
www.agroprofi.com.uaукраїнський тижневик ділової інформації№ 43 [130] 19 листопада, 2010

Жнива�2010
ЗА ОПЕРАТИВНИМИ дани�

ми регіонів, станом на 18 ли�

стопада ц.р. в Україні намоло�

чено 41312,0 тис.т зернових та

зернобобових культур, які об�

молочено на площі 14540,0

тис. га, тобто 99%. Середня

врожайність – 2,84 т/га проти

торішніх 3,09 т/га. На цю дату

2009 року було намолочено

46984,0 тис.т з площі 15203,0

тис.га. 

Кукурудзи на зерно одер�

жано 11848,0 тис.т з площі

2587,0 тис.га за середньої уро�

жайності 4,59 т/га. Це стано�

вить 97% від запланованих до

збирання 2670,0 тис.га. Торік

на цю дату було зібрано 9203,0

тис.т з площі 1832,0 тис.га,

урожайність – 5,02 т/га.

Цукрових буряків накопа�

но 14620,0 тис.т, з площі 490,0

тис.га, це 99% від прогнозова�

них 496,0 тис.га. Середня вро�

жайність – 29,8 т/га. При цьо�

му вивезено 14070,0 тис.т. То�

рік урожайність становила

31,3 т/га, і на цю дату було на�

копано 9999,0 тис.т з площі

319,0 тис.га і вивезено 9461,0

тис.т. 

Сої зібрано 1657,0 тис.т з

площі 1031 тис.га, що стано�

вить 97% від запланованих до

збирання 1059,0 тис.га. Серед�

ня урожайність – 1,61 т/га.

Торік мали 991 тис.т з площі

600 тис.га за середньої вро�

жайності 1,65 т/га.

Насіння соняшнику одер�

жано 7150,0 тис.т з площі

4438,0 тис.га, це 99,7% від за�

планованих до збирання

4451,0 тис.га. Урожайність –

1,61 т/га, торік – 1,58 т/га. На

цю дату було зібрано 6553,0

тис.т з площі 4148,0 тис.га.

Наразі посіяно озимого рі�

паку 1034,0 тис.га, це 85% від

запланованих 1223,0 тис.га.

Практично завершено сів�

бу озимини. Посіяно (без рі�

паку) 8260,0 тис.га. В тому чи�

слі на зерно – 8189,0 тис.га,

що складає 97% від заплано�

ваних 8430,0 тис.га. З них:

озимої пшениці – 6646,0 тис.

га (99% від плану), жита –

323,0 тис.га (94%), ячменю –

1218,0 тис.га (88%).

Зяблевий обробіток грунту

проведено на площі 13071,0

тис.га, що становить 99% від

запланованих 13251,0 тис.га.

Торік на цю дату було підгото�

влено ґрунти на площі 12419,0

тис.га.

ШАНОВНІ панове аграрії, ви

знаєте, що ви – щасливі люди!

Щасливі від того, що завжди має�

те роботу за покликанням, що

вкладаєте в неї душу і отримуєте

неперевершений результат. Тільки

ви знаєте справжню ціну цього ре�

зультату і ніколи ним не хизуєте�

ся. Перефразувавши вислів з відо�

мого радянського фільму «Офіце�

ри», слід вкотре нагадати, що є та�

ка професія – Батьківщину году�

вати. Низький вам за це уклін! 

Учергове ми з вами дісталися

Дня працівників сільського госпо�

дарства, коли роботи на полях і

битва за врожай завершені, мож�

на підбити попередні підсумки

зробленого і спробувати хоч тро�

хи перепочити.

Цьогорічне свято для галузі є

показовим. У тому сенсі, що вко�

тре демонструє, хто і що насправді

тримає країну. Так українська аг�

рарна галузь, за твердженням по�

літиків і аналітиків, незважаючи

на мізерне фінансування, недо�

статню державну підтримку і

вкрай складні погодні умови, зно�

ву в лідерах економіки держави. І

свої понад 41 млн тонн зерна цьо�

горіч сільгоспвиробники отрима�

ли. От тільки економічно скори�

статися урожаєм не можуть, бо

держава вкотре виявилася негото�

вою з ним по�господарськи обій�

тись. Не хотілося б, щоб влада і на�

далі розглядала таку ситуацію як

єдино можливий підхід до «стиму�

лювання» аграрного виробництва.

Напередодні професійного

свята – Дня працівників сільсько�

го господарства України – 17 лис�

топада кращі представники віт�

чизняного АПК традиційно зібра�

лися у Міжнародному центрі

культури і мистецтв «Жовтневий

палац» у Києві. Зважаючи на пе�

ребіг політичних подій цього ро�

ку, зокрема прийняття парламен�

том Податкового кодексу, офіцій�

на частина свята нині пройшла

напрочуд стисло, практично без

участі законотворців і представни�

ків виконавчої влади. Від імені

держави аграріїв привітали

Прем'єр�міністр України Микола

Азаров, міністр Кабінету Міні�

стрів Анатолій Толстоухов, міністр

аграрної політики Микола При�

сяжнюк. Процедура нагороджен�

ня кращих працівників аграрного

сектору, яка зазвичай урочисто

триває поважний проміжок часу,

взагалі вклалася в десять хвилин,

причому відзначені дізнавалися

про нагороду лише на сцені, ос�

кільки відповідний Указ Прези�

дента України, станом на 18 лис�

топада, на жаль, не оприлюднено.

