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АГРОПОЛІТИКА
ОПТОВІ РИНКИ ñ ГУРТОМ ЗА ПРИЙНЯТТЯ

Здешевити логістику вітчизняного зерна, відновити
річкові і розвантажити транспортні магістралі, створи/
ти тисячі робочих місць, покращити інфраструктуру на/
селених пунктів… Усі ці можливості відкриває перед
Україною один з наймасштабніших в АПК вітчизняних
інвестиційних проектів ТОВ СП «НІБУЛОН».

Комітет з питань аграрної політики та земельних
відносин ВРУ збавляє оберти. І не через небажання
працювати в літню мінливу погоду, а саме навпаки –
задля того, аби кожен розглянутий законопроект
дістав щонайбільше депутатської уваги...
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Нові держпрограми
для АПК
Уряд затвердив Державну ці
льову програму створення
оптових ринків сільськогоспо
дарської продукції та Державну
цільову економічну програму
підтримки розвитку сільсько
господарських обслуговуючих
кооперативів на період до
2015 р. Відповідні постанови
прийняті на засіданні КМУ 3
червня, повідомив по закінченні
заходу міністр аграрної політи
ки Юрій Мельник на брифінгу.
Перша Програма має забезпе
чити реалізацію високоякісної
сільгосппродукції та продуктів її
переробки виробниками усіх
форм власності на оптових рин
ках, зниження їх ціни. Її вико
нання дозволить створити 25
оптових ринків сільгосппродук
ції, забезпечити товаровироб
никам належні умови для про
дажу власної продукції на таких
ринках. Крім того, це сприятиме
зниженню рівня споживчої інф
ляції та дасть можливість ство
рити близько 3 тисяч робочих
місць. На виконання Програми
передбачається виділити з
Держбюджету 1,2 млрд грн.
Метою другої Програми є удос
коналення правових, соціаль
ноекономічних та організацій
них умов для створення сільсь
когосподарських обслуговую
чих кооперативів, формування
їх інфраструктури.
Документом передбачено ство
рення до 2015 р. понад 10 тис.
сільськогосподарських обслуго
вуючих кооперативів як ком
плексних, так і спеціалізованих:
молочарських, м'ясопереробних,
плодоовочевих, зернових, з об
робітку землі та збирання вро
жаю сільгоспкультур. Плануєть
ся, що реалізація Програми
збільшить надходження до зве
деного бюджету України від
сплати податків і зборів коопера
тивами, сприятиме збереженню
наявних та створенню понад 100
тисяч додаткових робочих місць
в сільській місцевості. Орієнтов
ний обсяг видатків Держбюд
жету на цю Програму – близько
6,5 млрд грн, з них цього року
передбачено 90 млн грн.

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс

SD(індекс

Останнє
значення

Зміна
Зміна
за
з початку
тиждень
року

120,86

5,5%

57,1%

(Росія)

1108,73

5,2%

75,5%

WIG 20
(Польша)

1969,00

8,5%

10,0%

DAX*
(Німеччина)

5054,53

1,1%

5,1%

S&P 500*

931,76

4,3%

3,2%

(Україна)

РТС

(США)
* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 04.06.2009

На фото зліва направо: директор ТОВ «Світанок Плюс» Володимир ГЕЛЯ та головний агроном господарства Віктор ШПАНЮК;
журналісти: Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ, заст.головного редактора газети «Київська правда»; Ніна КАРПОВЕЦЬ, коментатор радіо «Голос Києва» ДТРК;
Павло МОРОЗ, випусковий редактор газети «Агропрофі»; Надія КУЗЬМІЩЕВА, головний редактор газети «Обухівський край»

Щедра нива і гостре перо аграрних журналістів України
ТЕМА НОМЕРА Щороку 6 червня в Україні відзначається День журналіста – професійне свято газетя
рів, радійників і телевізійників, які щодня наповнюють життя пересічних громадян новинами, фактами,
інформацією та знаннями. З цієї нагоди ми вирішили провести унікальну акцію: познайомити наших
читачів зі справжніми агропрофі – журналістами, які на місцях, у регіональних (районних, обласних)
ЗМІ, насичують вітчизняних аграріїв інформаційною поживою, висвітлюючи як досягнення чи пробле
ми агровиробників, так і знайомлячи їх з новими технологіями, передовим досвідом, свіжими подіями.
САМЕ аграрні журналісти, день у
день безпосередньо стикаючись зі
справжнім селянським життям,
добре знають реальні потреби
сільгоспвиробника та всі тонкощі
цього непростого, але вкрай по"
трібного людям, бізнесу.
Ми спробували зібрати на сво"
їх сторінках якомога більше ви"
дань – і всеукраїнського, і місце"
вого масштабу, й пропонуємо ва"

шій увазі стислі нариси про там"
тешні редакції та їх журналістів,
які глибоко знаються на аграрній
тематиці. Насамперед наша розпо"
відь про особистості, про кращих
журналістів"аграрників, що вірою і
правдою служать читачеві, навер"
таючи його не лише до читання чи
споглядання, але й до роздумів та
запитань. Цією добіркою ми праг"
немо донести до нашого читача –

РЕГІОНИ
СВІТАНКОВІ НАРИСИ

людини, яка приймає рішення, –
важливість відкритої співпраці із
ЗМІ. Зламати стереотип про жур"
налістику як одну з «найдавніших
професій», а журналіста як «ми"
сливця за смаженим». Довести, що
журналіст може бути партнером,
захисником прав і порадником у
веденні бізнесу.
Тож із шаною схиляючись пе"
ред невтомною працею аграрних

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
´ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯª ПОСВІДЧЕННЯ
ДОГОВОРІВ ВІДЧУЖЕННЯ
НЕРУХОМОСТІ: БЮДЖЕТНІ
ТА КРИМІНАЛЬНІ РИЗИКИ

Якщо ви хочете повністю
відчути і побачити значення слів
«господарське ставлення»,
вам слід відвідати ТОВ «Світанок
Плюс» Обухівського району
Київщини.

На розгляді Верховної Ради України
знаходяться три законопроекти нової
редакції Закону України «Про нотаріат»
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журналістів, редакція «АГРО"
ПРОФІ» разом зі своїми заснов"
никами і читачами вітає зі святом
всі творчі колективи радіо" та те"
лепрограм, газет і журналів Украї"
ни – від поважних «столичок» до
невтомних «районок». Професій"
них злетів та прихильного читача
всім нам!
Читайте на стор.49Ô

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ
Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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Тваринники готуються
до акцій протесту
Щоб донести до влади і громадсько=
сті проблеми вітчизняної галузі тва=
ринництва, минулої п'ятниці, 29 трав=
ня, зібралися представники профіль=
них і аграрних громадських організа=
цій. На думку учасників зібрання,
тільки жорсткі ринкові кроки змо=
жуть поліпшити ситуацію в галузі
тваринництва, яку сьогодні ще більш
загострила криза.

Неконкурентні умови
НЕ ОСТАННІМ у списку чинників зане"
паду тваринництва стоїть нерівність пра"
вил гри для імпортерів і вітчизняних ви"
робників. Так, у держбюджеті"2009 на
підтримку галузі закладено 228 млн гри"
вень, проти 1,9 млрд у 2008 році. У той же
час Мінекономіки України станом на 24
квітня видало 234 ліцензії на ввезення то"
варів групи 02 за УКТЗЕД загальним об"
сягом 3974,6 тис. тонн, з них 1870,8 тис. т
– свинина. За балансами того ж Мінеко"
номіки, в Україні не вистачає 200 тис. т
м'яса, 90% з яких – яловичина, тож вихо"
дить, що наразі видано ліцензії на ввезен"
ня майже дворічної потреби імпортовано"
го м'яса. Та ще й не того, що потрібно за
розрахунками самих економістів.
Станом на 20 травня в Україну вже ім"
портовано 158,4 тис. тонн м'яса і м'ясної
сировини. Тож для вітчизняного вироб"
ника значно утруднюється збут продукції.
Не додають оптимізму і намагання
ввести обмеження рентабельності та де"
кларування оптових цін на вітчизняну
продукцію. Так, на розгляд Кабміну знову
й знову виноситься постанова, згідно з
якою виробник при зміні оптової ціни на
свою продукцію має її задекларувати – а
це означає пройти всі інстанції, що зай"
має не один місяць.
В той час, як держава ще не розрах"
увалася з експортерами продукції по
ПДВ ще за грудень минулого року, вже не
кажучи про 2009"й, з товарів груп 01"24
за УКТЗЕД додаткове 13% мито залиши"
ли лише на холодильники і авто. На сьо"
годні на м'ясо діє мито 10%, а якщо ще
врахувати, що дуже багато імпортерів
ввозять продукцію за заниженими ціна"
ми, то не виходить ані захисту внутріш"
нього ринку, ані повноцінного наповнен"
ня бюджету.
За словами представників галузі, така
політика вже призвела до того, що за 4 мі"
сяці на 5% скоротилося виробництво
продукції у галузі. У тому числі недоотри"
мано 55 тис. тонн свинини і близько 7
тис. тонн ВРХ.
Власне, виходить, що іноземна про"
дукція має і бюджетну підтримку країни"
виробників, і підтримку вітчизняних ві"
домств, а наша – лише протидію.

В той же час, те, що ввозиться до Ук"
раїни, важко назвати м'ясом: при прове"
денні аналізу якісного складу продукції
встановлено, що імпортована яловичина
на 90% складається з тримінгу та субпро"
дуктів, свинина – на 12% з субпродуктів,
м'ясо птиці – на 25% з м'яса механічної
обвалки, каркасів, субпродуктів. І ця про"
дукція потрапляє потім на наші перероб"
ні підприємства.
З одного боку, з 2006 року вже мали
бути введені держстандарти на виробниц"
тво ковбасних виробів тощо. Вони вже
розроблені, адаптовані до євростандартів
і головним їхнім сенсом було: ковбаса має
вироблятися з м'яса. З іншого, Верховна
Рада з квітня місяця вже постановила вве"
сти ці стандарти в дію, а постанова Кабмі"
ну відтермінувала це рішення.
Власне, за підсумками усього сказано"
го на прес"конференції, учасники підго"
тували звернення до Президента,
прем'єр"міністра, та голови Верховної Ра"
ди України з переліком вимог, у разі неви"
конання яких, залишають за собою право
провести всеукраїнські акції протесту.
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Ліквідувати дискримінацію особи"
стих селянських господарств з боку
переробних підприємств при розрахунку
за здану продукцію в частині неврахуван"
ня суми ПДВ.
Визнати пріоритетними розгляд в су"
дах позовів підприємств агропродо"
вольчого комплексу стосовно невиконан"
ня зобов'язань торгівельними мережами
по своєчасному поверненню коштів від
реалізації їх продукції.
Забезпечити своєчасне відшкодуван"
ня ПДВ експортерам тваринницької
продукції.
Звернути увагу Міністра економіки
України Данилишина М.Б. на без"
контрольність у роботі по забезпеченню
продовольчої безпеки держави.
Прем'єр"міністру України Тимо"
шенко Ю.В. провести робочу зу"
стріч з Радою Всеукраїнського союзу
сільськогосподарських підприємств та ін"
шими громадськими організаціями з ме"
тою вирішення проблем, що виникли в
галузі тваринництва.
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Пряма мова
Чого вимагають
тваринники

1

Призупинити необґрунтоване засил"
ля імпортної продукції в державі. Від"
працювати систему заходів щодо захисту
вітчизняного товаровиробника в умовах
субсидування країнами експорту тварин"
ницької продукції. Відмінити декларуван"
ня зміни оптово"відпускних цін на про"
довольчі товари та рівня рентабельності
виробництва.
При внесені змін до Державного бю"
джету на 2009 рік передбачити додат"
кове виділення коштів в обсягах не менше
1,5 млрд грн для підтримки галузі, в т.ч.
для покриття відсотків банківських ставок
за кредити, отримані під розвиток галузі
не менше 300 млн гривень та 50 млн грн.
на виконання програми селекції.
Передбачити в проекті Державного
бюджету на 2010 рік виконання всіх
заходів, намічених постановою Кабінету
Міністрів України №729 від 20 серпня
2008 року.
Основні зусилля держави спрямувати
на стимулювання будівництва суча"
сних, високотехнологічних підприємств в
скотарстві, свинарстві, вівчарстві та пта"
хівництві через вдосконалення діяльності
НАК «Украгролізинг» та інші джерела
державної підтримки.
Здійснити ефективні заходи щодо збе"
реження поголів'я худоби в населення,
переведення виробництва продукції на су"
часні технології для забезпечення її висо"
кої якості та конкурентоспроможності на
ринку шляхом розвитку кооперації.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі!
Передплатіть газету «АГРО
ПРОФІ» на 2009й рік
в будьякому поштовому відді
ленні або через Редакцію.
ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМ
ОЖНИМИ!
Наш
індекс:
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український тижневик ділової інформації
СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО(АЛЬФА(ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА(ПРО».
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931(1815ПР від 31.07.2007 р.
Передплатний індекс 98990.

Олександр БАКУМЕНКО,
голова ради директорів Асоціації
«Союз птахівників України»:
– НАЗВУ вам дві цифри: дві компанії
минулого року ввезли 40 тис. тонн сте"
генець за ціною 6 копійок кілограм. А за
якою ціною вони його збували? І, влас"
не, що завозилося: за вибірковими пере"
вірками 4 тис. тонн продукції підлягало
утилізації. Продукція виробництва 2005
року імпортувалася в Україну у 2008. Це
те, за утилізацію чого закородоном пот"
рібно платити гроші.

Юрій КАРАСИК,
голова ВССП:
– ТВАРИННИЦЬКА продукція – це
продовольство, практично життя наших
людей, це робочі місця, це переробна га"
лузь. Тобто, нинішні дії влади спрямовані
не лише проти скотаря чи фермера – це
дії проти цілої нації.

Леонід КОЗАЧЕНКО,
президент Української
аграрної конфедерації:
– ЗАРАЗ закладається системна пробле"
ма у галузі на дуже великий період. Бо за"
раз можна вирізати поголів'я, а потім, як"
що взяти для прикладу ВРХ, на відно"
влення піде не менше трьох років.
Підготував Павло Мороз
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ЩОБ збагнути значимість того, що відбулося
цієї середи на Миколаївському суднобудів"
ному заводі ВАТ «Вадан Ярдс Океан», наве"
демо офіційну статистику. У 2008 році у світі
нараховувалося понад 2800 суднобудівних
підприємств, які уклали 2 тисячі контрактів
на будівництво суден. Через світову фінансо"
ву кризу на початок поточного березня пів"
тисячі з них збанкрутувало. І лише 10 підпри"
ємств з двох тисяч трьохсот уклали угоди на
будівництво кораблів. Одне з них – Микола"
ївський завод. І одразу – 16 контрактів. Та ще
й з одним замовником – сільгосппідприєм"
ством «НІБУЛОН». Такий проект став мо"
жливим завдяки зусиллям двох новаторів –
Героїв України, генеральних директорів ком"
паній – ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексія
Вадатурського та ВАТ «Вадан Ярдс Океан»
Миколи Романчука.
Так, 3 червня було закладено днищеві
секції для перших чотирьох несамохідних су"
ховантажних двохтрюмних суден змішаного
(річка"море) плавання для перевезення гене"
ральних і насипних вантажів. На урочистості
з нагоди цієї безпрецедентної події з'їхалися
високі гості з різних куточків України: суд"
нобудівельники та аграрії, регіональні керів"
ники та очільники громадських профільних
організацій, представники Мінагрополітики,
численні ЗМІ.
Отже, будівництво власного флоту є клю"
човим етапом у реалізації масштабного про"
екту національного інвестора, товаровироб"
ника і зернотрейдера сільгосппідприємства
«НІБУЛОН», розпочатого у 2009 році. Про"
ект включає: будівництво семи елеваторів за"
гальним об'ємом зберігання зерна близько
300 тис. тонн у Черкаській, Запорізькій, Дні"
пропетровській та Полтавській областях, бу"
дівництво 24 барж змішаного (річка"море)
плавання дедвейтом 108 тис. тонн і будівниц"
тво та придбання 14 морських та річкових
буксирів. Також будуть побудовані річкові
термінали. Це дасть змогу ТОВ СП «НІБУ"
ЛОН» організувати власну судноплавну ком"
панію та створити 800 нових робочих місць.
До участі у проекті залучено вітчизняних
проектантів, постачальників металу, судно"
будівників, фахівців інших галузей вітчизня"
ної економіки, що особливо актуально за
умов нинішньої світової кризи.
Україна володіє неоціненими транспорт"
ними магістралями – річками. Тож в рамках
проекту – відновити Дніпровський транс"
портний вузол, оживити Дніпро як транс"
портну артерію. Об'єми перевезень зерна ста"
новитимуть понад 1 млн тонн на рік. Наяв"
ність власного флоту дасть змогу здійснюва"
ти також контейнерні річкові перевезення,
потенціал яких сягне 18 тис. TEU.
Найбільше від реалізації проекту вигра"
ють сільгоспвиробники Черкаської, Полтав"
ської, Дніпропетровської, Київської та Запо"
різької областей, територією яких проходить
Дніпровський транспортний вузол. Закупі"
вельні ціни у цих регіонах наблизяться до цін
морських портів України, а витрати на пере"
везення сільськогосподарської продукції
значно зменшаться. Відтак керівництво «НІ"
БУЛОНа» висловлює щиру вдячність голо"
вам ОДА: Миколаївської – Олексію Гаркуші,
Полтавської – Валерію Асадчеву, Черкаської
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Друк: ТОВ «МЕГА(Поліграф(Сервіс»,
02090, м.Київ, вул.Алма(Атинська, 2/1. Тел. (044) 451(8670.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція зали(
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Національний
сільськогосподарський флот
РЕПОРТАЖ Здешевити логістику вітчизняного зерна, відновити річкові і
розвантажити транспортні магістралі, задіяти суміжні галузі нашої економі
ки, створити тисячі робочих місць, покращити інфраструктуру населених
пунктів… Усі ці можливості відкриває перед Україною один з наймасштабні
ших в АПК вітчизняних інвестиційних проектів ТОВ СП «НІБУЛОН» вартістю
$ 150 млн, спрямований на створення сільськогосподарського флоту.
– Олександру Черевку, Запорізь"
кої – Олександру Старуху, Мико"
лаївському міському голові Воло"
димиру Чайці, а також обласним,
районним, міським та сільським
радам за підтримку цього інвести"
ційного проекту.
Крім якості характерною оз"
накою усього, до чого залучається
«НІБУЛОН», є стислі терміни ви"
конання робіт. Нинішній проект
не став виключенням.
За словами технічного дирек"
тора Миколаївського заводу Юрія
Солониченка, жоден суднобуді"
вельник не повірить у те, що під"
приємство вкладається у нереаль"
но стислі терміни виробництва,
при цьому стовідсотково відпові"
даючи усім нормативам і вимогам.
«Вважайте, що ми працюємо за
принципом: очі бояться, а руки
роблять! Такий темп виробництва
став можливий завдяки модерні"
зації нашого підприємства і мак"
симальній оптимізації виробниц"
тва на всіх його етапах.
Отже, 6 березня 2009 року
ТОВ СП «НІБУЛОН» та ВАТ
«Вадан Ярдс Океан» підписали
16 контрактів на будівництво
барж, а вже 2 квітня між ними
було підписано Протокол про
набрання чинності контрактів на
будівництво.
У середині квітня на суднобу"
дівний завод прийшли перші еше"
лони з металом. До речі, матеріа"
лом для основного корпусу було
обрано вуглецеву суднобудівну
сталь нормальної міцності катего"
рії А і D. По всій довжині судна
матимуть подвійне дно та подвій"
ні борти.
Наприкінці квітня було завер"
шено тендер на поставку лако"
фарбових матеріалів для фарбу"

вання барж проекту NBL"90, який
за співвідношенням ціна"якість
виграла компанія International Pa"
int Ltd (Об'єднане Королівство
Великобританія). Перша партія
продукції прибула до Миколаєва
вже через кілька днів. Заради ці"
кавості, за підрахунками спеціалі"
стів, на кожну баржу буде викори"
стано близько 9300 літрів фарби.
Тоді ж розпочалося різання
металу для перших чотирьох
барж, що можна вважати почат"
ком будівництва. Процес різання
листового металу і профілю для
суден здійснюється сучасними ім"
портними портальними машина"
ми плазмового різання під водою.
Така технологія різання забезпе"
чує мінімальну деформацію мета"
лу, що дозволяє вирізати деталі
малих розмірів. Під час різання
використовуються технології од"
ночасного різання 2"х листів ме"
талу. При цьому коефіцієнт роз"
крою листа становить 0,9 – тобто
у відходах залишається лише 10%,
тоді як у світовій практиці макси"
мальний коефіцієнт – 0,85.
Швидкість різки становить 3500
мм на хвилину. У такий спосіб для
однієї баржі можна «розкроїти»
метал приблизно за 14 діб при
трьохзмінному режимі роботи без
урахування люкових закриттів. До
речі, для однієї баржі необхідно
виготовити та зварити 20 тис. де"
талей.
Щодо оснащення, то поста"
чальником якірно"швартового
обладнання для 16 барж буде ком"
панія DMT, Румунія. Постачання
та монтаж електротехніки – за
миколаївською компанією «Неп"
тун"Електро».
Ось ще кілька цікавих цифр:
усього буде використано 23,5 тис.

