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Жнива�2009
Комплекс осінньопольових
робіт2009 майже добіг кінця.
За оперативними даними ре
гіонів, станом на 26 листопа
да в Україні намолочено
47533,7 тис. т зернових та
зернобобових культур (без
кукурудзи), які скошено на
площі 15298,6 тис. га. Це ста
новить 99% від скоригованих
прогнозних 15494,0 тис. га.
Середня врожайність зерно
вих становить 3,11 т/га проти
торішніх 3,59 т/га.
Наразі кукурудзи на зерно
одержано 9740,3 тис. т з площі
1926,3 тис. га, що становить
91% від планових показників у
2112,0 тис. га. Середня вро
жайність – 5,06 т/га, торік бу
ло 4,69 т/га.
Поточного року урожай сої пе
ревищив мільйон тонн. На цю
дату, зокрема, вже одержано
1018,4 тис. т сої, тобто 99% від
плану, з площі 622,9 тис. га.
Середня урожайність стано
вить 1,63 т/га, тоді як торік цей
показник був на рівні 1,55 т/га. 
Практично завершено збиран
ня цукрових буряків, яких на
копано 10213,0 тис. т з площі
323,2 тис. га, а це 99,7% від
запланованих 324,0 тис. га. З
поля вивезено 9764,7 тис. т.
Торік на цю дату було накопа
но 14474,0 тис. т, вивезено –
13957,2 тис. т. Нині середня
урожайність – 31,6 т/га (37,32
т/га торік).
Зяблевий обробіток ґрунту ви
конано на площі 12857,9 тис.
га, це 96% плану, у т.ч. глибо
ку оранку – на 577,7 тис. га
(111% від запланованих 521,0
тис. га).

Дві з половиною години три�

вала офіційна частина свят�

кового всеукраїнського захо�

ду з нагоди Дня працівників

сільського господарства, на

який з'їхалися понад півтори

тисячі аграріїв. Цієї середи у

МЦКМ «Жовтневий палац» у

Києві виступали найвищі кер�

маничі держави, вручали дер�

жавні нагороди і спеціальні

відзнаки, вітали зі святом. 

ХТО�ХТО, а аграрії у поточному

році його чесно заслужили.

Як ми вже повідомляли, захід

було перенесено з 12 листопада че�

рез оголошену в країні епідемію.

Та тільки�но за офіційним повідо�

мленням вірус вщух, понад 200 ке�

рівників і фахівців провідних гос�

подарств, чиновників та громадсь�

ких діячів, що відзначилися на ни�

ві агропромислового комплексу,

отримали особисте запрошення до

столиці. Саме така кількість агра�

ріїв отримала нагороди цього року.

Зокрема, п'ятьом з них присвоєне

високе звання Герой України. 

Першим узяв слово міністр аг�

рарної політики Юрій Мельник.

Він подякував Президенту і уряду

за підтримку, а селянам за те, що

вони у вкрай несприятливих умо�

вах не допустили будь�яких спадів

виробництва. Водночас, на тлі

спаду вітчизняної економіки, на�

ше сільське господарство «демон�

струє стабільну тенденцію до зро�

стання». Як приклад навів цифру

посіяних цієї осені понад 8 млн га

озимих культур.

З добірного врожаю зерна 2009

року мали змогу скуштувати за�

пашні короваї Президент України

Віктор Ющенко та Прем'єр�мі�

ністр Юлія Тимошенко.

Продовження на стор.4

По роботі й нагорода

5 16

ЗЕРНОВИЙ РИНОК
ТОРГІВЛЯ ñ ЦЕ НАМАГАННЯ 
ПЕРЕДБАЧИТИ МАЙБУТНЄ
Про те, що ТОВ СП «НІБУЛОН» – національний
сільгоспвиробник і інвестор знають багато спів"
вітчизників. А от про діяльність компанії як
національного зернотрейдера більше знають за
кордоном. Насамперед, завдяки роботі заступника
генерального директора Андрія Вадатурського.

КОМПАНІЇ
ЧУДНІВСЬКІ ДИВА
Назва містечка Чуднів на Житомирщині походить від
дива – чудесної перемоги його мешканців над
татарською ордою. Проте чудеса тут і досі трапляються.
Наприклад, тут випускають одну з найкращих в Україні
та визнаних у світі горілок на базі власних спиртів
найвищої очистки, а також житній солод і спиртовані
соки, які є абсолютним ексклюзивом.
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У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ 
№ 951/2009

Про присвоєння Г.Бобову 
звання Герой України

За визначні особисті заслуги перед
Українською державою у розвитку
агропромислового комплексу, впрова*
дження сучасних форм господарювання,
б а г а т о р і ч н у с а м о в і д д а н у п р а ц ю
п о с т а н о в л я ю:

Присвоїти звання Герой
України з врученням ордена Держави
БОБОВУ Геннадію Борисовичу –
генеральному директорові товариства
«Панда», Черкаська область.

Президент України В.ЮЩЕНКО 

23 листопада 2009 року

У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ 
№ 952/2009

Про присвоєння І.Гуті 
звання Герой України

За визначний особистий внесок у
збільшення виробництва сільськогоспо*
дарської продукції на основі впроваджен*
ня досягнень аграрної науки, прогресив*
них інтенсивних технологій і нових форм
господарювання, розвиток соціальної
сфери   п о с т а н о в л я ю:

Присвоїти звання Герой
України з врученням ордена Держави
ГУТІ Івану Миколайовичу – голові нагля*
дової ради товариства «Мрія Центр» Гуся*
тинського р*ну, Тернопільська область.

Президент України В.ЮЩЕНКО 

23 листопада 2009 року

У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ 
№ 953/2009

Про присвоєння Ю.Мельнику
звання Герой України

За визначні  особист і  заслуги
у реалізації державної аграрної політики,
організації забезпечення продовольчої
б е з п е к и У к р а ї н с ь к о ї д е р ж а в и
п о с т а н о в л я ю:

Присвоїти звання Герой

України з врученням ордена Держави
М Е Л Ь Н И К У Ю р і ю Ф е д о р о в и ч у –
Міністрові аграрної політики України.

Президент України В.ЮЩЕНКО 

23 листопада 2009 року

У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ 
№ 954/2009

Про присвоєння В.Найдьоновій
звання Герой України

За визначні трудові досягнення,
впровадження в практику сільсько*
господарського виробництва новітніх
технологій, передового досвіду, застосу*
вання ефективних форм управління
п о с т а н о в л я ю:

Присвоїти звання Герой

України з врученням ордена Держави
НАЙДЬОНОВІЙ Вірі Опанасівні – дирек*
торові державного підприємства «Дослід*
не господарство «Асканійське» Інституту
олійних культур Української академії
аграрних наук», Херсонська область.

Президент України В.ЮЩЕНКО 

23 листопада 2009 року

У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ 
№ 955/2009

Про присвоєння В.Чернишенку
звання Герой України

За визначні особисті заслуги перед
Українською державою у розвитку
сільського господарства, впровадження
прогресивних технологій та передових
форм господарювання, багаторічну
самовіддану працю   п о с т а н о в л я ю:

Присвоїти звання Герой

України з врученням ордена Держави
ЧЕРНИШЕНКУ Володимиру Іллічу –
голові правління акціонерного товариства
«Комбінат «Тепличний» Броварського 
р*ну, Київська область.

Президент України В.ЮЩЕНКО 

23 листопада 2009 року

На фото: Герої України Володимир

ЧЕРНИШЕНКО, Геннадій БОБОВ, Віра

НАЙДЬОНОВА, Іван ГУТА, Юрій МЕЛЬНИК 

та Президент України Віктор ЮЩЕНКО. 

МЦКМ «Жовтневий палац», Київ, 25.11.09 р.
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У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№ 927/2009

Про відзначення державними
нагородами України працівників

агропромислового комплексу
За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового ком*

плексу України, досягнення високих показників у виробництві сільсь*
когосподарської продукції, багаторічну сумлінну працю та з нагоди
Дня працівників сільського господарства  п о с т а н о в л я ю :

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

КОЗАЧЕНКА Леоніда Петровича – президента Всеукраїнського
громадського об'єднання «Українська аграрна конфедерація», м.Київ

ІВАЩУКА Петра Володимировича – генерального директора това*
риства науково*виробнича агрофірма «Перлина Поділля», Хмельниць*
ка обл.

МОЛЧАНОВУ Тетяну Іванівну – директора акціонерного товари*
ства «Луганський м'ясокомбінат», генерального директора корпорації
«Луганськм'ясопром»

СОКОЛОВА Вячеслава Михайловича – директора Селекційно*
генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сор*
товивчення, м.Одеса

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

ВАСИЛЬЧЕНКА Миколу Семеновича – директора сільськогоспо*
дарського товариства «Агрофірма Маяк», Черкаська обл.

ЗАГОРОДНЬОГО Григорія Дмитровича – голову Ради Національної
асоціації цукровиків України «Укрцукор», м.Київ

КАРПЕНКА Віктора Михайловича – генерального директора аг*
рарно*виробничого товариства «Агроцентр К», м.Дніпропетровськ

МЕЛЬНИЧУКА Дмитра Олексійовича – ректора Національного уні*
верситету біоресурсів і природокористування України, м.Київ

ПЛЕХАНОВА Дмитра Олександровича – голову ради директорів
товариства «Відродження», Дніпропетровська обл.

РОМАНЕНКА Сергія Дмитровича – голову Кримського об'єднання
з агропромислового будівництва «Кримагробуд»

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня

БАКУЛЕВСЬКОГО Анатолія Петровича – голову сільськогосподар*
ського виробничого кооперативу «Дружба народів», Одеська обл.

БІЛИКА Анатолія Григоровича – начальника Головної державної
інспекції з карантину рослин України, м.Київ

КОВАЛЕНКА Петра Івановича – директора Інституту гідротехніки
і меліорації Української академії аграрних наук, м.Київ

ЛИЖЕПЕКОВА Віктора Івановича – директора сільськогосподарсь*
кого товариства Агрофірма «ЕЛВІКО*Гігант», Донецька обл.

ЛУЗАНА Юрія Яковича – першого заступника Міністра аграрної
політики України

МАСТІЯ Василя Васильовича – директора товариства «Святець»,
Хмельницька обл.

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

АЛЕЙНІКОВА Валерія Павловича – першого заступника генераль*
ного директора Національного об'єднання по племінній справі у тва*
ринництві «Укрплемоб'єднання», м.Київ

АРТЮХОВА Володимира Яковича – директора державного під*
приємства «Червонослобідський спиртовий завод», Київська обл.

БЕРЕСТОВОГО Кіма Семеновича – заступника голови Донецької
обласної державної адміністрації

ГАНЧЕВА Івана Павловича – директора товариства «Світанок»,
Чернігівська обл.

ГЛАДКІХ Миколу Івановича – голову наглядової ради акціонерно*
го товариства «Золотий колодязь», Донецька обл.

ГОРПИНИЧА Леоніда Васильовича – директора товариства «Пере*
мога», Запорізька обл.

ГРАДОВОГО Василя Степановича – директора агропромислового
підприємства «Дзвін», Тернопільська обл.

ГРИЩЕНКО Вікторію Михайлівну – заступника директора Сторо*
жинецького сільськогосподарського кооперативу «Колос», Чернівець*
ка обл.

ГУЗЄВА Ігоря Вікторовича – заступника директора з наукової
роботи Інституту розведення і генетики тварин Української академії
аграрних наук, Київська обл.

ДАНИЛЮКА Андрія Миколайовича – механізатора підприємства
Агрофірма «Промінь», Одеська обл.

ДЕЙСАНА Миколу Миколайовича – заступника голови Житомир*
ської обласної державної адміністрації

ДЕМЧЕНКА Володимира Йосиповича – директора товариства
«Оріон», Дніпропетровська обл.

ДЯЧЕНКА Миколу Володимировича – голову сільськогосподарсь*
кого виробничого кооперативу «Мрія», Чернігівська обл.

ЖУЧЕНКА Сергія Леонідовича – голову правління товариства
«Полтавасортнасіннєовоч»

ЗАБЕЛУ Леоніда Володимировича – директора державного під*
приємства «Дослідне господарство «Рихальське», Житомирська обл.

ЗАГОДИРЕНКА Павла Петровича – тракториста*машиніста това*
риства «Торговий дом «Долинське», Херсонська обл.

ЗИМУ Степана Васильовича – тракториста сільськогосподарсько*
го кооперативу «Ніва*Агро», Автономна Республіка Крим

ІВАНИШИНА Володимира Васильовича – генерального директора
Аграрного фонду, м.Київ

КЛИМОВИЧА Василя Танасійовича – тракториста товариства
«Прут*Генетик», Івано*Франківська обл.

КОВШОВА Юрія Олександровича – старшого тренера Головного
сервісного селекційно*технологічного центру з конярства та кінного
спорту «Конепром», м.Київ

КОРНІЄНКА Василя Івановича – заступника голови Черкаської
обласної державної адміністрації

МАКСИМИШИНА Зіновія Дмитровича – директора підприємства
«Агрофірма «Дзвони», Львівська обл.

МАТВЄЄВА Едуарда Миколайовича – голову селянського госпо*
дарства «Матвєєв», Запорізька обл.

МИКОЛЮК Людмилу Дмитрівну – оператора машинного доїння
державного підприємства «Дослідне господарство «Пасічна» Хмель*
ницької державної сільськогосподарської дослідної станції Української
академії аграрних наук

МІДЯНОГО Олександра Петровича – голову Калинівської районної
державної адміністрації, Вінницька обл.

МРОЧКА Миколу Петровича – головного агронома товариства
«Агрофірма «Кодима», Одеська обл.

ОКОПНОГО Олексія Макаровича – радника Міністра аграрної
політики України, голову Ради ветеранів Міністерства

ПАВЛІЧЕНКА Анатолія Олександровича – начальника головного
управління Вінницької обласної державної адміністрації

ПОДЖАРОВА Івана Івановича – голову Кілійської районної дер*
жавної адміністрації, Одеська обл.

ПОПОВА Олександра Олексійовича – старшого чабана держав*
ного підприємства «Дослідне господарство «Асканійське» Української
академії аграрних наук, Херсонська обл.

ПОСТОЛА Анатолія Анатолійовича – генерального директора това*
риства «Агропромислова компанія Істок», Запорізька обл.

ПОТАПЧУКА Володимира Юхимовича – директора сільськогоспо*
дарського товариства «Зоря», Волинська обл.

ПРИСЯЖНЮКА Миколу Володимировича – Голову Комітету Вер*
ховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин

РАКА Анатолія Васильовича – голову селянського (фермерського)
господарства імені Мічуріна, Миколаївська обл.

РИСУХІНА Леоніда Івановича – генерального директора комуналь*
ного підприємства «Луганський обласний фонд підтримки індивіду*
ального житлового будівництва на селі»

САВЕНКА Владислава Володимировича – директора товариства
«Голландська аграрна компанія», Сумська обл.

СВІТЛИЧНОГО Миколу Гнатовича – голову правління акціонерно*
го товариства «Придніпровське», Херсонська обл.

СЕМЕНЮКА Артема Олексійовича – директора науково*виробни*
чого підприємства «Полімермаш», м.Чернівці

СЕНЯ Олександра Васильовича – начальника Головного управлін*
ня агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адмі*
ністрації

СИРОТЕНКА Олександра Васильовича – головного агронома фер*
мерського господарства «Коник», Закарпатська обл.

СІТКАРЬ Ганну Михайлівну – директора спільного сільськогоспо*
дарського товариства науково*виробничої фірми «Насіння*сервіс»,
Херсонська обл.

СКОЦИКА Віталія Євстафійовича – генерального директора това*
риства «АМАКО УКРАЇНА», Київська обл.

УСИКА Віталія Сергійовича – заступника голови Чернівецької
обласної державної адміністрації

ХАРЧЕНКА Михайла Івановича – директора аграрного підприєм*
ства «Великосорочинське», Полтавська обл.

ШНАЙДРУК Галину Василівну – пташницю товариства «Птахофаб*
рика Крупець», Рівненська обл.

ШУЛЯКА Івана Андрійовича – виконавчого директора товариства
Агрофірма «Борщівське», Харківська обл.

ЩЕРБАКОВА Анатолія Васильовича – тракториста товариства
«Вінал Люкс», Автономна Республіка Крим

ЯРОШЕНКА Юрія Федоровича – директора товариства «Ландгут
Україна», м.Донецьк

Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня

ЯРОМЧУК Валерію Адамівну – директора сільськогосподарського
товариства «Дружба», Волинська обл.

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

БОДНАРЧУК Валентину Василівну – головного економіста товари*
ства «Агрофірма імені Суворова», Чернівецька обл.

ДЕМБИЦЬКУ Олену Іванівну – директора сільськогосподарського
товариства «Степове», Харківська обл.

КОЛИЧЕВУ Юганю Іванівну – оператора машинного доїння сільсь*
когосподарського підприємства «Ласточка», Закарпатська обл.

ЛАЗАРЕНКО Ольгу Дмитрівну – завідувача молочнотоварного ком*
плексу селянсько*фермерського господарства «Прогрес», Одеська обл.

МЕДУШІВСЬКУ Віру Никифорівну – оператора машинного доїння
сільськогосподарського підприємства «Маяк*Агро», Черкаська обл.

НАДОЛЮ Ніну Миколаївну – керівника підприємства Агрофірма
«Лан», Луганська обл.

ПЕРЕХОДЬКО Надію Іванівну – першого заступника начальника
головного управління Рівненської обласної державної адміністрації

САВКУ Марію Володимирівну – директора акціонерного товари*
ства «Авангард», Івано*Франківська обл.

ЧЕРНОМИЗ Тамару Олександрівну – старшого наукового співро*
бітника Буковинського інституту агропромислового виробництва Укра*
їнської академії аграрних наук, м.Чернівці

ШРАМКОВУ Ніну Яківну – робітницю сільськогосподарського під*
приємства «Агрофірма «Зеленогірськ», Автономна Республіка Крим

Нагородити орденом Данила Галицького

ГОНЧАРЕНКА Владислава Васильовича – голову Мар'їнської
районної ради, Донецька обл.

КОРОЛЕНКА Леоніда Семеновича – начальника головного управ*
ління ветеринарної медицини в Дніпропетровській області

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

АНДРІЄНКА Івана Миколайовича – механізатора акціонерного
товариства племзаводу «Михайлівна», Сумська обл.

АФОНАСЬЄВА Олександра Михайловича – комбайнера підприєм*
ства «Агрофірма «Степове», Дніпропетровська обл.

БУРДУКА Миколу Михайловича – автокранівника Ріпкинського
райсількомунгоспу, Чернігівська обл.

ВОВЧЕНКА Олександра Петровича – тракториста*машиніста акці*
онерного товариства «Агро*Союз», Дніпропетровська обл.

ГЛУХЕНЬКОГО Володимира Степановича – директора підприєм*
ства «Сількомунгосп», Черкаська обл.

КОХАНЮКА Олега Леонідовича – головного агронома товариства
«Агропромислова компанія «Розкішна», Кіровоградська обл.

МІЩАНЮКА Андрія Миколайовича – голову асоціації «Рівнеобл*
сількомунгосп»

ПОЛЯНСЬКОГО Володимира Антоновича – механізатора товари*
ства «Відродження», Хмельницька обл.

ТАЛАЛОВА Павла Івановича – головного агронома сільськогоспо*
дарського виробничого кооперативу «Грузія», Автономна Республіка
Крим

Державні нагороди України до Дня
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працівників сільського господарства
ШКАБАРУ Лідію Миколаївну – оператора машинного доїння акці*

онерного товариства племзаводу «Михайлівка», Сумська обл.

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ»

ГЛЕМБОВСЬКОМУ Миколі Миколайовичу – директорові Одесько*
го обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

ЄРЕСЬКУ Георгію Олексійовичу – директорові Технологічного ін*
ституту молока та м'яса Української академії аграрних наук, м.Київ

МЕЛЬНИКУ Олександру Васильовичу – завідувачеві кафедри
Уманського державного аграрного університету, Черкаська обл.

ПЕЛИХУ Віктору Григоровичу – завідувачеві кафедри Херсонсько*
го державного аграрного університету

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»

ГАВРИЛЮКУ Віктору Миколайовичу – начальникові управління
Міністерства аграрної політики України

ШУЛІЦІ Світлані Олександрівні – головному бухгалтерові сільсько*
господарського підприємства «НІБУЛОН», м.Миколаїв

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ»

ВЕРБИЦЬКОМУ Петру Івановичу – голові Державного комітету ве*
теринарної медицини України

СОКАЛЬСЬКОМУ Віктору Сергійовичу – начальникові Житомир*
ської обласної державної лікарні ветеринарної медицини

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

ЗАСУСІ Юрію Васильовичу – завідувачеві кафедри Національного
університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ

КОБЦЮ Анатолію Степановичу – ректорові Дніпропетровського
державного аграрного університету

ШИШКІНІЙ Галині Валентинівні – директорові відокремленого
структурного підрозділу «Бердянський коледж Таврійського державно*
го агротехнологічного університету», Запорізька обл.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

ЗАДОРОЖНОМУ Валерію Івановичу – голові Ради директорів кон*
церну «Беарс Фуд Інгредієнте», м.Київ

ОМЕЛЯНОВИЧУ Денису Сергійовичу – генеральному директоро*
ві акціонерного товариства «АПК*ІНВЕСТ», м.Донецьк

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

БАРАНУ Андрію Степановичу – директорові агропромислового
підприємства «Агропродсервіс», Тернопільська обл.

