
Україні на добро
продовжує працювати ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», дотримуючись планів розвитку за

всіма напрямками як вітчизняний сіль�

госпвиробник, інвестор і зернотрейдер.

Компанія інтенсивно проводить онов�

лення техніки. У 2008 р. на придбання 22

«Кейсів» та 22 «Білорусів» було витрачено

близько 11,5 млн. грн. Ця техніка стала ва�

гомим додатком до 46 «Фендтів», які були в

арсеналі підприємства. Навесні 12 кращих

механізаторів отримали ключі від «Кейсів»,

влітку – від 9 комбайнів «Массей Фергю�

сон». Восени тракторний парк поповнили

ще 10 нових «Кейсів» та 9 «Білорусів». 

Задля суворого дотримання сучасних

агротехнологій, за якими працює «НІБУ�

ЛОН», у стратегічних планах підприємст�

ва, зі слів генерального директора, Героя

України Олексія Вадатурського, у най�

ближчі 3�4 роки провести повне оновлен�

ня тракторного парку. Це ж стосується по�

сівних агрегатів. Компанія щорічно збіль�

шує кількість нової техніки через постійне

зростання посівних площ.

Так, восени 2008 р. у Кролевецькому

районі на Сумщині створено нову філію

«Присеймівська». Робота з укладання до�

говорів оренди землі з власниками паїв

розпочалася торік. З сільрадами укладено

соціальні договори з надання компанією

благодійної допомоги для вирішення со�

ціальних питань на селі. Оскільки орендо�

вані 1100 га землі не оброблялися упро�

довж 7�8 років і заросли чагарниками та

молодими деревами, довелося докласти

чималих зусиль і коштів, щоб довести зем�

лю до передпосівного стану. Зараз у філії

засіяно 569 га озимої пшениці та 223 га

озимого тритікале. Навесні планується по�

сів зернової кукурудзи та ярого ячменю. 

Станом на 23 жовтня «НІБУЛОН» за�

кінчив збирання соняшнику: при середній

врожайності 24,0 ц/га зібрано 16,9 тис. т

насіння з площі 7,1 тис. га. Серед філій лі�

дерами за врожайністю стали: «Хмільник»

– 30,9 ц/га, «Сухорабівська» – 29 ц/га,

«Старобільська» – 28 ц/га. 

Кукурудзу на зерно зібрано у південних

регіонах з площі 5,8 тис. га або на 55%. Про

середню врожайність говорити зарано,

оскільки тільки розпочато збирання у фі�

ліях Хмельницької, Вінницької й Черкась�

кої областей, де традиційно врожайність

сягає 100 ц/га. 

Завершено посівну озимого клину на

площі 25,9 тис. га. Водночас ведуться ро�

боти з догляду за посівами озимини. Під�

готовку зябу проведено на 20 тис. га, що

становить 78% від плану. Завершення пов�

ного циклу сільгоспробіт в «НІБУЛОНі»

очікується 1 листопада. 

Компанія продовжує виконання ек�

спортних контрактів. Якщо у 2007/08 МР

через дію заборон на експорт було відпра�

влено 1,2 млн. т зернових, то у поточному

МР до кінця жовтня вже буде відвантажено

1,5 млн. т, а до кінця календарного року за�

плановано вийти на 2 млн. т.
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АГРОПОЛІТИКА
АГРОСТРАХУВАННЯ БУДЕ ДОБРОВІЛЬНИМ?

Кабінет Міністрів України схвалив зміни
до Закону України «Про страхування».
Внесення цих змін передбачає введення
нового виду добровільного страхування –
страхування сільськогосподарських ризиків.

Тетяна Шелкопляс

НАЙБІЛЬШОГО успіху у цій царині домо�

глася Туреччина. Саме вона виступила іні�

ціатором і організатором Першого бізнес�

саміту «Шовковий шлях», який 16�19 жов�

тня у м. Трабзон зібрав представників 19

країн. Кількість учасників виявилася вра�

жаючою – 230 іноземних фахівців та понад

500 представників Туреччини. Це, відпо�

відно, представники бізнесу і ділових кіл

на рівні міністрів економіки й торгівлі та їх

заступників, президентів торгово�промис�

лових палат та бірж, послів та представни�

ків іноземних місій, науковців та менедже�

рів, а також численних ЗМІ. Українська де�

легація була однією з найбільш повно

представлених. Організаторами заходу ви�

ступили Міністерство зовнішньої торгівлі

Турецької Республіки, її Торгово�промис�

лова палата, Східночорноморський Союз

експортерів, органи місцевого управління

та представники бізнесу.