Читайте на стор.4�5

Україна вшановує аграріїв,
бо вони того варті!

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРА

Огляд корпоративних новин українських
компаній, акції яких торгуються на світових
фондових майданчиках, та динаміка цін на їхні
цінні папери.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ОСОБИСТІСТЬ
´ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ НЕВИЧЕРПНИЙ. 
Я ВСЕ ЖИТТЯ НАМАГАЮСЯ ЦЕ ДОВЕСТИª

Сьогодні в рубриці «Герой України» розмова 
з Олексієм Опанасовичем Вадатурським –
генеральним директором ТОВ СП «НІБУЛОН».

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
КАЗАТИМЕМО ´ЦУКОРª, 
ТОДІ В РОТІ ПОСОЛОДШАЄ
За підрахунками вітчизняних фахівців, річна
потреба внутрішнього ринку у цукрі становить
близько 1,85 млн тонн. За сприятливих
погодних умов цього року виробництво
солодкого продукту з буряків очікується на рівні
1,621,7 млн тонн. Чи вистачить цього Україні?

ПЕРЕДПЛАТА	2011
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2011�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

18.11.2010

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
UX,індекс
(Україна) 2074,42 4,5% 42,5%

РТС 
(Росія) 1598,47 ,1,9% 10,7%

WIG 20
(Польша) 2688,32 ,1,4% 12,5%

DAX*
(Німеччина) 6700,07 ,0,3% 12,5%

S&P 500*
(США) 1178,59 ,3,3% 5,7%

21 Листопада – День працівників сільського господарства 



УКРАЇНА продовжить до 1 липня

2011 року квотування експорту

зерна, введене до кінця 2010 року.

Про це 16 листопада на прес�кон�

ференції в Києві заявив міністр

аграрної політики України Мико�

ла Присяжнюк. «Баланси будуть

підраховані у грудні, і рішення бу�

де прийнято, що квоти будуть

продовжені – це однозначно», –

сказав він. Пан Присяжнюк вва�

жає за необхідне оприлюднити в

грудні обсяги квот і методологію

їхнього розподілу. За його даними,

Україна з початку поточного мар�

кетингового року вже експортува�

ла понад 5,5 млн тонн зерна.

З урахуванням введеної до кін�

ця 2010 року квоти – 2,7 мільйона

тонн, за словами міністра, за пер�

ше півріччя поточного маркетин�

гового року Україна здійснить по�

ставки на зовнішні ринки в за�

гальному 8,5 мільйона тонн зерна.

Таким чином, підбив підсумок

профільний міністр, за друге пі�

вріччя поточного маркетингового

року Україна може експортувати

не більше 5 мільйонів тонн зерна.

Як повідомлялося, Україна

вже розподілила 2,114 мільйона

тонн квоти на експорт зерна до

кінця 2012 року із загального роз�

міру квоти у 2,7 мільйона тонн.

У свою чергу сільгоспвироб�

ники погрожують масовими

страйками, якщо влада не скасує

квоти на експорт зерна. Аграрії

скаржаться, що через квоти їхні

збитки перевищили 10 мільярдів

гривень, а через безгрошів'я – ос�

іння посівна під загрозою.

Форум нових
ділових
можливостей
України
Чорноморський Економічний
Форум – щорічна міжнародна
платформа для діалогу провід�
них представників влади і біз�
несу в Чорноморському регіо�
ні, організована під патронатом
Президента України Віктора
Януковича Радою міністрів Ав�
тономної Республіки Крим. 
Мета заходу – сприяти покра�
щенню інвестиційного клімату,
економічному розвитку та пі�
двищенню конкурентоспро�
можності регіону в цілому і
Криму зокрема.
Поточного року Форум відбу�
деться 26�27 листопада у м.Ял�
та і має зібрати понад 250
представників урядових, діло�
вих, експертних кіл і медіа та�
ких країн Чорноморського ба�
сейну, як: Україна, Росія, Гру�
зія, Туреччина, Болгарія, Руму�
нія, Греція, Молдова, Вірменія і
Азербайджан.
З української сторони очікуєть�
ся участь Президента України
Віктора Януковича, глави Адмі�
ністрації Президента України
Сергія Льовочкіна, першого ві�
це�прем'єр�міністра Андрія
Клюєва, віце�прем'єр�міністра
Бориса Колесникова, міністрів
закордонних справ, економіки,
регіонального розвитку та бу�
дівництва, палива та енергети�
ки, аграрної політики, охорони
навколишнього природного
середовища, голови Держав�
ної митної служби України та
інших офіційних осіб.
До програми Форуму 2010 ро�
ку ввійдуть актуальні питання
економічного і політичного по�
тенціалу Чорноморського ре�
гіону, а також можливостей
співпраці в ключових галузях і
проектах – від транспортної ін�
фраструктури, енергетики,
сільського господарства, сана�
торно�курортного оздоровлен�
ня та туризму до захисту при�
родних ресурсів Чорного моря.
Цей захід сприятиме реалізації
потенціалу регіонального лі�
дерства Криму і України в Чор�
номорському регіоні. Активі�
зуючи діалог країн Причорно�
мор'я з актуальних питань еко�
номічного співробітництва,
Форум відкриває нові ділові
можливості для українських і
міжнародних компаній з перс�
пективою розвитку бізнесу в
країнах Чорноморського ба�
сейну.