БЕРГЕРУ Сергію Володимировичу – керівникові селянського
(фермерського) господарства «Даманське», Кіровоградська обл.

БЄЛЯЄВУ Володимиру Миколайовичу – начальникові управління
Василівської районної державної адміністрації, Запорізька обл.

БОГАТЮКУ Миколі Степановичу – директорові сільськогосподар*
ського підприємства імені Шевченка, Тернопільська обл.

БОГОМІЛУ Анатолію Івановичу – директорові товариства «Хлібо*
роб», Одеська обл.

БОДНАРЧУКУ Ярославу Мироновичу – директорові товариства
«Мрія*Підгайці», Тернопільська обл.

ВАДАТУРСЬКОМУ Андрію Олексійовичу – заступникові генераль*
ного директора сільськогосподарського підприємства «НІБУЛОН»,
м.Миколаїв

ВАКУЛЕНКУ Миколі Олександровичу – директорові Верхняцької
дослідно*селекційної станції Інституту коренеплідних культур Українсь*
кої академії аграрних наук, Черкаська обл.

ВАСИЛЮКУ Петру Миколайовичу – начальникові Київського обла*
сного державного центру експертизи сортів рослин з державною ін*
спекцією з охорони прав на сорти рослин по місту Києву та Київській
області

ВИХРИСТЕНКУ Валентину Івановичу – директорові сільськогос*
подарського товариства «Світанок», Черкаська обл.

ВИХРИСТЮКУ Віктору Костянтиновичу – заступникові голови –
начальнику управління Тиврівської районної державної адміністрації,
Вінницька обл.

ВІТЮКУ Анатолію Семеновичу – директорові Чуднівської філії дер*
жавного підприємства «Житомирський лікеро*горілчаний завод»

ГАЗДЮКУ Петру Васильовичу – директорові підприємства
«Оберіг», Тернопільська обл.

ГАЛИЩУКУ Володимиру Івановичу – начальникові головного упра*
вління Хмельницької обласної державної адміністрації

ГЛІГОРУ Степану Савичу – директорові агровиробничого підпри*
ємства «Золотий колос», Чернівецька обл.

ГОДЛЕВСЬКОМУ Віктору Сергійовичу – голові фермерського гос*
подарства «Годлевський В.С.», Запорізька обл.

ГОНТАРЮ Олександру Петровичу – голові постійної комісії
Херсонської обласної ради

ГОРОДНИЦЬКОМУ Володимиру Андрійовичу – першому заступни*
кові голови – начальнику управління Підволочиської районної держав*
ної адміністрації, Тернопільська обл.

ГРИШКУ Миколі Васильовичу – заступникові директора товари*
ства «Агрофірма «Маяк», Одеська обл.

ГУБЕНКУ Василю Івановичу – завідувачеві кафедри Білоцерків*
ського національного аграрного університету, Київська обл.

ГУЩИНІЙ Олені Петрівні – головному економістові товариства
«Качинський+», м.Севастополь

ДАНЧЕНКУ Арнольду Даниловичу – директорові Учбово*техноло*
гічного центру аквакультури Державного комітету рибного господар*
ства України, Київська обл.

ДЕРЕВ'ЯНКУ Миколі Григоровичу – директорові товариства
«Новосілля», Миколаївська обл.

ДЗЮБИНСЬКОМУ Миколі Федоровичу – начальникові управління
Луганської обласної державної адміністрації

ДИКОМУ Володимиру Стаховичу – головному агрономові держав*
ного підприємства «Племрепродуктор «Степове», Миколаївська обл.

ДІДЕНКУ Ігорю Григоровичу – директорові товариства «Велико*
багачанський комбікормовий завод», Полтавська обл.

ДІДКІВСЬКОМУ Володимиру Олександровичу – директорові агро*
фірми «Єрчики», Житомирська обл.

ДІДКІВСЬКОМУ Миколі Петровичу – начальникові головного упра*
вління Житомирської обласної державної адміністрації

ДОВГОМУ Анатолію Андрійовичу – директорові сільськогосподар*
ського товариства «Спілка селян «Тростянець», Полтавська обл.

ДОРОШЕНКО Ріті Кирилівні – зоотехнікові*селекціонерові дер*
жавного підприємства «Київське обласне підприємство по племінній
справі у тваринництві»

ДУРАЧУ Олегу Володимировичу – голові сільськогосподарського
виробничого кооперативу імені Кірова, Донецька обл.

ДЯКОВУ Сергію Миколайовичу – директорові товариства «Агро*
фірма «Україна», Херсонська обл.

ЗИМОГЛЯДУ Миколі Миколайовичу – генеральному директорові
сільськогосподарського товариства імені Шевченка, Сумська обл.

ІВАНЧИНІ Олегу Антоновичу – директорові агрофірми «Білий
Стік», Львівська обл.

ІЛЬНИЦЬКОМУ Володимиру Степановичу – начальникові управлін*
ня Михайлівської районної державної адміністрації, Запорізька обл.

ІЛЬЧЕНКУ Юрію Павловичу – генеральному директорові госпо*
дарської асоціації «Харківцукор»

ІСЛАМОВУ Вісхану Алавдієвичу – директорові дочірнього підпри*
ємства «Ізюмський державний комбінат хлібопродуктів» акціонерної
компанії «Хліб України», Харківська обл.

КАРТАВОМУ Олексію Олексійовичу – директорові акціонерного
товариства агрофірми «Мрія», Сумська обл.

КОВАЛЬ Любові Євгенівні – начальникові Львівської обласної дер*
жавної насіннєвої інспекції

КОЛЄСНІКУ Юрію Вікторовичу – генеральному директорові акці*
онерного товариства «РАЙЗ*МАКСИМКО», Полтавська обл.

КОЛОМІЙЦЮ Валентину Васильовичу – механізаторові Гайсинсь*
кої філії акціонерного товариства «Зернопродукт МХП», Вінницька обл.

КОЧУБЕЮ Олександру Васильовичу – генеральному директорові
товариства «Полтава*насіння»

КРАВЧЕНКУ Олександру Івановичу – директорові товариства Агро*
фірма «ДІМ», Київська обл.

КРАМАРЮ Василю Лаврентійовичу – директорові агрофірми
«Авангард ЛТД», Кіровоградська обл.

КУДІНОВУ Василю Степановичу – трактористові державного під*
приємства «Садовод», м.Севастополь

КУДРЕВИЧУ Миколі Андрійовичу – генеральному директорові
сільськогосподарського товариства «Мрія», Харківська обл.

КУЛАЮ Євгенію Олексійовичу – голові сільськогосподарського ви*
робничого кооперативу «Урожай», Волинська обл.

КУРКЧИ Олександру Георгійовичу – головному агрономові, за*
ступнику начальника управління сільського господарства акціонерно*
го товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»,
Донецька обл.

ЛИСОМУ Ігорю Васильовичу – голові правління «Кримська фрук*
това компанія»

ЛІСНОМУ Миколі Івановичу – заступникові голови фермерського
господарства «НІЛ», Дніпропетровська обл.

МАКСАКУ Анатолію Миколайовичу – начальникові головного упра*
вління Чернігівської обласної державної адміністрації

МИХАЙЛОВУ Івану Петровичу – директорові сільськогосподарсь*
кого товариства імені Фрунзе, Донецька обл.

МУСТЕЦОВУ Вадиму Анатолійовичу – виконавчому директорові
сільськогосподарського товариства «Дружба народів», Автономна
Республіка Крим

ОБРАЗЦОВУ Василю Степановичу – голові селянського (фермер*
ського) господарства «Міраж», Харківська обл.

ОВЧАРЕНКУ Василю Олексійовичу – голові правління колективно*
го сільськогосподарського підприємства імені Кірова, Луганська обл.

ОНИКІЄНКУ Володимиру Вікторовичу – начальникові головного
управління Черкаської обласної державної адміністрації

ОСТРИНСЬКОМУ Віктору Костянтиновичу – голові Обухівської
районної державної адміністрації, Київська обл.

ПАЛАМАРЮ Анатолію Максимовичу – зоотехнікові державного
підприємства «Київське обласне підприємство по племінній справі у
тваринництві»

ПАСІЧНЯКУ Василю Івановичу – директорові Вінницького обла*
сного державного проектно*технологічного центру охорони родючості
ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість»

ПАУКУ Івану Федоровичу – начальникові головного управління
Закарпатської обласної державної адміністрації

ПИЛИПЧУКУ Миколі Михайловичу – директорові сільськогоспо*
дарського підприємства «Імені Воловікова», Рівненська обл.

ПИСАРЕНКУ Віктору Григоровичу – директорові сільськогоспо*
дарського товариства «МТС «Альянс», Луганська обл.

ПУШКАРУКУ Миколі Петровичу – механізаторові сільськогоспо*
дарського підприємства «Рать», Волинська обл.

РАЦЮКУ Василю Миколайовичу – голові Ставищенської районної
державної адміністрації, Київська обл.

РЕКАШОВУ Олександру Васильовичу – начальникові управління
Приморської районної державної адміністрації, Запорізька обл.

РИБАКУ Станіславу Михайловичу – керуючому товариства «Росія»,
Кіровоградська обл.

РОЗСОСІ Євгену Васильовичу – директорові державного підпри*
ємства «Дослідне господарство Артемівської дослідної станції розсад*
ництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук»,
Донецька обл.

САВЧЕНКУ Олександру Володимировичу – голові фермерського
господарства «Савченко О.В.», Кіровоградська обл.

СЕДІЛУ Григорію Михайловичу – директорові Інституту землероб*
ства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних
наук, Львівська обл.

СЕРЕДЕНКУ Миколі Борисовичу – директорові сільськогосподар*
ського підприємства «Димитрово», Кіровоградська обл.

СОСНОВОМУ Євгену Івановичу – голові правління сільськогоспо*
дарського виробничого кооперативу «Зоря», Хмельницька обл.

СТЕЦЕНКУ Михайлу Васильовичу – директорові сільськогоспо*
дарського товариства «Мусіївське», Полтавська обл.

СУПРУНУ Олегу Миколайовичу – голові сільськогосподарського
товариства «Агрофірма імені Т.Г.Шевченка», Харківська обл.

СУХОЛИТКОМУ Миколі Васильовичу – начальникові головного
управління Івано*Франківської обласної державної адміністрації

ТЕСЛЕНКУ Володимиру Петровичу – заступникові директора
Департаменту – начальникові відділу Міністерства аграрної політики
України

ТРИНІВУ Ігорю Васильовичу – директорові Рогатинського дер*
жавного аграрного коледжу, Івано*Франківська обл.

ФІТАСУ Івану Івановичу – голові правління акціонерного товари*
ства «Чопівське», Закарпатська обл.

ХОРОЛЬЦЮ Дмитру Миколайовичу – начальникові управління
Шишацької районної державної адміністрації, Полтавська обл.

ЦИБУЛЬСЬКОМУ Віктору Володимировичу – голові фермерсько*
го господарства «Вільне», Вінницька обл.

ЧЕРВІНСЬКІЙ Людмилі Феліксівні – начальникові управління Міні*
стерства аграрної політики України

ЧЕРНЕНКУ Петру Олексійовичу – директорові державного підпри*
ємства «Дослідне господарство Агрофірма «Надія» Сумського інститу*
ту агропромислового виробництва Української академії агарних наук

ЧИКИНУ Дмитру Васильовичу – директорові сільськогосподарсь*
кого товариства «Світоч», Миколаївська обл.

ШАНОЙЛУ Олександру Михайловичу – заступникові голови Черні*
гівської обласної державної адміністрації

ШАПОШНИКУ Миколі Олексійовичу – голові селянського фермер*
ського господарства «Весела Долина», Дніпропетровська обл.

ШИШКУНОВУ Олегу Федоровичу – генеральному директорові
сільськогосподарського підприємства «Родіна», Харківська обл.

ШКУРКУ Ігорю Вікторовичу – генеральному директорові акціо*
нерного товариства науково*виробничого об'єднання «Чернігівеліт*
картопля»

ШУЛЬЗІ Анатолію Олексійовичу – директорові товариства «Продо*
вольча компанія «Зоря Поділля», Вінницька обл.

ЮНИКУ Володимиру Олексійовичу – генеральному директорові
товариства «Агро*Лан», Львівська обл.

ЯЩЕНКУ Анатолію Миколайовичу – директорові відділку «Шамра*
ївка» акціонерного товариства «Шамраївський цукровий завод»,
Київська обл.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ»

БОГОНІСУ Павлу Миколайовичу – директорові товариства «Зірка»,
Тернопільська обл.

КОПЬОНКІНУ Віктору Івановичу – начальникові об'єднання «Крим*
сількомунгосп»

ПАРЧЕВСЬКОМУ Миколі Миколайовичу – голові Вінницької асоці*
ації «Облсількомунсервіс».

Президент України В.ЮЩЕНКО 
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ЮЛІЯ Володимирівна була, як

завжди, конкретна. У своєму ви�

ступі вона запевнила, що до кінця

року (а залишилося, як підкреслив

пізніше Президент, всього 40 днів,

зауваживши при тому, що з 2,2

млрд грн. в АПК надійшло лише

близько 200 млн) виконає бю�

джетні зобов'язання перед аграрія�

ми. Зі слів Прем'єра, обсяги бю�

джетного фінансування аграрного

сектору впродовж останніх років

поступово збільшуються. Зокрема,

в 2006 році фінансування аграріїв

складало 6,3 млрд грн., у 2007 –

7,9 млрд грн., а вже в 2008 році ви�

датки бюджету на аграріїв було

збільшено на 40%, вони склали

11,2 млрд гривень.

Очільниця уряду згадала доб�

рим словом роботу Аграрного

фонду, завдяки якій вдалося збе�

регти недемпінгові ціни на ринку

зерна. Подякувала і зерновикам:

«Завдяки вам Україна стала третім

у світі експортером зерна» (чим

спровокувала викривальний ви�

ступ Віктора Ющенка про те, як

уряд ставить палиці в колеса віт�

чизняним зернотрейдерам, але

про це трохи згодом). Прем'єр�мі�

ністр висловила також сподіван�

ня, що минулорічний рекорд зі

збору зерна – 53,3 млн т – буде

підтверджено і цьогоріч. 

Зрештою, вона справедливо

зауважила, що під час кризи

сільське господарство було єди�

ною галуззю, яка демонструвала

стабільний приріст і тримала краї�

ну на руках.

Що ж до Аграрного фонду, то

його Прем'єр планує виводити на

зовнішні ринки зерна, об'єднавши

з ДАК «Хліб України».

Серед інших нововведень,

яких слід чекати від уряду, – ство�

рення спеціального аграрного

банку, «який нарешті дасть нам

можливість побудувати правильну

державну політику забезпечення

ліквідності цього банку і, як нас�

лідок, кредитування не за залиш�

ковим принципом, а за техноло�

гічними можливостями і потреба�

ми сільськогосподарського вироб�

ництва», – повідомила пані Тимо�

шенко.

Пообіцяла Юлія Володимирів�

на також змінити політику креди�

тування, щоб не доводилося біль�

ше повертати кредити в той час,

коли зерно на ринку найдешевше:

«Треба так побудувати цикли кре�

дитування, щоб можна було по�

вертати короткострокові кредити,

коли на світових ринках ціна на

зерно найбільша, а довгострокові

кредити – не раніше ніж через 10

років».

І головне, що вона пообіцяла

аграріям: «Поки я маю можливість

у владі приймати рішення – піль�

гова система оподаткування буде

для вас такою, як вона є».

Згадавши про такі пріоритетні

напрями розвитку нашого АПК як

тваринництво, споживча коопера�

ція, пані Тимошенко підсумувала

свій реверанс селянами словами:

«…Тому що ви у нас унікальні».

Однак залом прокотилася думка у

відповідь: та ні, це ви у нас уні�

кальні… А ми так, тільки встига�

ємо пристосовуватися за вами.

Президент розпочав свій ви�

ступ з великої соціальної ролі се�

лянства, яке «для багатьох євро�

пейських народів, які створили

сильні і передові держави, було го�

ловною життєвою опорою і осно�

вою». Потім Віктор Ющенко пе�

рейшов до нищівної і, ніде правди

діти, об'єктивної критики дій уряду.

Пригадав Глава держави і уря�

дові заборони на експорт зерна та

олії, і розподіл квот на користь на�

ближених до керівного корита

осіб, і завезення небаченої кілько�

сті  імпортного м'яса (512 тис.

тонн, що згубили не одне вітчиз�

няне фермерське господарство), і

ручне регулювання цін на ринку, і

неповернення ПДВ експортерам…

Щодо земельного питання Віктор

Андрійович був взагалі категорич�

ним: «Провідні політичні сили

парламенту – БЮТ і  Партія Ре�

гіонів – поки не докрадуть цю

землю, мораторій з руху землі во�

ни не знімуть!»

Дісталося Кабінету Міністрів і

за зернотрейдерів, яких наші уря�

довці підтримують лише на сло�

вах: «Уряд не сприяє створенню

належної інфраструктури. Мало

того, він активно чинить супротив

тим підприємствам, які намага�

ються її побудувати. Товариство

СП «НІБУЛОН» самостійно будує

зернові термінали, відроджує річ�

кові порти, закупляє баржі, будує

елеватори по Дніпру, придбає

флот для перевезення зерна. По�

годження щодо будівництва кож�

ного такого об'єкта в уряді триває

два роки. Уряд вдається до блоку�

вання відвантаження зернових.

Так, уже тривалий час заблокова�

но проходження судна «Preventer»

для відвантаження зерна. Не до�

помагають ні наради з цього при�

воду, ні звернення до Генерального

прокурора, ні звернення до

Прем'єр�міністра, – наголосив

Віктор Ющенко. – Відповідь я

можу сказати – коли це відванта�

ження буде дозволено. Хто не здо�

гадується, той може підійти до ме�

не після наради, – без тіні усміш�

ки гірко пожартував Президент. –

Завдяки такій «допомозі» Україна

може втратити контракт на по�

ставку близько 60 тис. тонн укра�

їнського ячменю до Ірану. Оце ці�

на такої політики, нового непу».

Проблеми залізниці та при�

портової інфраструктури вирішу�

ються за рахунок селян шляхом

підвищення тарифів, констатував

промовець. За минулий рік вар�

тість послуг залізниці, елеваторів

та портів зросла вдвічі, у той час

як у світі за цей самий період вар�

тість фрахту суден знизилася вдві�

чі. «Наслідок неадекватних рішень

уряду – недоотримання селянами

200�300 грн. на тонні зерна. У

структурі експортної ціни частка

логістичних витрат сягає 40%... Я

вважаю, що це політика кризи», –

резюмував Глава держави.

Потім розпочалося вручення

державних нагород – найприємні�

ша і найочікуваніша частина захо�

дів. Розпочали з вручення орденів

Головою держави. Золоті зірки і

ордени Держави отримали аж

п'ятеро представників АПК,

останнім з яких у переліку став мі�

ністр аграрної політики. Після

п'ятихвилинної перерви Віктор

Ющенко поїхав у справах, пере�

давши естафету вручення нагород

представникам від влади. 

Прем'єр вручила спеціальні

відзнаки Уряду – почесні грамоти

Кабінету Міністрів найкращим

працівникам сільського господар�

ства за вагомий особистий внесок

у забезпечення розвитку агропро�

мислового виробництва, реаліза�

цію державної політики у продо�

вольчій сфері, сумлінну працю та

високий професіоналізм. «Я хочу

від щирого серця привітати вас із

святом та побажати вам і надалі

бути сильними. І завдяки нашим

спільним зусиллям сильною буде

наша країна», – сказала Юлія Во�

лодимирівна.

Церемонію нагородження за�

вершив міністр Юрій Мельник,

якого вже представили як Героя

України. 

Насамкінець голова Комітету

Верховної Ради України з питань

аграрної політики та земельних

відносин Микола Присяжнюк

зачитав привітання від Голови ВР

Володимира Литвина, а від себе

закликав усіх: «Сьогоднішній день

і сьогодення підтвердило, що агра�

рії завжди будуть надійними парт�

нерами держави. Але і держава,

по�перше, має зробити так, щоб

усі гілки влади припинили чвари.