Мета заходу – довести усьому світові,

що ці держави здатні разом ефективно

працювати і за рахунок кооперації забезпе�

чувати світ якісними товарами і послуга�

ми, поширювати їх зі Сходу на Захід і в

зворотному напрямку. 

Продовження на стор.2

У всесвіті існують два шляхи: 
зоряний на небі та шовковий на землі*

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ 
ХІМІЧНІЙ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ?
Мабуть, не випадково круглий стіл на тему
«Перспективи розвитку ринку мінеральних
добрив» було організовано також силами
Федерації роботодавців України. Оратори
неодноразово наголошували, що якщо не
вжити належних заходів, хіміки залишаться
без роботи.
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ІНТЕГРАЦІЯ У світовій економіці спостерігається відчутний зсув активності від Атлантичного
океану в бік Тихого, особливо після нинішньої фінансової кризи у Америці та Старій Європі.
Країни, що знаходяться вздовж історичного Великого шовкового шляху, все активніше
пропонують світовому ринку свої товари, технології, знання та послуги.

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2009�й рік 

в будь�якому поштовому відділенні за Каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!!

Наш індекс:98990 Тел./факс: +380 44 288�1683; +380 44 235�0142

www.sincome.kiev.ua
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н И Й  П А Р Т Н Е Р  

Селянська інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 23.10.2008

ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD*індекс
(Україна) 69,79 *9,6% *75,4%

РТС 
(Росія) 636,54 *10,8% *72,2%

WIG 20
(Польща) 1617,31 *14,9% *53,2%

DAX*
(Німеччина) 4571,07 *6,0% *43,3%

S&P 500*
(США) 896,78 *1,2% *38,9%

*Стародавня азійська приказка



НАГАДАЄМО, що історично Ве�

ликий шовковий шлях – це систе�

ма караванних шляхів, яка існува�

ла з II ст. до н.е. по XV ст. та об'єд�

нувала країни Євразії – від Захід�

ної Європи до Китаю. У докапіта�

лістичну епоху це був найдовший

шлях – понад 7 тис. км – який ві�

дігравав роль сполучної ланки між

країнами різних цивілізацій та со�

ціально�економічних систем. 

Місцем проведення форуму

місто Трабзон було обрано не ви�

падково, адже саме через нього у

давні часи і проходив Великий

шовковий шлях. Задля відроджен�

ня і укріплення історичних тради�

цій захід проходив у щойно від�

критому бізнес�комплексі. Під час

відкриття і проведення пленарної

частини бізнес�форуму президія

не обиралася, тому всі учасники

заходу мали однакову можливість

виголосити привітання і стислі

презентації.

Усі промовці були одностайні

у тому, що нинішня глобалізація

економіки має як позитивні, так і

негативні наслідки. Протистояти

світовій економічній кризі можна

через відновлення кооперації кра�

їн «шовкового шляху», яке мати�

ме не лише позитивні економічні,

а й політичні наслідки. Дещо ам�

біційно прозвучали підсумкові

слова виступу міністра зовнішньої

торгівлі Туреччини Куршада

Тузмена про те, що мета його

країни – продемонструвати усьо�

му світові, що довколишні держа�

ви можуть разом ефективно прац�

ювати, влаштувати новий центр

економічного тяжіння й постача�

ти товари й послуги Тихого Океа�

ну один одному та решті Європи.

В першу чергу, йдеться про транс�

портні й консалтингові послуги,

енергетичні ресурси, будівництво,

продукцію АПК, які здатні гене�

рувати постійний грошовий потік

незалежно від фінансових коли�

вань. Приємно зазначити, що Ук�

раїні в цих питаннях відводиться

помітна роль. Таку думку пан Туз�

мен аргументував на прес�конфе�

ренції, яка відбулась після від�

криття виставки турецьких про�

дуктів харчування «Тиждень

сільського господарства Чорно�

морського регіону» і низки кру�

глих столів. Міністр наголосив,

що він оптимістично налаштова�

ний щодо майбутніх взаємовідно�

син з Україною і оприлюднив такі

цифри. У 2003 році турецький ек�

спорт до України становив $445

млн., імпорт – $2,3 млрд., загаль�

ний товарообіг становив $2,7

млрд. Минулорічні показники

зросли до майже $1,5 млрд. за ек�

спортом і $4,5 млрд. за імпортом,

тобто загалом до понад $5,9 млрд.