ЗА ТАКЕ рішення у четвер 18 ли�

стопада проголосували 269 народ�

них депутатів із 348, зареєстрова�

них у залі. Відповідно до цього рі�

шення, парламент ухвалив окре�

мий закон, згідно з яким внесено

зміни до низки інших чинних за�

конів у зв'язку з ухваленням По�

даткового кодексу.

Водночас голова комітету ВРУ

з питань митної та податкової по�

літики Віталій Хомутинник та мі�

ністр фінансів України Федір Яро�

шенко пообіцяли народним депу�

татам підготувати до п'ятничного

засідання законопроект про вне�

сення змін до Податкового кодек�

су, в якому врахувати всі пропози�

ції та зауваження, висловлені під

час нинішнього голосування.

Перед голосуванням за ухва�

лення Податкового кодексу слово

взяв лідер фракції БЮТ Іван Ки�

риленко, який розкритикував ух�

валення цього документу.

Основні положення Податко�

вого кодексу, у разі підписання

його Президентом України Вікто�

ром Януковичем, набудуть чинно�

сті 1 січня 2011 року, однак для

низки норм у документі передба�

чено перехідний період від трьох

до шести місяців.

Водночас комітет Верховної

Ради з питань промислової і регу�

ляторної політики та підприєм�

ництва звернувся до Президента

України Віктора Януковича з про�

ханням відмовитися від введення

в дію Податкового кодексу з 1 січ�

ня 2011 року, розблокувати бю�

джетний процес, забезпечити ух�

валення державного бюджету на

наявній податковій базі та повер�

нутися до публічної дискусії про

концептуальні основи Податково�

го кодексу, на підставі якої розро�

бити новий проект і ухвалити його

до 1 серпня 2011 року.

Як повідомила прес�служба

комітету з посиланням на його го�

лову Наталію Королевську, про це

йдеться в офіційному листі комі�

тету до глави держави.

«Різке неприйняття проекту

Податкового кодексу України вже

висловили не лише об'єднання

підприємців малого та середнього

бізнесу, а й представники великого

бізнесу, зокрема його найбільшого

об'єднання – Український союз

промисловців та підприємців. На�

голошуємо на відкритості числен�

них заяв про готовність удатися до

масових акцій протесту у разі ух�

валення цього документа в наяв�

ному вигляді», – йдеться в листі.

Водночас Наталія Коро�

левська зазначає, що введення в

дію Податкового кодексу з 1 січня

2011 року призведе до численних

порушень в адмініструванні по�

датків. «Миттєве впровадження

норм Податкового кодексу не до�

зволить суб'єктам господарюван�

ня безпомилково перейти на нову

систему адміністрування та доку�

ментації оподаткування. Це приз�

веде до неминучої плутанини, чи�

сленних помилок і прорахунків у

бухгалтерському обліку. Водночас

це створить численні підстави для

виявлення порушень податкови�

ми органами. Внаслідок цього

стрімко зросте тиск податкових

органів на підприємців, що приз�

веде до погіршення бізнес�кліма�

ту, падіння інвестиційної прива�

бливості та позицій України у сві�

тових економічних рейтингах», –

пояснила голова комітету.

На її думку, малий бізнес, для

якого певні норми кодексу є явно

неприйнятними, буде змушений

або згортати діяльність, або залу�

чати схеми мінімізації оподатку�

вання.

«Відповідні заяви вже надхо�

дили від представників цього сек�

тора економіки. На сьогодні част�

ка малого та середнього підприєм�

ництва у ВВП України становить

близько 8%. Тому є безпосередня

загроза, що ухвалення Податково�

го кодексу призведе до уповіль�

нення зростання ключових мак�

роекономічних показників. Ма�

лий і середній бізнес забезпечує

роботою п'яту частину працездат�

ного населення, що майже втричі

перевищує кількість зайнятих у

промисловості. Відповідно, згор�

тання підприємництва навіть на

10% призведе до різкого збільшен�

ня кількості безробітних».