тонн спеціальної кораблебудівної
сталі, що за об'ємом дорівнює 350
залізничним вагонам або за пло"
щею 262320 кв. м., тобто 37 фут"
больним полям. Зварювальних
швів з використанням порошко"
вої проволоки буде зроблено дов"
жиною 360 км. Для міцності суден
буде наварено 144 км ребер жор"
сткості. Довжина однієї баржі ся"
гне 90 м, а всього каравану – май"
же 3 км. Метал для будівництва
вже постачають гіганти металургії
– металоторгівельна компанія
«Метінвест"Україна» та найбіль"
ша металургійна корпорація «Ін"
дустріальний Союз Донбасу».
Всього на будівництві барж про"
тягом року буде залучено полови"
на фахового персоналу заводу
«Вадан Ярдс Океан».
Передачу всіх 16 суден буде
здійснено у чотири етапи: перше
судно має бути передано ТОВ СП
«НІБУЛОН» до 15 серпня, решта
три з перших чотирьох – до 31
серпня. Наступні чотири – до 13
жовтня, ще чотири судна – до 30
листопада 2009 року. Останні чо"
тири судна будуть передані у тер"
мін до 26 січня 2010 року.
Усі судна відповідають вимо"
гам Міжнародного Кодексу з без"
печного перевезення зерна наси"
пом, Міжнародної Конвенції з
охорони людського життя на мо"
рі, Міжнародних правил попере"
дження зіткнення суден на морі,
Міжнародної Конвенції по попе"
редженню забруднення з суден,
Державних санітарних правил для
морських суден України тощо.
Ходитимуть вони під українським
прапором, і будуть зареєстровані
в порту Миколаїв.
Фото компанії «НІБУЛОН»

Шановні панове журналісти!
Дорогі друзі та партнери!
ДОЗВОЛЬТЕ приєднатися
до численних поздоровлень
на вашу адресу з нагоди про"
фесійного свята!
Журналіст – професія
відповідальна і потрібна,
особливо ж у нашій, аграр"
ній, сфері. Як людина з пев"
ним досвідом господарюван"
ня та практикою спілкуван"
ня із засобами масової ін"
формації, можу з певністю
стверджувати: висвітлювати
роботу АПК непросто. Я зав"
жди дивуюся майстерності
ваших колег, які примудря"
ються оперувати найсвіжі"
ши ми фактами, робити
прогнози, гідні досвідченого
агронома, зоотехніка чи хлі"
бороба, і не просто зі знан"
ням тонкощів аграрної спра"
ви, а ще й у легкій, невиму"
шеній формі.
На жаль, сьогодні не так
багато охочих працювати на
селі, а ще менше журналістів,
які бажали б, оволодівши
знаннями з економіки, юрис"
пруденції, різних галузей
сільського господарства, за"
стосовувати їх, роз'їжджаючи
по корівниках і свинарниках,
по теплицях і полях, спілкую"
чись не з зірками кіно чи те"
лебачення, а з простими сіль"
ськими трударями у не зав"
жди вичищеному взутті, з об"
вітреними обличчями та
мозолистими руками…

Стикаючись день у день з
реальним аграрним життям
безпосередньо в його нутро"
щах, ви знаєте краще від сто"
личних акул пера та «кабі"
нетної» влади справжні по"
треби сільгоспвиробника та
всі тонкощі цього непросто"
го, але так потрібного людям
бізнесу.
Особисто я давно пере"
свідчився у важливості спів"
праці із засобами масової ін"
формації, переконався, що
журналіст може бути другом
і помічником, а не тільки ви"
ловлювачем смачних новин і
сенсацій. Я певен, що навіть
у найскрутніші часи фахова,
оперативна преса – це найго"
ловніший порадник у веденні
бізнесу, особливо ж у реаль"
ному секторі економіки.
Тож схиляючись перед ва"
шою невтомною працею,
неоціненним досвідом і та"
лантом писати цікаво і про"
сто про складне, умінням ви"
живати й зберігати свого чи"
тача, дозвольте побажати вам
натхнення та гідного поціно"
вування вашої праці!
Професійних звершень та
вдячного незрадливого чита"
ча вам!
З повагою,
Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ,
генеральний директор
ТОВ СП «НІБУЛОН»,
Герой України
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«Сільські вісті» –
життєвий вибір Василя Грузіна
На його прізвище доскіпливий читач «Сільських вістей» натрапить у кожному
номері. Але аж на останній сторінці – після всіх текстів, бо Василь Дмитрович
Грузін як головний редактор підписує газету і все, що в ній, до друку.

Василь ГРУЗІН,
газета «Сільські вісті»

ЧИ ВАЖКО бути головним редактором та"
кої масової та впливової газети, як «Сільсь"
кі вісті»? Переконані, що так.
6 жовтня 2003 року загальні збори тру"
дового колективу і довірили нести вахту на
капітанському містку Василю Дмитровичу.
Звичайно ж, на підтримку у нього є страте"
гічна команда – редакційна рада, теж обра"
на на зборах з авторитетних у країні і в
журналістському колективі людей, на чолі
з незмінним керманичем газети Іваном
Сподаренком. Але це аж ніяк не примен"
шує обсягу щоденної, часто рутинної ро"
боти і відповідальності – перед читачами,
перед колегами, перед законами і суспіль"
ством. Тож і доводиться читати журналіст"
ських матеріалів набагато більше, ніж їх бу"
де опубліковано, формувати пропозиції до
кожного номера, щоб обговорювати й пе"
реплановувати на щоденних робочих «ле"
тучках». Доводиться спілкуватися з перед"
платниками і позаштатними авторами – у
телефонному режимі і віч"на"віч. Випадає
час од часу спілкуватися з усілякими «стра"
жами законів» у погонах чи без них, а то й
у суддівських мантіях – гостра критика на
сторінках газети не лишається без уваги. А
ще ж і фінансове самозабезпечення видан"
ня теж в обов'язках головного редактора.
Тож і пролітає день, як мить. І так що"
тижня, місяць за місяцем, рік за роком...
То й не зчувся наш головний редактор, як в
останній день травня у степах рідної Кіро"

воградщини, куди гайнув Василь Дмитро"
вич на вихідний, його наздогнав поважний
Ювілей, нагадавши: «Вам, вельмишанов"
ний, сьогодні – 80».
Проте, Василь Дмитрович не терпить
галасливих застіль та пошанувальних про"
мов і тостів. Але любить народну пісню,
тиху задушевну бесіду. Любить порядок у
всьому і порядність у взаєминах. Шанує
працелюбів і сам не вміє розпрягатися. Він
як щирий український хлібороб – оре і за"
сіває свою ниву добірним зерном"Словом,
плекаючи засіяне і щиро вірячи, що зійде і
заколоситься воно в людських душах лю"
бов'ю до праці, до рідної землі, до рідної
мови, шаною і повагою до людини.
В.Грузін не раз по"справжньому виявив
свій бійцівський характер і (не будемо при"
меншувати) мужність за екстремальних для
редакційного колективу умов, коли вирішу"
валась майбутня доля газети. Було так і за
радянських часів, і у 2000"му – за Кучми.
За плечима у Василя Дмитровича май"
же 60"річний журналістський стаж і нелег"
ке життя. Ось лише кілька штрихів до його
життєпису. Народився 31 травня 1929 р. у
місті Мала Виска на Кіровоградщині в ро"
дині робітника. До війни встиг закінчити
чотири класи. Пережив окупацію, тож і се"
редню школу закінчив у 20 років. Й одразу
впрягся до журналістського воза – почав
працювати в районній газеті. Потім – п'ять
років навчання на факультеті журналісти"
ки столичного університету ім.Шевченка.
А тоді вже професійна робота на Полтав"
щині – в районних газетах Лохвиці (відпо"
відальний секретар) та Лубен (редактор), а
також кореспондентом в обласній «Зорі
Полтавщини». З таким журналістським
гартом В.Грузін у січні 1976 року і влився в
трудовий колектив «Сільських вістей». 22
роки завідував відділом пропаганди, су"
спільно"політичного життя. А потім ще
п'ять років працював заступником голов"
ного редактора. Тож коли у 2003"му зайшла
мова про кандидатуру на посаду головного
редактора, вагань не було: тільки Василь
Грузін!
Тож з газетних сторінок ще раз поба"
жаймо Василеві Дмитровичу міцного здо"
ров'я і щирої віри, що його нива чекає йо"
го слова, його праці. А спокій справжньо"
му журналістові навіть не сниться.
Сільськовістяни

Знайомий голос радіостанції «Колос»
Вже 43 роки щодня з 06:30 в ефірі Національної радіокомпанії України
можна почути позивні радіостанції «Колос». Наша розповідь про одного з тих,
чий голос здасться знайомим будь=якому слухачу.
ВІДМІННІСТЬ між газетними і радіожур"
налістами на перший погляд не помітна. І
ті, й інші завзято обкладають героя майбут"
ньої передачі диктофонами, записують
розповіді, закидають питаннями…
Проте, цю різницю відчуваєш, коли за"
ходиш безпосередньо до студії радіоредак"
ції. Один з недоліків радіо – швидкоплин"

ність: навряд чи знову почуєш те, що уже
пролунало в ефірі. Тож потрібно макси"
мально зацікавити слухача, щоб він не від"
волікався від передачі. Радіожурналіст має
бути трохи артистом, трохи аранжувальни"
ком і, звісно, режисером"сценаристом. Ар"
тистом – для того, щоб передати слухачу
атмосферу місцини чи події, на якій він

опинився, аранжувальником – щоб пра"
вильно подати звук, режисером"сценари"
стом, щоб скомпонувати це все воєдино.
Саме таким майстром, який багато років
працює на радіо «Колос», є ведучий радіо"
програм Микола Довнич.
У свої «десь за 60» він не виглядає на ці
літа. Мабуть, тому, що у нього просто не"
має часу, щоб старіти. Колеги відзиваються
про нього, як про людину з невичерпною
енергією, прискіпливу до деталей і жадібну
до роботи (для невеличкого інтерв'ю нам
довелося буквально «відтягувати» його від
роботи).
За творчі успіхи Микола Кузьмич неод"
норазово нагороджувався дипломами та
грамотами Національної Радіокомпанії
України, Почесною грамотою Мінагропо"
літики з врученням відомчої відзнаки
«Знак пошани», також відомство оголоси"
ло йому Подяку за активну журналістську
позицію, високий професіоналізм та об'єк"
тивність у справі роз'яснення та популяри"
зації аграрних реформ в Україні. У 2006 ро"
ці Миколі Довничу було присвоєно звання
Заслуженого журналіста України.
На українському радіо Микола Довнич
почав працювати 1972 року ще студентом
факультету журналістики Київського дер"
жавного університету. З тих пір це було
єдине його місце роботи. До радіо «Колос»,
що входить до структури НРКУ перейшов
у мінливих 90"х, коли безлад коївся не
тільки в аграрному секторі, а й в країні в
цілому. Багаторічний досвід спілкування
народжує багато зв'язків в галузі. Тож він

Микола ДОВНИЧ,
радіостанція «Колос»

ніколи не лишається без матеріалу – кож"
ний день приносить якісь новини, які ані
від кого, крім друзів не почуєш. Інколи че"
рез те, що матеріалів дуже багато, йому на"
віть не вистачає ефіру. І це при тому, що ве"
де він три передачі: бізнесову «Діловий віс"
ник», політичну «Відкриту студію» і госпо"
дарську «В саду і на городі».
У роботі Микола Кузьмич, за словами
колег, завжди прагне досконалості. А ос"
кільки остання, як відомо, немає меж, від
цього часто потерпають оператори, звуко"
режисери, асистенти. Проте ніколи – слу"
хачі!
Павло Мороз

«Київська правда» його рядками
Історія кожного друкованого органу є часточкою історії країни, а біографія
кожного працівника – часточка біографії того видання, яке він представляє.
У ЦЬОМУ плані промовистою є біографія
газети столичної області «Київська пра"
вда», на шпальтах якої можна простежити
шлях області, країни за 92 роки. Її перший
номер – російською мовою – вийшов у бе"
резні 1917 року під назвою «Голос соціалъ"
демократа». Потім вона виходила під ін"
шими назвами, а з 1925 року – українсь"
кою мовою. З перших днів Великої Вітчиз"
няної війни стала у головну шеренгу обо"
ронців столиці. Пізнала газета і злигодні
евакуації, і щастя повернення у рідне мі"
сто. Знаменно, що ще до повного визво"
лення Києва від фашистських загарбників
вона знову відродилася в столиці, отримав"
ши свою сьогоднішню назву.
Протягом довгого часу з «Київською
правдою» пов'язане життя Володимира
Стрекаля. Він, активний позаштатний
кореспондент, влився в її колектив у 1972
році, уже будучи членом Спілки журналі"
стів. За плечима був тривалий період робо"
ти в районних газетах. Син селянина і в ре"
дакційних стінах займався сільською тема"
тикою, хоч би як називалася його посада.
Тож і в «старшій» газеті прийшов у сільсь"
когосподарський відділ, на посаду літера"
турного працівника. А вже через два роки
очолив цей підрозділ.
Той етап у житті країни ознаменувався
переведенням сільського господарства на
індустріальну основу. Приходили нові тех"
ніка і технології, споруджувалися потужні
агрокомплекси. У всьому цьому активну
участь брали журналісти. Це і проведення

Володимир СТРЕКАЛЬ,
газета «Київська правда»

численних рейдів, і організація клубів діло"
вих зустрічей, і засідання за круглим сто"
лом… Тож працівники відділу, передусім йо"
го завідувач, постійно перебували в дорозі.
Більш як півтора десятка медалей Виставки
досягнень народного господарства СРСР і
Виставки передового досвіду в народному
господарстві України – свідчення ефектив"
ності роботи журналіста. А медаль «За тру"
дову відзнаку» особливо цінна тим, що її
Володимир Стрекаль удостоєний у числі
групи працівників сільського господарства.
Нові проблеми постали перед аграрія"
ми в роки незалежності. Усе більше людей
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побачили, що не справдилися сподівання
на ефективність реформування аграрного
сектору. Приватизація землі не зробила се"
лянина справжнім господарем, зате поро"
дила масу проблем. Усе це боляче сприй"
має Володимир Семенович:
– Я був свідком створення потужного
потенціалу сільського господарства країни.
Зберегти б його, надати нового імпульсу
для розвитку, і мали б ми галузь високого
рівня. У багатьох агропідприємствах змогли
це зробити. На новий щабель піднялося
птахівництво – нові власники не тільки
змогли відродити колишні птахофабрики,
а й збудували нові, встановили новітнє
обладнання. А тваринництво занепадає:
нині в області у 2,5 рази менше великої ро"
гатої худоби, ніж свого часу було одних ли"
ше дійних корів! Ці втрати аж ніяк не пере"
криваються створенням кількох сучасних
молочних комплексів, будівництвом пер"
шого за роки незалежності європейського
рівня молокозаводу. Занепала така важлива
колись галузь, як буряківництво, а з нею й
цукроваріння. Це втрати не тільки еконо"
мічні, а ще значнішою мірою моральні, бо
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руйнують віру у можливість нормально гос"
подарювати. Сільське господарство країни
значною мірою зорієнтоване на виробниц"
тво сировини для зарубіжних переробних
підприємств. Вітчизняне машинобудуван"
ня ніяк не може забезпечити селян надій"
ною, високопродуктивною технікою. Гос"
подарства змушені купувати машини зару"
біжного виробництва, інвестуючи в еконо"
міку інших країн. Та всіх наших нинішніх
негараздів і не перелічити…
Ці слова й визначають сьогоднішню
спрямованість роботи журналіста. У своїх
матеріалах Володимир Стрекаль показує
проблеми, з якими стикаються селяни,
розповідає про тих аграріїв, які навчилися
долати труднощі, забезпечують достатню
ефективність господарювання, дбають про
соціальний розвиток населених пунктів.
Журналістські будні не притлумлюють
у Володимира Стрекаля ще одного його за"
хоплення – поезією. Він – автор кількох
книжок сатири та гумору, віршів для дітей,
член Національної спілки письменників
України.

Її позивні –
«Радіо'Ніна»
«В ефірі радіо «Голос Києва» Київської державної телерадіокомпанії. З ва=
ми її ведуча – Ніна Карповець». Для мешканців столичного регіону ці сло=
ва з радіоприймача стали настільки звичними, що без них, здається, не
починається робочий ранок і не закінчується день. Є новини, значить жит=
тя триває!

Анатолій Цибульський

«Слава праці» волинських селян
Луцький часопис «Слава праці» – газета для селян і про селян. До речі, наше
видання відзначатиме цьогоріч, 7 листопада, 65 років з дня виходу в світ
першого номера. Вона завжди служила виразником інтересів селян, завдя=
ки творчим зусиллям журналістів, які тут працювали, зокрема, власкорів Ми=
коли Якименка з «Голосу України», Леоніда Лагановського з «Урядового
кур'єру», відомих свого часу майстрів пера Святослава Бородуліна, Івана
Мамчура, Михайла Світліковського.
СЬОГОДНІШНЯ назва часопису нале"
жить Заслуженому працівнику культури
України, директорові Торчинського народ"
ного музею Григорію Олександровичу Гур"
товому. З післявоєнного часу протягом
кількох десятиліть він працював журналі"
стом. І дотепер не пориває творчих зв'яз"
ків із місцевими виданнями.
Нині справу вищезгаданих майстрів
пера чесно й сумлінно продовжують Жорж
Ковальський, Ніна Коструба, Ірина Репе"
туха, Володимир Лук'янчук, Аліна Бих"
нюк, Жанна Видерко та Іванна Поліщук.
Будні селян – ось найперша тема їхніх
публікацій. У районі, де на 80 відсотків
вдалося зберегти сільськогосподарський
потенціал, завжди є про що писати, в тому
числі, про ветеранів праці, які діляться
прожитим.