І, по�друге, держава має надати

чітку стратегію розвитку АПК…»

Євгенія Руженцева
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По роботі й нагорода



– Андрію Олексійовичу, яким чином
в компанії приймаються рішення?
Коли Ви в бізнесі почали прислуха!
тися до порад батька, а Олексій
Опанасович – до ваших порад? 
– «НІБУЛОН» – велика компанія, і ко�

жен працівник наділений певними пов�

новаженнями, у залежності від яких він

приймає рішення. Якщо це стратегічні

питання, то вони розглядаються колегі�

ально на рівні відділів або ради директо�

рів, адже помилка може дорого коштува�

ти. Сила компанії у колективі, а не у од�

ній людині. І якою б розумною вона не

була, усе одно вона ніколи не матиме

стільки інформації, щоб одноосібно

приймати правильні рішення. Це можна

порівняти із футболом або оркестром, де

кожен сам по собі добре грає, але коман�

да ніколи не виграє і музика не зазвучить,

бо немає одностайності, немає керівника.

У нас злагоджена команда і мудрий керів�

ник. І ми усі разом граємо на результат.

У нас у компанії не заведено давати

поради, а прийнято висловлювати свою

думку і працювати. За той час, що я зай�

маюся бізнесом, ані у нашій країні, ані за

кордоном, я не зустрічав людини з таким

досвідом і масштабністю поглядів, як

Олексій Опанасович.

Якщо існують інші ідеї, то це завжди

– обмін думками. Але не дослухатися або

ігнорувати думку генерального директо�

ра, по�перше, або глупо, або самонадія�

но, а по�друге, – неетично. Бо батько і

син ми лише вдома. А на роботі я – за�

ступник генерального директора, тієї

людини, яка несе особисту відповідаль�

ність за усі прийняті рішення.

– Коли Ви вперше відчули свою від!
повідальність за компанію?
– Досвід – самий мудрий учитель. Впер�

ше по�справжньому я усвідомив таку від�

повідальність, коли через укладену мною

угоду, компанія втратила гроші. Три роки

тому в травні ми уклали угоди на продаж

українського зерна, якого держава мала

вдосталь, а у червні уряд штучно закрив

експорт. У світі був неврожай, і Україна

могла непогано заробити. Через заборону

вітчизняного експорту світові ціни ще

більше зросли. Тоді для виконання умов

контракту ми змушені були придбати

збіжжя в Європі і поставити його покуп�

цеві. Тоді взагалі склалася виняткова си�

туація у світовій торгівлі зерном, коли

традиційні експортери перетворилися на

імпортерів. 

Ця подія перевернула мій світогляд.

Вона довела, що у бізнесі існує лише

один шлях – це шлях вперед. Якщо ком�

панія зупиниться у своєму розвитку, її з'їдять

конкуренти.

– Ви свідомо пішли на такі збитки? Це що,
питання престижу?
– Це не питання престижу. Завжди треба вико�

нувати умови контракту, принаймні для нашої

компанії, якщо ти хочеш бути присутнім у між�

народній торгівлі. Ми давно зрозуміли, що на�

віть якщо з економічної точки зору на момент

виконання укладений контракт виявляється не�

вигідним (через форс�мажор), найдешевшим

шляхом для компанії буде його виконання.

Помилок припускаються усі, але головне –

отримати з них урок і не повторювати їх удруге.

Взагалі торгівля – це намагання передбачити

майбутнє. Ми не продаємо товар сьогодні на

сьогодні, а робимо це з поставкою через місяць�

три�п'ять. І, повірте, ніхто у світі напевне не

знає, якою буде економічна ситуація через три�

чотири місяці. Але якщо ти знаєш партнера, ти

можеш планувати. І навіть якщо сьогодні ти – «в

мінусі», то завтра обов'язково матимеш «плюс».

– Як проводяться тендери? Яким чином
Вам вдається їх вигравати?
– В принципі, виграти тендер нескладно: слід

лише знизити ціну. Складно на цьому заробити. 

Взагалі тендери бувають приватні і державні,

коли уряд закуповує зерно для внутрішнього

споживання. Такими серйозними державами�

покупцями виступають Туніс, Йорданія, Бангла�

деш, Єгипет, Ірак, час від часу Туреччина. У кож�

ної країни є свої нюанси. Й щоб перемогти, пот�

рібно врахувати їх усі, до дрібниць. Крім того, –

врахувати усі політичні ризики, які там так само

існують, як і у нас, передбачити ціни на світово�

му ринку, нашому внутрішньому ринку і країни�

покупця. Адже у разі падіння світових цін поку�

пець може відмовитися або від товару, або від об�

умовленої ціни. Ще треба передбачити поведін�

ку конкурентів. І якщо ти дисконтуєш ринок, то,

як кажуть фахівці, – ти залишиш гроші на столі.

– Сомалійські пірати, переворот у Бангла!
деші, постачання кошерної пшениці до Із!
раїлю... Розкажіть, будь ласка, про це. 
– Ринок Бангладеш, наприклад, дуже ємний: на

площі вчетверо меншій від української живе 140

млн чоловік, і потреба у зерні становить понад 6

млн тонн на рік. Коли зафрахтоване судно прий�

шло до країни, там стався державний переворот.

Ми мусили виконувати умови контракту і дуже

сумнівалися щодо розрахунків. Проте згодом си�

туація нормалізувалося, і ми отримали гроші. 

Ми єдина компанія, яка виявилася здатною

поставляти з України кошерну, що у перекладі

означає «правильну», пшеницю. Головне дотри�

матися жорстких правил: не лише зібрати пше�

ницю до 15 серпня і поставити її до Ізраїлю до 1

вересня, а й дотриматися чистоти при збиранні

врожаю: на території підприємства ніхто не має

курити, вагони і сховища повинні бути чистими,

має застосовуватися виключно механічний труд

тощо. За усім цим уважно стежить равін, який ві�

зує після завантаження на судно відповідний до�

кумент, що ця пшениця дійсно є кошерною. За

спричинені у такий спосіб «незручності» компа�

нія отримувала додаткову премію. Ми співпрац�

ювали кілька років, але у зв'язку з великим мину�

лорічним врожаєм важко було проконтролювати

логістику. Тому ми тимчасово припинили по�

ставки, але після введення нових лінійних еле�

ваторів, думаю, ми до них повернемося. 

Вже понад рік для убезпечення вантажів, які

йдуть до Саудівської Аравії, Бангладеш або Ірану

ми змушені залучати спеціальні загони безпеки з

Ємену.

– Які ще ризики необхідно врахову!
вати при експортних операціях?
– Насамперед, це політичні ризики, ри�

зики пов'язані з валютою. Наприклад, то�

рік гривня з 5 гривень миттєво знеціни�

лася до 9, цього ніхто прорахувати не міг.

І коли заборгованість держави перед ком�

панією з повернення ПДВ сягає понад

300 млн грн, це великий недобір у товар�

ному еквіваленті. Це саме стосується кра�

їн�імпортерів: у кожній країні такий са�

мий паритет місцевої валюти до долара.

Знецінення валюти – це втрати для ім�

портера, зміцнення – навпаки.

Слід враховувати внутрішні ризики,

пов'язані з якістю і зберіганням зерна.

Купуючи зерно на елеваторі, ми уклада�

ємо угоду на його відповідальне зберіган�

ня. Проте на момент відвантаження цьо�

го зерна може просто не бути у наявності,

і ми вимушені де�інде шукати заміну,

щоб сформувати необхідну експортну

партію.

Ризики з цінами: вартість самих агро�

культур, паритет долар�євро, вартість

нафтопродуктів, біржові коливання цін�

них паперів.

Транспортні ризики, зокрема з фрах�

том. Наприклад, ми відвантажили судно з

кукурудзою до Ірану на початку липня, і

за 20 днів воно мало прийти до місця

призначення. Однак воно банально зла�

малося, і покупець вже 4 місяці не може

отримати товар.

Я вже не кажу про ризики між покуп�

цем і продавцем. Якщо на час укладання

угоди з українським виробником ціна бу�

ла, наприклад, 100 дол., а на момент її ви�

конання ринок пішов вгору і вартість

зростає до 110 дол, виникає загроза, що

продавець відмовиться поставляти зерно

за старою ціною. А ми вже продали цей

товар на зовнішньому ринку…Так само,

якщо ціна пішла вниз, покупець має пра�

во відмовитися від товару. Фінансова

криза підірвала платоспроможність як

продавців, так і покупців. Банки припи�

нили кредитування, і покупці стали не в

змозі сплатити за законтрактований то�

вар. Основна наша задача – контроль над

ризиками.

– То чи існує насправді пресловута
світова фінансово!економічна криза?
Як вона відбилася на світовому
сільськогосподарському ринку?
– Криза насправді існує, хоча спочатку

наша влада не хотіла цього визнавати.

Насамперед криза відбилася на нас у

плані доступу до фінансів: якщо раніше

покупець міг оплатити 50 або 100 тисяч

тонн зерна і тримати його в залишках, то

тепер банки обмежують його 20 тисяча�

ми. Також він не може купувати товар,

коли сам того бажає, коли сприятлива

кон'юнктура, а лише тоді, коли в нього є

гроші. Тому попит через кризу набагато

нижчий, ніж мав би бути на цей час. 

Зараз економіка почувається набагато

здоровіше, ніж було у пікові місяці – з ли�

стопада минулого року до лютого по�

точного.
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ІНТЕРВ’Ю Про те, що ТОВ СП «НІБУЛОН» – національний сільгоспвиробник і інвестор знають не
лише фахівці АПК, а й більшість пересічних співвітчизників. Щороку присутність підприємства на
теренах України розширюється, зростає і об'єм його участі у соціальних програмах. А от про
діяльність компанії як національного зернотрейдера більше знають за кордоном. Насамперед,
завдяки роботі заступника генерального директора Андрія Вадатурського, який очолює трейдин3
говий (торговий) блок компанії. Днями йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
сільського господарства України». Ми щиро вітаємо пана Андрія з цією подією і пропонуємо вашій
увазі його інтерв'ю про роботу «НІБУЛОНа» як найпотужнішого вітчизняного зернотрейдера.

Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ і Герой України Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ. Київ, «Жовтневий палац» 25.11.09

Торгівля – це намагання
передбачити майбутнє

Продовження на стор.6
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– Чи відбувся перерозподіл зов!
нішнього ринку збуту: з яких
ринків довелося піти або, навпа!
ки, якісь ви змогли завоювати? 
– Криза довела життєспроможність

аграрного сектору. Людина швидше

відмовиться від нової пральної ма�

шини, ніж від уподобаної традицій�

ної їжі. Навіть обмеження будуть

незначними. Відтак зміни фінансо�

вих потоків не відбулося. Зважаю�

чи на те, що торік у виробництві

зернових Україна повернулася до

рівня 1990 року, ця криза виявилася

каталізатором і дозволила без втрат

традиційних ринків завоювати до�

даткові. Але не сама криза, а безпо�

середньо виробництво в Україні.

Тепер ми можемо на рівних конку�

рувати з Америкою, Канадою, Ар�

гентиною і Бразилією на азійсько�

му ринку. Цей ринок найбільш єм�

ний, оскільки більшість населення

планети мешкає в Азії. Тому якщо

ми збережемо об'єми виробництва

зернових, цей ринок може стати

другим для України по значущості

після Середземноморського, ара�

бських і африканських країн. 

– Яка на сьогодні географія ек!
спорту компанії?
– Серед країн Європи – це Італія,

Іспанія, Португалія, Голландія,

Бельгія. У Північній Африці – це

Єгипет, Лівія, Алжир, Марокко,

Ефіопія, Судан. На Близькому Схо�

ді – Саудівська Аравія, Туреччина,

Сирія, Йорданія, Ємен. Далі на

Схід Азії – Пакистан, Бангладеш,

Індонезія, Малайзія. Намагаємося

освоїти нові ринки, наприклад, у

Кенії, закріпитися в Ірані. Загалом

це 35 країн.

– На якому базисі поставок ви
переважно укладаєте контракти?
– Ми віддаємо перевагу CIF, тобто

з постачанням безпосередньо до

країн призначення. Це дає можли�

вість оптимізувати витрати, об'єд�

навши торгову і логістичну складо�

ві в один ланцюг. Від умов FOB, з

якого, власне, починали, поступо�

во відмовляємося. Вони передбача�

ють поставку товару лише до при�

чалу країни�продавця, а далі процес

відвантаження і решта лягає на по�

купця. Покупець має право поста�

вити судно від 2 тижнів до місяця, і

час його завантаження може вияви�

тися незручним для нас. 

Тому від минулого року ми ви�

конуємо CIF й іноді платимо за

судно дорожче, щоб термінал не зу�

пинявся. Хоча він і так працює ці�

лодобово. Це наша перевага. Тому

в Миколаєві ми, навіть з обмежен�

ням по осадці судна і при ємностях

одночасного зберігання 130 тис.

тонн зерна, відвантажуємо стільки

ж зерна, скільки один з кращих тер�

міналів в Україні – ТІС порту Юж�

ний. Це підприємство втричі біль�

ше за наше і може завантажувати

судна удвічі більші. Такий вантажо�

обіг став можливим лише завдяки

максимально налагодженій роботі

усіх без винятку відділів компанії

«НІБУЛОН».

– То який вантажообіг був у вас
торік, і скільки ви вже опра!
цювали у поточному році?
– У минулому маркетинговому ро�

ці ми відвантажили 4622 тис. тонн

зернових і олійних культур, що ста�

ло власним рекордом компанії. На

сьогодні ця цифра становить 2010

тис. тонн, і ми випереджаємо мину�

лорічні показники. Але врожай зер�

нових у цьому році менший. Взага�

лі ми не ставимо для себе за мету

тоннаж, побиття рекордів. Це про�

сто один з показників діяльності

компанії. Одна поважна людина,

яка усе життя займалася торгівлею і

зараз вже на пенсії, мені сказала,

що купити і продати мільйон тонн

зерна не важко, важко на цьому за�

робити. Тому ми намагаємося заро�

бляти і втілювати нові інвестиційні

проекти.

– Які культури ви традиційно
експортуєте? 
– У загальній структурі переважає

пшениця, другою йде кукурудза,

далі ячмінь, ріпак, соняшник.

– Різке падіння цін на зернові
зародили у вітчизняних товаро!
виробників сумніви щодо до!
цільності вирощування високоя!
кісного зерна. Чи варто робити
наголос на якості зерна взагалі?
– Саме якість вирізняє професіона�

лів. Той, хто приділяє увагу вироб�

ництву якісного товару, завжди мо�

же отримати більші прибутки.

Поточний рік радше є виклю�

ченням у різниці вартості продо�

вольчої і непродовольчої пшениці

на нашому внутрішньому ринку.

Проте торік ця різниця коливалася

в межах $70�100 на тонні, а це дуже

суттєва цифра. Я вважаю, що взага�

лі недоцільно вирощувати фуражну

пшеницю. Для харчових цілей пот�

рібна продовольча, і вона користу�

ється у світі неабияким попитом.

Мукомоли точно знають, які краї�

ни у світі вирощують пшеницю ви�

соких хлібопекарських якостей, а де

можна придбати менш якісну і

більш дешеву. Наприклад, вони ку�

пують свідомо дорогу канадську

пшеницю високої якості і додають

до неї російську, якість якої ненаба�

гато нижча. Україна й досі залиша�

ється країною з, так би мовити, не�

визначеною якістю. Ми й досі не

можемо сформувати однорідні пар�

тії зерна, вони в нас постійно різної

якості. Якщо наша країна на дер�

жавному рівні стимулюватиме ви�

робництва високоякісного зерна, то

в цілому економіка лише виграє. 

Однак, на мою думку, найбільш

економічно привабливою культу�

рою є кукурудза. Ті виробники, які

посіють в традиційній зоні виро�

щування кукурудзу, будуть з при�

бутками. 

Ячмінь також експортно прива�

блива культура, але надто неперед�

бачувана і для виробництва в зонах

ризикованого землеробства, і для

реалізації на зовнішньому ринку.

Світовий експорт становить близь�

ко 11 млн т на рік, з яких 7,5 млн т

купує Саудівська Аравія. Тому ціна

на ячмінь залежить від примх цієї

країни. Європейський ринок захи�

щений субсидіями з боку ЄС. Тому,

на наш погляд, Україна більше змо�

же заробити на виробництві сорго.

Дивіться, сьогодні ціна на яч�

мінь коливається від 1000 до 1100

грн/т з доставкою в порт, на сорго –

від 1100 до 1200 грн/т. Є усі переду�

мови вважати, що ціна на наступ�

ний рік буде так само високою.

За своїм хімічним складом сор�

го наближене до кукурудзи, і тому

використовується у світі на ті самі

цілі. Потенційним світовим спожи�

вачем для використання сорго у

птахівництві виступають країни му�

сульманського світу, де через релі�

гійні переконання споживають ку�

рятину, а свинина заборонена. 

У виробництві сорго порівняно

невибаглива культура. Якщо на пів�

дні України і в степу ячмінь здатен

давати 2,5�3 т/га, то сорго можна

отримувати від 5 до 8 т/га. Тому у

Одеській, Миколаївській, Хер�

сонській, Запорізькій, Дніпропе�

тровській, Кіровоградській, а також

у Донецькій і Луганській областях

замість ярого ячменю ми радимо

вирощувати сорго.

Як приклад, три роки тому, ко�

ли було введено мораторій на ек�

спорт зерна, про сорго забули. Ті,

хто його посіяв, отримали надпри�

бутки. 

– Ви плануєте серйозно зайня!
тися експортом сорго? Чи гото!
вий «НІБУЛОН» запропонува!
ти українському товаровироб!
никові вигідну схему співпраці?
– Ми пропонуємо сільгоспвироб�

никам укладання форвардних кон�

трактів, за якими ми гарантуємо об�

умовлені ціни. Тобто ми готові в

лютому�березні купити у сіль�

госпвиробників, які вирішать у

привабливих об'ємах вирощувати

якісне сорго, їх майбутній урожай.

Наприклад, якщо за сьогоднішніх

цін витрати на гектар сорго стано�

витимуть близько 3 тис. грн, то у

разі отримання врожаю у 3 т/га ви�

робник уже матиме прибуток. Купі�

влю цих 3 тонн ми гарантуватиме�

мо йому наперед по форварду. На�

віть якщо ціна буде нижчою на

решту врожаю з тих можливих 5�8

т/га, то виробник усе одно не буде в

збитку, оскільки встигне реалізува�

ти за форвардом певний об'єм. Це і

є планування фінансової діяльності

підприємства на наступний період,

коли свідомо приймається рішення

про те, що необхідно сіяти. Крім

того, виробник отримує великий

проміжок часу, щоб продати решту

вирощеного по нормальних цінах. 

Отже, ми готові показати еко�

номіку виробництва сорго, спрог�

нозувати ціни і укласти угоди по

форварду на купівлю цієї культури у

лютому�березні 2010 року.

Так само ми плануємо прац�

ювати з виробниками кукурудзи.

– Як виникла ідея створення
власного флоту?
– Як я вже казав, ми контролюємо

увесь ланцюг від власного вироб�

ництва і закупівлі сільгосппродук�

ції з її подальшим транспортуван�

ням, зберіганням і доставкою до

кінцевого споживача. Тому ство�

рення флоту, який є найбільш де�

шевим видом товароперевезення,

стало наступною стратегічною схо�

динкою на шляху розвитку нашої

компанії. 

Перший його крок – освоєння

Дніпра як транспортної артерії кра�

їни. Вартість цього самого мас�

штабного у історії компанії інвести�

ційного проекту $150 млн. Він

включає будівництво 8 елеваторів

та річкових терміналів, а також 24

несамохідних судна класу «ріка�мо�

ре» загальною водотоннажністю

108 тис. тонн та 14 буксирів. Загаль�

на потужність усіх новозбудованих

елеваторів до кінця цього року –

300 тис. тонн. До 1 липня 2010�го

це має бути 600 тис. тонн. Ви, на�

певно, знаєте, що перші черги

трьох з них – річкового терміналу

«Вітове» на Черкащині, «Глобино» і

«Ромодан» на Полтавщині – нещо�

давно введені в експлуатацію. 

Другим кроком цього проекту

стане рух зерна водними шляхами з

України до країн�імпортерів.

– Судячи з того, що судно Pre!
venter вже більше місяця не мо!
же увійти в порт «НІБУЛОНа»
для завантаження 60 тис. тонн
ячменю для поставки в Іран,
держава не поспішає підтриму!
вати вітчизняний АПК. Що від!
бувається? 
– Дії наших чиновників набагато

страшніші, ніж сомалійських піра�

тів. ДП «Миколаївський торговий

порт», який підпорядкований Мін�

трансзв'язку, в особі начальника Ва�

силя Капацини вирішив, що ван�

тажне судно Preventer завеликих

розмірів, і тому не може увійти в

порт. Хоча і наша компанія раніше,

а Миколаївський порт і раніше, і

тепер завантажують аналогічні і на�

віть більші судна. Тут не йдеться

про захист державних інтересів, про

імідж України на зовнішній арені.

Це звичайне здирництво з боку чи�

новників. Порт бачить в особі на�

шої компанії конкурента, і у такий

спосіб бореться з нами. Це підтвер�

див і Антимонопольний комітет.

Збитки «НІБУЛОНА» від цієї забо�

рони перевищили $1 млн. Держава

декларує, що вона і бізнес є партне�

рами. Але сьогодні – це лише гасла.