За 8 місяців поточного року ці по�

казники вже становлять $1,5

млрд., $4,7 млрд. та $6,2 млрд. від�

повідно. «І за нашими прогноза�

ми до кінця року загальний обіг

товарів та послуг між нашими

країнами має перевищити $7,5

млрд.», –  підсумував промовець.

Протягом трьох днів робота

форуму проходила у відкритому та

закритому для представників ЗМІ

режимах. Відкрито працювали

секції «Інвестиції та фінанси»,

«Торгівля, будівництво та послу�

ги». Круглі столи очільників та

представників торгово�промисло�

вих палат країн�учасниць з керів�

ництвом Міністерства зовнішньої

торгівлі Туреччини були закри�

тими. На цей час представникам

ЗМІ було влаштовано зустріч з

місцевими журналістами, відвіди�

ни профільної виставки, морсько�

го порту м.Трабзон та потужних

переробних підприємств регіону.

* * *

ВИСТАВКА продуктів харчуван�

ня Туреччини являла собою

справжній цивілізований відбиток

східного базару. Тут було усе: без�

ліч традиційних і дивовижних

східних солодощів – в'ялених, су�

шених, печених, глазурованих;

неймовірна кількість фруктів і

овочів свіжих та консервованих;

оливки на будь�який смак і так са�

мо оливкова олія, яку різними ме�

тодами виготовляли перед відвіду�

вачами. Молоко і молочні вироби,

особливо сири, є національним

продуктом харчування, так само

як риба і морепродукти. А ще – хі�

ба можна уявити собі застілля без

турецького чаю і гостинної усміш�

ки господаря?  

Компанія «Гулбудак» зі

Спарти – відомі в Туреччині ви�

робники і постачальники яблук і

саджанців фруктових дерев. Впев�

нено працюють на внутрішньому

ринку, реалізуючи понад 12 тис.

тонн яблук 27 сортів за рік. З них

близько 6 тисяч тонн становить

власна продукція. У торгових ме�

режах Метро, Мікрос, Карфур їх

продукція становить близько 25%.

У найближчі 5 років планують

зайнятися переробкою і спробува�

ти свої сили на зовнішніх ринках

як експортери. 

Солодка пастила з горіхами в

містечку Гумушані з давніх�давен

готувалася за традиційною техно�

логією. Основою пастили є сік ва�

рених ягід білої шовковиці з дода�

ванням борошна і меду. Компа�

нія «Крал», заснована у 1974 році

як сімейний бізнес 4 братів і 3 се�

стер, поставила цю пастилу на

промислове виробництво з вико�

ристанням сучасних технологій. У

такий спосіб цей продукт набув

поширення не лише в Туреччині, а

й за її межами. Найбільш тради�

ційною є пастила з фундуком,

який є національною гордістю

країни. Також її роблять з кедро�

АГРОПРОФІ

№ 36�37 [048] 24 жовтня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaРЕПОРТАЖ2

У всесвіті існують два шляхи: зоряний 

Ukrainian Business Weekly

СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ СП «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО*АЛЬФА*ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА*ПРО».

Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931*1815ПР від 31.07.2007 р.

Передплатний індекс 98990.
ВИДАВЕЦЬ*РЕДАКЦIЯ: 

ТОВ «АГРОМЕДІА*ПРО».
Газета виходить по п’ятницях.

Наклад — 5 000 екз. Ціна договірна. 
Друк: ТОВ «МЕГА*Поліграф*Сервіс»

Для листів – 01135, Київ*135, а/с 79.
Тел. (044) 227*9355.

info@agroprofi.com.ua, 
www.agroprofi.com.ua

Головний редактор Тетяна Шелкопляс.
Випусковий редактор Павло Мороз.

Редактор відділу юридичної аналітики
Євгенія Руженцева.

Редактор відділу економічної політики
Наталія Тарченко.

Оглядач Артем Олекса.
Літературний редактор Алла Бондар.

Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс.

© ТОВ «АГРОМЕДІА*ПРО», 2008

Початок на стор.1
Міністр зовнішньої торгівлі 

Туреччини Куршад ТУЗМЕН (праворуч) 
і мер м.Трабзон Нурі ОКУТАН

Міністр Республіки Македонія Хаді НЕЗІР (ліворуч)

Швидка кава – винахід компанії «Кью�кап» Натуральні східні ласощі презентує компанія «Крал»



вими горішками, а можуть і з во�

лоськими, які, до речі, закупову�

ють в Україні. Такі східні ласощі є

натуральними завдяки оригіналь�

ним компонентам і технологіям

виробництва, а тому надзвичайно

корисними не лише для загальної

підтримки організму людини, а й

для профілактики серцево�судин�

них захворювань.

