '16 '0,0004 2,0028
CME — Жовтень '16 '0,0009 2,1366

Цукор Ціна ($) за тонну

CME — Жовтень '16 +5,7269 440,7489
CME — Березень '17 +5,5066 451,7621

CME — Травень '17 +5,2863 –



ЧИ ЗНАЛИ ВИ? От справді не�

завидна доля у канарок. Тисячо�

літтями ловили цих пташок на

втіху людям, саджали у клітки і

змушували співати. А в середньо�

віччі ще й наказали працювати на

небезпечних роботах. І ряди�годи

на поверхні, а то й під землю з

шахтарями спускали. 

Вираз «канарка у шахті» (англ.

miner's canary) не досить популяр�

ний на наших теренах. А означає

він щось чи когось, що сигналізує

про небезпеку, ризикуючи влас�

ним життям. Якось люди з'ясува�

ли (дивно, як таке взагалі можна

було з'ясувати!), що канарки —

найпростіші, найдешевші, і най�

безвідмовніші газоаналізатори. Як

стверджує Вікіпедія, у цій якості

вони ще досі неперевершені —

людина дотепер не винайшла їм

повноцінної заміни.

Річ у тім, що організм цих пта�

хів дуже чутливий до метану і чад�

ного газу. Канарки гинули від на�

віть незначної концентрації цих

газів у повітрі. Для шахтаря, який

до останнього міг не помічати не�

безпеки, це було знаком, що час

негайно забиратися від аварійної

ділянки. 

Згодом через цю «здатність»

пташок припахали і до гірничоря�

тувальних робіт. Прогрес не стоїть

на місці, тож навіть були винайде�

ні клітки, які дозволяли канаркам

вижити, щоб її можна було вико�

ристати повторно. Така клітка гер�

метично закривалася, і до неї по�

давався кисень у разі погіршення стану пташки.

Таким чином багатьох канарок вдалося врятувати для

подальшої небезпечної служби. 

Утім, навряд це був чистий гуманізм. Гірничим

компаніям доводилося розводити або купувати пта�

шок, що також коштувало грошей, тож кожна зеко�

номлена канарка фактично була зекономленою ко�

пійчиною власників компанії. Причому, коли ми го�

воримо про канарок, здебільшого їх і маємо на увазі.

Самці — кенарі — через більш виразний спів кошту�

вали дорожче. 

Протягом декількох століть британське гірське

законодавство в обов'язковому порядку наказувало

тримати в шахтах канарок для виявлення газу. Пта�

шок використовували в такій ролі до 1986 року, а від�

повідна стаття залишалася в правилах безпеки для

гірських робіт аж до 1995�го.

І хоча це справи давно минулих літ, сучасний

англо�американський сленг містить вираз «blue ca�

nary» — блакитна канарка. Він позначає поліцейсь�

кого, погіршення самопочуття або смерть якого є по�

переджувальним сигналом для пожежних (на відміну

від них, співробітники поліції не мають на пожежі

спеціальних захисних засобів) або інших поліцейсь�

ких. Вираз став популярним і через те, що слово

«blue» має значення не тільки «синій» (як традицій�

ний колір форми поліцейських), а й «сумний».
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