Ми в законодавчому порядку нама�

гаємося вирішити це питання. Нео�

дноразово зверталися і до Прези�

дента України, і до Прем'єр�міні�

стра. Існує безліч рішень на нашу

користь, але вони з якихось «таєм�

них» причин не виконуються. Дії

начальника порту підпадають під

карну справу як шкідництво, запо�

діяння шкоди державним інтере�

сам. У разі програшу справи в суді

порт буде змушений заплатити

штрафні санкції з бюджету, через

що його працівники можуть не от�

римати зарплату.

Але ми віримо у якнайшвидшу

перемогу здорового глузду.

– У Вас дві вищі освіти, одна з
яких отримана в Англії. Але во!
ни не стосуються АПК. Чи ви!
стачає Вам отриманих знань?
– По�перше, я дуже вдячний своїм

батькам за те, що дали мені можли�

вість отримати ту освіту, яку я хотів.

Дали можливість свідомо обрати

життєвий шлях. 

По�друге, хочу відмітити різ�

ницю у підходах до здобуття освіти

в Україні і за кордоном. У нас на�

вчають, намагаються силоміць заш�

товхати в учнів певний набір базо�

вих знань. Це позбавляє людину

необхідності самовиховання, ба�

жання щось робити самому. А за

кордоном людина змушена сама

навчатися, намагатися якомога

більше віднайти і засвоїти інформа�

ції, що знадобиться у подальшій ро�

боті, з якою на момент навчання

вона вже визначилася. Це стиму�

лює цілеспрямованість і постійну

жагу до знань, можливість знаходи�

ти відповідь на складні питання.

– За яким принципом підібрана
ваша команда? Де в Україні го!
тують таких фахівців, і скільки
вони коштують?
– Щоб працювати в компанії «НІ�

БУЛОН» фахівцям мають бути при�

таманні звичайні людські якості:

порядність, відповідальність, від�

чуття командного духу. Основний

критерій – здорові амбіції і бажан�

ня позитивно вирішувати питання.

Для торгового блоку необхідне дос�

конале знання англійської мови.

Правил у бізнесі немає: ніхто, крім

власного досвіду, не може навчити,

що і як треба зробити, щоб отрима�

ти конкретний результат. У нас ву�

зька спеціалізація, якій не навчає

жоден вуз. Кістяк відділів склада�

ють фахівці з досвідом, набутим у

компанії за її вісімнадцятирічну іс�

торію. Ми розвиваємося, тому

збільшуємося за рахунок студентів,

які під час навчання проходять у

нас практику і залишаються потім

працювати. Коштують такі фахівці

дуже дорого, це правда. І вимірю�

ється ціна не лише в грошах. 

Окремо хочу відзначити нашого

головного бухгалтера – Світлану

Шуліку, якій днями присвоєне по�

чесне звання Заслужений еконо�

міст України. За діяльність компа�

нії головою відповідають двоє – ге�

неральний директор і головний

бухгалтер, чиї підписи стоять на ус�

іх документах. «НІБУЛОН» – вер�

тикально інтегрована структура з 36

філіями, неосяжним документообі�

гом і фінансовими потоками. Світ�

лана Олександрівна змогла налаго�

дити чітку роботу усього цього

складного механізму, за що ми їй

щиро вдячні.

Торгівля – це намагання передбачити майбутнє
Початок на стор.5

Підготували Тетяна Шелкопляс, Артем Житков



Кернел
Компанія «Кернел», один з най�

більших в Україні зернотрейдерів і

виробників соняшникової олії,

оприлюднила результати діяльно�

сті у першому кварталі 2009�2010

фінансового року (ФР), що розпо�

чався 1 липня 2009 року. Якщо ви�

ручка у доларовому еквіваленті

значно впала, то чистий прибуток

навпаки зріс дуже суттєво.

Виручка компанії впала на

35% у порівнянні з першим квар�

талом попереднього фінансового

року до $241 млн. Таке падіння

продажів було насамперед спри�

чинено падінням на 50% до осені

минулого року цін на соняшнико�

ву олію та на третину – середніх

цін на зернові. В абсолютних ве�

личинах, майже у всіх сегментах

«Кернел» поліпшив показники. 

EBITDA у I кварталі зменшив�

ся на 31% до $36 млн, а рентабель�

ність склала 14,9%. Натомість, чи�

стий прибуток зріс одразу на 73%

порівняно з минулим роком до

$39 млн. Це насамперед поясню�

ється додатковим прибутком ком�

панії від курсової різниці у розмірі

$11,5 млн, на відміну від збитку

16,7 млн у першому кварталі ми�

нулого року, а також меншими ви�

тратами на обслуговування боргу. 

У першому кварталі нового фі�

нансового року «Кернел» збіль�

шив виробництво олії, в першу

чергу завдяки збільшенню на 70%

потужностей на Полтавському

ОЕЗ. А продаж майже 600 тис.

тонн зерна став рекордним квар�

тальним показником для компанії

після минулорічних 550 тис. тонн.

Рекордних показників досягла і

робота Іллічівського терміналу.

Елеватори ж холдингу прийняли

на зберігання на 18% менше зер�

нових та олійних культур, ніж у

першому кварталі минулого року.

Вирощування зернових та

олійних культур залишилося єди�

ним сегментом з незадовільними

операційними показниками, які

віддзеркалюють все ще високі ви�

трати та низькі ціни на продукцію.  

«Кернел» сподівається швидко

вивести Полтавський завод на

повну виробничу потужність, а та�

кож почати у січні�березні пере�

робку соняшника в Іллічівському

порту згідно з толлінговою угодою

на 230 тис. тонн сировини. Тож,

компанія залишила незмінними

власні прогнози, і очікує у 2009�

2010 ФР досягти наступних фі�

нансових показників: виручка з

реалізації – $1,05 млрд; EBITDA –

$185 млн; чистий прибуток – $129

млн.   

З початку серпня, після про�

биття рівня опору на відмітці 35

польських злотих за акцію, торгів�

ля акціями «Кернелу», що мають

обіг на Варшавській фондовій бір�

жі, характеризується високою во�

латильністю. За цей період ціна

неодноразово змінювалася у різ�

них напрямках у широкому діапа�

зоні між 35 та майже 45 польськи�

ми злотими. Значні перспективи

зростання зернового сегменту і

підтримання високої рентабель�

ності бізнесу компанії підтриму�

ють ціни на високому рівні, але

фундаментальна оцінка свідчить

про переоцінку вартості «Керне�

лу» ринком згідно консервативно�

го сценарію. Станом на 26 листо�

пада, ціна становила 39,1 польсь�

ких злотих за акцію, що на 4,6%

нижче, ніж тиждень тому, і на 8%

нижче позаминулого рівня. 

Миронівський 
Хлібопродукт
Компанія MHP S.A. («Миронів�

ський Хлібопродукт»), один з най�

більших агропромислових хол�

дингів в Україні, що спеціалізуєть�

ся на виробництві курятини та ви�

рощуванні зернових культур, по�

відомила фінансові результати

своєї діяльності у третьому квар�

талі та за перші 9 місяців 2009 ро�

ку. Компанія значно поліпшила

основні фінансові показники у

гривні, за виключенням чистого

прибутку, порівнюючи з аналогіч�

ним періодом минулого року. У

доларах США, тим не менш, ви�

ручка та прибутки знизились зав�

дяки значній девальвацій гривні в

останньому кварталі 2008 року.

Крім того, в третьому кварталі, як

і в цілому за перші дев'ять місяців

року, збитки від курсової різниці

були досить значними. Але незва�

жаючи на це, основні напрямки

бізнесу залишаються високопри�

бутковими завдяки вертикальній

інтеграції холдингу та високому

попиту на продукцію.    

Виручка компанії у гривнево�

му вимірі зросла за перші три

квартали на 24% до 3,88 млрд грн,

у той час як у доларах США вона

знизилась на 21% до 502 мільйо�

нів. EBITDA збільшився на 27%

до 1,52 млрд грн, але у доларах

США відбулося падіння цього по�

казника на 19% до 197 мільйонів.

Чистий прибуток впав на 11% до

791 млн у гривні та на 43% до 103

мільйонів у доларах США. 

Не зважаючи на той факт, що

цього року компанія отримує

значно менші дотації і субсидії від

держави, прибутковість утриму�

ється на дуже високому рівні. Рен�

табельність EBITDA зросла на

один відсотковий пункт до 39% (у

сегменті курятини – до 44%) у по�

рівнянні з першими трьома квар�

талами 2008 року. Чиста рента�

бельність навпаки впала на сім

відсоткових пункти до 21%. 

Менеджмент компанії пози�

тивно оцінює досягнуті результа�

ти. Він прогнозує подальше зро�

стання виробництва курятини на

25% наступного року, насамперед

завдяки введенню в експлуатацію

другої черги Миронівської птахо�

фабрики у м.Канів, та її виведен�

ню на проектну потужність у ми�

нулому кварталі. Нові потужності

компанії вже призвели до збіль�

шення на 50% місячного вироб�

ництва курятини, порівнюючи з

початком цього року. У сегменті

виробництва м'яса компанія та�

кож сподівається на зростання по�

питу: продукція головного під�

приємства цього напряму – «Ук�

раїнський бекон» – розрахована

на масового споживача.  

В сегменті м'ясної продукції

компанія продовжує демонструва�

ти збільшення обсягів виробниц�

тва завдяки придбанню великого

виробника м'ясної продукції «Ук�

раїнський бекон» в липні минуло�

го року. За перші дев'ять місяців

року виробництво зросло на 72%

до 18,2 тис. тонн ковбасних та

м'ясних виробів. 

Що ж до результатів цьогоріч�

ної збиральної кампанії, агропід�

приємства вже майже завершили

збирання зернових і олійних куль�

тур зі 155 тис. га, відведених під

цьогорічний врожай. Врожайність

по всім культурам значно переви�

щує середню по Україні. Виходячи

з високих показників в цьому сег�

менті, компанія вирішила збіль�

шити земельний банк ще на 20

тис. га до кінця ц.р. – до 200 тис.

га, і сподівається, що це збільшить

загальний врожай у наступному

році на 20%. 

Введення в експлуатацію но�

вих потужностей по переробці со�

няшника в Катеринополі Чер�

каської області у вересні цього ро�

ку вже дозволило компанії збіль�

шити виробництво соняшникової

олії в третьому кварталі на 10%

порівняно з аналогічним періодом

минулого року. Це, в свою чергу,

враховуючи, що продаж олії здій�

снюється виключно за іноземну

валюту, а також підписання фор�

вардних контрактів на експорт рі�

паку і пшениці цьогорічного вро�

жаю, поліпшить фінансову пози�

цію компанії та спростить вико�

нання боргових зобов'язань, дено�

мінованих здебільшого в доларах

США та євро. Станом на 30 верес�

ня, MHP мав загальний борг у 517

млн доларів США, з якого значна

частка деномінована саме в цій

валюті. 

Після досить стрімкого зро�

стання до позначки 12,5 доларів

США за акцію місяць тому, акції

MHP, що обертаються на Лон�

донській фондовій біржі, знаходи�

лись на таких високих рівнях до 9

листопада, після чого впали на 9%

до 11,25 доларів за акцію. Вихід

фінансової звітності майже не

позначився на ціні, і з минулої

п'ятниці вона тримається на від�

мітці 11,75 доларів. На довгостро�

ковому відрізку часу, на нашу дум�

ку, акції MHP зберігають потен�

ціал росту.  

Агротон
Агропромисловий холдинг «Агро�

тон», що спеціалізується на виро�

щуванні зернових та олійних куль�

тур, виробництві продукції тва�

ринництва, хлібобулочних виробів

та сирів, підтвердила свої наміри

провести у травні�червні 2010 року

первісне публічне розміщення ак�

цій (IPO) на Варшавській фондо�

вій біржі. 

В своїй презентації, оприлюд�

неній на сайті компанії, менедж�

мент холдингу оголосив стратегіч�

ні плани збільшити земельний

банк з поточних 134 тис га у 2,3

рази, а також збільшити потуж�

ність елеваторів з існуючих 235

тис. тонн зерна у 2,5 рази за

наступні 10 років. 

За даними компанії, виручка у

2008 році зросла на 47% до $76,3

млн, EBITDA майже не змінився,

а замість чистого прибутку $14,6

млн у 2007 році компанія отрима�

ла чистий збиток $4,5 млн.   

З 12 листопада GDR «Агрото�

ну» почали обертатися на Франк�

фуртській фондовій біржі. В пер�

ший день торгів зафіксована ціна

7,02 євро за GDR. В подальшому

ціна не виходила із коридору 7�7,2

євро, і станом на 26 листопада ста�

новила 7,08 євро.   
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Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова
капіталізація,

млн.

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 46,00 46,10 46,00 1 150,00 9,1% 318,2%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 131,50 133,00 131,60 734,29 1,3% 164,5%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 39,05 39,75 39,05 2 684,34 *4,8% 217,5%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 4,56 4,84 4,70 48,18 4,4% 525,0%
Лендком Лондон LKI LN GBP 6,50 6,75 6,38 28,82 2,1% *42,0%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,93 1,01 1,00 12,50 *2,0% *56,5%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 11,05 11,75 11,75 1 301,31 4,4% 261,5%
Миронівський з*д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 1,41 2,20 1,45 320,00 *7,4% 60,4%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 12,14 14,83 13,49 286,66 *0,1% 124,8%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,50 2,20 1,90 32,68 0,0% *9,5%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,80 1,87 1,87 61,60 0,5% *67,8%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR н/д н/д 0,55 5,84 0,0% *63,3%
Агротон Франкфурт A2TA GR EUR 7,08 7,09 0,55 113,28 0,0% н/д

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 26 листопада 2009 року

За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

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

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Ринкова вартість акцій, USD

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Основні фінансові показники,
$ млн

Джерело: дані компанії

Основні виробничі показники компанії «Кернел» (за даними компанії)

Показник I кв 2008/09 I кв 2009/10 Зміни, %
Продаж зерна, тис тон 556 590 6%
Переробка соняшника, тис тон 114 157 37%
Виробництво олії, опт, тис тон 61 77 26%
Виробництво олії, роздріб, тис тон 29 29 1%
Завантаженість терміналу, тис тон 802 887 11%
Завантаженість елеваторів, тис тон 945 771 *18%



Визначення питомої ваги
доходу від реалізації 
сільгосппродукції
Міністерство аграрної політики своїм наказом №752

від 22 жовтня ц.р. затвердило Розрахунок питомої ваги

доходу від реалізації сільськогосподарської продукції

власного виробництва та продуктів її переробки в за�

гальній сумі валового доходу підприємства за поперед�

ній звітний (податковий) рік та Методичні рекоменда�

ції щодо його складання. Наказ видано на виконання

абзацу четвертого п.5 Положення про порядок спра�

вляння та обліку фіксованого сільськогосподарського

податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 23 квітня 1999 року №658, та з метою за�

безпечення єдиної методології під час визначення

платників цього податку.

Розрахунок складають сільгосппідприємства різних органі
заційноправових форм, утворених відповідно до чинного
законодавства, селянські та інші господарства, які займа
ються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збу
том сільськогосподарської продукції, а також рибницькі,
рибальські та риболовецькі господарства, які займаються
розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх
водоймах (озерах, ставках та водосховищах) за наявності
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, ба
гаторічних насаджень), переданих сільськогосподарському
товаровиробнику у власність або наданих йому у користу
вання, в тому числі на умовах оренди, та/або земель вод
ного фонду.
Якщо після проведення Розрахунку сума доходу підприємств
сільського та рибного господарства, одержана від реалізації
сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її пе
реробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує
75% від загальної суми валового доходу підприємства, то та
кі підприємства згідно зі ст.2 Закону України «Про фіксова
ний сільськогосподарський податок», за наявності сільсько
господарських угідь та земель водного фонду, є платниками
фіксованого сільськогосподарського податку.
Сільгосппідприємства у разі виникнення форсмажорних об
ставин, з незалежних від них причин (стихійне лихо, дія обста
вин непереборної сили тощо), подають цей Розрахунок разом
із документом, що підтверджує наявність таких обставин у по
передньому звітному (податковому) році. Для таких платни
ків, які мають визначені в Методичних рекомендаціях відпо
відні висновки (підтвердження), законодавчо встановлено в
абзаці п'ятому частини першої ст.9 Закону України «Про фік
сований сільськогосподарський податок» норму, відповідно
до якої у наступному податковому році при переході на сплату
фіксованого сільськогосподарського податку до таких платни
ків вимога щодо перевищення 75% питомої ваги доходу від
реалізації продукції сільського та рибного господарства влас
ного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі ва
лового доходу підприємства за попередній звітний (податко
вий) рік не застосовується.

– Леоніде Петровичу, що, на
Вашу думку, має робити на!
ступний Президент України,
щоб аграрна політика країни
була ефективнішою і створюва!
ла нові умови для сільськогос!
подарського виробництва?
– Сільське господарство України

має значні можливості для збіль�

шення свого виробничого потен�

ціалу. Не секрет, що на сьогодні ми

реалізуємо його лише частково,

тобто в майбутньому цей потенціал

потрібно, як мінімум, потроїти. За�

порукою вирішення цієї проблеми

є, безумовно, прагматична, стиму�

лююча сучасна аграрна політика,

яка змінить існуючі правила гри і

ставлення до цієї галузі, змінить

уявлення про нові можливості і

створить реальну перспективу для

ринкового зростання.

– Що найбільше стримує даний
процес?
– Безумовно, це дії нинішньої

влади, які мали місце не тільки в

останні роки, а впродовж, при�

наймні, попередніх 18 років Не�

залежності України. І зводились

вони до того, що сільське госпо�

дарство виконувало функцію со�

ціального донора. Аграрна галузь

головною метою свого існування

мала виробництво продовольства,

яке мало бути дешевим і доступ�

ним для населення України за

будь�яку ціну, але завжди всупереч

інтересам сільськогосподарських

виробників. 

Для того, щоб забезпечити та�

ку політику, ми мали постійну

заборону експорту продукції, що

спричиняло мільярдні збитки; ми

відкривали імпорт, стимулюючи

іноземні виробництва і розвиваю�

чи іноземний бізнес. Тим самим

зупиняли роботу вітчизняних під�

приємств. Бо завозилась дешева

продукція низької, сумнівної яко�

сті. Постійно практикувалась по�

літика ручного регулювання цін

на основні види продовольства, а

потім і на все продовольство, за�

ганяючи сільське господарство в

так звану нульову рентабельність

або безприбутковість. Постійно не

повертали ПДВ  і, найголовніше,

– обтяжували суб'єктів господа�

рювання непомірними хабарами

та іншими зловживаннями з боку

влади. В таких умовах розвивати

галузь неможливо.

– Що потрібно для успішного
розвитку?

– В першу чергу – кошти. Таких

ресурсів, які б забезпечили 100%

реалізацію потенціалу АПК,  а це

понад 60 мільярдів доларів, яких у

наших національних фінансових

установах немає. Запозичити такі

кошти з�за кордону неможливо,

бо усе, що відбувається в Україні,

знаходиться під постійним моні�

торингом і контролем потенцій�

них інвесторів. Вони однозначно

приймають рішення, що серйозно

заходити на ринок України немає

сенсу. Адже неможливо контро�

лювати свої ризики. Сьогодні по

забезпеченню технікою ми маємо

нижчий рейтинг, ніж країни ЄС у

понад 10 разів, по використанню

мінеральних добрив, із розрахун�

ку на 1га, ми в 6 разів відстаємо від

ЄС і в 9 разів – від США та знахо�

димось на рівні найбільш нероз�

винених країн. Ми також не дот�

римуємося й інших важливих ви�

мог агротехнологій, що спричиняє

знущання над землею, зменшен�

ня її родючості і, врешті�решт,

неможливість отримувати резуль�

тат, який в значно складніших по�

годно�кліматичних умовах мають

наші сусіди.

Ще одне питання, яке стримує

розвиток, – це незавершеність зе�

мельної реформи. У цій сфері, ма�

буть, рівень корупції найвищий,

ніж в будь�якій іншій. Звичайно,

все це спричиняє ще цілу низку

загроз і проблем, які не дають

змоги розвивати наше сільське

господарство.

Є також проблеми і в інших

напрямках: забезпечення сучасни�

ми кадрами потреби сільськогос�

подарських підприємств, підго�

товка та стажування цих кадрів,

використання ними сучасних під�

ходів до забезпечення менеджмен�

ту в агропромисловому виробниц�

тві, контролю та дотримання пе�

редових вимог науки і техніки у

вирощуванні сільськогосподарсь�

ких культур та тварин, зберігання,

переробки сільськогосподарської

продукції. 

Маємо проблеми з логістикою

і дистриб'юцією цієї продукції се�

ред населення нашої країни та за її

межами. Також ми багато недо�

працьовуємо на зовнішніх ринках,

від розвитку яких напряму зале�

жать темпи розвитку сільськогос�

подарського виробництва всере�

дині держави. Не вирішується

проблема і знедолених людей, які

повинні забезпечувати себе до�

ступними та якісними продукта�

ми харчування. І в цьому їм по�

винна допомагати держава, не пе�

рекладаючи відповідальність на

сільгоспвиробників. А саме: впро�

вадження адресних дотацій та до�

тацій, які б надавали можливість

реально купувати продукти харчу�

вання.  