З багатьма господарствами маємо по"
стійні ділові контакти, прагнемо висвітлю"
вати їх діяльність у складних умовах госпо"
дарювання.
Більше трьох десятиліть у цьому на"
прямку працює відповідальний секретар
редакції Жорж Ковальський, який до
цього працював фотокореспондентом.
Він добре знає специфіку виробництва,
керівників, спеціалістів, рядових праців"
ників. За роки діяльності опублікував ти"
сячі фотографій і фоторепортажів про
життя села.
Новим у діяльності редакції є тематич"
на щомісячна сторінка «Дім, сад, город»,
яку веде завідувач відділу соціальних про"
блем Ірина Репетуха, де друкують свої по"
ради відомі спеціалісти галузі.
Михайло Лапків

Жорж КОВАЛЬСЬКИЙ, газета «Слава праці», з героями сюжету
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Ніна КАРПОВЕЦЬ,
радіо «Голос Києва»

ВІД САМОГО початку, коли цей мело"
дійний і бадьорий голос ведучої з'явив"
ся на Київському обласному радіо,
сплутати його практично неможливо.
Пам'ятаєте колись популярну радіо"
програму «Радіоняня», де складні речі
подавалися простими словами і става"
ли зрозумілими? Тож, по аналогії, от"
римала Ніна Карповець свої позивні:
«Радіо"Ніна». А було це майже 35 ро"
ків тому.
– Мою першу статтю «Золоті руки
лікаря» надрукували в Іванківській ра"
йонній газеті «Трибуна праці», – розпо"
відає пані Ніна. – Я тоді була у третьому
класі, і по дитячому щиро написала про
лікаря від Бога Лідію Іванівну Алексан"
дрову, яка вилікувала мою маму від тяж"
кої недуги. Вони обидві й досі бадьорі
та щасливі, бо вміють радіти життю.
Потім писала постійно, була акти"
вісткою. Коли нам, шістнадцятиріч"
ним, мали вручати паспорти, ми очіку"
вали на свято. В інших районах це було
цілою подією. Але натомість похмура
секретарка начальника міліції після за"
питання, чи принесли ми з собою гро"
ші за документи, мовчки нам їх «розсу"
вала» і все. Такий матеріал я і написала
в газету; а його ще й по радіо прокрути"
ли. Тоді ця справа набула широкого
розголосу…
По закінченні школи Ніна Карпо"
вець пішла працювати до «рідної ра"
йонки» і одразу диктором районного
радіо. Так чи інакше, але усі новини і
програми були пов'язані з селом. Тому
й не дивно, що випускниця радійного
відділення факультету журналістики
Київського державного університету

вже на обласному радіо почала видава"
ти програми, назви яких говорять самі
за себе: «Добра земля», «Щедра нива
Київщини», «Золоті зерна досвіду».
– Цікава у мене робота, – продов"
жує Ніна Григорівна. – Але до неї треба
підходити творчо. І завжди казати пра"
вду, будувати взаємини на щирих по"
чуттях, бо інакше доробок журналістів
не сприйматиметься людьми. Якось, на
початку журналістської роботи я отри"
мала завдання зробити матеріал про
збирання льону в Поліському районі.
Мене, «дівча у білому платтячку в си"
ній горошок», зустрічає такий «вели"
кий» начальник управління сільського
господарства і, дуже поспішаючи, зух"
вало розповідає про масштабні здобут"
ки збирання. Насправді ж виявилося,
що в районі ще й «кінь не валявся». То
що ж мені робити? І я видаю програму:
спочатку розповідаю про льон і його
значення для економіки району, потім
– розповідь начальника про здобутки…
А потім кажу: «Ось так, сидячи у кабі"
неті, коментує хід збирання начальник
управління. А тепер давайте послуха"
ємо людей на місцях, що ж відбуваєть"
ся насправді». Одразу по закінченні
програми він зателефонував і щиро ви"
бачився за такий вчинок. Відтоді й три"
вала наша дружба.
Іноді не перестаєш дивуватися, з
якою легкістю, невимушеністю і щирі"
стю спілкується вона з керівниками
господарств і районів, відомими нау"
ковцями і простими людьми. Вона ні"
коли не залишається байдужою. У
1986"му Ніна Карповець вела репорта"
жі з забруднених радіацією територій та
господарств. Трохи згодом, готуючи ре"
портаж про жнива у Києво"Свято"
шинському районі, натрапила на жах"
ливу халупчину їздового сільгосппід"
приємства, у якій крім батька і матері
поміщалося ще 12"ро дітей, а їжу готу"
вали на вулиці на цеглинах. Після її ре"
портажу родині збудували"таки помеш"
кання. Мабуть тому у «Радіо"Ніни» ба"
гато друзів, безліч знайомих і широке
коло шанувальників. До великої кіль"
кості відзнак і нагород у 2002 році Ука"
зом Президента додалося звання «За"
служений журналіст України».
У новообраному складі Київської
обласної ради позапартійна Ніна Кар"
повець – секретар постійної комісії з
питань свободи слова та ЗМІ.
…Журналістські та депутатські від"
рядження, численні зустрічі з людьми,
які потім втілюються у цікаві ефірні ма"
теріали. Це що стосується роботи, а що"
до життя, вона – берегиня сім'ї –
любляча дружина, мати й свекруха. І у
неї великі плани на майбутнє. Хоча, пе"
реконана Ніна Григорівна, радіти треба
кожному прийдешньому дню.
Олена Артемова
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Сільське життя з плюсом
«Сільське життя плюс» наразі наймасовіша газета в області, що спеціалізу=
ється на висвітленні проблем агропромислового сектору регіону, соціальних
проблем сіл та містечок Кіровоградщини. Тираж цього тижневика – 45 ти=
сяч примірників!
РЕДАКЦІЯ – одна з наймолодших, не"
щодавно святкувала своє всього лише 5"
річчя. Газету забезпечують інформацією
дописувачі з районів та два штатних авто"
ри. Олег Шверненко – один із постій"
них авторів публікацій, що систематично
з'являються на сторінках видання. На «аг"
рарній» темі майже десять років (раніше
працював кореспондентом і заступником
редактора «Кіровоградської правди», де те"
ма села була і є пріоритетною), з різними
редакційними завданнями побував в усіх
районах області. В своїх публікаціях пору"
шував проблеми, пов'язані з розпаюван"
ням землі і розподілом майнових комплек"
сів реформованих господарств, непрости"
ми стосунками орендарів і селян, власни"
ків підприємств з переробки сільгосппро"
дукції і постачальників сировини – праців"
ників аграрного сектору (хліборобів, тва"
ринників), занепадом соціальної сфери мі"
стечок і сіл, комунальними проблемами на
селі. Багато нарисів написано про життя
простих людей і нинішніх сільських робо"
тодавців – керівників фермерських госпо"
дарств, ТОВ, СТОВ, агрофірм тощо. В по"
ле зору потрапляли й були відображені на
сторінках газети (газет, в т.ч. й всеукраїнсь"
ких видань) проблеми, пов'язані зі взаєми"
нами правоохоронних органів і мешканців
сільських територій, криміногенною си"
туацією у віддалених від обласного центру
селах та селищах тощо.
Цього «сезону» надруковано вже кілька
матеріалів про суперечки (аж до вирішення
їх у судах) між орендарями ставків і жите"
лями сільських та селищних рад, на чиїх
територіях розташовані плеса. Такою ж по"
пулярною (не перший рік) є тема розра"

Олег ШВЕРНЕНКО,
газета «Сільське життя плюс»

хунків орендарів з пайовиками. Набувають
дедалі більшого значення і вимагають від"
повідного журналістського реагування те"
ми, пов'язані зі станом екології сільських
територій, медицини і здоров'я людей, кот"
рі мешкають у глибинці, далеко від ліка"
рень, лікарів і центрів діагностики. Скажі"
мо, набуває окремого змісту термін
«сільський туберкульоз». Кіровоградщина
– регіон, де видобувається уранова руда і,
згідно з офіційною статистикою, на рак
хворіє більше людей, ніж в будь"якому ін"
шому регіоні. У групі ризику – знову ж та"
ки мешканці сіл, наближених до місць ви"
добутку й переробки руди (Маловисків"
ський, Петрівський, Кіровоградський ра"
йони). Про це також автором написано не
одну публікацію.


«Путивльські відомості» –
про землеробів Сумщини
«Путивльські відомості» – одна з найстаріших в Україні газет. Заснована бу=
ла ще у 1917 році, й з тих пір висвітлювала життя Путивльщини. Змінювались
часи, мінялася назва районки, але діяльність її не припинялась…
УСІ ЦІ РОКИ тема сільськогосподарсько"
го виробництва, життя села та селян, була
домінуючою у матеріалах путивльских
журналістів. Були публікації й критичні, й
проблемні, й хвалебні. Довгі роки талано"
вито висвітлювали сільськогосподарську
тематику Сахарова, Ольга Яківна Сорока,
інші кореспонденти.
Володимир Лях починав свою жур"
налістську кар'єру у якості фотокореспон"
дента. Не випускає він з рук фотокамеру й
зараз, ставши заступником головного ре"
дактора «Путивльських відомостей». За ро"
ки роботи доводилось йому знімати й пре"
зидента, й спікера, й прем'єр"міністра. Але
найбільш охоче фотографує Володимир
красу рідної землі та велич людей, які на
ній працюють.
Практично у кожному номері путив"
льської районки є матеріали, присвячені
селу. І більшість з них написані (та проілю"
стровані) саме Володимиром Ляхом. Він
частий гість і в кабінеті керівника район"
ного управління агропромислового ро"
звитку, і на полях, і в селянських домівках.
Які перспективи відродження тварин"
ництва у районі? Як іде наділення землею
сільської інтелігенції? Чи добре працюєть"

Володимир ЛЯХ,
газета «Путивльські відомості»

ся механізаторам на новому комбайні,
щойно придбаному агрофірмою? Чому ви"
ник конфлікт між фермером та громадою?
І чому довелось молодиці, яка прополює
буряки, привезти на поле немовля у колис"
ці? Для справжнього журналіста не буває
дрібних, другорядних тем. Кожен факт –

це ота сама крапля, через яку можна зрозу"
міти весь океан.
Перед очима журналіста пройшли усі
біди та негаразди українського аграрного
сектору: розвал господарств, безробіття,
збезлюднення села. І дійсно натхненно пи"
сав він про тих, хто не давав родючим зе"
млям повністю здичавіти. Про керівників
господарств, які зуміли зберегти й колек"
тиви, й виробничі потужності, й інфра"
структуру. Про «фірмові секрети» майстрів
садівництва та городництва. Про останніх
жителів колись багатолюдних сіл, які не да"
ють їм зникнути з карти, живуть, працю"
ють, плекають надію, що повернуться туди
люди. Про трударів, які не зрадили хліборо"
бському покликанню. Про лікарів та вчи"
телів, які не втекли до міста. Про сільських
голів, які добиваються вирішення проблем
своїх громад. Про нові дороги, нові кіломе"
три газопроводу. І про те, що як би там не
було, а площа оброблюваної землі на Пу"
тивльщині щороку збільшується...
Усі ці люди, усі ці події назавжди ввій"
шли до літопису Путивльского району
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завдяки перу та фотокамері Володимира
Ляха, або ж Володимира Глинського – та"
кий він має псевдонім. Глинський – тому
що народився та виріс у мальовничому
старовинному селі Глинську. Можливо,
тому й хвилює його життя села та селян,
що сам добре пізнав хліборобську працю,
усі приємні та не дуже сторони сільського
життя. До речі, хоч давно став міським
жителем, але від землі не відривається: і
город обробляє, й пасіку тримає зразкову.
Що ж стосується фотографій Володи"
мира, то вони публікувалися і в «Урядово"
му кур'єрі» і в «Журналісті України». І пу"
блікувалися саме знімки, присвячені жит"
тю сільської глибинки. Брав він участь і в
фотовиставках, в тому числі і в рамках
міжнародного фестивалю «Золоте латаття»,
який щороку проходить у Путивлі.
Життя продовжується, путивльські аг"
рарії, незважаючи на усі проблеми й труд"
нощі, не зрадили свого покликання. А
«Путивльські відомості» також залишають"
ся вірними своєму покликанню – писати
про людей і для людей.


Торованою стежкою –
до полтавського села
Часи змінюються, а разом із ними змінюються акценти, звичаї, але слово,
яке йде від душі, незрадливе слово, без нотки фальші й лукавства, слово
правди й справедливості стає стандартом українських мас=медіа, що дає їм
право на існування та довголіття.
ВІСІМНАДЦЯТИЙ рік торує свою стежку
до читацьких сердець обласна газета «Село
полтавське». Вірою і правдою служить чи"
сленній сільській громаді Полтавщини,
поріднившись із нею не лише назвою, а й
поглядами та турботами. В епіцентрі уваги
газети – проблеми сільської глибинки,
яких, вочевидь, сьогодні чимало. Не пле"
каючи ілюзій, газета залишається захисни"
ком інтересів селян, їхнім орієнтиром, по"
радником у складні часи реформування, у
період весняно"посівної чи зернозбираль"
ної кампаній. В Україні на сьогодні є лише
кілька видань подібного формату.
Творчий та технічний потенціал редак"
ції дозволяє всебічно представити в газеті
новини регіону, новини аграрного секто"
ру, науки, культури, спорту, консультації
фахівців, авторитетні думки, журналістсь"
кі розслідування, кримінал, гороскоп, гу"
мор і т.д. До уваги читачів щотижневі до"
датки: «Домашній лікар», «Селяночка»,
«Власна справа», «Поради до часу», «Спо"
живач».
За часи існування газети «Село полтав"
ське» у неї сформувалися власні традиції,
змінився ракурс подачі інформаційних ма"
теріалів, оновився журналістський колек"
тив. Нині часопис очолює головний ре"
дактор Лариса Коба, яка змогла згурту"
вати навколо себе потужний журналістсь"
кий колектив. Її професіоналізм, активна
життєва позиція, творчий підхід є тими ва"
желями, які допомагають редакції газети
вершити справи на благо суспільства.
Уміння пропускати крізь своє серце
кожен факт чи подію, кожну життєву іс"
торію стали запорукою професійного ста"
новлення Лариси Коби. Її головний жур"
налістський принцип – об'єктивне відоб"
раження дійсності, врахування всіх «за» і
«проти». Притаманна активність дозволяє
охопити кожен, навіть найвіддаленіший
куточок області. Справді, мабуть, немає
такого населеного пункту, де б не побува"
ла ця журналістка, такого агропідприєм"
ства, з працівниками якого не зводила б її
доля. Поле багаторічної журналістської

Лариса КОБА,
газета «Село полтавське»

діяльності Лариси Юріївни настільки ши"
роке, що дозволяє редактору орієнтувати"
ся в галузях агропромислового комплексу
не гірше за провідних фахівців. А її спіл"
кування з людьми – то невимушений і
приємний діалог, під час якого співроз"
мовник перебуває на рівних позиціях, не
відчуваючи себе під журналістським при"
цілом, розкриває свою душу, ділиться на"
болілим, а інколи й найпотаємнішим. По"
дібний творчий тандем дає можливість
формувати той стержень співпраці, без
якого сьогодні немислимий розвиток за"
собів масової інформації.
Проте, яким би асом своєї справи не
була особистість, вона ніколи не досягне
успіху й не матиме підтримки від оточую"
чих, коли не буде, перш за все, Людиною.
Тому Лариса Коба переконана, що не рі"
вень займаної посади визначає місце в
суспільстві, а тим більше не грошова маса
на рахунку чи не, як віднині стало мо"
дним, політична приналежність. Щоб не
говорили скептики, невмирущими цінно"
стями і сьогодні є доброта, людяність, ро"
зум, порядність.
Оксана Лукаш
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Щира розмова з читачем
«Слобідського краю»
«Слобідський край» – найстаріша і на сьогодні єдина україномовна обласна
газета на Харківщині. За свою 92=річну історію вона дала путівку в життя
багатьом письменникам і журналістам, які стали гордістю української преси.

Юрій КРИКЛИВИЙ,
газета «Слобідський край»

НА СТОРІНКАХ «Слобідського краю» (а
газета в різні часи мала інші назви) друку"
валися О.Вишня, Г.Тютюнник, М.Бажан,
І.Вирган, В.Мисик, І.Муратов, О.Толстой,
Р.Третьяков, К.Гордієнко.
І нинішня журналістська плеяда має
неабиякий творчий потенціал і талант. Се"
ред кращих газетярів «Слобідського краю»,
безперечно, Юрій Крикливий, заслуже"
ний журналіст України, який з самого по"
чатку журналістського шляху обрав сільсь"
когосподарську тематику і не зраджує їй.
Його публікації про життя простих селян,
реформування агропромислової галузі, про
господарства, які занепадають через недо"
луге керівництво горе"реформаторів, або
навпаки, важко долаючи економічні нега"
разди реалій українського сьогодення,
впевнено тримаються на плаву, виклика"
ють жвавий інтерес читача. Саме йому
найбільше й найчастіше пишуть слобожа"
ни. Це почасти зрозуміло: «Слобідський
край» має найбільше передплатників на

селі. А Юрій Крикливий – не просто жур"
наліст сільської тематики. Він сам, що на"
зивається, людина від землі. Народився в
селі Папужинці на Черкащині. Трудовий
шлях починав трактористом. Це згодом,
коли накопичив неабиякий трудовий дос"
від, пізнав нелегке селянське життя із сере"
дини і мав, що сказати людям, узявся за
перо. Закінчив заочно факультет журналі"
стики Київського університету. Працював
літературним працівником районної газе"
ти, потім був призначений головним ре"
дактором обласної молодіжної газети на
Черкащині, саме тієї, де колись працював
Василь Симоненко. Юрій Крикливий був
серед тих, хто організовував меморіальну
кімнату поета в цьому виданні.
В газету «Слобідський край» (тоді «Со"
ціалістична Харківщина») Юрій Григоро"
вич прийшов на початку 80"х років і швид"
ко став одним із найзатребуваніших чита"
чами газетярів. На Харківщині він роз"
крився не тільки як журналіст, а й як про"
відний публіцист регіону. В «Слобідському
краї» веде рубрику «Щира розмова з чита"
чем». Сам придумав назву, сам виробив
стиль, сам обирає теми. Це статті про жит"
тя, те життя, яким воно є, насамперед – на
селі. Його «розмови» читають, йому пи"
шуть листи. Не завжди вдячні та схвальні,
буває, люди сперечаються. Але ж пишуть.
Значить, бере за живе. Не випадково мате"
ріали авторської рубрики журналіста
Ю.Крикливого стали основою двох пер"
ших його книжок. Нині ж у його доробку
ще й три виданих повісті та роман. Всі во"
ни на сільську тематику.
Два роки тому члена Національної
спілки журналістів України Юрія Крикли"
вого прийняли до Спілки письменників.
Він лауреат і переможець багатьох журна"
лістських премій, зокрема, нагороджений
медаллю «Нестор"літописець».