Традиційна турецька кава те�

пер матиме ще одне, нове, облич�

чя завдяки компанії «Кьюкап»

(від [quick cup] – швидка чашка).

Близько року тому вона вигадала і

запатентувала новий спосіб швид�

кого приготування популярного

напою для індустрії фаст�фуд: роз�

чинна кава міститися на дні пла�

стикової чашечки, де закріплюєть�

ся алюмінієвою фольгою. Спожи�

вачеві достатньо відірвати фольгу

й додати гарячої води – і кава го�

това. Це нове високотехнологічне

сертифіковане виробництво. Ча�

шечка виготовляється одразу пе�

ред фасуванням і є стерильною; в

кількості 10 штук автомат одразу

фасує їх в герметичні пакети. Поки

що асортимент становить п'ять

різновидів такого напою, основ�

ним з яких є чорна кава з вершка�

ми і цукром. Каву купують в Бра�

зилії, а вершки – в Німеччині. За�

раз цей продукт експортується до 5

сусідніх країн, а починаючи з но�

вого року укладено договори з 26

країнами світу. У зв'язку зі збіль�

шенням виробництва, зрозуміло,

зростає і потреба у якісній сирови�

ні. Тому фірма зацікавлена у нових

надійних партнерах�постачальни�

ках цукру і сухого молока. 

Стародавній Трабзон має по�

над двотисячолітню історію. Він

був одним з п'яти найбільших міст

колишньої Османської імперії, че�

рез які проходив Великий шовко�

вий шлях, й до сьогодні залиша�

ється одним з провідних центрів

культурного і соціально�економіч�

ного життя Туреччини. Сучасний

шовковий шлях, кажуть тут, який

поєднує Європу й Азію, прохо�

дить у тому числі через морський

порт Трабзона.

У середньому за рік тут обслу�

говується близько 2 тисяч суден,

перевалюється понад 3,8 млн.

тонн вантажу. Основна експортна

продукція до країн Європи – це

овочі, фрукти, горіхи; до Китаю –

мармур, цемент, метал (хром). Ос�

нову імпорту становлять вугілля з

Росії та України, а також зернові

культури: пшениця, ячмінь, жито і

кукурудза. Наявний припортовий

елеватор дає змогу зберігати зерно

для подальшого його транспорту�

вання автошляхами до південних

країн. 

* * *

Збирання та переробка горі

хів – доволі прибутковий бізнес,

на якому, як на туризмі чи легкій

промисловості, тримається еконо�

міка Туреччини. Гори країни бу�

квально потопають у гущавинах

фундуку (ліщини). Загальна кіль�

кість землі під фундуком переви�

щує 700 тис. га. Країна є основ�

ним світовим експортером цих го�

ріхів і щороку залежно від урожаю

поставляє на зовнішні ринки від

65 до 75% перероблених плодів.

Основними споживачами є краї�

ни Європи, Америки, Австралія,

Японія, Росія. На українському

ринку також переважає турецький

фундук. 

Промислових насаджень ку�

щів немає, вирощують і збирають

горіхи вручну понад 5 мільйонів

фермерів та приватників, об'єдна�

них в кооперативи. З куща можна

отримати від 10 до 20 кг плодів.

Таким  чином із трьох гектарів го�

ріхового саду – саме стільки ста�

новить середньостатистичний

розмір «промислової» ділянки –

можна зібрати близько 5 тонн си�

ровини. При закупівельній ціні $1

за кілограм з неї щосерпня госпо�

дар має чесних $5 тисяч.

Фундук турки називають пода�

рунком Бога, адже він є природ�

ним концентратором вітамінів, за

калорійністю вдвічі перевищує

хліб. Він очищує організм від шла�

ків, особливо корисний для про�

філактики і лікування серцево�су�

динних та печінкових захворю�

вань. 

Ми побували на одній з трьох

фабрик з виробництва горіхів

«Арслантюрк». Це високотехно�

логічне сучасне підприємство,

продукція якого сертифікована

ISO 9002 та НАССР. Тут щороку

виробляється понад 20 тис. тонн

сушених та подрібнених горіхів,

12 тисяч тонн з яких експортуєть�

ся до 45 країн світу. Це шоста в Ту�

реччині компанія за обсягом ек�

спорту фундуку.  