Якщо новий Президент змо�

же врахувати всі ці зауваження і

змінити ситуацію на краще, то

сільське господарство України не

буде просто тією галуззю, яка ті�

шитиме Президента й інших уря�

довців показниками, а буде ре�

ально впливати на розвиток еко�

номіки України. Буде створювати

великі перспективи для викори�

стання геополітичного впливу на

країн�сусідів, зможе реально

впливати на покращення добро�

буту не лише сільського населен�

ня нашої держави, а в цілому

кожного українця. 

Інтерв’ю підготовлено за сприяння
Інформаційного центра ВГО «УАК» 
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Коли думка фахівців для влади стає важли�

вою, це означає, що вона перебуває у кри�

тичному стані і потребує допомоги. Наразі

особливо гостро з високих трибун лунають

заклики до громадських організацій про

співпрацю. Мабуть, найвпливовіша така

структура від аграрного сектору – ВГО

«Українська аграрна конфедерація». Про�

понуємо вашій увазі бліц�інтерв'ю з її пре�

зидентом Леонідом Козаченком, який 25

листопада був нагороджений орденом кня�

зя Ярослава Мудрого V ступеня.

Леонід Козаченко: 

Сьогодні ми реалізуємо
потенціал галузі частково

Шановні читачі!

З питань редакційної передплати
телефонуйте за тел. (044) 227�93�55, 

або пишіть: info@agroprofi.com.ua
Наш
індекс:98990

Передплата на український тижневик ділової інформації

«АГРОПРОФІ» на 2010 рік триває.

«АГРОПРОФІ» – це газета про реальну практику впровадження
сучасних технологій агровиробництва і управління для досягнення
максимальної ефективності. Ми заповнюємо вакуум ОПЕРАТИВНОЇ,
ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ для фахівців АПК, які приймають
рішення: керівників і менеджерів, власників бізнесу та інвесторів.
Передплатити нашу газету ви можете у будьякому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом передплатних видань. 
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію. Вартість
редакційної передплати у 2009 році – 16,00 грн. на місяць. Така ж
ціна до кінця року діятиме на передплату на 2010 рік.

25 листопада Леонід КОЗАЧЕНКО отримав від Президента України
Віктора ЮЩЕНКА орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Фото: Офіційне інтернет3представництво Президента України



НАСТРІЙ у делегації був піднесе�

ний: адже орденом «За заслуги» III

ступеня нагороджено Івана Ганче�

ва – директора ТОВ «Світанок»

(Бобровицький р�н) і Миколу Дя�

ченка – голову СВК «Мрія» (Ко�

зелецький р�н), медаллю «За

працю і звитягу» – Миколу Бур�

дука – автокранівника Ріпкинсь�

кого райсількомунгоспу. Почесні

звання заслужених працівників

сільського господарства відтепер

носитимуть Ігор Шкурко – генди�

ректор АТ НВО «Чернігівеліткар�

топля», начальник головного

управління АПР ОДА Анатолій

Максак та заступник голови Чер�

нігівської ОДА з питань АПК

Олександр Шанойло, у якого,

як з'ясувалося, дата підписання

Указу Президента збіглася з соро�

качотирьохріччям. Днями ми поб�

ували в області й пропонуємо ва�

шій увазі його розповідь. 

– У нинішньому аграрному

році маємо всі можливості поби�

ти минулорічний рекорд зі зби�

рання зернових. Торік ми зібрали

їх 2,14 млн тонн. Наразі вже на�

молочено 2,08 млн тонн зерна.

Середня врожайність зернових та

зернобобових вища не лише ми�

нулорічної, а й навіть прогнозо�

ваної цьогорічної. У 2008 ми от�

римали 3,21 тонни з гектару, а в

цьому році – 3,26 т/га. Значне

місце в загальному валу зернових

посідає кукурудза на зерно – вже

обмолочено понад 156 тисяч гек�

тарів всіх площ під цією культу�

рою, намолочено 802 тисячі тонн

збіжжя. 
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Чернігівські рекорди

ХОЧА, як часто буває, до сільсь�

кого господарства юнак Іван

Ганчев потрапив випадково.

«Родом я із Запорізької обла�

сті. Ще в школі навчався непога�

но, особливо давалися математи�

ка і фізика. Після школи у 1964

році так і не наважився скласти

вступні іспити на фізико�мате�

матичний факультет Бердянсь�

кого державного педагогічного

інституту. Стоячи вже перед па�

радними сходами вузу я зніяко�

вів, бо був із села, а більшість

абітурієнтів з міст, – з іронією

згадує Іван Павлович. – Коли

повернувся зі вступу ні з чим,

шкільна вчителька вмовила

спробувати сили у  Меліто�

польському інституті механізації

сільського господарства. Тож від�

ступати назад було нікуди».

Після закінчення інституту

молодий інженер Іван Ганчев хо�

тів присвятити себе досліджен�

ням та випробовуванням сільгос�

птехніки. Але волею долі потра�

пив за розподілом на Чернігів�

щину – у колгосп до села Стара

Басань Бобровицького району.

«Як великий шанувальник фут�

болу, вирішив, що мені пощасти�

ло: до Києва недалеко, сподівав�

ся відвідувати матчі київського

«Динамо». Тоді я ще не розумів,

що таке сільське господарство!

За останні сорок років я потра�

пив на футбол лише кілька

разів», – посміхається Іван Пав�

лович. 

Майже 5 років Іван Ганчев

був головним інженером у Ста�

рій Басані, потім працював у

райуправлінні сільського госпо�

дарства. А тоді райком партії роз�

гледів у ньому хорошого спеціа�

ліста та відрядив піднімати кол�

госп «Імені 40�річчя Жовтня» у

місто Бобровицю, яке знаходить�

ся недалеко від Києва, куди щод�

ня на роботу виїжджає до трьох

тисяч чоловік.

«Перші роки, як почав прац�

ювати у Бобровиці, вдома взагалі

не бував, не знав навіть, як мій

син підростає, – згадує Іван Пав�

лович. – Коли сину було вже ро�

ків п'ять, узяв його із собою на

роботу – до господарства. Відто�

ді він закохався в аграрну профе�

сію, заходився їздити верхи, вліт�

ку пас корів. По закінченні сіль�

госпакадемії працює зі мною го�

ловним агрономом. З онуком я

вже такої «помилки» не повторю

– не дуже хочу йому нелегкої до�

лі землероба».

Коли Ганчев прийшов у гос�

подарство, не було тут ані дисци�

пліни, ані порядку, польові робо�

ти виконувалися із запізненням,

врожаї становили до 18 ц/га.

Колгосп зарахували до «клубу

козодоїв» – за рік доїли всього

по 1700�1800 кг на корову. Що�

разу на райкомі діставалось мо�

лодому керівникові за такі по�

казники. «Тоді мені було дуже

соромно, – каже він. – А от те�

пер ми вже маємо стабільний

щорічний приріст виробництва,

зокрема молока – 10%. 40�50%

молока, яке приймає Бобровиць�

кий молокозавод – наше. На ін�

ші заводи ми не здаємо, бо чима�

ло підприємств ведуть нечесну

грошову політику: наприклад,

одне підприємство у Борис�

пільському районі заборгувало

нам 150 тис. грн!».

Нинішнє ТОВ «Світанок» має

щомісячне збільшення надоїв,

зокрема, за 10 місяців цього року

приріст становить 8%, а за рік на

корову вийде майже по 5 тис. кг. 

ЗДОБУТКИ Чернігівщина � аграрний край. Цьогоріч такий статус було
знову підтверджено: вдруге з 1932 року регіон зібрав понад 2 млн. тонн
зернових. На урочистостях з нагоди Дня працівників сільського
господарства, які через епідемію грипу було перенесено на 25 листопада,
ми щиро вітали чернігівську делегацію з високою державною оцінкою їхньої
праці. А вам, шановні читачі, хочемо розповісти про сьогодення
тамтешнього АПК.

ОСОБИСТІСТЬ Сорок років – вагомий проміжок часу для будь�якої
людини, це цілих два покоління. Для Івана Ганчева, керівника ТОВ
«Світанок» на Чернігівщині, – це період життя, присвячений роботі в
рідному господарстві.  Іван Павлович отримав звання «Заслужений
працівник сільського господарства України» у 2006�му році, а нині з нагоди
професійного свята він нагороджений орденом «За заслуги» IІI ступеня.

40 років на землі – 
це тільки сказати просто!

Продовження на стор.10

Продовження на стор.10Олександр ШАНОЙЛО

Іван ГАНЧЕВ



Рівненщина 
турбується 
за «РівнеАЗОТ»
Голова Рівненської обласної
державної адміністрації
Віктор Матчук перекона
ний, що прогнозувати май
бутнє хімічного гіганта краю,
підприємства ВАТ «Рівне
АЗОТ» в умовах сьогодніш
ньої системи управління еко
номікою не можливо. – Ніхто
не міг 16 травня спрогнозува
ти, що наступного дня під
приємству створять такі умо
ви, за яких воно не зможе
працювати. – зазначив він 20
листопада. – Нажаль, за сьо
годнішньої системи управлін
ня економікою держави, коли
працюють не закони, а пра
цюють примхи – можна запу
скати підприємство, можна
зупиняти підприємство, – не
можна тільки нічого прогно
зувати. Протягом того часу,
поки підприємство простою
вало, все одно несло витрати:
там виплачувалась, хоч і не в
повному обсязі, заробітна
платня. Підприємство несло
збитки. І те, що сьогодні під
приємство запрацювало, зов
сім не означає, що завтра з
цього підприємства підуть
надходження до бюджету
Рівного. Моментального
покращення не буде», – пе
реконаний керівник Рівнен
щини.

Сумщина 
змагається за 
сільгоспкооперативи
18 листопада у приміщенні
КП «Фонд інвестування об'єк
тів соціальної сфери та про
мисловості» відбулося роз
криття тендерних пропозицій
по закупівлі обладнання для
сільськогосподарських об
слуговуючих кооперативів –
переможців конкурсу на пра
во отримання підтримки за
рахунок коштів обласного
бюджету.
Загалом було подано 12 тен
дерних пропозицій по трьох
видах закупівель. По облад
нанню для обслуговуючих ко
оперативів прийняло участь 5
учасників, по молоковозах
для молочарських коопера
тивів 4 учасники, по охоло
джувачах для молочарських
кооперативів 3 учасники.
В роботі тендерного комітету
взяли участь учасники тен
дерних закупівель, члени
обласної конкурсної комісії
на право отримання сільсько
господарськими обслуговую
чими кооперативами під
тримки за рахунок коштів
обласного бюджету.
Рішення про переможців тен
деру, які будуть поставляти
обладнання буде прийнято
тендерним комітетом у най
ближчий час.

За інф. прес3служб облдержадміністрацій

ХОЧА на цьому, звісно, зупиня�

тися наміру не мають. Гордість

господарства – доярка Світлана

Шиян. Вона за 10 місяців вже

надоїла у бідони 179 тонн моло�

ка, а за рік надоїть більше ніж

200 тонн, це абсолютний рекорд

в історії господарства. Така сум�

лінна праця гідно винагороджу�

ється, заробітна плата фахівців�

тваринників становить від 2000

до 5000 гривень.

«На жаль, ціна на молоко

сьогодні дуже низька. Якби була

більшою, ми б розширювали ви�

робництво, збудували б доїльний

зал. А за ціну 1,7�2,3 грн/кг на�

віть не хочеться особливо цим

займатися, бо навіть літр води у

пляшці коштує 4�5 гривень», –

обурюється пан директор.

Та попри все господарство

розвивається. В цьому році за 10

місяців «світанківці» виробили

220 тонн м'яса – на 40 тонн біль�

ше, ніж торік. Поголів'я свиней

складає майже 1200 (+25%) укра�

їнської білої породи, а ВРХ –

1400 української чорно�рябої.

Середньодобовий приріст сви�

ней збільшився з 200 до 400 гра�

мів. Але сьогодні м'ясний на�

прям великих прибутків не дає:

за один кілограм свинини у жи�

вій вазі м'ясопереробні підпри�

ємства дають 14�15 грн, тоді як

собівартість – більше двадцяти.

Тому зараз свинину «Світанок»

не продає. А от бичків залюбки

здають до ТОВ «Прилуки�Агро�

переробка», яке пропонує наразі

11,5 грн/кг. 

Не тупцює й рослинництво.

Господарство має в обробітку

2300 га ріллі. Цього року отрима�

ли непогану врожайність по зер�

нових: пшениці – по 41 ц/га

(стільки ж у минулому році), ку�

курудзи – 71 ц/га (торік 50 ц/га)

у сухому зерні. Обробляють зем�

лю за мінімальною технологією

вже 4 роки: по науку їздили на

Полтавщину до Семена Антон�

ця. Звісно, для цієї технології і

техніка потрібна відповідна. Тож

на цей рік витратили 167 тис. грн

на придбання сівалки «Клен» і

185 тис. грн. на нового трактора.

Роботою цієї техніки Іван Пав�

лович задоволений. І хоча при�

родні умови цієї осені несприят�

ливі (на Чернігівщині, зокрема,

за весь час польових робіт аж до

16 жовтня не було жодного хоро�

шого дощу!), сходи озимини

вийшли відмінними. Загалом ін�

вестицій цьогоріч вкладено неба�

гато – крім купівлі нової техніки

господарство відремонтувало те�

лятник, корівник і наразі ремон�

тує свинарник. Більше коштів

нема, бо через низьки ціни на

продукцію і прибуток невели�

кий. «Імпортної техніки у нас не�

має не лише через високу вар�

тість, – розповідає директор

«Світанку». – По�перше, ми сві�

домо підтримуємо вітчизняного

виробника. А по�друге: скажіть,

куди подітися вивільненим ро�

бітникам?».

На сьогодні у «Світанку» по�

стійно працює 115 чоловік. Жод�

ного разу не допускав Іван Ган�

чев заборгованості із заробітної

плати при тому, що середній рі�

вень її становить 1700 гривень.

Інакше людей не утримати – ті�

кають селяни на заробітки до

столиці. 

За 10 місяців цього року вже

виплатили 2,3 млн грн заробітної

плати, до них додалося ще з мі�

льйон гривень усіляких податків.

Самих лише внесків до Фонду

соціального захисту інвалідів з

початку року перерахували понад

70 тис. грн. Щоправда, керівни�

кові важко зрозуміти, де у сільсь�

кому господарстві можна при�

лаштувати інваліда? Дояркою

або телятницею він працювати

не буде, за кермо трактора чи ма�

шини його також не посадиш... 

Крім цього, господарство за

власні кошти активно підтримує

соціальну сферу села. Тільки на

підготовку до нового навчально�

го року трьох бобровицьких за�

гальноосвітніх шкіл витратили

цьогоріч 20 тисяч гривень. За�

любки підтримує керівник «Сві�

танку» і молодих спортсменів.

Під його опікою у талановитого

місцевого заслуженого тренера

України Миколи Мойченка ро�

била перші кроки срібна призер�

ка Пекінської Олімпіади 2008

року з важкої атлетики Ольга

Коробка. А футбольна команда

господарства зайняла у 1998 році

перше місце на всеукраїнських

змаганнях, які проводить ФСТ

«Колос». 

«Сорок років на землі – це

тільки сказати просто. Усе моє

життя – це господарство, – під�

сумовує нашу розмову Іван Ган�

чев. – Я повинен бути тут і у свя�

то, і у вихідні, приходити раніше

за усіх, а повертатися до дому

останнім. За це й працівники

віддячують мені самовідданою

працею. Переконаний, нам, аг�

раріям, нічого не треба, лише б

держава створила нормальні

умови для роботи, і найголовні�

ше – підтримувала в країні ста�

більність і прогнозовані ціни. То�

ді кожна людина буде впевнена у

завтрашньому дні. Не будемо га�

дати – продавати чи не продава�

ти продукцію, купляти чи не ку�

пляти матеріально�технічні ре�

сурси. Коли буде золота середи�

на – буде вигідно всім, а так сіль�

госпвиробник часто залишається

у програші».

Артем Олекса

– ТАКИХ показників ми дося�

гли за рахунок збільшення фак�

тичної врожайності, яка ста�

новила 5,14 т/га. До речі, це най�

вища врожайність за всі часи іс�

нування Чернігівської області, –

підкреслює Олександр Шаной�

ло. – Тож, сподіваємося, якщо

так піде і далі, – ми досягнемо

нової висоти. Окремо хочу наго�

лосити на якості врожаю: за по�

передніми даними, вона вища на

10�15%, ніж торік. 

Ми особливо пишаємося

картоплярством: наша область

єдина в Україні зберегла розга�

лужену систему насінництва цієї

культури. В нас шістнадцять

елітно�насінницьких госпо�

дарств об'єднані у виробничо�

наукову асоціацію «Чернігівкар�

топля». Первинне насінництво

ведеться по 40 сортах вітчизняної

та зарубіжної селекції.

Чернігівщина, наголошую,

здатна забезпечити у повному

обсязі високоякісним насіннє�

вим матеріалом картоплі не тіль�

ки себе, а й інші регіони.

Маємо здобутки і у тварин�

ництві. Середньодобові приро�

сти на вирощуванні ВРХ і сви�

ней зросли відповідно на 35 і 19

грам. В цілому на Чернігівщині у

сільгосппідприємствах надій на

корову зріс за 10 місяців на 433

кг або 16% і склав 3151 кг. І як

результат, виробництво молока

збільшено на 12,5%, м'яса худо�

би і птиці – на 11%. 

Зростає питома вага сільсько�

господарських підприємств

області по чисельності ВРХ і ко�

рів в державі, яка становить від�

повідно 9,6% і 9,7%. По їх кіль�

кості область займає друге місце

в Україні. 

Цей рік дійсно є показовим,

принаймні для АПК області. Ми

довели, як у тому анекдоті, що

«повінь – повінню, а орати тре�

ба». В цілому за нинішні 10 міся�

ців ми виробили валової продук�

ції сільського господарства на

1,9% більше, ніж у січні�жовтні

2008�го. Це в умовах кризи, коли

інші галузі демонструють падін�

ня виробництва.

Уперше за останні роки ви�

робництво валової продукції тва�

ринництва почало зростати в

сільгосппідприємствах: у цьому

році – на 9,8% більше, ніж торік.

Зростання сектору тривало і в

соціальній сфері. Підвищення

розміру орендної плати, яке від�

булось у 2008�2009 роках з 1,6%

від вартості орендованої землі до

2,8% дає можливість селянам

Чернігівщини додатково отрима�

ти майже 90 мільйонів гривень

доходу. Якщо раніше майнові

сертифікати викупали в се�

редньому за 5% їх вартості, то за�

раз – за 50%. Протягом двох

останніх років селяни за свої сер�

тифікати отримали майже 100

мільйонів гривень.

Погода у поточному році зно�

ву змусила наших аграріїв, як ка�

жуть, понервувати. Тому основ�

ним нашим досягненням, я вва�

жаю, є  люди, які  наперекір

складним погодним умовам та

фінансовим негараздам змогли

відстояти аграрну ниву Чернігів�

щини. І ми намагаємося їх під�

тримувати.

В облдержадміністрації виз�

начили шість районів�перемож�

ців конкурсу трудового супер�

ництва в аграрній галузі. Лідера�

ми серед північних районів по�

ліської зони стали: Куликівський

– він посів перше місце, Семе�

нівський – друге та Коропський

– третє місце. В зоні лісостепу

змагались південні райони. Пе�

реміг Ічнянський район, друге

місце посів Носівський і третє –

Прилуцький. Вони отримали

кубки переможців та відповідні

грошові винагороди.

Тому справді приємно, що й

на найвищому державному рівні

не забули про чернігівських агра�

ріїв. Серед нагороджених нас ше�

стеро, хоча, звичайно, хотілося б

щоб їх було більше, адже гідних

відзнаки у нас багато. Ми докла�

ли максимум зусиль задля хоро�

шого врожаю наступного року, і

тепер, сподіваючись на Бога і здо�

ровий глузд, продовжуємо прац�

ювати, – запевнив наостанок

очільник галузі Чернігівщини. 

Розповідь про одного із нагоро�

джених від області – Івана Ганче�

ва – читайте, будь ласка, на

стор.9�10.

Артем Житков
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Ф'ЮЧЕРСИ на пшеницю торгу�

валися вище на минулому тижні:

попит на купівлю продовжує під�

тримувати ціни. Найближчі груд�

неві ф'ючерси на біржі у Чикаго

(CBOT) досягли 5�місячного

максимуму, ціни закриття пере�

бували у межах від $5,74/bu у вів�

торок до $5,59/bu у п'ятницю. Ці�

на аналогічних ф'ючерсів у Кан�

зас сіті (KCBT) піднялася на 16

центів до рівня $5,56/bu, а у Мін�

неаполісі (MGEX) зросла на 8

центів до позначки $5,64/bu. Соє�

ві боби отримали новий імпульс

для зростання ціни, зумовлений

потужним попитом з боку Ки�

таю, і завершили тиждень на 59

центів вище – на рівні $10,46/bu.