За десять років Василь
Миколайович настільки
вник у царину аграрної нау"
ки і сільгоспвиробництва,
що до його порад дослуха"
лися фахівці господарств, а
кожне його газетне слово
ледь не конспектували. Не
дивно, що деякі голови
колгоспів пропонували йо"
му змінити фах. Мовляв,
облиш копирсання на па"
пері, а займися справ"
жньою справою. Але і спо"
кусливі пропозиції обійня"
ти посаду керуючого відділ"
ком чи навіть заступника
голови колгоспу не вибили
його із втоптаної журна"
лістської колії.
Бувало, що на толе"
рантні, але критичні стріли,
випущені з"під пера май"
стра слова, неадекватно ре"
агували деякі гонорові гос"
подарники. І навіть намага"
лися залякувати газетяра.
Втім, Василь Миколайович
спокійно сприймав такі
атаки і неквапом доводив
опоненту: не ображати вас
у газеті взявся, а підтрима"
ти. Цікаво, що після кіль"
катижневих роздумів опо"
нент із вибачливим вира"
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зом обличчя з'являвся у ре"
дакцію і «заминав» свою га"
рячковість. А згодом ще й
ставав другом редакційного
колективу.
Як кажуть, «коронка»
Василя Миколайовича –
нариси і замальовки про
людей села. Випуск таких
газет зачитували до дір. Як"
що районка тоді виходила
тиражем 12 тисяч примір"
ників, то, очевидно, що йо"
го публікації читав кожен
повнолітній житель району.
Минув час і колгоспи
«канули в лету». Новітні аг"
роформування намагаються
втриматися на плаву, але
безліч клопотів не дають
спокійно жити. І ці пробле"
ми у полі зору Василя Худи"
ка. Скажімо, врожай зерно"
вих у минулому році спра"
вді зібрали вагомий. Застос"
ування нової техніки, про"
гресивних технологій, на
які орієнтуються сучасні
сільгосппідприємства, дає
позитивні результати. Але
чи замислювалися ми над
тим, що буде із нашою зем"
лею завтра? Сьогодні агра"
рії культивують переважно
зернові, цукрові буряки, рі"

Чуєш «Гомін»? Це слово дихає селом

У 80"ТІ РОКИ минулого
століття на всю країну гри"
міли імена Героїв Соціалі"
стичної Праці доярок Кате"
рини Леус та Олександри
Кондратюк, ланкової буря"
ківничої ланки Антоніни
Гладчук, голови правління
колгоспу «Україна» Бориса
Лотоцького. А до перехід"
них Червоних прапорів все"
союзного значення – Ради
Міністрів, ВЦРПС у певній
мірі у районі навіть звикли.
Зрозуміло, що сільсько"
господарському виробниц"
тву районна газета не про"
сто приділяла увагу, а зану"
рювалася у його серцевину.
Не дивно, що левова част"
ка публікацій – про село і
його людей. І майже трид"
цять журналістських літ на
вістрі сільських буднів –

Василь ХУДИК,
газета «Гомін»

колишній завідуючий відді"
лом сільського господар"
ства, колишній редактор
видання, а нині заступник
головного
редактора
Василь Худик. У журналі"
стику Василь Миколайович
впрягся після надстрокової

служби у повітряно"десант"
них військах і відразу зану"
рився у глибини сільської
тематики. Можливо тому,
що сам із родоводу земле"
робів і з дитинства прой"
шов колгоспний всеобуч
під час шкільних літніх ка"
нікул. А перше відряджен"
ня у колгосп закарбувалося
у пам'яті надовго. Власне,
це й відрядженням не наз"
веш, бо тоді у районного
начальства була мода бува"
ти на фермах на вранішніх
доїннях. Поїхав «підніма"
ти» надої і журналіст. Але
тоді із колгоспу «Зоря» він
вивіз тверде переконання:
чиновник навіть у гумових
чоботах і куфайці надої не
«підніме», а лишень ство"
рить у корівнику «зону нер"
вової напруги».

пак, застосовуючи насампе"
ред мінеральні добрива. За
органіку вже давно забули.
Та й узяти її нема звідки –
тваринництво не розви"
вається. Відповідно ґрунти
окислюються, не прово"
диться їхнє вапнування (ко"
лись цей процес фінансува"
ла держава).
Сьогодні самотужки
змушені аграрії і «технічно"
забезпечуватися». Де тепер
можна, скажімо, відрегулю"
вати паливну апаратуру, ма"
сляну помпу, гідророзпо"
дільник, виточити потрібну
деталь чи відремонтувати
якийсь складний механізм?
Звісно, ці послуги колись
надавали в райсільгосптех"
ніці, яка у районі «наказала
довго жити». Якби вдалося
вчасно перепрофілюватися,
то могли б ремонтувати і
сучасну техніку, виконува"
ти інші допоміжні роботи
по технічному забезпечен"
ню. Але є у районі фахі"
вець, який уміє фахово дос"
конало це донести і чита"
чам, і професіоналам. І ко"
жен із них нехай робить
власні висновки…
Віталій Тарасюк

Літописець Обухівського краю

Ніна Чернова

Районна газета «Гомін» торує шістдесят п'ятий сезон із часу свого заснуван=
ня поряд із читачами, і упродовж тих літ і зим аграрна тематика була визна=
чальною, адже Млинівський район Рівненщини – сільськогосподарський.
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Іван ГЛУЩЕНКО,
газета «Обухівський край»

РІВНО 41 рік тому – 10 червня 1968 року –
тридцятирічний Іван Глущенко вперше
переступив поріг редакційної хатини
тодішньої «Зорі Жовтня». І хоча до цього
він працював комбайнером, бібліотекарем,
але вже тоді був знаним сількором і активі"
стом, автором численних гуморесок. От і
запросили його спробувати попрацювати
літпрацівником районки, у складі якої вже
трудилися справжні майстри пера.
Молодий запал і жага до самоствер"
дження, творчі здібності та побратимська
підтримка нових друзів – все це дозволило
досить швидко адаптуватися в колективі.
Починав у відділі «сіяти і збирати», а потім
з простеньким фотоапаратом і складною
фотокамерою вздовж і впоперек кілька"
надцять разів об'їздив та обходив увесь ра"
йон і створив багатющий фотолітопис
Обухівщини другої половини XX – почат"
ку XXI століть. Він на сторінках колишньої
«Зорі Жовтня», теперішнього «Обухівсько"
го краю». Тільки розрізнено, все у 5 тися"
чах номерах районки. Мріяв і мріє досі
Іван Лукич зібрати все воєдино.

Визнавали фотомайстра не тільки у
рідному Малишковому краї, що на Київ"
щині, а й на міжнародному рівні, де він
став лауреатом одного з фотоконокурсів.
Та тільки затісно стало Лукичу у фотожур"
налістиці, рука продовжувала тягнутися і
до пера, народжувати нові гуморески. Хоча
й були вони не всім довподоби, адже бага"
то хто з можновладців впізнавав себе серед
героїв глущенкових творів.
Великий любитель і захисник природи,
народний метеоролог, городник і садівник,
один з провідних пасічників Іван Лукич
хотів спілкуватися з природолюбами і
«працівниками землі» частіше, ніж раз на
місяць на спеціальній сторінці районки.
Так з'явилася задумка випуску спеціальної
газети «Бджілка», яка виходила кілька ро"
ків від імені товариства пасічників, яке
очолював І.Глущенко. Але варто було йо"
му напередодні місцевих виборів вмістити
розповідь про небажаного для влади кан"
дидата, як тираж арештували.
Небажаним кандидатом у депутати був
свого часу і сам Лукич. А він візьми та й
виграй вибори до обласної ради. Окрім
обласного депутатства І.Глущенко кілька
скликань обирався депутатом районної ра"
ди, де також був одним із найактивніших
обранців, не давав спокою нікому. Він і
сьогодні депутат Копачівської сільради.
Всією душею переживає за збереження чи"
стого довкілля, раціональне використання
копачівських земель.
Громадська робота Івана Лукича, то –
продовження фахової, журналістської, яку
не можна робити у півсили. Сплав обох до"
дає снаги до творчості, а тому логічно, що
Глущенко почав книжки писати. В газеті
веде рубрику «для овочівників"городників і
не тільки для них». Та й взагалі стільки у
нього творчих планів, що наче й не було
тих десятиліть насиченої та надактивної
журналістської праці.
Іван Підгаєцький
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Аграрний універсал
із «Запорізької правди»

Південна правда
має свій аграрний рупор

У обласній «Запорізькій правді» питаннями сільського господарства займа=
ється редактор соціально=економічного відділу газети Пилип Юрик.

Журналістами не народжуються, але покликання стати рупором для суспіль=
ства визріває зазвичай ще у дитинстві. Так трапилося і з Анатолієм Рома=
нюком, нині провідним журналістом миколаївської обласної газети «Южная
правда» – одного з найдавніших та наймасовіших видань регіону.

ЗА ПЕРШОЮ освітою – агроном. У жур"
налістиці (починав із районної газети) –
із 1980 року. Член двох творчих спілок –
НСЖУ та НСПУ. Як письменник пише
гумор і сатиру, лірику, займається пере"
кладами з російської. У газеті «Запорізька
правда» працює лише рік, але вже встиг
відзначитися у багатьох аграрних публіка"
ціях. Окрім усього веде сторінку для дач"
ників «Садиба» та сторінку гумору «Весе"
ла Січ».
Як не злічити досягнень і проблем аг"
рарного сектора, так не злічити і кількість
публікацій Пилипа Юрика на аграрну те"
матику. Він порушує найрізноманітніші те"
ми, що стосуються села: економічні, со"
ціальні, культурні тощо. Пише як про пе"
редові господарства, так і про поставлені
на межу виживання.
До редакції неодноразово зверталися
керівники господарств із проханням публі"
кувати матеріали про непаритетність цін.
Особливо про занадто низькі закупівельні
ціни на зерно минулого року. І газета дру"
кувала такі матеріали, підготовлені Пили"
пом Юриком. Наскільки вони допомогли
селянам? Скоріше морально. Адже тут і
місцеві органи влади не в силі чимось зара"
дити.
Приходили листи, в яких селяни скар"
жилися на орендарів, які їм, на їхню думку,

Пилип ЮРИК,
газета «Запорізька правда»

недоплачують за паї. Але, на жаль, листи
всі – анонімні. Люди бояться підписувати"
ся. Іноді телефонують, порушують таку ж
проблему, просимо назвати прізвище –
знову ж таки бояться.
Живемо надією, що влучне слово Пи"
липа Юрика та інших наших журналістів
спонукає селян уголос відстоювати власні
права, а значить змінювати на краще жит"
тя колиски нації – села.


Сільські новини від Валентини
У 1995 році в Дніпропетровську була створена нова обласна газета –
«Сільські новини». Лави її працівників поповнились журналістами з районних
видань. Серед них була і Валентина Шевченко.
СВОЮ трудову біографію Валентина
Шевченко розпочала зі школи – вчите"
лем початкових класів після навчання у
Криворізькому педінституті. Працювала у
школі, а захоплювалась аматорською фо"
тографією. Це помітили у районній газеті
«Дніпровська зоря». Саме на шпальтах цієї
газети з'явились перші знімки Валентини
Петрівни. Героями її фоторепортажів були
люди праці – доярки, механізатори, ком"
байнери. І коли у редакції з'явилась ва"
кантна посада фотокора, тодішній редак"
тор Володимир Холод запросив на роботу
саме її.
За будь"якої погоди Валентина Шев"
ченко виїздила у поля і на ферми, вишуку"
вали нові ракурси, показуючи сільську лю"
дину на роботі, в сім'ї, на відпочинку.
У 1996"му Валентина Шевченко прий"
шла до редакції нещодавно створених у
Дніпропетровську «Сільських новин» . Але
тепер їй запропонували очолити реклам"
ний відділ. Що це означало? Для нового
видання справа майже непідйомна. Але
для Валентини Петрівни це стало якраз ті"
єю «золотою» акцією, на якій вона зароби"
ла свої перші дивіденди як організатор і
координатор роботи відділу реклами
сільської тоді ще обласної газети.
Але однією рекламою діяльність Вален"
тини Петрівни не обмежувалась. У нелегкі
часи реформування аграрного сектора вона
стала на захист селян в одному з госпо"
дарств Кобеляцького району Полтавської
області. Непрості стосунки з переробними
підприємствами олійно"жирової галузі,
спиртової переросли у ділові й дружні. Гео"
графія її відряджень – вся Україна.

АДЖЕ у майбутній професії усвідомив себе
дуже рано – ще з сьомого класу середньої
школи іншої мети в житті не мав. Спочат"
ку просто подобалося «в'язати слова». Від"
тоді й почав дописувати до обласної моло"
діжної газети, де його запримітили…
Тож підліткових метань з вибором ви"
щого навчального закладу не мав, а з Кі"
ровограда, де народився 1954 року і про"
живав на той час, поїхав вступати прямі"
сінько до столиці – на факультет журналі"
стики Київського державного університету.
Закінчивши університет, спершу працював
у молодіжній обласній газеті «Молодий
комунар».
Як «син полку» перебував ледь не на
всіх посадах: від кореспондента до відпові"
дального секретаря. Набравшись досвіду,
перейшов до обласної газети «Кірово"
градська правда».
Про що тільки не писав – тематика аб"
солютно різна, графік напружений. На Кі"
ровоградщині тоді дуже велика увага при"
ділялась галузі сільського господарства, то"
му це було доброю школою для майбутньо"
го агропрофі.
Головним редактором в обласній газеті
на той час був світлої пам'яті Юрій Давидо"
вич Моторний (той самий, який потім пе"
рейшов працювати у «Сільські вісті»). «Він
був дуже добрим учителем, надзвичайно
любив сільське господарство, любив село, і
нам, молодим журналістам, намагався при"
щепити цю любов», – згадує пан Романюк.
У 1986 році перебрався до Миколаєва,
до аграрного відділу «Південної правди»
– вагомої для регіону газети. Тут був силь"
ний журналістський склад. «Це, зокрема,
Інна Олександрівна Максименко і Мико"
ла Олександрович Дроздов – дуже досвід"
чені люди, з якими було дуже цікаво
працювати, – пригадує Анатолій Рома=
нюк. – Доводилося багато їздити, було
безліч відряджень, співпраця з комітетом
народного контролю, який хоч працював і
неформально, але був організований на
високому професійному рівні».

Далі шлях повів теж по аграрній стежи"
ні. В 1991 році Анатолій став власкором
«Сільських вістей» по Миколаївщині.
Потім знову повернувся до «Південної
правди», де очолив відділ регіональних
проблем. Наразі опікується проблемами
Миколаївщини незалежно від галузі, проте
досвід, набутий в аграрній журналістиці,
дуже допомагає в роботі. Тим більше, що
аграрний сектор завжди потребує підтрим"
ки. Найчастіше доводиться висвітлювати

Анатолій РОМАНЮК,
газета «Южная правда»

питання землі, власності, взаємовідносин
орендарів і орендодавців. Шкодує Анато"
лій Романюк лише про одне – що наразі
преса не має такої сили, як раніше, і сьо"
годні публікації не мають особливих нас"
лідків для тих, кого вона привселюдно ви"
криває.
Проте не тільки проблемами живе нині
газета: з радістю пише журналіст і про дос"
від тих виробників, на яких нині тримаєть"
ся село, і про досягнення області, і про
повсякденне життя трудівників.
Софія Багірова

Сімейний газетний підряд
Коростенська благодійна вільна газета працює на мас=медійному ринку Ко=
ростенщини з 14 жовтня 1991=го року. Усі ці роки виходить у світ на повному
самофінансуванні і як повністю роздержавлене видання.

Валентина ШЕВЧЕНКО,
газета «Сільські новини»

Її домівка в 30 кілометрах від місця ро"
боти. Та в редакції вона з'являється най"
перша. Вже о сьомій телефонує своїм діло"
вим партнерам, керівникам агроформу"
вань, аби довідатись, який цього року очі"
кується врожай і яким чином вирішуються
ті чи інші проблеми.
Ніколи не скажеш, що Петрівна вже
пенсіонер. Завжди підтягнута, зі спортив"
ною сумкою, жартує: «Буду працювати,
поки онука Ліза не замінить мене». А тій
онучці лише чотири роки. Ось так.
Валентину Петрівну ми вітаємо з днем
народження напередодні Дня журналіста –
5 червня. Не порушимо цю традицію і цьо"
горік. І побажаємо так тримати й далі!
Олексій Гуденко

ЧАСОПИС виходить щотижня: кожної су"
боти на 6"8 шпальтах форматом А3. Тираж
видання 2000 примірників.
Очолює і видає газету письменник, за"
служений журналіст України, лауреат літе"
ратурної премії імені Лесі Українки, лауре"
ат Міжнародного рейтингу популярності
«Золота Фортуна» Віктор Васильчук.
Десять років працював завідувачем аграр"
ним відділом міськрайонної газети «Ра"
дянське Полісся».
Разом з ним працюють члени НСЖУ:
дружина Світлана Васильчук, донька Юлія
Васильчук (нагороджена Дипломом Що"
річної Поліської Відзнаки «Срібна вежа»),
сестра А.Боровська.
Тижневик постійно висвітлює життя
трудівників сіл Коростенщини, подає ма"
теріали про роботу управління сільського
господарства, райдержадміністрації, рай"

ради, діяльність господарств району, зокре"
ма сіл Бехи, Васьковичі, Ушомир.
На рахунку видання багато нагород і
подяк. Є переможцем конкурсу ДПА У
Житомирський області «Золотий кадуцей»
2005 року. Також участь у Львівському
книжковому форумі 2007 року, її експози"
ція представлена в Парламентській бібліо"
теці, запрошувалася до участі в Міжнарод"
ному семінарі Східноєвропейського Цен"
тру з питань роздержавлення преси в
Польщі. Тижневик нагороджений також
грамотами НСЖУ, НСПУ, Житомирської
обласної ради, є лауреатом Міжнародного
рейтингу популярності «Золота Фортуна».
Єдине, чого не вистачає нашій газеті
для ще більш ефективної інформаційної
діяльності, як і багатьом іншим регіональ"
ним виданням – постійного і відчутного
фінансування.
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Яскравими фарбами на папері –
про Черкаський край
«Вона мріяла стати фармацевтом, але завжди обожнювала слово й тонко
відчувала світ. Для неї життя й професія тісно переплелися. Вона не уявляє
життя без творчості й переконана, що натхнення виникає тоді, коли тема те=
бе «чіпляє», коли пропускаєш її крізь себе. Лише тоді викладені факти можуть
зачепити і читача, запам'ятатися», – так характеризують свого виконавчого
редактора Ларису Соколовську газетярі обласної газети «Черкаський край».

Лариса СОКОЛОВСЬКА,
газета «Черкаський край»

ВОНА закінчила Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка, українсь"
кий філолог за фахом. Але журналістика із
хобі перетворилася на спосіб життя. І так
триває вже понад 24 роки, бо не буває не"
цікавих тем, є лише нецікаві виклади,
впевнена пані Лариса. Пропонуємо вам
вибрані тези розмови з цією цікавою і не"
байдужою людиною.
– Якими якостями, на ваш погляд,
має володіти журналіст, щоб досягти
успіхів?
– Він має бути відповідальним і перед
собою, і перед людьми, об'єктивним і точ"

ним. Журналіст – це літописець, який сьо"
годні творить історію. Це та людина, яка
відчуває просто фізичну потребу розказа"
ти щось нове оточенню і якій є що сказати.
Існує стереотип, що журналіст за приро"
дою має бути екстравертом. Але це часто
не так. Лише інтроверт може «нерозхлю"
пати» інформацію й емоції на оточення,
«пережити» сюжет і викласти його яскра"
вими фарбами на папері.
– Що подобається в обраній професії?
– Її ритм, те, що постійно перебуваєш у
пошуках нового. На будь"яку тему, про
будь"який факт можна написати цікаво. В
тебе або є хист, або немає.
– Чи має право журналістика передава"
ти інформацію крізь авторську призму, чи
лише викладати факти?
– Звичайно треба прагнути до об'єк"
тивності. Але кожен журналіст завжди має
свою точку зору, й навіть коли матеріал,
на перший погляд, викладає лише факти,
ставлення автора відчувається вже за по"
рядком розташування рядків, концепцією
матеріалу. Тенденційність буде завжди.
Але саме це й цікаво. Читач може погоди"
тися, може не погодитися з думкою авто"
ра, але вона ніколи не залишить його бай"
дужим.
Катерина Кривопишина
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«Сельская новь» з давніми традиціями
Троїцькій районній газеті «Сельская новь», що на Луганщині, виповнилося 77 років. Не
дивлячись на поважний вік газети, колектив у неї молодий: наразі в редакції працює 9 чо"
ловік. Минають часи, змінюються епохи і політичні системи, але незмінними залиша"
ються традиції газети, які передаються від одного покоління журналістів до іншого. Нез"
мінними залишаються ставлення до читача, прагнення донести об'єктивну і повну ін"
формацію про події, що відбуваються в районі і селищі, про любов до рідного краю, про
трудівників, які працюють на землі.
Чи можна краще написати про все це, не перебуваючи у вирі подій, не занурюючись
щодня у життя свого району, села, міста? Безумовно, ні! Окуніться самі в життя Лугансь"
кої глибинки – пропонуємо вам один із нарисів Троїцьої районки (мовою оригіналу).