Як зазначають у комітеті, згі�

дно з Бюджетним кодексом і ре�

гламентом Верховної Ради, проект

державного бюджету має бути ух�

валений у першому читанні не

пізніше ніж 20 жовтня, у другому

читанні – до 20 листопада, а в

третьому читанні та в цілому як

закон – до 1 грудня. Стаття 27 Бю�

джетного кодексу прямо вказує на

те, що закони України, що впли�

вають на формування дохідної або

видаткової частини бюджетів, ма�

ють бути офіційно оприлюднені

до 15 серпня року, що передує

плановому. Інакше норми відпо�

відних законів, що впливають на

формування дохідної та/чи видат�

кової частини бюджетів, почина�

ють діяти не раніше за початок

бюджетного періоду, наступного

за плановим. У цьому разі це оз�

начає, що набуття чинності По�

датковим кодексом не може відбу�

тися раніше за 2012 рік.
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Акциз таки зросте: 
на спирт, алкоголь 
і сигарети
Парламент України зберіг у
Податковому кодексі ставки
акцизу на спирт, алкогольні на�
пої та сигарети, які мали набу�
ти чинності з 1 січня 2011 року
згідно з рішенням Кабінету
Міністрів. За це рішення на за�
сіданні Верховної Ради в чет�
вер проголосували 248 народ�
них депутатів.
Крім того, парламент зберіг
чинну ставку акцизу на пиво.
Як повідомлялося, розпоряд�
женням Кабінету Міністрів від
28 липня 2010 року №1533
ставки акцизного збору на
спирт, алкогольні напої і на
тютюнові вироби в Україні з 1
січня 2011 року буде підвищено
на 6,9%.
Передбачається, що специфіч�
ну ставку акцизу на сигарети з
фільтром з 2011 року буде під�
вищено з 90 до 96,21 грн/тис.
штук, сигарети без фільтру – з
40,25 до 43,03 грн/тис. штук;
сигари і сигарили – з 140 до
149,66 грн/кг, тютюн, замінни�
ки тютюну, тютюн гомогенізо�
ваний, тютюнові екстракти та
есенції – з 50 до 53,45 грн/кг,
тютюн для куріння – з 70 до
74,83 грн/кг; жувальний і ню�
хальний тютюн – з 20 до 21,38
грн/кг. Мінімальне податкове
зобов'язання зі сплати акцизу
на сигарети без фільтра підви�
щиться з 57,5 до 61,47 грн/тис.
штук, на сигарети з фільтром –
з 150 до 160,35 грн/тис. штук.
З 2011 року акциз на кріплені
вина і вермути зросте з 2 до
2,14 грн/літр, ігристі і газовані
вина – з 2,9 до 3,1 грн/літр,
сидр і перрі – з 0,39 до 0,42
грн/літр, спирт і лікеро�горіл�
чані вироби – з 39,4 до 42,14
грн/літр 100% спирту.
Індексація враховує акцизи на
спирт і лікеро�горілчані виро�
би, які набули чинності 1 верес�
ня 2010 року.
Україна з 1 липня 2010 року
підвищила ставку акцизів на
пиво на 23,3% і на тютюнові
вироби на 30%.

Ціна борщу: 
втричі дорожче, 
ніж торік
ПересІЧному українцю потрібно

викласти сьогодні близько 40�50

грн для того, щоб зварити до обіду

традиційний червоний борщ. Це

втричі дорожче, ніж минулого ро�

ку. За останніми даними Держ�

комстату, «борщовий набір» ово�

чів українцям коштував наступне:

картопля – 4,66 грн/кг, капуста

свіжа – 3,81 грн/кг, цибуля ріпча�

ста – 5,16 грн/кг, морква – 5,18,

часник – 28,23 грн/кг. 

Цьогорічні стрибки цін на

овочеву продукцію значною мі�

рою пов'язують з загальною ін�

фляцією, «накрутками» дистрибу�

ції та коливанням попиту на овочі.

Все це, в свою чергу, впливає на

рішення фермерів, які керуються

раціональним правилом – виро�

щувати стільки, скільки вдасться

продати. І якщо 2008 року відбу�

лось перевиробництво (відповідно

фермерам довелось, зазнавши

збитків, закопати частину вро�

жаю), то навесні 2009�го вони по�

садили значно менше. Подібна

ситуація спостерігається щороку і

2010 не виключення.

Хоча бажання заробити більше

аграрії не полишають, однак самі

зізнаються, що при збільшенні ці�

ни на овочі, попит на них різко

падає і господарства все одно зму�

шені продавати по тим цінам, які

запропонує їм ринок. Навіть, як�

що ціна буде нижча собівартості.

Інакше продукція зіпсується і

пропаде через відсутність сховищ. 

Суттєвих змін на ринку у 2011

р самі аграрії теж не очікують: «За

умов, якщо нічого кардинального

не відбудеться в нашій економіці,

наступного року може бути лише

незначне зростання цін. Порівня�

но з цьогорічними показниками

за той же період приблизно на 10 �

12% у весняний період, не більше,

– вважає Василь Паскал, за�

ступник генерального директора

агрокомбінату «Пуща�Водиця». 

Потенціал ще є, 
головне не втратити
НИНІ, за словами експертів, віт�

чизняне овочівництво можна по�

ділити на два напрями, кожен з

яких розвивається незалежно від

іншого. Перший з них – це ек�

стенсивний напрям (перевагу йо�

му надають у Центральній та За�

хідній Україні), якому властиві

використання дешевого насіння,

мінімальної кількості добрив і за�

собів захисту рослин та вирощу�

вання без зрошування. Другий

напрям пов'язаний з інтенсивним

овочівництвом, що знаходить

своїх прихильників серед аграріїв

на Півдні, Сході і поступово тя�

жіє до центру України. Останньо�

му властивий значно більший рі�

вень інвестицій у гектар (кра�

плинне зрошення, сучасні гібри�

ди овочів, повна механізація всіх

трудомістких процесів тощо), але

за рахунок підвищення врожай�

ності собівартість овочів, як пра�

вило, стає меншою ніж у разі ви�

користання традиційних техно�

логій.

Загалом потенціал галузі ово�

чівництва в Україні експерти вва�

жають все ще дуже високим. Од�

нак «заважає подальшій інтенси�

фікації галузі недолік технологіч�

ної підтримки і складності з інве�

стуванням в технології. Банківські

кредити дорогі та важкодосяжні

для аграріїв в останні два роки, а

придбання техніки вимагає знач�

них коштів», – вважає директор

ТОВ «АгроАналіз», член правлін�

ня Асоціації підприємств «Овочі

України» Вадим Дудка.