Кукурудза також ледь подорожча�

ла,  закрившись на позначці

$3,91/bu. 

Рекордні температури в Ав�

стралії можуть скоротити вироб�

ництво австралійської пшениці.

Федеральний банк Австралії ско�

ротив прогноз виробництво на

3%, до 21,6 млн метричних тонн.

Згідно з оцінками Міністерства

сільського господарства США

(USDA) Австралія вийде на по�

казник 23,5 млн МТ. 

USDA повідомило, що сівбу

озимої пшениці виконано на

90%. Це 4% вище від попередньо�

го тижня, але гірше, ніж у се�

редньому за 5 років – 95%. На

збиранні сої досягнуто значний

прогрес, яке на звітну дату було

завершено на 89%, порівняно із

75% тижнем раніше. Значний

прогрес був також досягнутий на

збиранні кукурудзи, яке заверше�

но на 54% – на 14% більше, ніж

за попередній тиждень. 

Експортні продажі склали на

минулому тижні 362,4 тис. тонн,

що на 12% менше від попе�

реднього тижня. Значні обсяги

продажів було зареєстровано до

Філіппін (загалом 98,5 тис. МТ),

Нігерії (загалом 82,5 тис. МТ),

Тайваню (загалом 67,5 тис. МТ),

Японія (загалом 35 тис. МТ).

Основні тенденції зернового ринку США

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними AgroNews.ru
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 26.11.2009 року 1 RUB = 0,27734 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 26 Листопада 2009 року

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розрахун*

кова ці*
на *

Зміни
розрах.
ціни *

Обсяг

відкр. мін. макс. закр. кілть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Березень ’10 4052 3964 4052 3969 + 4018 +15 10 17237220
EXW пшениця кл.3 Січень ’10 3885 3712 3885 3717 * 3824 *12 10 15411305
EXW пшениця кл.3 Листопад ’09 3732 3528 3734 3662 * 3662 *25 13 25230660
EXW пшениця кл.4 Березень ’10 3336 3270 3338 3271 + 3313 +25 10 13781300
EXW пшениця кл.4 Січень ’10 3201 3102 3203 3104 + 3167 +15 10 12764505
EXW пшениця кл.4 Листопад ’09 3140 2930 3140 3073 * 3073 *17 14 21974160
EXW пшениця кл.5 Березень ’10 0 0 0 0 + 2533 +0 0 0
EXW пшениця кл.5 Січень ’10 0 0 0 0 + 2365 +0 0 0
EXW пшениця кл.5 Листопад ’09 0 0 0 0 + 2216 +0 0 0
FOB експ. пшениця Березень ’10 178,2 177,6 178,2 177,9 + 177,9 +0 10 20899813
FOB експ. пшениця Січень ’10 176,2 175,0 176,2 175,4 + 175,8 +0 10 19431177
FOB експ. пшениця Листопад ’09 173,5 170,5 173,9 170,8 + 173,0 +0 12 17934903

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

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 20 Листопада 2009 року

Біржа 
(зернові) 

Грудень '09 Березень '10 Травень '10 Липень '10 Вересень ’10

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 205,67 5,598 0,208 5,808 0,210 5,923 0,195 6,028 0,193 6,175 0,182
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 204,57 5,568 0,163 5,728 0,163 5,838 0,155 5,950 0,148 6,063 0,140
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 207,23 5,640 0,082 5,813 0,098 5,923 0,085 6,068 0,108 6,175 0,097
CBOT Чикаго (Кукурудза) 143,67 3,910 0,005 4,070 0,013 4,170 0,012 4,255 0,017 4,303 0,000

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень '10 Березень '10 Травень '10 Липень '10 Серпень '10

10,460 0,590 10,503 0,580 10,505 0,548 10,535 0,513 10,495 0,465

США. Ставки океанського фрахту на 20 Листопада 2009 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 27 24
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 39
Північ Південної Америки (Колумбія) 29
Схід Південної Америки (Бразилія) 37
Західна Африка (Нігерія) 60
Східне Середземномор'я (Італія) 39
Західне Середземномор'я (Марокко) 52
Близький Схід (Єгипет) 49
Японія 76 74

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 32
Західна Африка (Нігерія) 62
Близький Схід (Єгипет) 45

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 34 29
Європа (Роттердам) 34
Близький Схід (Єгипет) 33

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 85
Західне Середземномор'я (Іспанія) 76
Європа (Роттердам) 67
Західна Африка(Марокко/Алжир) 71

ПівнічноЗахідне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 39
Близький Схід (Єгипет) 47
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 67
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 48 46
Тайвань 47 45
Південна Корея 47 45
Японія 45 43

Підвищено прогноз виробництва ріпаку в ЄС
Згідно оновленим оцінкам німецького аналітичного агентства Oil
World, виробництво ріпаку в країнах ЄС27 в 2009/10 МР становити
ме 21,22 млн тонн, що трохи вище за попередню оцінку аналітиків
агентства (21,19 млн тонн) і на 11,5% перевищує урожай культури в
минулому сезоні (19,04 млн тонн). Річне зростання виробництва рі
паку в Євросоюзі обумовлене високими показниками врожайності
культури, перш за все, у Франції і Германії. 
Оцінка початкових запасів ріпаку в ЄС27 в 2009/10 МР практично не
змінилася і становить 1,52 млн тонн (попередня оцінка – 1,51 млн
тонн; показник сезону2008/09 – 0,7 млн тонн). 
Що стосується обcягів переробки ріпаку в ЄС в поточному сезоні, то
оновлений прогноз озвучується на рівні 22 (21,8; 20,33) млн тонн,
що демонструє річне збільшення. Проте об'єми переробки могли б
бути ще вищими, якщо б не значне скорочення імпорту ріпаку з Ук
раїни в 2009/10 МР – на 2,36 млн тонн в рік, до 1,05 млн тонн. 
В цілому ж, агентство переглянуло у бік підвищення прогноз імпорту
ріпаку країнами ЄС в поточному сезоні – до 1,8 (1,73; 3,22) млн тонн,
проте імпорт культури істотно знизиться (44%) порівняно з
2008/09 МР. 
В результаті кінцеві запаси ріпаку в ЄС в сезоні2009/10 складуть
1,33 (1,37; 1,51) млн тонн, тобто відбудеться зниження даного показ
ника на 180 тис. тонн в порівнянні з рівнем минулого сезону зважаю
чи на збільшення об'ємів переробки.

За інф. ІА «АПК3Інформ»

Росію влаштовує цьогорічний врожай
Валовий збір зернових і зернобобових культур в Російській Федера
ції у вазі після доробки становитиме 93 млн тонн, зокрема пшениці
– 58 млн тонн. Як відзначила міністр сільського господарства РФ
Олена Скринник, «цей об'єм повністю задовольняє потреби на
селення країни і потреби тваринництва в продовольчому і фураж
ному зерні, а також формує експортний потенціал зерна в межах 19
млн тонн».
Міністр уточнила, що збирання сільськогосподарських культур в Ро
сії було завершене 10 листопада. Також завершені осінні посівні ро
боти. Загальна площа озимого клину – 18 млн га, що на 1,3 млн га
вище за показник минулого року.
У 2009 році зібраний рекордний урожай рису, який склав 978 тис.
тонн, що на 33% більше, ніж минулого року. При цьому імпорт цієї
зернової культури скоротився на 30% порівняно з минулим роком.
За словами міністра, збільшення виробництва і зниження частки ім
порту рису обумовлене ефективними заходами державної підтрим
ки і митнотарифним регулюванням.

За інф. www.mcx.ru

Світовий дефіцит цукру 
можливий у І півріччі 2010 року
Таку заяву зробив керуючий директор швейцарського цукрового
брокера Kingsman SA Джонатан Кінгсмен. Таке твердження базу
ється на припущенні, що експорт не зможе забезпечити попит. Дефі
цит рафінованого цукру становитиме 34 млн тонн, наводить агент
ство Bloomberg слова Дж.Кінгсмена. Покупці цукру в Пакистані, Бан
гладеш, Малайзії і низці інших країн вже стикаються з браком ім
порту, додав експерт.
«Ситуація може погіршати, – відзначив Дж.Кінгсмен. – Єдиним ви
ходом може стати скорочення споживання, оскільки як би високо не
піднялася ціна, цукру від цього більше не стане».
У вересні ціна цукру підскочила до максимального рівня за 28 років
на побоюваннях скорочення постачань з Бразилії і Індії через не
сприятливі погодні умови. За прогнозами сільгоспдепартаменту
США, Індії доведеться імпортувати рекордні 6 млн тонн цукру в по
точному сільськогосподарському році.

За інф. ІА «Інтерфакс»

Казахстан скасує ліцензування експорту зерна
Уряд Казахстану має намір відмінити ліцензування експорту зерна.
Про це повідомив міністр сільського господарства країни Акілбек

Куришбаєв. «Відповідну ініціативу вже запропонували уряду, вне
сли відповідний законопроект про відміну даного виду ліцензуван
ня. Ми максимально повинні зараз полегшити отримання ліцензій.
Прем'єрміністр минулого тижня підписав відповідний проект поста
нови», – повідомив він.
За інформацією міністра, «тепер, щоб отримати ліцензію на експорт
зерна, не потрібна довідка, як раніше, що він не має боргів, або що
повинен бути досвід роботи».
Урожай зернових в Казахстані в нинішньому сезоні (у бункерній вазі)
склав близько 21 млн тонн, що є другим рекордним урожаєм за остан
ні 5 років. Разом з тим, за словами віцеміністра сільського господар
ства Казахстану Армана Євнієва, Казахстан в нинішньому марке
тинговому році може експортувати близько 910 млн тонн зерна.

За мат. вид. «Транспорт»



НИНІ ТОВ «Птахофабрика Кру�

пець» входить до складу Агрокор�

порації «Крупець», назва якої по�

ходить від населеного пункту, де

вона розташована. Підприємство

спеціалізується на вирощуванні

сільгоспкультур, виробництві ку�

рячого яйця, м'яса бройлерів,

комбікормів, сушінні і зберіганні

зерна.

...Коли пані Галина з'являєть�

ся біля кліток, пташиний гомін

одразу стихає. І не дивно, адже во�

на повністю відповідає своєму

імені, яке з грецької означає «спо�

кій» і «тиша». 

На птахофабриці Галина Васи�

лівна з 1978 року, прийшла одразу

по закінченні середньої школи.

Спочатку працювала, як каже, «на

Піску», тобто у птахокомплексі

хутору Пісок. А після того вже

дванадцять років працює в селі

Баранне, поруч із Крупцем. Зага�

лом птахофабриці сорок років,

починалася вона з одного напіль�

ного пташника на 24 тисячі курей.

– На той час уся робота була

ручною, дві пташниці обслугову�

вали 12 тисяч курочок�несучок в

одноярусній клітці: ми збирали і

розкладали яйця в ящики вручну,

витирали пилючку, все треба було

відправляти, працювали постійно

серед птиці, у спертому повітрі, –

розповідає пані Галина лагідним,

трішки притишеним голосом (во�

чевидь, дається взнаки професій�

на звичка – боязнь наполохати

своїх курочок). – А що тепер – то

небо і земля. Маємо п'ять ярусів,

обидва пташники автоматизовані,

комп'ютеризовані, контакту з пти�

цею майже нема. Довкола чисто,

свіже повітря. Провели зранку ви�

браковку, а вже далі сортування

яєць – в окремому цеху, який від�

ділено від птиці скляними двери�

ма. Що й казати, не лише для ку�

рей, а й для нас створили всі умо�

ви – є душ, кімната відпочинку;

пральна машина, щоб ми могли в

чистому одязі прийти на роботу,

попрацювати й так само піти до�

дому, а робочу форму випрати. Те�

пер таке обладнання (німецької

фірми «Big Dutshman» – ред.), що зі

150 тисячами курей справляються

чотири пташниці, три оператори і

один електрик. На одну пташ�

ницю доводиться 35 тисяч несу�

чок, працюємо з 9 до 17�ї, з годи�

ною обіду.

Загалом на птахофабриці на

сьогодні 250 тисяч курей�несучок

(та плюс 80 тисяч по корпорації),

дві площадки несучок. У планах –

ще один пташник на 80 тисяч. 

Цікавимося у головного тех�

нолога Галини Пастух – за що ж

нагородили її тезку: можливо,

привнесла якесь ноу�хау в обслу�

говування птиці чи робить щось

не так, як інші її колеги, якимось

оригінальним методом, адже все

на птахофабриці автоматизовано.

Та, як виявилося, праця пташниці

якраз і цінна суворим дотриман�

ням технології, без жодних само�

чинних відхилень. Її обов'язки –

це і вибраковка (вибір падежу), і

сортування, і дотримання санітар�

ного стану, і стеження за світло�

вим режимом, і добросовісний

огляд птиці… Варто лишень тріш�

ки не додивитися – чи достатньо

корму, чи є водичка в середині та в

кінці «водогінної» системи (адже

на рівні її очей розташований ли�

ше другий рівень п'ятиярусної

клітки) – як уже на другий день

птахофабрика не дорахується

яєць, а на третій не буде 30% про�

дуктивності. А продуктивність у

«підопічних» нашої героїні висо�

ка: понад 305 яєць від курки�не�

сучки (а загалом по господарству

309 яєць). Крім того, пані Галина

як старша пташниця відповідає за

облік яєць. 

Продуктивності виробництва

сприяє робота комбікормового за�

воду, який працює на власній зер�

носировині, тому немає проблем з

відхиленням у раціоні годівлі. Тут

усі знають, що працюють на спіль�

ну справу, на єдиний результат. Та

й велику економію це дає. 

Якщо казати про гібриди, то

незабаром, 7 грудня, чекають на

поповнення з Угорщини – курей

гібриду «Тетра�СЛ». «Вони більш

життєстійкі, витриваліші, більші

вагою, високопродуктивні, – ді�

литься спостереженнями Галина

Шнайдрук. – Ця птиця вже пере�

вірена, була у нас років 8 тому». 
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ТОВ «Птахофабрика Кру
пець» включає два птахо
комплекси з утримання ку
рейнесучок загальною кіль
кістю 260 тисяч голів. На цих
потужностях у 2009 році ви
роблено 65 млн яєць. На
птахофабриці застосовуєть
ся кліткове обладнання віт
чизняного виробництва і ві
домих європейських компа
ній Big Dutchman, Hellmann і
Ten Elsen.

ДОВІДКА

ФАХІВЕЦЬ Коли людина день у день виконує одну й ту саму, здавалося б, монотонну роботу,
вважається, ну за що її можна «притягти» до високої державної нагороди. Адже відзнаки такого рівня
насамперед асоціюються у нас із чимось глобальним і помітним. Та жодна вагома справа не дасть
результату, якщо на кожній її ланці не стоятимуть сумлінні виконавці. Такі, як нагороджена нещодавно
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня старша пташниця агропідприємства «Птахофабрика Крупець»
Радивилівського району Рівненщини Галина Шнайдрук.

– У ГОЛОВНОМУ управлінні я

вже 11 років, з них 7 років прац�

юю заступником начальника. Пі�

сля інституту починала агроно�

мом, знаю який важкий хліб за�

ступника голови колгоспу. 

Звичайно, шкода, що на поса�

ді управлінця не завжди помітні

результати твоєї роботи. Якщо ви�

робничник відразу ж бачить зро�

блене, то нашу роботу можна оці�

нити лише згодом. Тому я думаю,

що ця державна нагорода мені ви�

дана, так би мовити, авансом. 

Давайте я вам краще про наше

сільське господарство розповім,

бо воно працює без авансів. Тому

в області складає майже чверть ви�

робництва її валового внутріш�

нього продукту.

Однак коштів у такій кілько�

сті, як би хотілося, не вистачає.

Тому одне з наших головних зав�

дань – донести до потенційних

інвесторів інформацію про

область. Задля цього ми готуємо

інформаційні матеріали для ви�

ставок, Інтернету тощо. Ми зав�

жди підкреслюємо, що готові до

співпраці з серйозними інвесто�

рами, які дійсно будуть робити на

нашій землі і вкладати кошти в

розвиток інфраструктури області,

технічне переоснащення. Як ре�

зультат – в південних районах

області вже практично немає не�

засіяних земель. Трохи гірша си�

туація в північних районах, проте

це пояснюється низькою родючі�

стю тамтешніх грунтів. Торік до

АПК області було залучено 283,4

млн грн, а це на 59% більше ніж у

2007�го року.

Нині на Рівненщині 20 по�

тужних підприємств виробляють

приблизно 50% усієї  с іль�

госппродукції області, вкладаю�

чи кошти в високотехнологічне

виробництво. Це дозволяє їм

працювати на землях, на яких

важко працювати менш оснаще�

ним виробникам. Водночас пере�

вагу ми віддаємо тим претенден�

там, які прагнуть опікуватися не

лише виробництвом, а й соціаль�

ною сферою села, забезпечені�

стю людей роботою і гідною за�

робітною платою. Середня заро�

бітна плата по області цього року

збільшилася до 900 грн. 

Якщо говорити про останні

чотири роки, то на Рівненщині

Берегиня спокою в пташиному царстві

Рівненщина запрошує інвесторів

Галина ШНАЙДРУК
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ЗВІТИ І ПЛАНИ Роботу Головного управління
агропромислового розвитку Рівненщини фахівці
галузі називають стабільною. У поточному році
навіть очікується певний приріст виробництва сіль3
госппродукції. Не остання заслуга у цьому його
керманича Олександра Слободянюка. Але цього ра3
зу ми завітали до його першого заступника – Надії
Переходько. За сумлінну працю до професійного
свята її було відзначено високою державною наго3
родою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Ми
просили її розповісти про своє життя3буття, але
все одно дісталися теми обласного агровиробниц3
тва. Вочевидь, інакше і бути не могло. 

Надія ПЕРЕХОДЬКО



– Миколо Михайловичу, по!
знайомте, будь ласка, з історі!
єю господарства. 
– Наше підприємство створене на

базі колишнього колгоспу імені

Жданова (згодом СВК «Про�

грес»). Я очолюю його шість ро�

ків. У 2005 році до структури при�

єднали ще чотири окремі юридич�

ні особи і назвали агроформуван�

ня на честь легендарної людини –

Петра Воловікова. На його честь

встановлено меморіальну дошку.

Двічі Герой соціалістичної праці

СРСР, він був фанатом виробниц�

тва, ніколи не знав спочину, фак�

тично, помер в машині. Саме він в

радянські часи вивів господарство

на перше місце в області. І все це

– за тодішніх рівних умов. Він

працював пліч�о�пліч з іще одним

безперечним лідером Рівненщи�

ни, також двічі Героєм – беззмін�

ним головою «Зорі Комунізму»

Володимиром Плютинським. Так,

вони теж були в лідерах. Проте у

вирощуванні овочів, які в нас ви�

роблялися і перероблялися десят�

ками тисяч тонн, у вирощуванні

картоплі, колгоспу ім.Жданова

рівних в області не було.

– То ви і зараз займаєтеся ово!
чівництвом? 
– Колись це була надприбуткова

галузь. Та й зараз рентабельність

становить до 80%. Але це – за на�

явності попиту. Зараз його не ма�

ємо. Наразі основні наші напрями

– рослинництво і тваринництво. 

– Фахівці області виокремлю!
ють ваше господарство як мак!
симально оптимізоване… 
– Принаймні ми намагаємося усе

для цього робити. В обробітку ма�

ємо 6900 га землі. І не женемося за

її накопиченням. Найперша наша

мета – оптимізувати виробництво.

І мати по максимуму з кожного

гектара. Вирощуємо озиму і яру

пшеницю, кормові культури, рі�

пак і кукурудзу на зерно – це ос�

новні наші культури на сьогодні.

Ще два роки тому вирощували

цукрові буряки в середньому на

площі 1000 га. Проте не було по�

передніх замовлень, і ми відмови�

лися від цієї культури. 

Здебільшого використовуємо

традиційні технології, частково

мінімальні – коли дозволяють по�

передники. Цього року практично

не застосовували, бо не сіяли цук�

ристих. 

– Ваш метод нарощування по!
голів'я ВРХ пропонують в обла!

сті як максимально простий і
швидкоокупний. То поділіться
досвідом з країною.
– Наразі Гощанський район один

з не багатьох в Україні, де наяв�

ність ВРХ у сільгосппідприєм�

ствах перевищує поголів'я тварин

у населення. У нас є певне ноу�

хау. Та спочатку я хотів би навести

деякі факти. Тоді легше сприйма�

тиметься подальша інформація. 