Звезда моя ненаглядная!
ТАК ЛАСКОВО называет свою лошадку
житель села Полтавское Иван Данилович
Складчиков. Побросала его жизнь по белу
свету: жил в Оренбургской области, потом
в Крыму, а когда годы стали клониться к
закату, переехал к дочери в Ильичевку. Но
только так уж вышло, что на склоне лет
постучалось в его одинокое окошко про"
стое житейское счастье. Судьба послала
знакомство с хорошей женщиной из села
Полтавское. Вот так и живут теперь вместе
с Марией Филипповной: занимаются хо"
зяйством и огородом. Но у Ивана Данило"
вича всегда была особая любовь, особое
увлечение: лошади.
– Первая лошадка, которую я выпа"
ивал из жеребенка и назвал Голубкой, была
очень умной и преданной, – вспоминает
И.Д.Складчиков. – Я тогда нанимался
пастухом на лето – коров выпасать и Го"

лубка со мной. Бывало, разбредутся коро"
вы по лугу, а уже пора их домой вести: я
покажу Голубке конфету в яркой красной
обложке и скомандую собрать стадо. И что
же Вы думаете, оббежит моя Голубушка
весь луг, соберет коров в одно стадо и ждет
угощеньице. Лучше лошади, чем Голубка, у
меня не было никогда...
– Иван Данилович, а сколько сейчас
стоит лошадь?
– Пару лет назад я вот Звездочку поку"
пал за 4,5 тысячи гривен, а сейчас, навер"
ное, дороже уже стоит. Ведь все дорожает.
Мы вот с хозяюшкой моей корову прода"
ли, а лошадь ни при каких обстоятельствах
не продадим. Специально для Звездочки
бурячок кормовой садим, овес покупаем.
Добрее, благороднее и преданнее живот"
ного чем лошадь в мире нет.
Із газети «Сельская новь»

Агропрофі бути важко, але почесно
УКРАЇНСЬКИЙ тижневик ділової інформації «АГРОПРОФІ» – молоде, але амбіційне
і, сподіваємось, фахове видання, якому саме на День журналіста виповнюється 2 роки.
Своєю працею ми заповнюємо вакуум оперативної, суто ділової, без політики газетної
інформації для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів, власни"
ків та інвесторів. Наша інформаційна політика – стисло, фахово, оперативно подавати
читачам актуальні новини та події в галузі АПК; моніторинг державної аграрної політи"
ки; аналітичні огляди і прогнози аграрних ринків України від провідних аналітиків і
практиків; результати біржових торгів в Україні та світі, фондові ринки; юридичні тонко"
щі роботи аграрних підприємств та земельного права; нестандартні бізнесові рішення;
досвід компаній"лідерів вітчизняного та світового АПК. Огляд матеріалів газети – що"
понеділка в телепрограмі «Аграрна країна» на ТРК «Ера» щодня по буднях о 06:10. 
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Оптові ринки – гуртом за прийняття
НА ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ
збавляє оберти. І не через небажання працювати в літню мінливу погоду, а саме навпаки – задля того,
аби кожен розглянутий законопроект дістав щонайбільше депутатської уваги, аби закони приймалися
не «галопом», а виважено й тверезо, аби жодне лобі, шкідливе для селянина і споживача, не
прослизнуло через парламентський аграрний комітет …
Євгенія Руженцева
ТОЖ 2 ЧЕРВНЯ ц.р. члени аграр"
ного Комітету ВР вирішили розгля"
нути лише три законопроекти, та
після обговорення першого ж, вия"
вилося, що кворум десь «зник» – чи
то деяким депутатам стало нудно й
вони потроху розійшлися, чи то їх
від початку «перерахувалися». Хай
там як, а помітивши «нестачу депу"
татів», голова Комітету Микола
Присяжнюк пригрозив врахувати
неявку деяких членів у місячному
табелі… А тим часом змушений був
перевести засідання у формат комі"
тетського слухання, а всі висловлені
упродовж півтори години зауважен"
ня до першого законопроекту вва"
жати обговоренням.
Дискутували ж довкола проекту
Закону «Про оптові ринки сільсько"
господарської продукції», внесено"
го 27 лютого 2008 року народними
депутатами Сергієм Терещуком, Іва
ном Кириленком, Михайлом Полян
чичем та Катериною Ващук. Доку"
мент за реєстр. номером 2137 вине"
сено вже на друге читання.
Початок же засідання, як це ча"
сто бувало, ознаменувався «наїз"
дом» на міністра аграрної політики.
Цього разу до сумління високопоса"
довця взивав народний депутат
Павло Сулковський: «Щомісяця
ми проводимо десь по два засідан"
ня Комітету, раз у квартал – одне
виїзне слухання. Чому на жодному
з них не буває міністра аграрної по"
літики? Ще не було аграрного міні"
стра, який би з такою постійністю
ігнорував засідання парламентсько"
го комітету!»
Утім, що казати за міністра, ко"
ли автори законопроектів не голо"
сують за подані ними ж документи
(!), коли фракції не підтримують
своїх же законодавчих ініціаторів,
ділився шокуючими спостережен"
нями голова Комітету.

Не плутати оптову
торгівлю з базаром
ПРЕДСТАВЛЯТИ законопроект
«Про оптові ринки сільськогоспо"
дарської продукції» узявся один з
його авторів Сергій Терещук. Він
повідомив, що до другого читання
було внесено 43 зауваження та про"
позиції. Під час голосування доку"
мент не набрав необхідної кількості
голосів, оскільки в ньому не було
враховано суттєвих зауважень Го"
ловного юридичного управління
ВРУ (здебільшого вони стосувалися
узгодження з іншими нормативно"
правовими актами – нині, зі слів
пана Терещука, всі ці 12 зауважень
враховано). «Я вважаю, що у нас є
всі підстави знову винести на роз"

гляд Верховної Ради зазначений за"
конопроект». Ще одна зміна стос"
ується терміну набрання чинності
Законом – автори погодилися із
зауваженням, що ввести в дію цей
закон треба з 1 січня наступного ро"
ку, з початком бюджетного року,
адже закон потребує суттєвої бю"
джетної підтримки.
Є ще одне зауваження: в зако"
нопроекті записано, що оптовий
ринок сільськогосподарської про"
дукції має бути один в регіоні або в
області. На що лунають пропозиції
народних депутатів стосовно недо"
цільності такого обмеження: мо"
вляв, нехай кожна територіальна
громада чи регіон самостійно вирі"
шують, скільки потрібно таких рин"
ків. На сьогодні це питання зали"
шилося єдиним неузгодженим між
депутатами різних фракцій.
Ця теза отримала як апологетів,
так і супротивників. Так, заступник
міністра агрополітики Іван Дем=
чак висловив позицію МінАП, яке
виступає за зняття політичного пи"
тання щодо кількості оптових рин"
ків, залишивши його на розсуд ре"
гіонів. Натомість голова Комісії з
питань аграрної політики Херсонсь"
кої обласної ради Віктор Пелех
навів приклад законодавчих терито"
ріальних обмежень за кордоном: «У
більшості країн все ж таки створю"
ється один оптовий ринок в місті –
там є різні градації: одні визнача"
ють, що ринок можна запроваджу"
вати на 200 чоловік міста, інші, такі
як Франція, пішли ще далі – вони
ще й встановили 30"кілометрову зо"
ну, де оптові ринки ніяк не можуть
діяти, і всі, хто приїздить на опто"
вий ринок, повинні працювати або
за межею цієї зони або приїздити
лише на цей оптовий ринок, тому
він, мабуть, і є одним з найкращих у
світі». Категорично проти створен"
ня кількох оптових ринків у одному
регіоні виступив заступник дирек"
тора Інституту розвитку аграрних
ринків Роман Корінець, вважаю"
чи це розпорошенням державних
коштів, за якого жоден з цих ринків
не буде достатньо дієвим.
Збентежило деяких членів Комі"
тету й питання вилучення (викупу)
земель для суспільних потреб по су"
ті для комерційних структур, що
може розглядатися і як порушення
Конституції України. На що Сергій
Терещук відповів: «Рішення щодо
вилучення земель врешті"решт
прийматиме облрада, це не буде од"
на комерційна структура – у нас є
перші прототипи таких ринків, де
працюватимуть десятки, сотні різ"
них і комерційних, і обслуговуючих
структур, які надаватимуть послуги.
Це ціла інфраструктура з вирощу"

вання, виробництва продукції,
приймання, доробки, консалтингу
та реалізації».
Єдине, в чому законодавці по"
милилися, – це в назві, зробив вис"
новок Микола Присяжнюк. Тож
аби люди не плутали оптові сіль"
госпринки з базаром, а розуміли,
що це ціла інфраструктура й водно"
час ринковий інструмент, краще бу"
ло б назвати їх Національним аграр"
ним центром. Віктор Пелех пішов
ще далі, запропонувавши назву «Аг"
рарні маркетингові центри». А голо"
ва Всеукраїнського союзу сільсько"
господарських підприємств Юрій
Карасик зауважив, що не треба
відступати від світових термінів,
маючи на увазі саме назву «оптовий
ринок».
Генеральний директор вже іс"
нуючого такого ринку – ТОВ «Шу"
вар» (м.Львів) – Роман Федишин
звернув увагу присутніх на ката"
строфічне скорочення сільськогос"
подарських ринків взагалі, яких де"
далі впевненіше витісняють супер"
маркети.
Чому, якщо так вигідно будувати
сільгоспринки, як про це говорять,
ніхто їх не будує? Аби депутати зро"
зуміли відповідь на це питання,
промовець вирішив пояснювати,
так би мовити, на пальцях: «Беремо
для прикладу 1000 метрів торгового
залу сільгоспринку. Максимум,
який можна туди помістити, – 300
чоловік (більше не влізе фізично).
Максимум, який ринок може отри"
мати з селянина, який заплатив за
транспорт, приїхав, з якого взяла
гроші ветслужба, – це 5 гривень. 5
грн помножте на 300 чоловік – це
буде півтори тисячі. Враховуючи 20
робочих днів – це становитиме 30
грн з квадратного метра, який ще
треба обслужити, прибрати, охоро"
няти, освітити. Тому сільгоспринки
зникають. Якщо нічого не зробити
– пропадуть останні сільгоспринки,
які є сьогодні у містах»…
Що ж до самого законопроекту,
то він, на думку львів'янина, значно
ослаб до другого читання: «Але не"
хай буде прийнятий і почне пра"
цювати хоч у такому вигляді, інак"
ше Україна втратить ще рік. Осла"
бло питання документального
оформлення фактів закупівлі. Як ві"
домо, 95% виробляється в селянсь"
ких господарствах, які жодного до"
кумента, який підтверджував би, що
в тому товарі є ПДВ, людська
праця, – виписати не можуть. Що
відбувається далі? Для того, щоб су"
пермаркет міг закупити товар, він
повинен через підставні фірми, че"
рез «обналічки» ставити з ПДВ або
взагалі не брати того товару. Як нас"
лідок – усього 5% української пло"

доовочевої продукції знаходиться на
полицях супермаркетів. У першому
читанні законопроект ще регулював
це питання».
Звернув увагу директор львів"
ського ринку і на проблему збіль"
шення штрафів на дорогах, від чо"
го, знову ж таки як ніхто інший, по"
терпають селяни: «Везучи свою
продукцію в легковому автомобілі з
причепом, знімаючи сидіння зара"
ди упаковування товару, скажімо із
Закарпаття до Львова, селянин «по"
падає» на штраф у 800 гривень». З
такими поборами селянин просто
не зможе вивезти свою продукцію
ні на які оптові ринки…
Торкнулися й проблеми фінан"
сування. На думку Віктора Пелеха,
найбільш ефективною є змішана
форма, коли 50% грошових вливань
належить державі, решта – зарубіж"
ний капітал та вітчизняний інве"
стор. Іван Демчак переконаний, що
форма власності цих організацій
має бути не державною, а коопера"
тивно"приватною.
Віце"президент Асоціації фер"
мерів та приватних землевласників
України Микола Меркевич ви"
словив побоювання, що цей закон
не стане дієвим, доки не буде прий"
нято також закону про кооперацію.
На що Микола Присяжнюк відпо"
вів: «Законопроект про сільськогос"
подарські заготівельні кооперативи
був («Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
державної підтримки сільськогос"
подарських обслуговуючих коопе"
ративів», реєстр.№3244), але його
не проголосували. Однак вже
29 травня ц.р. Уряд подав проект За"
кону «Про внесення змін до деяких
законів України з питань діяльності
неприбуткових організацій проекту
Закону України», реєстр.№4563, ми
його розглянемо якомога швидше.
Якщо він відповідатиме тим пози"
ціям, які цікавлять аграріїв, ми його
приймемо в першу чергу».
Вислухавши всіх, секретар Ко"
мітету народний депутат Роман
Ткач дійшов висновку: законопро"
ект не готовий. Однак більшість
присутніх одразу ж накинулися на
його репліку: мовляв, меж доскона"
лості немає, а краще прийняти хоч
якийсь, а потім уже доопрацьовува"
ти його.
Новий виток дискусії визнав не"
конструктивним і заступник міні"
стра агрополітики Роман Шмідт.
Тому що в кожній державі світу такі
процеси як оптова торгівля (а це од"
на із трьох складових, окрім біржо"
вої торгівлі та аукціонів живої худо"
би і птиці) регулюються державою.
Уперше він побував на оптовому
ринку 17 років тому в Канаді в То"

ронто. На цьому ринку, який функ"
ціонує і по сьогодні, законодав"
ством заборонено купувати продук"
цію вроздріб – тільки оптові партії;
заборонено поставляти продукцію
без спеціальних дозволів на якість
цієї продукції. Тобто в кожній краї"
ні світу уряд контролює якість, без"
печність, встановлює правила тор"
гівлі на цьому ринку. «Тому і в на"
шій державі не треба робити про"
фанацію з будь"якої поважної спра"
ви», – резюмував він.
Що й казати, коли у столиці, в
місті Києві, немає жодного оптово"
го ринку, обурювався чиновник.
Скажімо, у Римі, в Неаполі (Італія)
функціонують величезні оптові
ринки, звідки закуповується якісна
продукція для всієї роздрібної мере"
жі торгівлі. Те саме і в будь"якій ін"
шій європейській країні. Тому зав"
дання оптового ринку – насамперед
сформувати умови для вигідної тор"
гівлі покупця і продавця, підкре"
слив пан Шмідт.

Чому тягнуть
з утилізацією
неякісного м'яса
та риби?
НАСАМКІНЕЦЬ під грифом
«Різне» члени Комітету заслухали
заступника голови Комітету ветери"
нарної медицини Юрія Садварі,
який доповів про «жалюгідний стан
у тваринництві». Особливе ж зане"
покоєння ветеринарів викликає пе"
ребування на території України ве"
личезної кількості тваринницької
продукції, що підлягає утилізації.
Це, за словами посадовця, і 139 т
м'яса птиці польського походження,
що надійшла без необхідних доку"
ментів, і 377 т яловичини з простро"
ченим строком придатності (на
Харківщині), і 300 т м'яса тварини і
птиці на Дніпропетровщині. Зага"
лом же в Україні 4,9 тис. т м'яса, що
підлягає утилізації, повідомив Юрій
Юрійович. Завозять і з підробними
документами, контрабандою тощо.
Та сама ситуація і з рибою. Нині на"
лічується 149 тонн недоброякісної
рибопродукції, зокрема у Дніпропе"
тровську та Миколаєві, яка також
підлягає утилізації.
А цими відходами, утилізовани"
ми на м'ясо"кісткове борошно,
можна нагодувати не одну звіро"
ферму, зауважив посадовець. Тож і
звертаються ветеринари до місцевої
влади, аби пришвидшити процес
утилізації. А Микола Присяжнюк
вже направив з цього питання ли"
сти на адресу Прем'єр"Міністра,
СБУ, Міністерства аграрної політи"
ки, Міністерства охорони здоров'я,
але, за його словами, реакції поки
що немає…
Та поки у верхах шукатимуть
винних і місяцями говоритимуть з
високих трибун про необхідність
утилізації неякісної продукції, нам,
простим споживачам не лишається
нічого як переходити на вегетарі"
анську їжу або вирощувати все са"
мим, аби вберегти своє життя і здо"
ров'я в такій"от державі…
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Агропаспорт
Обухівського
району
ЧИМ ЖИВЕ аграрна галузь
Обухівського району Київщи"
ни розповідає заступник голо"
ви райдержадміністрації, на"
чальник управління агропро"
мислового розвитку Олек=
сандр Устименко (див. на
фото праворуч).
– Наразі в районі обро"
бляється 27 тисяч гектарів сіль"
госпугідь. Весняні роботи роз"
почали вчасно, весна була тяж"
ка, протягом двох місяців не
було продуктивних дощів, тож
якісні сходи отримати не вда"
лося, а морози призвели до за"
гибелі 800 га озимого ріпаку.
Під новий врожай засіяли 4
тис. га озимої пшениці, 2,5 тис.
га озимого ріпаку, із ярових
культур: 4 тис. га ячменю, 2
тис. га соняшнику, 1,5 тис. га
сої, пересіяли 400 га ярого ріпа"
ку – оскільки ця культура ви"
соколіквідна, 1 тис. га гречки,
трошки проса.
Цукрові буряки цього року
посіяло лише одне господар"
ство – ВАТ «Обухівське» – на
площі 750 га. У минулому році
сіяло два господарства. Але ко"
му наразі потрібні ці цукрові
буряки? Якщо й надалі буде та"
ка ситуація на цукровому рин"
ку, то наступного року взагалі
сіяти не будуть. А в збиток гос"
подарства працювати не мо"
жуть: за ними – люди, за ними
– заробітна плата селян.
Із технічних культур розши"
рили площі під олійними – рі"
паком і соняшником, пробує"
мо сіяти гірчицю і квасолю.
Оскільки у грунті мало во"
логи, культурна рослина не мо"
же пробитися, а бур'ян росте.
Тож велику увагу приділяємо
обробці посівів. Вже повністю
обробили озимі культури. Тро"
хи хвилює стан трав, скоро
потрібно буде проводити заго"
тівлю, тож їздимо, придивляє"
мося, де можна косити.
Також стабілізувалось тва"
ринництво, іде нарощення по"
голів'я корів. Звісно, не такими
темпами, як хотілося б. І ми го"
тові різко збільшити поголів'я
свиней – вже побудовані нові
комплекси, чекаємо лише на
стабілізацію на ринку.
Молока в районі виробля"
ється до 40 тонн на добу, вироб"
ники здають його в Обухів, Бі"
лу Церкву і Київ.
Маємо достатню кількість
своїх зерносховищ – тож цього
року, як і минулого, проблем зі
зберіганням врожаю не мати"
мемо. Перехідних залишків з
минулого року практично не
залишилося.
Цьогоріч купили два нових
комбайни, планували більше,
але не вийшло через падіння
ціни на агропродукцію. А пла"
ни були великі – хотіли помі"
няти трактори тощо.
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Світанкові нариси
ГОСПОДАР Якщо ви хочете повністю усвідомити, що таке господарське ставлення, вам слід
завітати до Володимира Гелі у ТОВ «Світанок Плюс» Обухівського району Київщини. Понад 32 роки
тому він починав у цьому господарстві головним агрономом і вже 10 років працює його керівником.