Позитивним впливом на ро�

звиток галузі став фіксований

сільгоспподаток, уведений 13 ро�

ків тому. «Головна підтримка, яка

потрібна овочівникам від держави

– це зберегти цейвидоподаткуван�

ня. При цьому можливе підви�

щення ставок податку жодним чи�

ном не перешкодить розвитку га�

лузі», – впевнений пан Дудка. Го�

ловне, на його думку, це – збере�

ження самого принципу нарах�

ування з гектару землі, що знахо�

диться у використанні, за повної

відсутності оподаткування обігу

або прибутку. А значить, і за від�

сутності терору з боку податкових

органів які так люблять цей при�

буток і ПДВ перевіряти… 

Реалізація – 
ахіллесова п'ята 
вітчизняного ринку
ЗА ДАНИМИ Мінагрополітики,

сільгосппідприємства і фермерсь�

кі господарства отримали 2010 ро�

ку 7,3 млн тонн овочів та 18 млн

тонн картоплі (під урожай цього

року заклали 447,3 тис. га овоче�

вих культур). Цього достатньо, аби

наповнити внутрішній ринок –

тож без складових традиційного

борщу українці не залишаться.

Експерти ринку відзначають,

що вітчизняні аграрії вже давно

навчилися вирощувати й виробля�

ти сільгосппродукцію у достатньо

великих обсягах. Однак «ахіллесо�

вою п'ятою» ринку вони назива�

ють реалізацію продукції та диспа�

ритет цін між аграрною та суміж�

ною продукцією. Тож нагальною

потребою сьогодення стає необ�

хідність вирішення питання роз�

будови інфраструктури ринку

сільгосппродукції. 

Держава реагує на цю потребу

намаганням створити оптові рин�

ки аграрної продукції. Приміром,

нещодавно Кабінет Міністрів ви�

ділив Міністерству аграрної полі�

тики 50 млн грн зі Стабілізаційно�

го фонду держбюджету. Ці кошти

закріплено розпорядженням Каб�

міну №1960 від 12 жовтня та

спрямовані на підтримку проце�

сів створення оптових ринків. Їх

побудова, вважають в уряді, до�

зволить боротися і з надмірними

накрутками посередників, які, за

словами міністра аграрної політи�

ки Миколи Присяжнюка, іноді

доходять до 100%. Хоча сам інсти�

тут посередництва свого часу був

обумовлений ринковою необхід�

ністю, схоже часи міняються і но�

ва державна вертикаль прагне ста�

більності та хоче мати прогнозо�

ваний і контрольований ринок. 

Задум, що й казати, непога�

ний. Однак виділених коштів,

звичайно, замало для реалізації

подібних проектів. Щоб розпоча�

ти будівництво, необхідно залучи�

ти ще й кошти інвесторів. Згідно

інформації Мінагрополітики, на

даний час оптові аграрні ринки

створені і розвиваються лише у

Львові, Полтавській та Хмель�

ницькій областях. Один із зразко�

вих ринків такого типу, який пра�

цює вже 8 років, – львівський

«Шувар». Його товарообіг в нату�

ральному виразі складає близько

500 тис. тонн. Взагалі країні, за пі�

драхунками експертів, потрібно

10�12 оптових ринків сіль�

госппродукції поблизу великих

міст�споживачів, у зонах вироб�

ництва продукції та на перетині

основних товаропотоків. Обіг

продукції через такі ринки в Ук�

раїні може становити приблизно

15 млн тонн на рік.

Нині ж одним з основних ка�

налів збуту для виробників зали�

шається рітейл. За перше півріччя

у торговельних мережах продано

60�70% овочів та фруктів. Проте

слід зазначити, що не всі вироб�

ники плодоовочевої продукції по�

трапляють до супермаркетів через

досить жорсткі вимоги щодо яко�

сті продукції, її зовнішнього ви�

гляду, регулярності постачань та

цінову політику магазинів. 

Чи заборонить 
держава імпорт овочів?
НА ПОЧАТКУ листопада у ЗМІ

поширилася інформація, що Мі�

нагрополітики виступило з ініціа�

тивою заборонити імпорт овочів

та фруктів, які вирощують в Укра�

їні, окрім екзотичних. Така ініціа�

тива неодмінно призвела б до так

званих «торговельних війн», від

яких самі вітчизняні аграрії могли

б зазнати чималих втрат. Проте

згодом ця інформація була спро�

стована Миколою Присяжнюком.

«Нас, як міністерство турбує те,

що наш український споживач все

більше схиляється до імпортних

овочів та фруктів. Ми проаналізу�

вали ситуацію, чому так відбу�

вається. Адже ми виробляємо ово�

чів і фруктів більше приблизно на

1�1,5 млн тонн, ніж внутрішній

ринок споживає, – роз'яснив події

міністр. – Причини наступні. 
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Закупівельні ціни на зерно, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» 

на період з 19 до 23 листопада 2010 року, грн/тонна

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 19 жовтня 2010 року. 4300 3400
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 19 жовтня 2010 року. 
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 19 жовтня 2010 року. 
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 
Філія «Ромодан», Полтавська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 3250
Філія «Глобинська», Полтавська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 3250
Філія «Градизьк», Полтавська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 3250
Філія «Артемівська», Полтавська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 3250
Філія «Вітове», Черкаська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 3250
Філія «Кам’янка,Дніпровська», Запорізька обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 
Філія «Мар’янівська», Польтавська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 19 жовтня 2010 року. 3250
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біле

«Борщовий набір» основних овочів, що поступають до нашого столу, тепер порівнюють з

«індексом Біг маку». І хоча між ними існує істотна різниця, неформальним правилом є те, що

купівельна спроможність пересічного українця має відповідати його можливості поласувати

традиційним українським борщем. Проте на шляху до столу овочева продукція долає дедалі

більше перешкод, а відтак ціна інгредієнтів до улюбленої страви щороку зростає. Ми

спробували розібратися з актуальною проблематикою ринку овочевої продукції та дізнатися

які ключові питання актуальні сьогодні для галузі.