Коли ми прийшли сюди у 2003

році, в господарстві було всього

480 корів з продуктивністю лише

1700 кг молока. Наразі маємо 1500

голів ВРХ основного стада і 3500

голів молодняку. Надій на корову

становить 4600�4700 кг на рік. За

кількістю поголів'я вийшли на рі�

вень 1980�х – найвищого розвитку

тваринництва у колгоспі. Реалі�

зуємо молока 17�18 тонн на добу

на «КОМО», плануємо вийти на

50. Ціна зараз хороша – 2,80

грн/л.

Зараз утримуємо корів у при�

міщеннях, що нам дісталися у

спадщину, звісно, зробивши пов�

ну модернізацію, поставили новий

молокопровід. У найближчих пла�

нах – добудова доїльного залу на

2100 голів. Плануємо, що вже на�

ступного року, так би мовити,

святкуватимемо новосілля. Спосіб

утримання – безприв'язний; у хар�

чуванні – кормовий стіл. На сьо�

годні ми маємо статус племзаводу.

А ноу�хау – дуже просте. Ми

використали корів населення як

маточне поголів'я для нашого ста�

да. У 2007 році ми створили пунк�

ти штучного осіменіння в усіх се�

лах, довкола яких обробляємо

землю, і закупили отриманих у та�

кий спосіб 1300 теличок. При то�

му, що вже тоді планували їх гене�

тичний потенціал. Ми не розрахо�

вували на великі надої, тому що

потрібно робити жорстку вибра�

ковку. Ми поступово голштинізує�

мо нашу чорно�рябу породу. В

структурі господарства маємо від�

діл, який займається селекційною

діяльністю у галузі тваринництва.

Ми не плануємо вийти на карко�

ломні показники надоїв, проте

очікуємо, що у 2010 році матиме�

мо десь 5600 кг молока на корову

за рік.

Добра чутка шириться швид�

ко. Тому мешканці сусідніх сіл

пропонують своїх корів в якості

донорів. До нас приїздять керів�

ники інших господарств. На на�

шій базі часто проводяться район�

ні і обласні семінари. Та й самі ми

дуже любимо бути в курсі подій.

Ми відслідковуємо проведення

тематичних аграрних заходів в Ук�

раїні і сусідній Білорусі, євро�

пейських країнах.  Дуже корисно,

на усі сто себе виправдовує. 

– Розкажіть, будь ласка, про
свій досвід в рослинництві. 
– Ми маємо статус насіннєвого

господарства. У нас є науково�

дослідний відділ, який займається

дослідженням всіх нових сортів,

ЗЗР, добрив. Все, що з'являється

нового, ми випробовуємо.

Крім того, в нас розроблена і

ефективно працює вже четвертий

рік комплексна програма поліп�

шення родючості грунтів. Вже ба�

чимо позитивну динаміку щодо

якісних показників грунту – наяв�

ності гумусу, фосфору, калію, мі�

кро� та макроелементів. 

Ця програма напряму пов'яза�

на з тваринництвом, оскільки за�

раз за наявного поголів'я виро�

бляємо 50 тис. тонн органічних

добрив. Також проводимо сидера�

цію полів, подрібнюємо всі пож�

нивні рештки, які не використову�

ються у тваринництві. В середньо�

му на рік на наші поля вноситься в

межах 100 тис. тонн органіки. 

Важливою практикою вважаю

поділ полів на масиви. Маємо

п'ять таких масивів – розміром у

середньому 1300 га. Щороку з

урахуванням сівозміни відбуваєть�

ся ротація культур. Така впорядко�

ваність дає змогу суттєво оптимі�

зувати використання техніки:

уникнути її хаотичного перемі�

щення між невеликими клаптика�

ми землі під час польових робіт.

Використовуємо переважно

сорти іноземної селекції. Цього

року мали урожайність 67 ц/га по

озимій пшениці і 50 ц/га по ярій,

ріпак дав 35 ц/га, кукурудза на

зерно –  90 ц/га. 

– Традиційно вітчизняні сіль!
госппідприємства відповідають
за добробут у районі. Зрозумі!
ло, що ваше підприємство – не
виняток?
– Коли господарство працює від�

крито, усі податки – це гроші бю�

джету. В тому числі і сільських рад.

Це основна підтримка. В нас по�

стійно працює 550 чоловік, з се�

зонними – набирається до 700.

Також напряму допомагаємо

ФАПам, обов'язково школам, гро�

мадськім об'єднанням. Намага�

ємося всіляко допомагати людям,

які нам довірили землю. Сьогодні

у нас орендна плата менша за дея�

кі інші підприємства, які змага�

ються за право володіти землею і

доводять орендні ставки до тих

показників, коли виробництво

вже буде збитковим. Люди ста�

вляться до цього з розумінням, бо

крім орендної плати вони мають

перспективу, мають безпеку. Для

тих, хто хоче працювати, у нас зав�

жди буде робота і гідна зарплата. 

Коли проходило паювання, на

селах залишилося багато об'єктів,

які збиткові для господарства, але

ми утримуємо їх, бо розуміємо,

що вони потрібні для наших пайо�

виків. Взяти хоча б послугу по ко�

нях, яких ми надаємо в оренду по

дві гривні за годину, а несемо ви�

трати на утримання 300 тис. грн

на рік. Це стосується і утримання

пожежних автомобілів, млинів для

помолу зерна, окультурення та

утримання в належному стані па�

совищ та сінокосів населення. На�

віть на непрацюючих об'єктах

тримаємо охорону (а це додаткові

витрати), щоб майно не розтягли,

і воно залишилося людям.
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Ми пам'ятаємо те, чого варті

Підготував Павло Мороз

ДОСВІД Агропідприємство поблизу райцентру Гоща на Рівненщині має давню історію і добрі аграрні
традиції. Очолюване упродовж 35 років двічі Героєм соціалістичної праці Петром Воловіковим воно
тепер носить його ім'я. Нинішній директор, Микола Пилипчук, за фахом агроном. У свої 37 років
разом з командою вони гідно працюють на землі, бо завжди пам'ятають те, чого варті, чого вартий
селянський труд. І не просто працюють, а постійно випробовують власні «ноу3хау» і залюбки діляться
досвідом з іншими. До цьогорічного професійного свята він був удостоєний почесного звання
«Заслужений працівник сільського господарства України».

Микола ПИЛИПЧУК

Зараз на птахофабриці –

«хайсекс білий» і «хайсекс ко�

ричневий», завезений із Криму

(птахорадгосп ім. Фрунзе). Чо�

тири роки тому працювали і з

гібридом «Ломан браун», з

Полтавської птахофабрики. 

Нагороди у Галини Василів�

ни були й раніше – грамоти,

подяки, медалі, але то все зде�

більшого ще в Комсомолі, ну

ще торік мобільного телефона

подарували з газети «Вісті Рів�

ненщини» як передовику ви�

робництва, але така велика,

державна нагорода – перша,

зізнається нагороджена. Заохо�

чують матеріально і на роботі:

наприкінці року дають тисячу

гривень, преміюють до свят, зо�

крема днями дали премію до

Дня працівників сільського

господарства.

Пані Галина має двох си�

нів.  Старший одружений,

військовий; менший залишив�

ся з мамою, навчається в Ради�

вилівському ПТУ на маляра�

штукатура. Ще живі батьки�

пенсіонери: тато працював

шофером, мати – швачкою.

Але жила наша героїня в не�

вістках у свекрів, вони і чоло�

вік, на жаль, померли, а вона

так і залишилася там. Тримала

корову, але продала. Має сви�

ней, коня, курей, в усьому до�

помагає син. 

А у вільний від роботи та

господарства час Галина Васи�

лівна бере голку і різнобарвні

нитки – і вишиває на подуш�

ках і рушниках квіти, птахів,

які їй ніколи не набридають…

Софія Багірова

збільшується виробництво ва�

лової сільськогосподарської

продукції, нехай і не тими тем�

пами, якими б хотілося. У цьо�

му році за 10 місяців вже маємо

зростання у 100,5% до відповід�

ного періоду минулого року. В

нашій області добре збережено

м'ясне і молочне скотарство.

Значно збільшилося у 2009 році

виробництво яйця. Ми роз�

раховуємо, що цього року його

буде вироблено 419,0 млн шт.,

тоді як торік було 363,5 млн шт. 

Власне, наразі АПК області

потроху розвивається, і це тоді

як інші галузі суттєво скороти�

ли виробництво через фінансо�

ву кризу. Я, звісно, пишаюся

високою нагородою, але не

можна сказати, що це власне

мої заслуги. Це спільна робота і

головного управління, і об�

лдержадміністрації, і, в першу

чергу, виробники. Наше ж зав�

дання – допомагати їм у межах

можливого і залучати нових ін�

весторів.

Артем Житков
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Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

Середньозважені біржові ціни
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися

на Акредитованих товарних бiржах з 20 по 26 листопада 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 1155,79 915,00 1072,47 1090,00 134,23
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 100,00 1150,00 1150,00 1150,00 143,93
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2009 EXW 50,00 850,00 850,00 850,00 106,38
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 EXW 217,22 830,00 830,00 830,00 103,88
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 CPT 217,22 979,26 979,26 979,26 122,56
Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2009 EXW 30,00 2000,00 2000,00 2000,00 250,31
Горох 3 клас ДСТУ 4523*2006 2009 EXW 50,00 1500,00 1500,00 1500,00 187,73

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 6100,00 1245,66 1269,24 1302,37 158,90
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 1900,00 1302,13 1305,01 1315,79 163,33
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 43600,00 1197,75 1202,95 1254,43 150,61
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CFR 250,00 1644,91 1644,91 1644,91 206,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 4600,00 1086,64 1132,69 1165,81 141,83
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 10000,00 1093,95 1106,27 1118,60 138,50
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 9800,00 1022,72 1101,97 1142,57 137,92
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 27600,00 998,75 1093,78 1264,82 136,89
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 750,00 886,89 886,89 886,89 111,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 6850,00 878,90 981,83 1264,82 122,88
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2009 CPT 14975,00 942,82 952,57 982,16 119,24
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2009 FOB 24000,00 974,78 1094,63 1118,60 137,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 CPT 93850,00 1006,11 1251,25 1310,36 156,66
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 FOB 87650,00 1157,83 1258,58 1422,22 157,55
Гречка 1 клас ДСТУ 4524*2006 2009 CPT 46,00 2796,50 2796,50 2796,50 350,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2009 FCA 40,00 2256,35 2256,35 2256,35 282,40
Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 2009 DDU 42,00 1623,00 1707,98 1792,95 213,83
Просо 2 клас ГОСТ 22983*88 2009 FCA 21,00 1133,38 1133,38 1133,38 141,85
Просо 2 клас ГОСТ 22983*88 2009 CPT 560,00 918,85 931,69 1038,70 116,61
Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 2009 FCA 217,00 594,28 921,15 958,80 115,29
Горох 1 клас ДСТУ 4523*2006 2009 CPT 21,50 2419,77 2419,77 2419,77 302,85
Горох 1 клас ДСТУ 4523*2006 2009 DDU 700,00 1895,71 1895,71 1895,71 237,26
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843*2007 2009 DAF 33,55 7410,25 7808,09 8216,76 977,23
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694*2006 2009 DAF 3,00 3227,00 3227,00 3227,00 403,88
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694*2006 2009 FCA 66,00 2748,64 2748,64 2748,64 344,01
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694*2006 2009 DAF 103,00 2796,50 2828,70 2954,45 354,08
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694*2006 2009 FOB 2540,00 2272,28 2380,47 2786,51 297,94
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694*2006 2009 EXW 20,00 5073,65 5073,65 5073,65 635,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694*2006 2009 FCA 40,00 6232,20 6232,20 6232,20 780,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2009 CPT 10850,00 2684,64 2964,99 3012,23 371,09
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2009 FCA 62,00 4066,19 4692,79 5130,22 587,46
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2009 DDU 526,00 2956,30 3195,92 5733,23 400,03
Насіння льону ГОСТ 10582*76 2009 FCA 21,00 3286,77 3286,77 3286,77 411,36
Насіння льону ГОСТ 10582*76 2009 FOB 20,00 3353,70 3353,70 3353,70 420,00
Насіння льону ГОСТ 10582*76 2009 DDU 62,00 5620,93 5659,63 5740,89 708,64
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2009 DAF 9,57 8789,00 8789,00 8789,00 1100,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574*85 2009 DAF 140,00 1716,78 1716,78 1716,78 215,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201*68 2009 DDU 21,00 2511,48 2511,48 2511,48 314,33
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201*68 2009 FOB 67,50 2476,90 2476,90 2476,90 310,00
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002*69 2009 DDU 21,00 2397,00 2397,00 2397,00 300,00
Крупа пшоно ГОСТ 572*60 2009 DDU 42,00 3169,25 3169,25 3169,25 396,90
Олія соєва ДСТУ 4534*2006 2009 DAF 70,00 6791,50 6791,50 6791,50 850,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 2009 CPT 150,00 6232,20 6232,20 6232,20 780,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 2009 FOB 1260,00 5513,10 6638,99 6851,42 830,91

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768:2009 30.12.2009 FOB 1100,00 1541,10 1541,10 1541,10 193,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 3227,36 1413,67 1413,67 1413,67 176,93
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 1800,00 1246,44 1246,44 1246,44 156,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 8653,71 1229,69 1358,23 1367,81 170,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CFR 1000,00 1668,86 1668,86 1668,86 209,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 50000,00 1109,92 1138,66 1173,80 142,60
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 20000,00 1198,50 1198,50 1198,50 150,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 15.12.2009 FOB 6750,00 1278,40 1278,40 1278,40 160,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 1160,00 1130,58 1130,58 1130,58 141,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FAS 1215,00 1310,36 1310,36 1310,36 164,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 54000,00 1117,90 1163,15 1181,78 145,67
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 28.02.2010 FOB 30000,00 1117,90 1153,83 1189,77 144,50
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.12.2009 FOB 15000,00 1277,60 1277,60 1277,60 160,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 11200,00 1025,43 1031,40 1102,62 129,16
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 13195,81 1054,02 1138,94 1318,35 142,61
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 53000,00 1038,05 1066,52 1093,95 133,57
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 13320,00 862,92 1169,65 1318,35 146,39
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 20000,00 1006,11 1006,11 1006,11 126,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 15.12.2009 CPT 1875,00 950,33 950,33 950,33 118,94
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 25.12.2009 FOB 2500,00 1136,98 1136,98 1136,98 142,30
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.12.2009 FOB 15000,00 1038,70 1038,70 1038,70 130,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.12.2009 FOB 7700,00 902,30 922,33 1122,59 115,50
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.01.2010 FOB 8400,00 1030,07 1030,07 1030,07 129,00
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525*2006 31.12.2009 FCA 420,00 1249,65 1249,65 1249,65 156,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 15.12.2009 FOB 10000,00 1422,22 1422,22 1422,22 178,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 20.12.2009 CPT 8000,00 1289,58 1289,58 1289,58 161,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 20.12.2009 FOB 6000,00 1262,42 1310,36 1358,30 164,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 27.12.2009 FOB 15000,00 1324,82 1324,82 1324,82 165,81
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 31.12.2009 CPT 13700,00 1169,74 1190,79 1254,43 149,04
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 31.12.2009 FOB 10700,54 1206,49 1243,94 1294,38 155,74
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 15.01.2010 FOB 6400,00 1402,24 1402,24 1402,24 175,50
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 31.01.2010 CPT 10000,00 1325,51 1325,51 1325,51 166,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 25.03.2010 FOB 5000,00 1381,87 1381,87 1381,87 172,95
Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 30.12.2009 FCA 250,00 1478,15 1478,15 1478,15 185,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 30.12.2009 DDU 20,00 1911,13 1911,13 1911,13 239,34
Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 31.12.2009 CPT 100,00 958,80 958,80 958,80 120,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 31.12.2009 FOB 84,00 998,13 998,13 998,13 125,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523*2006 31.12.2009 FCA 350,00 2329,08 2329,08 2329,08 291,50
Горох 2 клас ДСТУ 4523*2006 04.12.2009 FAS 75,00 1357,45 1357,45 1357,45 170,00
Горох 2 клас ДСТУ 4523*2006 31.12.2009 FAS 975,00 1996,25 1996,25 1996,25 250,00
Соя ГОСТ 17109*88 31.12.2009 CPT 2500,00 3026,31 3026,31 3026,31 379,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694*2006 31.12.2009 FCA 20,00 3595,50 3595,50 3595,50 450,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694*2006 16.10.2010 FCA 100,00 3922,77 3922,77 3922,77 490,96
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694*2006 31.12.2009 FCA 80,00 2395,50 2396,25 2397,00 300,00
Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694*2006 31.05.2010 FCA 500,00 1676,85 1676,85 1676,85 210,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 31.12.2009 FCA 280,00 2664,67 2664,67 2664,67 333,50
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 31.12.2009 CPT 3300,00 2611,09 2632,87 2635,05 329,73
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 31.12.2009 FOB 1586,09 3143,27 3143,27 3143,27 393,40
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 30.12.2009 FCA 44,00 3224,98 3224,98 3224,98 403,88
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 30.12.2009 DDU 22,00 5980,35 5980,35 5980,35 748,48
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 01.03.2010 DDU 42,00 3466,05 3466,05 3466,05 434,07
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 31.12.2009 FCA 288,00 19287,86 19419,20 19471,42 2431,74
Насіння редьки ГОСТ 2240*93 31.12.2009 DDU 40,00 5377,75 5377,75 5377,75 673,06
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638*2006 31.12.2009 DAF 25000,00 582,91 582,91 582,91 73,00
Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492*2005 31.12.2009 DAF 300,00 8304,40 8304,40 8304,40 1040,00

№ Назва біржі Регіон
1 Аграрна біржа м.Херсон
2 Вінницька товарна універсальна біржа м.Вінниця
3 Донецька товарна біржа м.Донецьк
4 Житомирська агропромислова товарна біржа м.Житомир
5 Запорізька товарна біржа «Гілея» м.Запоріжжя
6 Західно*Українська регіональна агропромислова біржа м.Львів
7 Івано*Франківська аграрна товарна біржа м.Івано*Франківськ
8 Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» м.Київ
9 Кримська аграрна біржа м.Сімферополь
10 Кримська універсальна біржа АР Крим
11 Луганська агропромислова товарна біржа м.Луганськ
12 Одеська аграрна біржа м.Одеса
13 Одеська товарна біржа м.Одеса
14 Подільська спеціалізована аграрна біржа м.Хмельницький
15 Придніпровська товарна біржа м.Дніпропетровськ
16 Рівненська міжрегіональна товарно*майнова біржа «Прайс» м.Рівне
17 Слов'янська універсальна біржа м.Дніпропетровськ
18 Сумська товарна біржа м.Суми
19 Тернопільська агропромислова біржа м.Тернопіль
20 Товарна біржа «Катеринославська» м.Дніпропетровськ
21 Товарна біржа АПК центральних областей України м.Черкаси
22 Товарна біржа «Львівська Універсальна» м.Львів
23 Товарна біржа «Українська*Донецьк» м.Донецьк
24 ТОВ «Центральна Товарна біржа» м.Полтава
25 Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа» м.Київ
26 Українська аграрна біржа м.Київ
27 Українська спеціалізована зернова біржа м.Київ
28 Українська універсальна біржа м.Полтава
29 Українська універсальна товарна біржа м.Херсон
30 Українська універсальна біржа «Капітал» м.Київ
31 Універсальна біржа «Україна» м.Харків
32 Херсонська товарно*сировинна біржа «Кристал» м.Херсон
33 Хмельницька обласна товарна біржа м.Хмельницьк
34 Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа м.Чернігів
35 Чорноморська товарна біржа м.Миколаїв

Перелік акредитованих товарних бірж

Філія «Старобільська»

вул. Першого Травня, 4, 
м. Старобільськ, Луганська обл.
ел. адреса: komers_nibulon@mail.ru
тел.: (06461)24650, факс: (06461) 31785

АК «Врадіївський»

вул. Визволення, 104, смт. Врадіївка,
Миколаївська обл., 56300
ел. адреса: ak_vrad_nib@ukr.net
тел.: (05135) 92168, факс: (05135) 96357

ВАТ «Колосівський елеватор»

вул. Леніна, 3, смт. Кудрявцівка, Весели
нівський рн, Миколаївська обл., 57030
ел. адреса: koloselevator@rambler.ru
тел.: (05163) 29661, факс: (05163) 29659

Філія «Глобинська»

39000, Полтавська обл., м. Глобине, 
вул. Карла Маркса, буд. 81 
ел. адреса: globinnbln@mail.ru 
тел.: (05365) 25340, факс: (05365)24538

Філія «Решетилівська»

вул. Степова, 33 б, с. Жовтневе, Решети
лівський рн, Полтавська обл., 38413

ел. адреса: olobur@list.ru
тел.: (0532) 691472, факс: (05363) 95499

Філія «Ромодан»

вул. Гарбузенка 2, смт. Ромодан, Мирго
родський рн, Полтавська обл. 37650
ел. адреса: martunenko_r@mail.ru
тел.: (050) 3947485

Філія «Смотрич»

вул. Вокзальна, 11а, с. Камянка, 
Кам.Подільський рн, 
Хмельницька обл., 32300
ел. адреса: smotrichnbln@mail.ru
тел.: (03849) 77518, факс: (03849) 77519

Філія «Вітове»

вул. Орбіта, 1а, c. Вітове, Чигиринський 
рн, Черкаська обл., 20911
ел. адреса: vitovo_nbln@mail.ru
тел.: (04730) 93446, факс: (04730) 93450

Філія «Золотоніська»

вул. Залізнична, 38, с. Вознесенське,
Золотоніський рн, Черкаська обл., 19741
ел. адреса: zolot_nbln@mail.ru
тел. (050)3948541, тел./факс (04737) 95149

11 Ціни на кукурудзу залежно від вологості: базис (14%) – менше 14%. За інф. www.nibulon.com
22 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль – понад 35 мкг/моль.