Олександр УСТИМЕНКО, Володимир ГЕЛЯ та Віктор ШПАНЮК, агроном «Світанку Плюс»

Займаємося тим,
що вигідно
ГОСПОДАРСТВО загальною пло"
щею ріллі 2500 га об'єднує три се"
ла: Григорівку, Гусачівку і Матя"
шівку. Основні напрями – рослин"
ництво і тваринництво.
На цьогорічну посушливу і хо"
лодну весну нарікають багато агра"
ріїв, і ТОВ «Світанок Плюс» не ви"
ключення – довелося пересівати
значні площі озимого ріпаку. Про"
те у майбутнє дивляться з оптиміз"
мом. «Працювати на землі завжди
важко, ніколи весна і посівна не
були легкими, – каже Володи=
мир Геля, – але є і досвід, і відпо"
відальні спеціалісти, і технології, і
техніка... Тож, сподіваємося на
добрий результат».
Посівна вже закінчилася, зараз
триває догляд і обробіток посівів.
Останнім часом у структурі посів"
них площ з'явилися нові культури
– місце під них звільнилося за ра"
хунок цукрових буряків, адже зай"
матися ними стало економічно не"
вигідно. На місце буряків прийшли
гірчиця, ріпак, квасоля, нут, куку"
рудза, пшениця, пивоварні ячмені.
Щодо технологій, то тут нада"
ють перевагу мінімальному обро"
бітку грунту. «Але поля отримують
достатню кількість і міндобрив, і за
потребою гербіцидів, щоб поля бу"
ли чистими, – зауважує господар.
– Працювали ми за такими техно"
логіями вже давно на окремих
культурах. Потрібно сказати, що
нові віяння і нинішня популяриза"
ція цих технологій – це добре за"
буті старі наші технології».
Технології – це ще не все. До"
бір сортів теж має приносити мак"
симальний прибуток. Так, якщо
минулого року для кукурудзи ви"
користовували сорти американсь"
кої селекції, які приносили по 120
ц/га, то цьогоріч висівали ще й ук"
раїнські сорти. Наші дають трохи
менше – 108 центнерів з гектара,

але й коштують майже вдвічі де"
шевше.
Втім, які б не були гарні техно"
логії і сорти, все одно українсько"
му аграрію доводиться битися спо"
чатку за урожай, а потім за ринок.
«Ціна на зернові наразі занижена,
– вважає Володимир Михейович.
– Хоча й урожай минулими рока"
ми мали непоганий. Той, хто пере"
купляє сільгосппродукцію, заро"
бляє гроші, а виробнику лишають"
ся крихти».

«Сарайчик»
з євровікнами
ОСКІЛЬКИ на одному рослин"
ництві важко протриматись цілий
рік, у господарстві значну увагу
приділяють тваринництву. Загалом
утримують близько 900 голів ВРХ.
«Тваринництво – це дуже копітка і
затратна галузь. Особливо за тра"
диційними технологіями, – веде
далі господар. – Застосування сти"
муляторів дещо полегшує процес
проте позначається на якості м'яса.
Ми особисто виступаємо за якість,
проте за цю якість мають платити
відповідну ціну. І це загальнодер"
жавна проблема». Тож у ТОВ «Сві"
танок Плюс» віддають перевагу ро"
звитку молочного скотарства, яке
постійно привносить «живу копій"
ку» до каси господарства. Хоча ни"

нішні ціни на молоко (2,10 грн/л)
й не дуже влаштовують аграріїв,
виручає висока продуктивність.
Як зайшла розмова про тварин"
ництво, Володимир Михейович
обмовився, що нещодавно для дій"
ного стада реконструювали сарай.
На екскурсії господарством журна"
лісти побачили оновлений «сарай"
чик» (так називає його керівник):
корівник на 280 скотомісць, зсере"
дини облицьований кахелем, з
євровікнами і обладнанням швед"
ської фірми ДеЛаваль, у т.ч. холо"
дильною установкою. Молоко от"
римують першого ґатунку і реалі"
зовують на Обухівський молокоза"
вод. Наразі тут утримується 140
дійних корів. До кінця року плану"
ють повністю заповнити «вакансії».
Порівняно з минулим роком
без відчутного збільшення дійного
стада значно збільшилося вироб"
ництво продукції. Відповідно, про"
дуктивність на корову підняли з 10
до 22 літрів за рахунок покращення
технологій годівлі, утримання,
приготування кормів.

Працюємо
власним коштом
В ГОСПОДАРСТВІ круглий рік
працює їдальня, де харчуються
працівники підприємства. На сто"
лі – майже по"домашньому приго"

товане меню з власних продуктів.
Особливо великим попитом кори"
стуються хлібопродукти, випечені
у власній пекарні: хліб, пиріжки та
пампушки.
Не зважаючи на поточну фі"
нансову скруту у господарстві від"
сутня заборгованість перед фонда"
ми соціального страхування та із
заробітної плати. Слід зазначити,
що вона на пристойному рівні –
механізатори заробляють до 4 ти"
сячі гривень на місяць, сумлінні
доярки – понад 2600, своєчасно
проводяться розрахунки за оренду
землі. Та й підтримка з боку госпо"
дарства завжди відчувається. Адже
товариство веде велику благодійну
діяльність, допомагає працюючим,
людям похилого віку продуктами
харчування та грошовими виплата"
ми до професійних та державних
свят. Продукцію для робітників ре"
алізовують значно дешевше, та й з
обробітком землі завжди допомо"
жуть. Надається допомога школам,
лікарням та дитячому садочку. За"
галом на благодійні цілі господар"
ство минулого року витратило
близько 180 тис. грн. «Світанок
Плюс» зі своєю продукцією – по"
стійний учасник різноманітних
сільськогосподарських виставок.
Хоча близькість до столиці від"
охочує багатьох селян від землі,
чимало подалися шукати кращої
долі, легших грошей. Адже хліб зе"
млероба легким ніколи не був...
Нинішня криза дещо пригаль"
мовує розвиток господарства. Ми"
нулого року працювали без креди"
ту. Цьогоріч, оскільки дуже витра"
тилися на переобладнання корів"
ника, хотіли оформити кредит під
(страшно сказати вголос) 28% – не
можуть отримати вже два місяці.
Втім керівник вважає, що це, мо"
жливо, і на краще – віддавати не
доведеться. А заробляти гроші
власною працею та розумом у
«Світанку» вміють. Наприклад,
облагодили та зарибили ставок:
посидіти з вудкою своїм – за так,
охочим звідусіль – за помірну ко"
пійчину. А чим не підтримка для
основного сільгоспвиробництва,
наприклад, супутнє підприємство
з виготовлення тротуарної плитки,
колодязних кілець, армованих бе"
тонних секцій для парканів? До ре"
чі, завдяки цьому коштом госпо"
дарства встановлено нову охайну
огорожу на сільському цвинтарі.
* * *
ПІСЛЯ відвідин цього типового
для країни господарства подумало"
ся: а що такого зробити в Україні,
щоб сільське господарство у нас
велося без усіляких там «але». Рос"
линництво, але без перекупників;
тваринництво, але без низьких цін
для виробника; бути вдалим земле"
робом, але «без парканів»… Проте,
це швидше запитання до влади.
Павло Мороз
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«Лібералізація» посвідчення
договорів відчуження нерухомості:
бюджетні та кримінальні ризики
Ганна Чоботар
ЦЯ НОРМА закріплює можли"
вість посвідчення договорів від"
чуження нерухомого майна за
місцезнаходженням (місцем ре"
єстрації) цього майна або міс"
цезнаходженням (місцем реє"
страції) однієї із сторін право"
чину. Уперше така норма закрі"
пилася у ст.55 нині чинної ре"
дакції Закону України «Про но"
таріат» у зв'язку з прийняттям
Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих ак"
тів України» №3201"IV від 15
грудня 2005 року.

ПРАВОЧИН На розгляді Верховної Ради України знаходяться три законопроекти нової редакції
Закону України «Про нотаріат» (реєстраційні номери 1286, 12861, 12862). Якщо проаналізувати
результати безлічі обговорень цих законопроектів на різноманітних офіційних та неофіційних
заходах, можна дійти висновку, що кожне зібрання має якесь своє вузьке коло проблем, які вони
хотіли б бачити в тому чи тому формулюванні норм Закону. Однак хотілося б зосередити увагу на
нормі закону, яка регулює місце вчинення нотаріальних дій…

Бюджетна
підоснова
РОЗУМІЮЧИ всі негативні
наслідки прийняття цієї норми
Закону, Міністерство юстиції
своїм листом за №31"34"19 від 1
лютого 2006 року фактично
призупинило дію цієї норми за"
кону в частині правочинів, сто"
ронами яких є фізичні особи.
Працюючи на посаді поміч"
ника приватного нотаріуса ра"
йонного нотаріального округу
Київської області і маючи прак"
тичні навички спілкування з
особами, які звертаються до но"
таріуса за вчиненням нотаріаль"
них дій, реєструючи поштову
кореспонденцію, яка надійшла
на адресу нотаріуса від юридич"
них осіб, я дуже добре розумію,
що чинна редакція ст.55 Закону
приховує в собі можливості для
величезних зловживань при
здійсненні правочинів відчужен"
ня нерухомого майна за місцез"
находженням (місцем реєстра"
ції) однієї зі сторін правочину.
Практикуючі нотаріуси (за
винятком київських) з великою
надією очікували виправлення
такої «помилки» законодавців
черговим Законом від 1 жовтня
2008 року №614/VI «Про вне"
сення змін до Закону України
«Про нотаріат». Але обіцяного
не сталося – навпаки, редакція
ч.3 ст.55 розширила можливості
посвідчення правочинів відчу"
ження нерухомого майна за
місцезнаходженням (місцем ре"
єстрації) однієї із сторін право"
чину, охопивши такою можли"
вістю і фізичних осіб.
Очевидно, це було зроблено
насамперед на користь нотаріу"
сів міста Києва, кількість яких
невпинно зростає в геометрич"
ній прогресії, а кількість нотарі"
альних дій залишається незмін"
ною або ж зменшується. Покуп"
цями ж нерухомості в регіонах є
переважно жителі столиці та
юридичні особи, зареєстровані

в м.Києві. Здійснивши таким
чином «тихий переділ» сфер
впливу, київські нотаріуси за"
безпечені роботою та заробіт"
ком. Переслідуючи такі меркан"
тильні цілі, законодавці, умис"
но чи ні, здійснили і перерозпо"
діл місцевих бюджетів, бо дер"
жавне мито чи плата за вчиню"
вані нотаріальні дії, і обов'язко"
вий збір в Пенсійний фонд Ук"
раїни, і податок з доходів фізич"
них осіб, які згідно з чинним за"
конодавством сплачуються за
місцем розташування робочого
місця нотаріуса – ці всі надхо"
дження будуть спрямовані в бю"
джет Києва. Таким чином, по"
правки до ст.55 Закону України
«Про нотаріат» змінили розмір і
формування місцевих бюджетів
не на користь невеликих міст. В
умовах фінансової та економіч"
ної кризи кожне місто чи село
істотно відчуває дефіцит бю"
джету і рахує буквально кожну
копійку, а у випадку з доходами
місцевого бюджету від надання
нотаріальних послуг йдеться не
про копійки, а про сотні тисяч
гривень для місцевого бюдже"
ту, а це, своєю чергою, зарплата
для бюджетної сфери, пенсії для
пенсіонерів, відремонтовані до"
роги, лікарні, школи тощо.
Вивчаючи три законопроек"
ти нової редакції Закону Украї"

ни «Про нотаріат» (реєстр.
№№1286, 1286"1, 1286"2), звер"
нула увагу на той факт, що іні"
ціаторами законопроекту серед
інших є і Комітет Верховної Ра"
ди з питань бюджету. Невже в
цьому комітеті не помітили та"
кого серйозного вимивання
грошей з місцевих бюджетів? В
жодному висновку Головного
науково"експертного управлін"
ня ВР до двох законопроектів
не міститься зауважень до ч.5
ст.88 (законопроект №1286"1)
та до ч.5 ст.90 (законопроект
№1286"2). Лише ч.5 ст.83 зако"
нопроекту №1286 містить нор"
му, яка визначає тільки одне
місце посвідчення договорів
відчуження нерухомого майна
– це місце реєстрації нерухомо"
го майна, як і має бути за логі"
кою речей та беручи до уваги
охорону прав та законних інте"
ресів юридичних та фізичних
осіб.
Але це тільки одна сторона
проблеми, бюджетна. Є й друга
– кримінальна.

Злочинна
підоснова
ЩО Ж МОЖНА очікувати те"
пер, після такої «лібералізації»
та «демократизації» процесу по"
свідчення правочинів про відчу"
ження нерухомого майна не за

місцем реєстрації нерухомого
майна? Ось живі приклади, взя"
ті з нотаріальної практики в од"
ному з районів Київської обла"
сті.
Громадянка К., маючи у
власності на підставі свідоцтва
про право власності на нерухо"
ме майно, виданого в 2004 році,
комерційно привабливий жит"
ловий будинок (але тільки
один) мала намір заробити гро"
шей як за два таких будинки,
для чого вона в 2005 році звер"
нулася в БТІ з заявою про ви"
дачу витягу з реєстру прав влас"
ності на нерухоме майно для
відчуження житлового будинку.
Окрім необхідного документа з
БТІ, у неї на руках був пакет до"
кументів, з яким вона могла
протягом 3"х місяців звернутися
до нотаріуса за посвідченням
договору відчуження будинку,
але відразу цього не зробила.
Через 7 днів ця громадянка
звернулася в БТІ з заявою про
викрадення у неї вказаних доку"
ментів та з проханням вигото"
влення дублікатів документів, в
тому числі Свідоцтва про право
власності на нерухоме майно і
знову ж таки витягу з реєстру
прав власності на нерухоме
майно. Такі документи через
один місяць вона отримала. Че"
рез деякий час в те ж таки БТІ

громадянин Б. подав документи
на реєстрацію права власності
на житловий будинок, який він
купив у громадянки К. У дого"
ворі купівлі"продажу було заз"
начено, що право власності на
житловий будинок громадянки
К. підтверджується Свідоцтвом
про право власності на нерухо"
ме майно, виданим в 2004 році
(!) – тобто у громадянки К. на
руках залишився ще один пакет
документів на цей же будинок у
вигляді дубліката Свідоцтва про
право власності на нерухоме
майно, виданого в 2005 році!
Службовці БТІ відразу відреагу"
вали на цей випадок і того ж
дня нарочним всім нотаріусам
району було направлено лист
БТІ з попередженням не вчи"
няти ніяких нотаріальних дій
щодо цієї нерухомості в зв'язку
з тим, що на руках у громадянки
К. залишається дублікат пра"
вовстановлювального докумен"
та і витяг з реєстру прав власно"
сті на нерухоме майно, термін
дії якого три місяці. Шахрай"
ство було зупинено.
При нинішніх змінах в зако"
нодавстві щодо місця посвід"
чення договорів відчуження не"
рухомого майна – куди б опера"
тивно зверталися службовці
БТІ? Ось Вам поле для зловжи"
вань…
Інший випадок з практики.
В с.Новосілки проживає не"
повна сім'я: мати, яка не пра"
цює, зловживає спиртними на"
поями, і троє малолітніх дітей.
У її власності – житловий буди"
нок та пів гектара землі. Сільсь"
ка рада порушила в суді питан"
ня про позбавлення цієї жінки
материнських прав, а «добрі
люди», скориставшись безпо"
радним становищем жінки,
йшли до неї з пропозицією ку"
пити у неї будинок та землю.
Діти в будинку не були зареєс"
тровані. В цій ситуації відреагу"
вала сільська рада, направивши
на адресу всіх нотаріусів району
рішення сільської ради про
заборону відчуження житлового
будинку та земельної ділянки
цією громадянкою до винесен"
ня судом рішення про позбав"
лення її материнських прав та
забезпечення малолітніх дітей
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правом на нерухоме майно.
Ця жінка двічі робила спробу
продати своє нерухоме майно
особисто, потім приходив її
представник з відповідною
довіреністю на продаж неру"
хомого майна, яку посвідчив
приватний нотаріус Київ"
ського міського нотаріально"
го округу, але ніхто з нотаріу"
сів району не взявся посвід"
чити такий договір ні в пер"
шому, ані в другому випадку.
Інтереси дітей таким чином
були захищені. А в нинішній
ситуації чи буде це можли"
вим?
Ще один випадок, який
висвітлювався засобами ма"
сової інформації. Районний
відділ земельних ресурсів в
2008 році було пограбовано, в
результаті чого були викраде"
ні уже виготовлені державні
акти на право власності на зе"
мельну ділянку та порожні
бланки державних актів на
право власності на земельну
ділянку. Відділ земельних ре"
сурсів миттєво відреагував на
цю подію, направивши на ад"
ресу нотаріусів району відпо"
відні листи з переліком ви"
крадених бланків з тим, щоб
нотаріуси могли запобігти
шахрайським операціям з зе"
млею. Але відповідну інфор"
мацію мали тільки районні
нотаріуси, не можна ж пові"
домити про це кожного нота"
ріуса України. Через деякий
час за цими викраденими
державними актами в Криму
були вчинені нотаріальні дії з
відчуження земельних діля"
нок. Коли нові власники зе"
мельних ділянок з'явилися у
районний відділ земельних
ресурсів за місцем реєстрації
земельної ділянки для реє"
страції договорів, їх і повідо"
мили про шахрайство. Набу"
вачі земельних ділянок зали"
шилися і без землі і без вели"
кої кількості грошей. Слід"
ство триває, але на руках у
шахраїв досі залишається ве"
лика кількість бланків дер"
жавних актів на право влас"
ності на земельну ділянку,
тобто злочин триває і жер"
твою цього злочину цілком
може стати і той самий зако"
нодавець, який прийняв цю
норму закону...
Можна було б моделюва"
ти й інші ситуації, але то буде
моделювання, а тут наведено
реальні факти, які трапилися
в практиці.
Сторінки підготувала
Євгенія Руженцева

– ПРОБЛЕМА щодо посвідчення
договорів відчуження нерухомого
майна за місцезнаходженням
(місцем реєстрації) однієї із сторін
договору, звісно, існує але, має не
таке вже й темне забарвлення, як
це зображено у статті. Безумовно,
не можна заперечувати виникнен"
ня питань з перерозподілом над"
ходжень до бюджету, хоча звідки
така впевненість, що відразу всі
відмовляться оформлювати угоди
в невеликих містах, а будуть звер"
татися лише до міських нотаріу"
сів? При цьому, зважмо на випад"
ки, коли обидві сторони правочи"
ну і майно знаходяться в одному
районі та все одно оформлювати"
ся угода буде саме у районного но"
таріуса, а таких випадків все ж та"
ки переважна більшість. Чи на"
приклад, коли жителі вашого ра"
йону прийдуть оформлювати ку"
півлю"продаж квартири в Києві,
будете дуже заперечувати? До речі,
ціна на послуги, думаю, теж може
істотно відрізнятися столичних і
районних нотаріусів. А можливо"
сті для зловживань справді є зав"
жди, особливо для тих, хто будь"
яку норму закону розглядає з по"
гляду того, як краще її обійти.
Подивімося на наведені в стат"
ті приклади трохи під іншим кутом
зору. Візьмемо випадок з БТІ. Зро"
зуміло, що жінка взяла спочатку
оригінали документів, а вже за
тиждень замовила дублікати. Ви"
никає закономірне запитання:
яким чином після укладання дого"
вору купівлі"продажу ще в 2004 ро"
ці, вже не власник майна спокійно
отримує в БТІ документи вже на
чужий (!) з 2004 року будинок, а че"
рез тиждень ще й дублікати, які та"
кож мають силу оригіналу?