Борщ залишиться смачним, 
але буде дорожчим



– По�перше, цивілізованим тор�

говельним мережам вигідніше і

зручніше працювати з імпортним

продуктом, тому що він пройшов

передпродажну підготовку, має

товарний вигляд і вчасно посту�

пає. І наша внутрішня проблема�

тика, яку ми намагатимемось лік�

відувати – культура виробництва,

передпродажна підготовка, логі�

стика, зберігання між сезонами,

співпраця з торговельними мере�

жами». Вочевидь, згаряча й поду�

мали заборонити імпорт. Потім

ще трохи подумали і зрозуміли –

не допоможе. Тим часом спожи�

вач дедалі більше звикає до ім�

портного, і побороти цю звичку

стає дедалі важче. Українські ж

овочі тим часом потерпають: май�

же 60% врожаю ми віддаємо на

переробку та консервацію, а 40%

гниє та висихає, не маючи належ�

них умов для зберігання. Адже

нині в Україні майже повністю

відсутня інфраструктура зберіган�

ня овочевої продукції – 90% ово�

чевих баз знаходяться в жалюгі�

дному становищі ще з останніх

років радянської влади. Відтоді

сучасні сховища, де овочі могли б

зберігатися в належних умовах,

фактично не будуються. Дозволи�

ти таку розкіш можуть собі дозво�

лити лише окремі приватні госпо�

дарства, які вирощують продук�

цію на експорт.

У той же час експортні мо�

жливості вітчизняної овочевої

продукції аж зовсім не вражають.

За даними Мінагрополітики,

частка овочів у загальному об'ємі

продажу сільськогосподарської

продукції за кордон 2009 році ста�

новила лише 3,5% і цього року не

набагато більша. Малі обсяги ек�

спорту пов'язані з тим, що на зов�

нішніх ринках досить жорсткі ви�

моги до якості та норм безпеки

продукції та надто висока конку�

ренція. 

Проте профільний міністр

упевнений, що зарадити у такій

ситуації може вже згадана запо�

чаткована державою програма з

будівництва оптово�розподільчих

ринків, мережі зберігання і відпо�

відна культура виробництва. «На

сьогодні через дорадчі служби для

виробників по регіонах ми інфор�

муємо, яка продукція цікава для

вирощування в тому чи іншому

регіоні, який обсяг тієї чи іншої

продукції потрібен на ринку, –

пояснює він роботу, яка ведеться

для врегулювання ринку.

Технології та інновації
У БУДЬ�ЯКІЙ роботі гарний ін�

струмент – це вже пів�справи.

Щоб підтримати малі та середні

селянські господарства, урядом

цього року спрямовано понад 260

млн грн з держбюджету на прид�

бання сільгоспвиробниками віт�

чизняної техніки на умовах лізин�

гу. Однак цьогорічна потреба ста�

новить понад 1,5 млрд грн. Опти�

містична ложка меду у бочку

дьогтю – держава поступово на�

магається заохотити вітчизняні

заводи виробляти сільськогоспо�

дарську техніку. Тож, можливо, з

часом аграрії зможуть задоволь�

няти свої потреби у якісній техні�

ці за прийнятну ціну. Поки що, в

більш досяжній перспективі, ли�

шається сподіватися на систему

надання кредитів з відшкодуван�

ням частини банківської ставки.

А також залучення «Украгролі�

зингу» в ці програми для поста�

чання на умовах лізингу техніки,

обладнання, модулів складських

приміщень та участь у таких про�

ектах спеціалізованих кооперати�

вів на умовах довгострокових

привабливих кредитів.

Серед актуальних питань ма�

теріально�технічного оснащен�

ня, особливо для тепличних гос�

подарств, також є енергозбері�

гаючі технології. Здавалося б –

це один із напрямків, які могли

б здешевити виробництво. Але

тут постає чергова дилема, зага�

няючи аграріїв у фінансовий кут:

хороші технології варті хороших

грошей, які треба з чогось вилу�

чити чи десь запозичити. Зокре�

ма, тепличники наголошують,

що електроенергія надто дорога.

І якщо надалі вона дорожчатиме,

їм доведеться ще більше затягну�

ти власні пояси, і в останню чер�

гу для них стоятиме питання ро�

звитку вітчизняної галузі овочі�

вництва за рахунок інновацій.

Жорстка економія – єдиний ви�

хід, який їм сьогодні відомий у

такій ситуації: оптимізація струк�

тури управління, структури ви�

робництва; витрачати менше,

виробляти більше. На таку про�

блему вказує й Василь Паскал:

«Звичайно, ми використовуємо

енергозберігаючі технології по�

максимуму, зокрема користуємо�

ся геліо�енергією щоб підігріва�

ти воду для поливу теплиць. Але

зараз ці технології при відповід�

ній ціні  на газ дають малий

ефект. А для суттєвих енергозбе�

рігаючих технологій потрібні і

суттєві вкладення. Де ці гроші

брати, якщо їх немає ні в еконо�

міці, ні в кредитних установах?».