Її власник і генеральний ди�

ректор Сабахтін Арслантюрк в

третьому поколінні займається

«горіховою» справою. Він є голо�

вою торгової біржі Трабзона та

очолює Національну асоціацію

виробників фундуку. Його компа�

нія поставляє горіхи і в Україну,

тому він непогано обізнаний з на�

ми і запрошує наш бізнес до більш

тісної співпраці.

Турецький чай за смаком і

зовнішнім виглядом дуже нагадує

добре знаний радянській людині

грузинський. Його зазвичай ва�

рять, а не заварюють, і подають у

скляних стограмових чашечках. 

Зі свіжозібраного одного й то�

го ж чайного листа, залежно від

необхідності, на чайній фабриці

можна отримати різні типи гото�

вого чаю – чорний, зелений, чер�

воний та жовтий; розсипний, пре�

сований або швидкорозчинний.

Усе залежить від операцій та тех�

нологічного процесу, який зазви�

чай зводиться до зав'ялювання,

скручування, ферментації, сушін�

ня та сортування (за фракціями).

На фабриці «Озчай» ми не по�

бачили скрученого чаю, натомість

побачили усю структуру вироб�

ництва органічного чаю, яким так

пишається компанія і за якість

якого отримала міжнародну вина�

городу в Італії 2004 року. 

Підприємство було засноване

і обладнане у 1987 році. Відтоді

практично без зупинок працює 24

години на добу. Протягом неї пе�

реробляють 150 тонн  листя і виго�

товляють 30 тонн готового чаю

різних видів. Із 10 кг свіжого листя

виходить 2 кг чаю, вологість якого

не перевищує 4%. Процес вигото�

влення чаю – від початку пере�

робки до фасування в пакети –

триває 6�8 годин. 

На території фабрики працює

фірмовий магазин і облаштоване

затишне кафе, де можна посмаку�

вати усі різновиди виробленого

тут чаю. Чим ми, власне, і скори�

сталися.

Фото автора
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на небі та шовковий на землі Безпека – 
понад усе
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ внутрішньої
безпеки – безпеки громадян і
бізнесу – для кожної держа#
ви питання стратегічне і, бе#
зумовно, відбиває політич#
ний портрет суспільства. 
Тому в кожній цивілізованій
країні поряд із державними
правоохоронними органами
успішно працюють об'єднан#
ня недержавних служб без#
пеки. У свою чергу, інтегра#
ція країн Східної Європи до
Євросоюзу змусила такі ор#
ганізації об'єднатися. Для
цього в грудні 2006 року бу#
ло створено Європейський
клуб безпеки – ЄСБОК, до
якого увійшли Чехія, Сло#
ваччина, Польща, Угорщи#
на. У червні 2008 року до неї
прийнято Україна в особі
Української федерації пра#
цівників недержавних служб
безпеки (УФПНСБ). 
ЄСБОК і УФПНСБ 8#9 жовтня
в Ужгороді вперше в Україні
провели міжнародний фо#
рум «Ринок безпеки і держа#
ва: відносини, проблеми і
перспективи». Його завдан#
ням було проаналізувати
шляхи подальшого розвитку
ринку послуг безпеки, ви#
значити форми міжнародної
співпраці, обговорити коор#
динацію дій України і Поль#
щі щодо забезпечення без#
пеки проведення Євро#2012.
Від імені компанії «Дніпро#
Альфа#Плюс», співзасновни#
ка нашого видання, на фору#
мі виступив директор, пер#
ший віце#президент УФПНСБ
Андрій Большаков. Він від#
значив, що за 14 років робо#
ти компанія стала однією з
найпотужніших в Дніпропе#
тровській області, що забез#
печують комплексну безпеку
юридичних і фізичних осіб.
Серед її постійних клієнтів
промислові і сільськогоспо#
дарські підприємства, банки,
політики і чиновники.  
В аграрному секторі питання
забезпечення безпеки на
сьогодні відіграють важливу
роль. Насамперед це стосу#
ється перевірки повноважень
потенційних партнерів, про#
тистояння земельному рей#
дерству, супроводу вантажів,
охорони урожаю тощо.

За інформацією компанії

www.dap.dp.ua

Сабахтін АРСЛАНТЮРК – виробник фундуку в 3му поколінні Дегустація турецького чаю на фабриці «Озчай»
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