А питання, яким же чином
слід було повідомити нотаріусів
України про такий випадок в світ"
лі ст.55 Закону України «Про но"
таріат» у редакції від 1 жовтня
2008 р. згідно з якою, правочини
про відчуження нерухомого май"
на можуть посвідчуватися за міс"
цем реєстрації однієї із сторін
правочину, вважаю, не таким вже
й складним. БТІ навіть не потріб"
но було повідомляти кожного ра"
йонного нотаріуса, а досить про
цей випадок повідомити в Голов"
не управління юстиції області,

раїни, і особливо Києва, не міг
посвідчити відчуження цього бу"
динку. Згідно з чинним законо"
давством, при посвідченні догово"
ру відчуження житлового будинку
нотаріус, хоч би де він знаходився
(!), обов'язково буде вимагати до"
кумент, в даному разі довідку з тієї
ж сільради про зареєстрованих в
будинку. І сільрада, точно в такому
порядку повідомила би про по"
стійно проживаючих, але не заре"
єстрованих дітей, про рішення ра"
ди щодо заборони відчуження
житлового будинку та земельної

Гірше, коли нотаріус або інша відповідальна особа, яка
і знаходиться поряд з майном, і закони читала, а
спокусу отримати те, що їй не належить, перебороти
не може
вже завданням якого буде швид"
ке сповіщення нотаріусів про ту
чи ту ситуацію. Кожен нотаріус
регулярно отримує повідомлення
про різні надзвичайні випадки
(викрадення бланків, можливість
дії шахраїв з підробленими доку"
ментами, навіть викрадення печа"
ток нотаріусів тощо), вся ця ін"
формація централізовано надси"
лається всім нотаріусам України,
незалежно від того, де трапився
такий випадок, якраз задля уне"
можливлення зловживань, або
вчиненням незаконних дій в
зв'язку з необізнаністю. Може,
питання в тому, що у наведеному
вище прикладі самому БТІ не ду"
же хотілося поширювати інфор"
мацію на всю Україну, але це вже
інша проблема…
Те саме хочу сказати й з при"
воду неблагополучної матері з ма"
лолітніми дітьми. На погляд авто"
ра, будинок неможливо стало про"
дати тільки завдяки тому, що зга"
дана вище ст.55 діяла в попередній
редакції і будь"який нотаріус Ук"

ділянки цією громадянкою до ви"
несення судом рішення про поз"
бавлення її материнських прав та
забезпечення малолітніх дітей
правом на нерухоме майно. Може,
автор статті хоче сказати, що на
вимогу нотаріуса з іншого району,
сільрада не повідомить про мало"
літніх, а цю інформацію надасть
тільки тим нотаріусам, які пра"
цюють в районі? Тоді знову вини"
кає питання: про чиї зловживання
може йти мова?
Тому можна наводити безліч
прикладів зловживань, які можуть
статися, але якщо додержуватися
норми закону, то не така вже й
страшна 55 стаття, яка надала мо"
жливість укладати угоди за місцем
реєстрації сторін. Гірше, коли но"
таріус або інша відповідальна осо"
ба, яка знаходиться і з майном по"
ряд, і закони, може, читала, а спо"
кусу отримати те, що не належить,
перебороти не може. Хіба такі ви"
падки не трапляються? Думаю, їх
моделювати не потрібно, бо жи"
вих прикладів аж через край. 

Перевіряйте оригінали
КОМЕНТАР
Артем СКОРОБОГАТОВ,
ст.юрист Міжнародної
юридичної служби:
– НОРМА ст.55 Закону України
«Про нотаріат» має диспозитив"
ний характер та дозволяє сторонам
правочину самостійно обирати, в
якого саме нотаріуса здійснювати
посвідчення договору щодо відчу"
ження нерухомого майна.
Для більш чіткого розуміння
вказаної норми треба зазначити,
що під місцезнаходженням фізич"
ної особи слід розуміти не місце її
постійного або переважного про"
живання, а те місце, де фізична
особа офіційно зареєстрована, про
що свідчить відповідна позначка
про реєстрацію в паспорті фізич"
ної особи.
Місцезнаходження юридичної
особи визначається за місцем її
офіційної реєстрації, яке вказуєть"

ся в Єдиному державному реєстрі
підприємств та організацій Украї"
ни, витяг з якого може отримати
як покупець самостійно, так і його
представник.
З одного боку, встановлена
норма закону спрямована на те,
щоб сторони майбутнього право"
чину вільно змогли обирати (з
урахуванням встановлених обме"
жень), де саме і в якого нотаріуса
здійснювати реєстрацію правочи"
ну. З другого боку, автор статті не"
безпідставно попереджає про
зловживання з нерухомістю, що
негативно позначається насампе"
ред на набувачах нерухомості.
Адже згодом буде досить важко
довести недійсність правочину та
повернути витрачені кошти.
Щоб уникнути негативних
наслідків, набувачам нерухомості
слід досить уважно підходити до
вибору нотаріуса, який здійснюва"
тиме посвідчення договору, та
уважно перевіряти оригінали пра"
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вовстановлюючих документів. Як"
що покупець не має спеціальних
знань чи не впевнений, що само"
стійно може визначити достовір"
ність та дійсність наданих продав"
цем документів, йому слід обов'яз"
ково звернутися до спеціалістів.
Особливу увагу варто звернути
на те, що жоден ріелтор не може
підмінити собою юриста. У них
різні завдання. Завдання першого
– надання послуги з пошуку неру"
хомості за вказаними параметра"
ми. Результат діяльності ріелтора
– угода. Відповідно саме за укла"
дення угоди він і отримає винаго"
роду. Це стосується і внутрішніх
юристів ріелтора.
Незалежний юрист перевірить
документи на предмет захисту ін"
тересів саме покупця, проконтро"
лює законність процедури та от"
римання необхідних документів,
та, врешті"решт, отримає за свою
працю зовсім невеликі, порівняно
з вартістю вашого спокою, гроші.

Програму
держпідтримки АПК
ухвалено
Верховна Рада ухвалила
Закон «Про внесення змін
до Закону України «Про
державну підтримку сільсь=
кого господарства Украї=
ни» (щодо удосконалення
механізмів державного ці=
нового регулювання ринку
сільськогосподарської про=
дукції, страхування ризи=
ків сільськогосподарсько=
го виробництва та впрова=
дження заходів по відно=
вленню тваринництва і ре=
алізації соціальних про=
грам на селі).
Закон (відповідний законопро
ект зареєстровано за №2375)
удосконалює механізми дер
жавної підтримки АПК, в тому
числі аграрних інтервенцій, на
дання державних бюджетних
позик тощо. Зокрема, передба
чено створення Державного ін
тервенційного фонду, який
формуватиметься Аграрним
фондом за рахунок фінансових
інтервенцій і заставних закупі
вель та використовуватиметься
для здійснення товарних інтер
венцій з метою забезпечення ці
нової стабільності.
Об'єктами державного цінового
регулювання, згідно із законом,
є: пшениця тверда; пшениця
м'яка; зерно суміші пшениці та
жита (меслин); кукурудза; яч
мінь; жито озиме; жито ярове;
горох; гречка; просо; овес; соя;
насіння соняшнику; насіння рі
паку; насіння льону; шишки
хмелю; цукорпісок (буряко
вий); борошно пшеничне; бо
рошно житнє; м'ясо та субпро
дукти забійних тварин та птиці;
молоко сухе; масло вершкове;
вовна; олія соняшникова; овочі
та фрукти.
На кожен вид сільськогоспо
дарської продукції (товар),
визначений відповідно до стан
дартів і який є об'єктом держав
ного цінового регулювання,
встановлюються мінімальні або
максимальні інтервенційні ціни.
Мінімальна інтервенційна ціна
окремого об'єкта державного
цінового регулювання є єдиною
на всій території України.
Законом визначено, що Аграр
ний фонд може здійснювати за
купівлю або продаж визначених
об'єктами державного цінового
регулювання товарів, що не
пов'язана з державним ціновим
регулюванням, лише за рішен
ням Кабінету Міністрів України.
При цьому, ціни закупівлі або
продажу не повинні бути вищи
ми/нижчими більш як на 20 від
сотків максимальної/мінімаль
ної інтервенційної ціни, встано
вленої на поточний маркетинго
вий період для об'єкта держав
ного цінового регулювання.

АГРОПРОФІ
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Антикризові програми в РФ
30 ТРАВНЯ Міністр сільського
господарства Росії О л е н а
Скринник розповіла пресі про
хід реалізації Програми антикри"
зових заходів Уряду Російської
Федерації на 2009 рік. На сьогод"
ні, за її словами, визначені пріо"
ритетні напрями діяльності міні"
стерства, чітко структуровані
підходи до реалізації антикризо"
вої програми Уряду.
Зокрема Мінсільгосп РФ
формує всеросійський реєстр
сільгоспвиробників з метою
ефективного контролю за вико"
ристанням держпідтримки в га"
лузі. У числі головних завдань
міністерства – вдосконалення
земельного законодавства, наро"
щування виробництва продукції
тваринництва, забезпечення
сільгосптоваровиробникам до"
ступу в торгові мережі.
Наразі Мінсільгосп також ве"
де активну роботу з підготовки
до проведення закупівельних ін"
тервенцій зерна нового урожаю і
сухого молока. В ході зернових

інтервенцій, що завершилися
минулого тижня, держава купи"
ла 9,6 млн тонн зерна на суму 46
млрд рублів. Нині відомство роз"
робляє заходи з використання
інтервенційного зерна, зокрема
розглядаються варіанти експор"
ту і передачі частини зерна ін"
тервенційного фонду тваринни"
кам для підтримки молочного і
м'ясного скотарства.
За словами міністра, цього
року в Росії планується зібрати
близько 90 млн тонн зерна. Екс"
порт зерна очікується в обсязі
21 млн тонн.
«Що стосується інтервенцій
сухого молока, то ми готові її
проводити у суб'єктів, які гаран"
тують нам, що реалізують купле"
не сухе молоко після закінчення
терміну його зберігання у себе в
регіонах», – зазначила О.Скрин"
ник. Разом з тим міністерство
вважає за необхідне мінімізувати
об'єми постачань сухого молока
з Білорусії до Росії.
За матеріалами МСХ РФ

Світові прогнози щодо зернових
ЕКСПЕРТИ Міжнародної ради
по зерну (IGC) озвучили новий
прогноз світового виробництва
пшениці в 2009/10 МР на рівні
652,3 млн тонн, що дещо вищий
за попередню оцінку (651,2 млн
тонн), але нижче за аналогічний
показник 2008/09 МР – 687,1
млн тонн.
При цьому урожай зернових
в країнах ЄС"27 в майбутньому
сезоні очікується на рівні 137,4
(140,7; 151,3) млн тонн, в Росії
– 55 (52; 63,7) млн тонн, в Ук"
раїні – 19 (18,9; 25,9) млн тонн,
в США – 56 (58,7; 68) млн тонн,
в Канаді – 26 (25; 28,6) млн
тонн, в Індії – 77,6 (78; 78,6) і в
Китаї – 108 (104; 112,5) млн
тонн.
Оцінка світового споживан"
ня пшениці також була дещо пі"
двищена – до 643,4 (642,3;
644,9) млн тонн. При цьому
продовольче споживання стано"
витиме 451,1 (450,9; 446) млн
тонн, використання на корми –
104,9 (104,2; 110,6) млн тонн і

промислове споживання – 87,4
(87,2; 88,3). Очікуваний об'єм
торгівлі знизиться до 112,4
(112,1; 122,1) млн тонн, а пере"
хідні запаси становитимуть 167
(170,8; 158,1).
Щодо кукурудзи, то згідно
травневим прогнозам IGC, її
світовий урожай в сезоні"
2009/10 становитиме 771 млн
тонн, що на 7 млн тонн менше,
ніж прогнозувалося в квітнево"
му звіті, і на 13 млн тонн нижче
за показник 2008/09 МР.
При цьому аналітики також
понизили оцінки світових кін"
цевих запасів культури в май"
бутньому сезоні – до 118 млн
тонн проти 129 млн тонн, що
прогнозувалися в квітні. Основ"
не зменшення запасів кукурудзи
в наступному сезоні очікується
в США.
Рівень світової торгівлі куку"
рудзою в 2009/10 МР оцінюєть"
ся експертами в 83 млн тонн,
що на 2 млн тонн перевищить
показник сезону"2008/09.
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Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 04 червня 2009 року
Ціни угод *

Ціни котирувань *

макс. закр.

Розра(
хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

EXW пшениця кл.3 Липень ’09
4965 4808 4967 4811
EXW пшениця кл.3 Вересень ’09
5089 4911 5089 4914
EXW пшениця кл.3 Листопад ’09
5225 5011 5225 5011
EXW пшениця кл.4 Липень ’09
4380 4211 4382 4214
EXW пшениця кл.4 Вересень ’09
4550 4358 4550 4361
EXW пшениця кл.4 Листопад ’09
4715 4509 4715 4511
EXW пшениця кл.5 Липень ’09
0
0
0
0
EXW пшениця кл.5 Вересень ’09
0
0
0
0
EXW пшениця кл.5 Листопад ’09
0
0
0
0
FOB експ. пшениця Липень ’09
193,0 193,0 197,0 197,0
FOB експ. пшениця Вересень ’09 195,1 195,0 199,2 199,2
FOB експ. пшениця Листопад ’09 197,1 197,0 201,0 200,8

( 4907
( 5023
( 5149
( 4318
( 4478
( 4642
+ 4059
+ 4185
+ 4343
( 194,6
( 196,6
( 198,5

(8
(14
(20
(5
(7
(3
+0
+0
+0
(1
(1
(1

Ф'ючерсний контракт

відкр.

мін.

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

краща
купівля
4808
4911
5011
4211
4358
4509
0
0
0
193,0
195,0
197,0

Обсяг

кращий
продаж

кіл(ть
угод

4967
5089
5225
4382
4550
4715
0
0
0
197,0
199,2
201,0

8
10
8
10
6
8
0
0
0
10
10
8

RUB
20414420
20893600
20750860
17962100
18629520
18707000
0
0
0
22794631
23029680
23255210

За даними AgroNews.ru
Довідково: за курсом НБУ на 04.06.2009 року 1 RUB = 0,24940 грн.

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 29 травня 2009 року
Липень '09

Вересень '10
Грудень '10
Березень '10
Травень '10
зміни,
зміни,
зміни,
зміни,
зміни,
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/MT* $/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
$/буш
CBOT Чикаго (Пшениця SRW)
234,14 6,373 0,248 6,638 0,253 6,860 0,250 7,015 0,250 7,103 0,255
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 256,37 6,978 0,373 7,135 0,423 7,280 0,415 7,325 0,330 7,360 0,335
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 284,94 7,755 0,305 7,833 0,423 7,898 0,410 7,900 0,358 7,880 0,330
CBOT Чикаго (Кукурудза)
160,29 4,363 0,055 4,463 0,058 4,593 0,073 4,693 0,080 4,765 0,090
Липень '09
Серпень '09
Вересень '09
Листопад '09
Березень '10
CBOT Чикаго (Соєві боби)
435,04 11,840 0,170 11,485 0,165 10,965 0,235 10,625 0,305 10,538 0,338
* 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
Біржа
(зернові)

США. Ставки океанського фрахту на 29 травня 2009 року, $/тонну
Район експорту

«Handy»
«Handymax»
25(30 тис.тонн 40(46 тис.тонн
18
16
35
23
32
58
31
32

Район імпорту

Мексиканська затока

Атлантичне узбережжя

ріка Св.Лаврентія

Великі Озера

Північно(Західне
Тихоокеанське
узбережжя

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

54

«Panamax»
>54 тис.тонн

26
52

35
58
25
23

37
44

33
62
58
50
53
28
34
60
35
33
33
30

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

32
31
31
28

За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ» • www.sincome.kiev.ua •

Публічні компанії вітчизняного агросектору станом на 04 червня 2009 року

Компанія
Астарта Холдинг
Дакор
Кернел Холдинг
Креатив Груп
Лендком
Ленд Вест
Миронівський хлібопродукт
Миронівський з(д круп та комбікормів
Мрія Агро
MCB Agricole
Сінтал
УкрРос

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

Код ЦП
AST PW
DAKOR UZ
KER PW
4C8A GR
LKI LN
4K1A
MHPC LI
MZKK UZ
MAYA GR
4GW1 GR
SNPS GR
36U1 GR

Валюта
PLN
UAH
PLN
EUR
GBP
EUR
USD
UAH
EUR
EUR
EUR
EUR

Ціна
купівлі
19,99
0,00
31,20
0,80
14,50
0,93
6,40
0,80
7,10
1,09
3,83
0,09

Ціна продажу

Остання ціна

Ринкова
капіталізація, млн.

19,99
125,80
31,20
0,90
15,25
0,97
6,50
1,65
7,90
2,49
5,18
0,19

20,90
55,00
31,40
0,85
15,00
0,97
6,50
0,75
7,90
1,88
4,51
0,14

522,50
314,29
2158,47
8,71
36,00
12,13
719,88
196,00
167,88
32,34
148,56
1,49

Зміна
за
тиждень
13,6%
0,0%
(9,9%
21,4%
1,7%
1,0%
8,3%
28,9%
(4,2%
17,5%
0,0%
0,0%

Зміна
з початку
року
90,0%
25,8%
155,3%
13,0%
36,4%
(57,8%
100,0%
8,9%
31,7%
(10,5%
(22,2%
(90,7%

За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

ЦІННІ ПАПЕРИ
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Загальний звiт про результати торгiв

сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством
на Акредитованих товарних бiржах України з 29 травня по 04 червня 2009 року
Назва
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб
Базис
ництва / дата поставки
поставки

Обсяг,
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну
включає ПДВ
без ПДВ
грн.
USD
грн.
USD

СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
CPT
*Гречка 3 клас
ДСТУ 4524(2006 2008
FCA
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2008
DDU
Донецька товарна біржа
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2008
FCA
Житомирська товарна агропромислова біржа
Борошно житнє
ГОСТ 7045(90
2008
CPT
*Насіння соняшнику вищий клас
ДСТУ 4694(2006 2008
DDU
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Просо 1 клас
ГОСТ 22983(88
2008
DDU
*Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2008
CPT
ІваноФранківська аграрна біржа
*Сорго
ГОСТ 8759(92
2008
FCA
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2008
FCA
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
CPT
*Пшениця м'яка 6 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
CPT
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
CPT
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
FOB
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2008
FOB
Тернопільська агропромислова біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
DAF
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 5 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
FOB
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
FOB
*Насіння соняшнику 1 клас
ДСТУ 4694(2006 2008
FOB
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2008
DAF
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2008
FOB
*Насіння соняшнику вищий клас
ДСТУ 4694(2006 2008
CPT
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 4 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
EXW
*Просо 2 клас
ГОСТ 22983(88
2008
CPT
*Просо 3 клас
ГОСТ 22983(88
2008
CPT
*Насіння маку
ГОСТ 12094(76
2008
DDU
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
EXW
Пшениця м'яка 4 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
EXW
*Пшениця м'яка 4 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
FOB
*Пшениця м'яка 6 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
CPT
*Гречка 2 клас
ДСТУ 4524(2006 2008
FCA
*Просо 3 клас
ГОСТ 22983(88
2008
FCA
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
CPT
*Крупа вівсяна
ГОСТ 3034(75
2008
FCA
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
FOB
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
CPT
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2008
FOB
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
EXW
Пшениця м'яка 4 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
EXW
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2008
FCA
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Шрот соняшниковий
ДСТУ 4638(2006 2009
DAF
*Крупа рисова дроблена
ГОСТ 6292(93
2008
DAF
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2009
FOB
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
CFR
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
CPT
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
FOB
*Ріпак продовольчий
ГОСТ 10583(76
2008
FCA
*Насіння гірчиці
ГОСТ 9159(71
2008
DDU
Херсонська товарносировинна біржа «Кристал»
*Насіння соняшнику вищий клас
ДСТУ 4694(2006 2008
FCA
Хмельницька обласна товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
FOB
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 3 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
CPT
*Гречка 2 клас
ДСТУ 4524(2006 2008
FCA
*Просо 2 клас
ГОСТ 22983(88
2008
CPT
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
DAF
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 2008
FCA
*Вика
ДСТУ 4828(2007 2008
FCA
*Насіння льону
ГОСТ 10582(76
2008
FCA
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 3 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
FOB
*Пшениця м'яка 4 клас
ДСТУ 3768(2004 2008
FOB
*Ячмінь 3 клас
ДСТУ 3769(98
2008
FOB
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 2008
FOB
*Ядро соняшникового насіння
ДСТУ 4843(2007 2008
FOB
*Насіння соняшнику вищий клас
ДСТУ 4694(2006 2008
DAF