За словами Вадима Дудки,

ринкова економіка побудована на

жорсткій конкуренції. «Інновації

необхідні, але для них необхідний

розвиток фундаментальної науки,

– переконаний він. – Вже трива�

лий час основним джерелом інно�

вацій для овочівників України

стає зарубіжний досвід.  Це

пов'язано з тим, що вітчизняна

наука, за рідкісними виключен�

ням, донині не готова працювати

в умовах ринку – коли винагоро�

ду за свою роботу ти отримуєш

тільки у тому разі, якщо споживач

«прийняв» твій товар, віддав йо�

му перевагу над продукцією твого

конкурента».

Другою проблемою іннова�

ційних технологій Вадим Дудка

називає необхідність розвитку си�

стеми впроваджувальних установ

і компаній: «Наукова розробка в

чистому вигляді – це ще не тех�

нологія для виробника. Її необхід�

но впроваджувати і адаптувати до

нюансів грунтово�кліматичних

зон, сортових та інших особливо�

стей. Це має стати функцією не

стільки державних, скільки ко�

мерційних компаній, оскільки

виробники галузі давно вже гото�

ві платити гроші за справжню аг�

рономічну підтримку і техноло�

гічний супровід. Функція ж дер�

жави в даному питанні – віднови�

ти розвиток фундаментальної

науки і організувати її повноцінну

співпрацю зі структурами, що

займаються впровадженням нау�

кових досягнень».

Проблемних питань на ринку

овочевої продукції сьогодні наба�

гато більше, ніж виважених та

ефективних рішень і, ймовірніше

за все, через інфляцію та слаб�

кість підтримки аграрного секто�

ру, наступного 2011 року борщ

може і залишиться таким же

смачним, як завжди, але кошту�

ватиме українцям дорожче.

Сергій Руженцев
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Борщ залишиться смачним, 
але буде дорожчим ВІТАЛЬНОЮ промовою уро�

чистий захід відкрив міністр

аграрної політики України

Микола Присяжнюк. У своє�

му виступі він зазначив, що

першочергові завдання аграр�

ного сектору на сьогодні – це

адаптація до вимог сьогодення і

стрімка експансія вітчизняної

сільськогосподарської продук�

ції на ринки.

Зі сцени Прем'єр�міністр

України Микола Азаров за�

читав присутнім вітального ли�

ста від імені Президента Украї�

ни Віктора Януковича, в якому

голова держави висловив упев�

неність, що працівники сільсь�

кого господарства, дбаючи про

відродження українського села,

утвердження кращих хлібо�

робських традицій і достаток

кожного українця, докладуть

максимум зусиль для задово�

лення потреб людей у високо�

якісних вітчизняних продуктах

харчування. «Низький уклін

усім хліборобам за щедрий ко�

ровай на столі, за самовіддану

працю, яка, незважаючи на

цьогорічні нелегкі погодні умо�

ви, вінчається успішним завер�

шенням сільськогосподарсько�

го року та гарним урожаєм», –

йшлося у вітанні Віктора Яну�

ковича. Президент побажав аг�

раріям «добра і удачі у почесній

хліборобській справі. Сил і зав�

зяття, міцного здоров'я, щастя

та благополуччя вам і вашим

родинам, нових трудових успі�

хів на благо України».

Особисто Микола Азаров

наголосив, що аграрний сектор

є найбільшим пріоритетом дер�

жави. «Сьогодні неможливо пе�

редбачити, якою буде погода у

наступному році, але вже зараз

ясно, що у фінансовому плані

наступний рік буде значно кра�

щим, ніж поточний», –  запев�

нив Прем'єр�міністр присутніх

аграріїв і пообіцяв, що у 2011

році Уряд виділить значно біль�

ші фінансові ресурси для ро�

звитку села, ніж у поточному.

Крім того Микола Азаров заз�

начив, що першочерговим зав�

данням для Кабінету Міністрів

у найближчі роки стане забез�

печення розвитку сільського

господарства, зокрема, тварин�

ництва. «Ми повинні серйозно

попрацювати і створити умови

для підняття товарного тварин�

ництва, збереження поголів'я

великої рогатої худоби, вкласти

ресурси у створення серйозно�

го оптового ринку сільськогос�

подарської продукції, систему

овочесховищ тощо», – сказав

він. Вітаючи працівників

сільського господарства зі свя�

том, Микола Азаров побажав

їм міцного здоров'я, успіхів, та

здобутків у своїй роботі. А най�

кращі працівники сільського

господарства були нагороджені

високими державними нагоро�

дами.