Закупівельні ціни на зерно, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» 

на період з 27 листопада по 01 грудня 2009 року, грн/тонна

Базис поставки

Пшениця 

Ячмінь Кукурудза1 Ріпак2

1 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1440,00 1340,00 1220,00 1385,00
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 1250,00
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1310,00 1210,00 1110,00 1280,00
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 1240,00
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 1260,00 2950,00*2850,00
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 1140,00 870,00 1200,00
Філія «Вітове», Черкаська обл. 1200,00 1120,00 1280,00
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1180,00 1120,00 1260,00
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 1180,00 1120,00 1250,00

До уваги сільгоспвиробників 
Про закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію на елеваторах 
ТОВ СП «НІБУЛОН» тепер можна дізнатися цілодобово за телефонами:
• 0503180561 (Луганська обл., філія «Старобільська»)
• 0503180509 (Миколаївська обл., АК «Врадіївський»)
• 0503180398 (Миколаївська обл., ВАТ «Колосівський елеватор») 
• 0503180556 (Полтавська обл., філія «Глобинська»)
• 0503180570 (Полтавська обл., філія «Решетилівська») 
• 0503180549(Полтавська обл., філія «Ромодан»)
• 0503180543 (Хмельницька обл., філія «Смотрич»)
• 0503180546 (Черкаська обл., філія «Вітове») 
• 0503180542 (Черкаська обл., філія «Золотоніська») 
або на сайті www.nibulon.com (у розділі «Закупка сільгосппродукції»).

Додаткову інформацію можна отримати за адресами:
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2009 FCA 40,00 2256,35 282,40
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201*68 2009 DDU 21,00 2511,48 314,33
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002*69 2009 DDU 21,00 2397,00 300,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2009 DDU 42,00 3697,44 462,76
Донецька товарна біржа

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 1000,00 998,75 125,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3000,00 878,90 110,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 1055,79 1080,75 135,26 900,63 112,72
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2009 EXW 50,00 850,00 106,38 708,33 88,65
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201*68 2009 FOB 67,50 2476,90 310,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»

*Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 2009 DDU 21,00 1792,95 224,54
*Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 2009 FCA 175,00 958,80 120,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694*2006 2009 EXW 20,00 5073,65 635,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694*2006 2009 FCA 40,00 6232,20 780,00
Івано�Франківська аграрна біржа

*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2009 DDU 66,00 3877,81 485,64
Кримська аграрна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 4400,00 1241,72 155,41
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 5100,00 1128,00 141,18
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)

*Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 2009 FCA 20,00 594,28 74,38
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа «Прайс»

*Горох 1 клас ДСТУ 4523*2006 2009 DDU 700,00 1895,71 237,26
Тернопільська агропромислова біржа

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1500,00 1302,37 163,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523*2006 2009 CPT 21,50 2419,77 302,85
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 3000,00 1004,58 125,73
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 FOB 5500,00 1374,28 172,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2009 DAF 9,57 8789,00 1100,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694*2006 2009 FCA 66,00 2748,64 344,01
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694*2006 2009 DAF 103,00 2828,70 354,08
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694*2006 2009 FOB 2540,00 2380,47 297,94
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574*85 2009 DAF 140,00 1716,78 215,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2009 CPT 3400,00 2988,26 374,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2009 FCA 21,00 4066,19 508,91
*Насіння льону ГОСТ 10582*76 2009 FCA 21,00 3286,77 411,36
*Насіння льону ГОСТ 10582*76 2009 FOB 20,00 3353,70 420,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 CPT 5500,00 1173,75 146,91
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2009 EXW 30,00 2000,00 250,31 1666,67 208,59
Горох 3 клас ДСТУ 4523*2006 2009 EXW 50,00 1500,00 187,73 1250,00 156,45
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 3000,00 1245,66 156,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2000,00 1197,75 150,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5000,00 1093,95 137,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 CPT 49500,00 1292,12 161,82
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 FOB 10700,00 1192,90 149,39
*Крупа пшоно ГОСТ 572*60 2009 DDU 42,00 3169,25 396,90
*Насіння льону ГОСТ 10582*76 2009 DDU 42,00 5620,93 703,94
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1200,00 1294,38 162,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2500,00 1022,72 128,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2009 FOB 4000,00 974,78 122,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 CPT 5750,00 1173,97 146,93
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2009 CPT 1150,00 2876,40 360,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 2009 CPT 150,00 6232,20 780,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 EXW 100,00 985,00 123,28 820,83 102,73
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 100,00 1150,00 143,93 958,33 119,94
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 EXW 217,22 830,00 103,88 691,67 86,57
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 CPT 217,22 979,26 122,56 816,05 102,13
*Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 2009 DDU 21,00 1623,00 203,13
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 CPT 5000,00 1163,81 145,66
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 10000,00 1198,50 150,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 1400,00 1098,05 137,43
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 5000,00 1118,60 140,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2009 FOB 20000,00 1118,60 140,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 CPT 2600,00 1230,46 154,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 FOB 25000,00 1422,22 178,00
*Олія соєва ДСТУ 4534*2006 2009 DAF 70,00 6791,50 850,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 2009 FOB 1260,00 6638,99 830,91
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 400,00 1246,44 156,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 27200,00 1198,69 150,11
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CFR 250,00 1644,91 206,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 3200,00 1147,84 143,75
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 2200,00 1131,67 141,64
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 26600,00 1097,36 137,34
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 850,00 1264,82 158,30
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2009 CPT 14975,00 952,57 119,24
*Гречка 1 клас ДСТУ 4524*2006 2009 CPT 46,00 2796,50 350,00
*Просо 2 клас ГОСТ 22983*88 2009 FCA 21,00 1133,38 141,85
*Просо 2 клас ГОСТ 22983*88 2009 CPT 60,00 1038,70 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 CPT 11600,00 1248,09 156,21
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 FOB 46450,00 1171,93 146,71
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2009 CPT 5300,00 2979,21 372,87
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2009 FCA 20,00 5130,22 642,08
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 2009 CPT 750,00 886,89 111,00
*Просо 2 клас ГОСТ 22983*88 2009 CPT 500,00 918,85 115,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2009 DDU 20,00 4024,85 503,74
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа

*Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 2009 FCA 22,00 918,85 115,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 2009 CPT 13900,00 1206,36 151,01

Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством

на Акредитованих товарних бiржах України з 20 по 26 листопада 2009 року
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*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2009 FCA 21,00 4902,79 614,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2009 DDU 398,00 2988,26 374,00
*Насіння льону ГОСТ 10582*76 2009 DDU 20,00 5740,89 718,51
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 2009 FOB 1900,00 1305,01 163,33
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843*2007 2009 DAF 33,55 7808,09 977,23
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694*2006 2009 DAF 3,00 3227,00 403,88
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2009 CPT 1000,00 2912,35 364,50

Форвард

Житомирська  товарна агропромислова біржа

*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 31.12.2009 CPT 5000,00 1190,51 149,00
*Насіння редьки ГОСТ 2240*93 31.12.2009 DDU 40,00 5377,75 673,06
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.12.2009 FOB 15000,00 1038,70 130,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 3227,36 1413,67 176,93
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 8053,71 1367,81 171,19
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 11200,00 1031,40 129,16
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 3695,81 1318,35 165,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 13020,00 1176,72 147,27
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.12.2009 FOB 700,00 1122,59 140,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 31.12.2009 CPT 3700,00 1196,74 149,78
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 27.12.2009 FOB 15000,00 1324,82 165,81
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 31.12.2009 FOB 1120,54 1294,38 162,00
*Соя ГОСТ 17109*88 31.12.2009 CPT 2500,00 3026,31 379,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 31.12.2009 CPT 3000,00 2635,05 330,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 31.12.2009 FOB 1586,09 3143,27 393,40
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768:2009 30.12.2009 FOB 1100,00 1541,10 193,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CPT 1800,00 1246,44 156,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 30.06.2010 FOB 20000,00 1198,50 150,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 600,00 1229,69 154,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 50000,00 1138,66 142,60
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 CFR 1000,00 1668,86 209,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FCA 1160,00 1130,58 141,50
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 15.12.2009 FOB 6750,00 1278,40 160,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 8000,00 1125,89 141,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 28.02.2010 FOB 15000,00 1117,90 140,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 15000,00 1144,52 143,33
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 28.02.2010 FOB 15000,00 1189,77 149,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 31000,00 1181,78 148,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FAS 1215,00 1310,36 164,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 6000,00 1038,05 130,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 6000,00 1077,97 135,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 30.12.2009 FOB 15000,00 1277,60 160,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 3500,00 1054,02 132,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 47000,00 1070,16 134,02
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.12.2009 FOB 300,00 862,92 108,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2009 31.01.2010 FOB 20000,00 1006,11 126,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 15.12.2009 CPT 1875,00 950,33 118,94
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 25.12.2009 FOB 2500,00 1136,98 142,30
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.12.2009 FOB 7000,00 902,30 113,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.01.2010 FOB 8400,00 1030,07 129,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 30.12.2009 FCA 250,00 1478,15 185,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 30.12.2009 DDU 20,00 1911,13 239,34
*Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 31.12.2009 CPT 100,00 958,80 120,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 31.12.2009 FOB 84,00 998,13 125,00
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525*2006 31.12.2009 FCA 420,00 1249,65 156,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 31.12.2009 CPT 5000,00 1186,67 148,52
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 20.12.2009 CPT 8000,00 1289,58 161,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 31.01.2010 CPT 10000,00 1325,51 166,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 20.12.2009 FOB 3000,00 1358,30 170,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 30.06.2010 FOB 12500,00 1158,55 145,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 20.12.2009 FOB 3000,00 1262,42 158,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 25.03.2010 FOB 5000,00 1381,87 172,95
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 15.12.2009 FOB 10000,00 1422,22 178,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 15.01.2010 FOB 6400,00 1402,24 175,50
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525*2006 31.12.2009 FOB 9580,00 1238,04 155,01
*Горох 1 клас ДСТУ 4523*2006 31.12.2009 FCA 350,00 2329,08 291,50
*Горох 2 клас ДСТУ 4523*2006 04.12.2009 FAS 75,00 1357,45 170,00
*Горох 2 клас ДСТУ 4523*2006 31.12.2009 FAS 975,00 1996,25 250,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 31.12.2009 FCA 288,00 19419,20 2431,74
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694*2006 16.10.2010 FCA 100,00 3922,77 490,96
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694*2006 31.12.2009 FCA 20,00 3595,50 450,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694*2006 31.12.2009 FCA 80,00 2396,25 300,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638*2006 31.12.2009 DAF 25000,00 582,91 73,00
*Насіння соняшнику некласифіковане ДСТУ 4694*2006 31.05.2010 FCA 500,00 1676,85 210,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 31.12.2009 FCA 280,00 2664,67 333,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 31.12.2009 CPT 300,00 2611,09 327,00
*Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492*2005 31.12.2009 DAF 300,00 8304,40 1040,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 30.12.2009 FCA 44,00 3224,98 403,88
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 30.12.2009 DDU 22,00 5980,35 748,48
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 01.03.2010 DDU 42,00 3466,05 434,07
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EXW Франко*завод (місце вказано)
FCA Франко перевезення (місце вказано)
CPT Перевезення оплачено до  (місце призначення вказано)
CIP Перевезення і страхування оплачено до (місце  вказано)
DAF Поставка до кордону (місце вказано)
DEQ Доставлено франко*причал  (порт призначення вказано)
FOB Франко*борт (порт відвантеження вказано)
DES Доставлено франко*судно (порт призначення вказано)
DDU Доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано)
DDP Доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано)
CFR Вартість і фрахт (порт призначення вказано)
CIF Вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано)
FAS Франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано)

Довідково: Базиснi умови поставки



Артем Житков

ДИВОМ також є те, що Чуднів�

ська філія державного підприєм�

ства «Житомирський лікеро�го�

рілчаний завод» – єдине перероб�

не підприємство району, яке не

просто збереглося, а й продовжує

ритмічно працювати, постійно до�

даючи в якості. 

До Дня працівників сільсько�

го господарства його директору

Анатолію Вітюку присвоєно по�

чесне звання «Заслужений праців!
ник сільського господарства
України», поточного року він від�

святкував свій шестидесятирічний

ювілей. Оскільки такі святкові по�

дії збіглися в часі, а яке ж може бу�

ти в українця свято без сала і доб�

рої горілки, ми попросили його

про зустріч. Відверто кажучи, ми

мали усі шанси побачити такого

собі «канцеляриста», який за ра�

дянських часів п'ятнадцять років

керував аграрним сектором су�

сіднього Романівського району, а

потім від початку тисячоліття чо�

тири роки очолював Чуднівську

РДА. Насправді ж зустріли чудову

усміхнену людину, яка, зважаючи

на свій тривалий досвід ще й на

посаді голови колгоспу, виявила�

ся справжнім джерелом життєвої

мудрості і оптимізму.

– Усе, що робиться в житті –

то на краще, – розпочав наше

спілкування Анатолій Семенович.

– Я хотів бути моряком. Та через

місяць навчання мене вигнали з

Одеської вищої морехідної школи,

бо ми з товаришем заступилися за

семінариста, якого лупцювали

якісь покидьки. Тоді винуватці

бійки втекли, а нам же чого хова�

тися – ми ж за праве діло… Ос�

кільки сільському хлопцеві ніде

було дітися у жовтні, то я посту�

пив в Житомирське ПТУ на слю�

саря. Після армії закінчив Жито�

мирський сільськогосподарський

інститут і три роки працював у

рідній Романівці головним агро�

номом. Наш колгосп ім. Богдана

Хмельницького хазяйнував на 4,5

тисячах землі, спеціалізувався на

вирощуванні яловичини. Потім

п'ять років головував, і господар�

ство чотири роки поспіль отриму�

вало прапори ЦК за різними по�

казниками: за зерно, за цукрові

буряки, за м'ясо. Потім «на горі»

вирішили мене «підвищити» до

рівня керівника районного АПК.

У владу я йти не хотів, але тоді бу�

ли такі часи, що до думки і бажан�

ня людей не дослухалися. У 2000�

му, коли я приймав Чуднівський

район, то з 23 наявних в області

він посідав «почесне» 19 місце.

Через 3,5 роки він вийшов на 7

місце, яке й по сьогодні посідає.

Довелося загалом близько 19 ро�

ків «повладарювати».

Третього грудня виповниться

сім років, як я очолив Державне

підприємство «Чуднівський спир�

товий завод», який входить до

складу ДП «Житомирський ліке�

ро�горілчаний завод». До того я

навіть не уявляв, що існує така ро�

бота. Підприємство організоване,

як налагоджений годинник: усі

процеси чітко регламентовані. Бу�

вають, звичайно, поодинокі ви�

падки, що треба затриматися або

появитися на роботі в неурочний

час. Але весь попередній період

життя я працював без дня і ночі,

вихідних і свят. Довкола було без�

ліч людей і проблем, і я мав негай�

но їх вирішувати. Коли першого

дня директорства на Чуднівсько�

му заводі я змушений був піти

вчасно з роботи о шостій вечора,

то всю дорогу йшов і оглядався: чи

ніхто мене не здоганяє, чи люди

не сміються, що я додому йду.

На людей мені усе життя ща�

стило. Я завжди працював в хоро�

шому колективі. Тут на підприєм�

стві працюють не просто грамотні

спеціалісти, а справді злагоджена

команда. Та це взагалі стосується

усього нашого державного під�

приємства «Житомирський ліке�

ро�горілчаний завод». Тому і про�

дукція у нас європейського рівня.

Чуднівська філія – багатопро�

фільний завод, через те і трима�

ється, – каже Анатолій Семено�

вич. – В Україні ми єдине підпри�

ємство, яке випускає житній со�

лод для харчової промисловості.

Цей продукт застосовується пова�

жаючими себе і споживача хлібо�

комбінатами для випічки хліба:

темний – для таких сортів, як

«Бородинський», а з менш смаже�

ним світлим солодом роблять

здобу і батони. Житній солод та�

кож застосовується для виробниц�

тва натурального квасу. На місяць

ми виготовляємо близько 200

тонн цього продукту і понад 2200

тонн на рік.

Родзинкою нашого підприєм�

ства також є виробництво нату�

ральних спиртованих соків в ме�

жах 2000 тонн щороку. Із закупле�

ної сировини – яблук, вишень,

журавлини, смородини – робимо

натуральний сік і спиртуємо його

до 16 і 24 градусів. Це сировина

для плодово�ягідних вин, нали�

вок, настойок, бальзамів. Актив�

ним їх споживачем є Прибалтика.

До речі, їхній знаменитий Ризь�

кий бальзам в глиняних пляшках

виготовляється з наших соків. На

жаль, це теж єдине в Україні ви�

робництво, решта підприємств

перейшла на виготовлення кон�

центратів. 

Хочу сказати, що плодово�ягі�

дні вина дуже смачні. Однак у

зв'язку з тим, що нам вкотре під�

няли акцизи на міцні напої, такі

вина стали неконкурентоспро�

можними: людина швидше ку�

пить пляшку горілки, ніж вина за

ту саму ціну. Тому на підприємстві

розробили чотири рецептури вер�

мутів, порівняно з ними «амарет�

то», як кажуть, відпочиває.

– Зрозуміло, що треба шукати

шляхи виходу з економічної кри�

зи, – веде далі директор. – Але ж

робити це треба виважено. Під�

няття акцизів на спиртне не вирі�

шує загальну проблему наповнен�

ня бюджету країни. Воно лише

поступово кладе галузь на лопат�

ки. Ви ж знаєте, що після остан�

нього підняття акцизів від 1 липня

28 підприємств галузі зупинилися.

Після певної сумної паузи

Анатолій Семенович продовжує

розповідь.

– У структурі нашого вироб�

ництва основу становлять спирти

етилові ректифіковані вищої

очистки «Екстра» і «Люкс», які

виготовляються виключно з зер�

носировини – пшениці, кукуру�

дзи, жита. Завдяки докорінній мо�

дернізації виробництва збільшив�

ся вихід спирту, зросла до відпо�

відно високого рівня якість спир�

ту. Крім горілок відомих вітчизня�

них марок нашого підприємства і

інших лідерів лікеро�горілчаної

промисловості ці спирти застосо�

вують при виготовленні медичних

препаратів. У 2003�му році завою�

вали третє місце в Україні з якості

спирту. 

Горілка – також наш продукт,

причому дуже смачний і якісний.

Це я можу гарантувати, оскільки

для неї ми використовуємо лише

власні спирти, які, до речі, ро�

блять її більш конкурентноздат�

ною. Ми виготовляємо горілку

«Пшенична», «Чуднов», «Чуд�

нов�прополіс» та наш брендовий

товар – горілка особлива «Chud�

noff» у фірмових матових пляшках

0,7 дм3. Іде – нарозхват. Її вигото�

влення, зрозуміло, є виробничою

таємницею. Але для тих, хто жод�

ного разу її не коштував, розкрию

три секрети.

По�перше, у купаж до горілки

додається настояний і очищений

ароматизований житнім солодом

спирт. Від цього горілка отримує

легкий присмак житнього хліба.

По�друге, це унікальна вода зі

свердловини, яка потім проходить

додаткову фільтрацію на амери�

канському обладнанні. І, по�тре�

тє, купаж не одразу розливається

у пляшки, а відкрито відстоюється

5�10 днів, через що позбавляється

запаху спирту. Горілка стає м'якою

і дуже легко п'ється. 

Користуючись нагодою, хочу

привітати усіх аграріїв зі святом і

побажати гідно відзначити цю по�

дію за участю нашої горілки! 

Анатолій ВІТЮК
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Чуднівські дива
ВИЩА ЯКІСТЬ Назва містечка Чуднів на Житомирщині походить від дива –
чудесної перемоги його мешканців над татарською ордою, що увічнено на
гербі міста. Проте чудеса тут і досі трапляються. Наприклад, тут випускають
одну з найкращих в Україні та визнаних у світі горілок на базі власних
спиртів найвищої очистки, а також житній солод і спиртовані соки, які є
абсолютним ексклюзивом. 

Подвійна ff у назвах горілок ви
никла завдяки французькому
написанню назви російської го
рілки «Смирновъ». Петро Смир
нов заснував спиртовогорілча
ний завод у 1860х в Москві, а
після революції і націоналізації
династія за кордоном відновила
випуск горілки «Smirnoff».
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