1100,00
20,00
22,00

875,32
3283,26
6165,31

115,00
430,94
810,00

44,00

5627,06

739,43

90,00
21,00

1100,00
4232,30

144,38
556,04

Назва
товару

Державний
cтандарт

*Кукурудза для кормових потреб
*Горох 1 клас
*Горох 1 клас
*Соя
*Насіння соняшнику 1 клас
*Сорго
*Олія соняшникова нерафінована
*Насіння коріандру
*Насіння льону

ДСТУ 4525(2006
ДСТУ 4523(2006
ДСТУ 4523(2006
ГОСТ 17109(88
ДСТУ 4694(2006
ГОСТ 8759(92
ДСТУ 4492(2005
ГОСТ 17081(97
ГОСТ 10582(76

Рiк вироб
Базис
ництва / дата поставки
поставки

20.09.2009
31.12.2009
31.07.2009
15.07.2009
30.06.2009
15.10.2009
31.07.2009
20.08.2009
31.12.2009

FOB
FCA
FCA
DAF
FOB
FOB
FOB
DDU
FCA

Обсяг,
тонн

5000,00
1706,00
147,00
1100,00
10800,00
11000,00
6000,00
40,00
22,00
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Середньозважена цiна за одну тонну
включає ПДВ
без ПДВ
грн.
USD
грн.
USD

1223,58
2316,12
2316,12
2956,09
2584,14
1112,50
4863,33
7182,72
3199,90

160,60
304,00
304,00
388,00
339,18
146,02
638,33
942,76
420,00

Середньозважені біржові ціни

916,67

120,32

на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися
на Акредитованих товарних бiржах з 29 травня по 04 червня 2009 року
Назва
товару

104,00
22,00

1835,13
3325,69

241,10
436,93

110,00
44,00

646,85
5327,00

85,00
700,00

10000,00
10000,00
21000,00
5000,00
1600,00

1028,54
1028,54
1240,67
1141,72
1599,95

135,00
135,00
163,00
150,00
210,00

2000,00

1219,01

160,00

1000,00
1950,00
4000,00
247,50
1844,00
20,00

1065,61
1172,06
2689,44
2032,06
2659,48
7992,07

140,00
154,00
353,00
266,90
349,40
1050,00

5300,00
42,10
100,00
440,00

1206,24
1287,71
1072,99
8660,18

158,48
169,18
140,97
1137,50

1005,20

132,06

88,37
10,05
3000,00
5000,00
1,00
39,00
5000,00
4,00

1280,58
1206,00
1362,19
1004,52
2900,00
1000,00
1118,67
2200,00

168,28
158,48
179,00
132,00
381,08
131,41
147,00
289,09

1067,15
1005,00

140,23
132,06

7000,00
4000,00
4000,00

1225,21
1048,86
2587,91

161,00
137,80
340,00

1086,27
79,81
20,00

1280,58
1205,92
2511,79

168,24
158,43
330,00

1067,15
1004,93

140,20
132,03

500,00
67,85
525,00

1217,84
3199,90
5350,88

160,00
420,00
703,00

500,00
5000,00
2900,00
181,00
21,00

1479,57
1272,34
1158,06
2727,53
6384,64

194,20
167,00
152,00
358,00
838,01

20,00

8372,65

1100,00

7000,00

1248,04

164,00

1000,00
20,00
60,00
1400,00
20,00
22,00
22,00

1142,82
3648,42
1257,12
1071,02
2511,79
1445,90
1902,50

150,00
479,33
165,16
140,71
330,00
190,00
250,00

3000,00
75000,00
55000,00
65000,00
8,70
31,30

1366,26
1217,84
1103,45
1217,60
8509,40
6729,88

179,50
160,00
145,00
160,00
1118,19
884,25

FOB
FAS
FOB

4000,00
3000,00
1600,00

1187,39
1135,20
2762,97

156,00
149,00
363,00

FOB
FOB
FCA
FOB

7000,00
17840,00
504,00
4000,00

1141,50
1152,88
4956,84
1560,36

150,00
151,32
651,23
205,00

FOB
FOB
FCA
CPT
CPT
CPT
FOB
FOB

5000,00
15000,00
280,00
14250,00
4450,00
4000,00
40000,00
20000,00

1180,91
1373,75
1116,15
982,83
768,74
1017,11
1104,73
1226,63

155,00
180,31
146,50
129,00
100,90
133,50
145,00
161,00

Форвард
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 5 клас
ДСТУ 3768(2004 30.06.2009
*Ячмінь 3 клас
ДСТУ 3769(98
30.06.2009
*Ріпак продовольчий
ГОСТ 10583(76
31.07.2009
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас
ДСТУ 3768(2004 30.09.2009
*Ячмінь 3 клас
ДСТУ 3769(98
31.12.2009
*Ядро соняшникового насіння
ДСТУ 4843(2007 28.05.2010
*Насіння соняшнику 2 клас
ДСТУ 4694(2006 31.08.2009
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас
ДСТУ 3768(2004 30.06.2009
*Пшениця м'яка 3 клас
ДСТУ 3768(2004 15.10.2009
*Пшениця м'яка 4 клас
ДСТУ 3768(2004 31.12.2009
*Пшениця м'яка 5 клас
ДСТУ 3768(2004 01.07.2009
*Ячмінь 3 клас
ДСТУ 3769(98
30.06.2009
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 20.07.2009
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 30.06.2009
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525(2006 31.07.2009

АГРОПРОФІ
№

Державний
cтандарт

Рiк вироб
Базис
ництва / дата поставки
поставки

Обсяг,
тонн

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

Цiна USD,
середня

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас
Пшениця м'яка 4 клас
Борошно житнє

ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ГОСТ 7045(90

Пшениця м'яка 3 клас
Пшениця м'яка 3 клас
Пшениця м'яка 3 клас
Пшениця м'яка 4 клас
Пшениця м'яка 4 клас
Пшениця м'яка 5 клас
Пшениця м'яка 5 клас
Пшениця м'яка 6 клас
Гречка 2 клас
Гречка 3 клас
Просо 1 клас
Просо 2 клас
Просо 3 клас
Просо 3 клас
Сорго
Ячмінь 3 клас
Кукурудза для кормових потреб
Кукурудза для кормових потреб
Кукурудза для кормових потреб
Вика
Ядро соняшникового насіння
Насіння соняшнику 1 клас
Насіння соняшнику 1 клас
Насіння соняшнику 2 клас
Насіння соняшнику 2 клас
Насіння соняшнику 2 клас
Насіння соняшнику вищий клас
Насіння соняшнику вищий клас
Насіння соняшнику вищий клас
Насіння соняшнику вищий клас
Ріпак продовольчий
Насіння гірчиці
Насіння гірчиці
Насіння льону
Насіння маку
Шрот соняшниковий
Крупа вівсяна
Крупа рисова дроблена
Олія соняшникова нерафінована

ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 4524(2006
ДСТУ 4524(2006
ГОСТ 22983(88
ГОСТ 22983(88
ГОСТ 22983(88
ГОСТ 22983(88
ГОСТ 8759(92
ДСТУ 3769(98
ДСТУ 4525(2006
ДСТУ 4525(2006
ДСТУ 4525(2006
ДСТУ 4828(2007
ДСТУ 4843(2007
ДСТУ 4694(2006
ДСТУ 4694(2006
ДСТУ 4694(2006
ДСТУ 4694(2006
ДСТУ 4694(2006
ДСТУ 4694(2006
ДСТУ 4694(2006
ДСТУ 4694(2006
ДСТУ 4694(2006
ГОСТ 10583(76
ГОСТ 9159(71
ГОСТ 9159(71
ГОСТ 10582(76
ГОСТ 12094(76
ДСТУ 4638(2006
ГОСТ 3034(75
ГОСТ 6292(93
ДСТУ 4492(2005

Пшениця м'яка 3 клас
Пшениця м'яка 3 клас
Пшениця м'яка 4 клас
Пшениця м'яка 4 клас
Пшениця м'яка 5 клас
Пшениця м'яка 5 клас
Сорго
Ячмінь 3 клас
Ячмінь 3 клас
Ячмінь 3 клас
Кукурудза для кормових потреб
Кукурудза для кормових потреб
Кукурудза для кормових потреб
Кукурудза для кормових потреб
Горох 1 клас
Горох 1 клас
Соя
Ядро соняшникового насіння
Насіння соняшнику 1 клас
Насіння соняшнику 2 клас
Ріпак продовольчий
Насіння льону
Насіння коріандру
Олія соняшникова нерафінована

ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ДСТУ 3768(2004
ГОСТ 8759(92
ДСТУ 3769(98
ДСТУ 3769(98
ДСТУ 3769(98
ДСТУ 4525(2006
ДСТУ 4525(2006
ДСТУ 4525(2006
ДСТУ 4525(2006
ДСТУ 4523(2006
ДСТУ 4523(2006
ГОСТ 17109(88
ДСТУ 4843(2007
ДСТУ 4694(2006
ДСТУ 4694(2006
ГОСТ 10583(76
ГОСТ 10582(76
ГОСТ 17081(97
ДСТУ 4492(2005

2008
2008
2008

EXW
EXW
CPT

1174,64
5389,86
90,00

1280,58
1205,92
1100,00

1280,58
1206,23
1100,00

1280,58
1206,24
1100,00

168,25
158,48
144,38

1142,82
1225,21
1479,57
875,32
1217,84
1028,54
1065,61
1004,52
2900,00
3283,26
1770,13
1257,12
1000,00
1072,99
646,85
1103,45
1048,86
1065,40
1141,72
1445,90
8509,40
3325,69
2689,44
2511,79
1902,50
1599,95
8372,65
7992,07
5014,90
4232,30
2727,53
5327,00
6165,31
1902,50
8372,65
1217,84
2200,00
3199,90
5350,88

1142,82
1267,53
1479,57
875,32
1223,39
1028,54
1065,61
1020,53
3612,78
3283,26
1835,13
1269,73
1000,00
1072,99
646,85
1103,45
1205,85
1158,07
1212,37
1445,90
8509,40
3325,69
2689,44
2511,79
2032,06
2393,29
8372,65
7992,07
6729,88
4232,30
2727,53
5477,03
6272,43
1902,50
8660,18
1217,84
2200,00
3199,90
5350,88

1142,82
1366,26
1479,57
875,32
1362,19
1028,54
1065,61
1028,54
3648,42
3283,26
1984,70
1287,71
1000,00
1072,99
646,85
1103,45
1272,34
1219,01
1248,04
1445,90
8509,40
3325,69
2689,44
2511,79
2435,88
2664,02
8372,65
7992,07
8509,40
4232,30
2727,53
5627,06
6384,64
1902,50
8761,62
1217,84
2200,00
3199,90
5350,88

150,00
166,55
194,20
115,00
160,73
135,00
140,00
134,00
474,65
430,94
241,10
166,82
131,41
140,97
85,00
145,00
158,41
152,06
159,30
190,00
1118,19
436,93
353,00
330,00
266,90
314,39
1100,00
1050,00
884,25
556,04
358,00
719,72
823,68
250,00
1137,50
160,00
289,09
420,00
703,00

1180,91
1373,75
1141,50
1116,15
1187,39
982,83
1112,50
768,74
1135,20
1152,88
1104,73
1017,11
1226,63
1223,58
2316,12
2316,12
2956,09
4956,84
2557,55
1560,36
2762,97
3199,90
7182,72
4860,79

1180,91
1373,75
1141,50
1116,15
1187,39
982,83
1112,50
768,74
1135,20
1152,88
1104,73
1017,11
1226,63
1223,58
2316,12
2316,12
2956,09
4956,84
2584,14
1560,36
2762,97
3199,90
7182,72
4863,33

1180,91
1373,75
1141,50
1116,15
1187,39
982,83
1112,50
768,74
1135,20
1152,88
1104,73
1017,11
1226,63
1223,58
2316,12
2316,12
2956,09
4956,84
2613,86
1560,36
2762,97
3199,90
7182,72
4868,41

155,00
180,31
150,00
146,50
156,00
129,00
146,02
100,90
149,00
151,32
145,00
133,50
161,00
160,60
304,00
304,00
388,00
651,23
339,18
205,00
363,00
420,00
942,76
638,33

Експортнi контракти*: СПОТ
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2008
2008
2009

CPT
FOB
CFR
CPT
FOB
CPT
FOB
CPT
FCA
FCA
DDU
CPT
FCA
CPT
FCA
FOB
CPT
DAF
FOB
FCA
FOB
CPT
FOB
FCA
DAF
FOB
FCA
CPT
DAF
DDU
FCA
FCA
DDU
FCA
DDU
DAF
FCA
DAF
FOB

1000,00
10000,00
500,00
1100,00
78000,00
10000,00
1000,00
15000,00
21,00
20,00
104,00
102,10
39,00
100,00
110,00
55000,00
35000,00
3400,00
81850,00
22,00
8,70
22,00
4000,00
40,00
247,50
7444,00
20,00
20,00
31,30
21,00
181,00
88,00
43,00
22,00
440,00
500,00
4,00
67,85
525,00

Експортнi контракти*: Форвард
30.06.2009
15.10.2009
30.09.2009
31.12.2009
30.06.2009
01.07.2009
15.10.2009
30.06.2009
30.06.2009
31.12.2009
30.06.2009
20.07.2009
31.07.2009
20.09.2009
31.07.2009
31.12.2009
15.07.2009
28.05.2010
30.06.2009
31.08.2009
31.07.2009
31.12.2009
20.08.2009
31.07.2009

FOB
FOB
FOB
FCA
FOB
CPT
FOB
CPT
FAS
FOB
FOB
CPT
FOB
FOB
FCA
FCA
DAF
FCA
FOB
FOB
FOB
FCA
DDU
FOB

* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою.

5000,00
15000,00
7000,00
280,00
4000,00
14250,00
11000,00
4450,00
3000,00
17840,00
40000,00
4000,00
20000,00
5000,00
147,00
1706,00
1100,00
504,00
10800,00
4000,00
1600,00
22,00
40,00
6000,00

За даними Союзу аграрних бірж України

Довідково: Базиснi умови поставки
EXW
FCA
CPT
CIP
DAF
DEQ
FOB
DES
DDU
DDP
CFR
CIF
FAS

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

АГРОПРОФІ
№
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16 РЕГІОНИ

Вінниччина утилізує
отрутохимікати
На Вінниччині 29 травня відбулося засі
дання комісії щодо поводження з безха
зяйними відходами. У ході засідання з'яс
увалося, що на території області за ре
зультатами інвентаризації налічується
понад 1000 тонн непридатних пестицидів,
які зберігаються на 255 складах. З них 691
тонна отрутохімікатів є безхазяйними та
зберігаються в незадовільному стані і по
требують першочергової утилізації. Також
308 тонн мають власника, які за збере
ження несуть відповідальність і 69 тонн
зберігаються у задовільному стані.
Міністерством охорони навколишнього
природного середовища України та
польською фірмою укладено договір на
вивезення та утилізацію на території Рес
публіка Польща за державний кошт. Згід
но з договірними умовами із Вінницької
області обсяг відходів на вивезення ста
новить 594 тисячі тонн. До першого тран
шу вже готується 282,456 тонн непридат
них до використання пестицидів.

Тернопільщина створює
молочні кооперативи
Голова Тернопільскої ОДА Юрій
Чижмарь створив робочу групу з вив
чення діяльності обслуговуючих молоч
них кооперативів та спілок виробників
молока. Очолив її роботу заступник
губернатора Петро Вовчук.
Крім іншого робочій групі, враховуючи
значні обсяги виробництва та реалізації
молока особистими селянськими госпо
дарствами населення Кременецького і
Шумського районів, доручено вивчити
питання щодо створення на їх території
молочних кооперативів.

З метою оперативного розв'язання про
блем організації мережі та функціону
вання обслуговуючих молочних кооп
еративів в області згадана робоча група
буде надавати районним державним ад
міністраціям, сільським і селищним го
ловам методичні рекомендації щодо
створення та діяльності таких кооперати
вів у сферах заготівлі продукції тварин
ництва.

Конфлікт між виробниками
і переробниками на Волині
На Волині за участі першого заступника
голови облдержадміністрації Віталія
Заремби відбулася спільна робоча на
рада постійної комісії обласної ради з
питань сільського господарства, продо
вольства, інвестування села та земельних
відносин, Ради сільгосппідприємств
області та територіального відділення
федерації аудиторів, бухгалтерів та фі
нансистів АПК України.
Основна увага приділялася питанням
організації нарахування та виплати дота
ції сільгосптоваровиробникам за поста
влені ними переробним підприємствам
молоко і м'ясо в живій вазі. Так, з 17 бе
резня підприємствам агропромислового
сектору збережено пільгу у вигляді дота
ції. Відповідно до Порядку обліку та ви
користання коштів, спрямованих на ви
плату дотацій сільськогосподарським то
варовиробникам за поставлені ними пе
реробним підприємствам молоко та
м'ясо в живій вазі, згідно Постанови КМУ
№ 291, сума податку на додану вартість,
що повинна сплачуватись до бюджету
переробними підприємствами за реалі
зовані ними молоко і молочну продук
цію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному
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обсязі спрямовується виключно для ви
плати дотацій сільськогосподарським то
варовиробникам.
Однак, при практичній реалізації норм
даної Постанови між сільгосптоварови
робниками та переробними підприєм
ствами виникла конфліктна ситуація в
підходах до розрахунку сум дотації. Тоб
то, переробні підприємства пропонують
закупівельну (договірну) ціну на тварин
ницьку продукцію з врахуванням дотації,
а не нараховують дотацію на договірну
вартість. Внаслідок цього, при кінцевому
розрахунку, сільгосптоваровиробник не
отримує дотації.
Віталій Заремба, заслухавши усіх висту
паючих, вніс пропозицію підготувати
звернення до вищих органів влади з ус
іма пропозиціями та зауваженнями.
Окрім того, прийнято рішення про ство
рення спеціальної робочої групи, яка
вивчить методологію дії вищезазначеної
постанови Кабміну.

Дніпропетровщина
підрахувала компенсації
Аграрії Дніпропетровської області в по
точному році отримали 1,764 млн грн
державної компенсації. Про це повідо
мив начальник головного управління аг
ропромислового розвитку облдержадмі
ністрації Василь Приходько. Зокрема,
агроформуванням перерахували 645 тис.
грн. державної компенсації за посадку та
догляд за молодими садами.
«Ця програма передбачає розподілення
1% від виторгу за вино та горілку на по
садку та догляд за висадженими сада
ми», – відзначив В.Приходько.
Крім того область ще отримала 474 тис.
грн – за приріст поголів'я корів молоч
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ного і м'ясного напрямку, 645 тис. грн –
за приріст поголів'я корів м'ясного на
прямку.
Також сільгоспвиробники отримали май
же 17 млн грн державної підтримки за
здане на забій м'ясо переробним підпри
ємствам. За словами Василя Приходька,
це сума боргу минулого року.

Українськопольський
бізнесфорум
на Рівненщині
2829 травня 2009 року на Рівненщині
відбувся українськопольський бізнес
форум. Для участі у Форумі до Рівного
прибув Надзвичайний та Повноважний
Посол України у Республіці Польща
Олександр Моцик, представники тор
говоекономічної місії при Посольстві
України у Польщі, а також Вацлав Павляк
– генеральний директор українсько
польської торгової палати.
У форумі взяли більше тридцяти бізнес
менів, які представили будівельну, дере
вообробну, текстильну, сільськогоспо
дарську та інші галузі діяльності. Польсь
кі бізнесмени провели переговори з біль
ше аніж з 100 підприємцями Рівненської
області.
28 травня представники польського біз
несу здійснили ознайомчі візити на під
приємства Рівненської області. Бізнесме
ни відвідали підприємства Костопільсь
кого району.
29 травня 2009 року в рамках Українсь
коПольського бізнесфоруму представ
ники польських бізнескіл, під час офі
ційної зустрічі з керівництвом облдер
жадміністрації, ознайомились з еконо
мічним та інвестиційним потенціалом
області.
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