Указом Президента України за

вагомі трудові досягнення, знач�

ний особистий внесок у розвиток

агропромислового виробництва,

багаторічну сумлінну працю та ви�

сокий професіоналізм було наго�

роджено орденом «За заслуги» ІІІ

ступеня наступних осіб: Дворніць�

кого Сергія Петровича – механі�

затора сільськогосподарського то�

вариства «Агро�Темп» (Миколаїв�

ська область), Кушніра Володи�

мира Павловича – чабана вівце�

ферми товариства «Племінний за�

вод імені Посмітного» (Одеська

область), Римського Аскольда Во�

лодимировича – головного агро�

нома приватного підприємства

імені Шевченка (Херсонська

область). Орденом княгині Ольги

ІІІ ступеня нагороджено Білову

Олену Петрівну – оператора ма�

шинного доїння товариства «Аг�

рофірма «Пузиківська» (Полтав�

ська область), Палашевську Лари�

су Анатоліївну – доярку сільсько�

господарського підприємства

«Рать» (Волинська область). Крім

того, почесне звання «Заслужений

працівник ветеринарної медици�

ни України» присвоєно Петрову

Миколі Афанасійовичу – фарма�

цевтові ветеринарної медицини

(Хмельницька область), «Заслуже�

ний працівник промисловості Ук�

раїни» – Чубенко Валентині Фе�

дорівні – голові правління акціо�

нерного товариства «Біловод�

ський маслоробний завод» (Лу�

ганська область). Почесне звання

«Заслужений працівник сільсько�

го господарства України» отрима�

ли: Владіміров Сергій Ігоревич –

директор спільного товариства

«Нива Переяславщини» (Київська

область), Довгаль Анатолій Мико�

лайович – тракторист�машиніст

сільськогосподарського товари�

ства «Агрофірма Корсунь» (Чер�

каська область) та Пейчев Іван

Іванович – директор сільськогос�

подарського товариства «Корнин�

Агро» (Житомирська область).

Почесною грамотою Кабінету

Міністрів України було відзначе�

но Весельську Світлану Микола�

ївну, майстра по вирощуванню

свиней товариства з обмеженою

відповідальністю «Земля і воля»

(Бобровицького району, Чернігів�

ська область), Кінщака Андрія

Андрійовича, заступника директо�

ра Департаменту економіки та

управління державною власністю

– начальника відділу економічно�

го аналізу та аграрної статистики

Мінагрополітики, Овчара Воло�

димира Васильовича, першого

заступника голови Державної

інспекції з контролю якості сіль�

ськогосподарської продукції та

моніторингу її ринку, Янкового

Валерія Олександровича, тракто�

риста товариства з обмеженою

відповідальністю «Мрія Центр»

(Гусятинського району, Терно�

пільська область).

Газета «Агропрофі» теж не за�

лишилася осторонь і випустила до

Дня працівників сільського госпо�

дарства книгу, аналогів якої немає

в Україні, «Зірки першої величи�

СВЯТКОВИЙ РЕПОРТАЖ

Початок на стор.1
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На фото вгорі:

Виступ Прем’єр�міністра України
Миколи АЗАРОВА на урочистостях
з нагоди Дня працівників
сільського господарства у
Жовтневому палаці.

Микола АЗАРОВ і міністр аграрної
політики України Микола
ПРИСЯЖНЮК вручають нагороди
кращим аграріям. Відзнаку
отримує директор СП ТОВ «Нива
Переяславщини» Сергій
ВЛАДІМІРОВ.

На фото внизу:
Аграрії Київської області
зібралися на урочистостях з
нагоди Дня працівників сільського
господарства у столичному театрі
ім.І.Франка. Голова Київської ОДА
Анатолій ПРИСЯЖНЮК (у ряду
перший праворуч) привітав зі
святом Героїв України від
Київщини: Дмитра МЕЛЬНИЧУКА,
Олександра МОСТІПАНА, Олексія
ПРИЛІПКУ, Петра САБЛУКА,
Володимира ЧЕРНИШЕНКА і Юрія
КАРАСИКА (на трибуні) і подарував
ім книгу «Зірки першої величини.
Агропромисловий комплекс
України».

ни. Агропромисловий комплекс

України» (детальніше про видан�

ня читайте на стор.16). Її отри�

мали усі присутні Герої України –

представники АПК і багато гостей

свята. 

* * *

НАСТУПНОГО ДНЯ, 18 листопа�

да, святкували аграрії Київщини,

які зібрались у Національному

академічному драматичному теат�

рі імені Івана Франка. На свято

завітали перший заступник міні�

стра аграрної політики України

Сергій Мельник, голова Київської

обласної ради Олександр Качний і

голова Київської міської держав�

ної адміністрації  Олександр

Попов. 

Зі сцени працівників сільсько�

го господарства регіону привітав

голова Київської обласної держав�

ної адміністрації  А н а т о л і й

Присяжнюк. Губернатор відзна�

чив, що незважаючи на складні

погодні умови, фінансові негараз�

ди, аграріями було зібрано понад

2,1 млн. тонн зернових, при серед�

ній урожайності – 34,2 ц/га., що

на 22% більше, ніж по Україні. Ку�

курудзи отримано 986,0 тис. тонн

зерна при урожайності 54,7 ц/га,

що на 21% більше загальнодер�

жавного показника. Гречки отри�

мано майже 17 тис. тонн зерна

при урожайності 11,4 ц/га, що

більше, ніж по Україні на 39% .

Соняшнику одержано 130 тис

тонн насіння при врожайності

19,6 ц/га, що більше загальнодер�

жавного показника на 22%. Цук�

рових буряків накопано 1 мільйон

220 тис. тонн при врожайності

306,0 ц/га. Сьогодні Київщина, за

словами голови ОДА, одна із кра�

щих щодо виробництва молока та

м'яса в країні. Загальне виробниц�

тво м'яса за десять місяців по

області склало 212 тис. тонн.

Збільшено вирощування свиней

майже на 23% до минулого року

що становить 2 місце по Україні.

Утримує першість Київщина і за

надоями молока на корову. За 10

місяців цього року надоєно майже

по чотири з половиною тисячі кі�

лограмів молока від корови, що є

найвищим показником в державі.

Забезпеченість населення області

м'ясом птиці та яйцями переви�

щує потребу області більше як у

5 разів. 

Анатолій Присяжнюк висло�

вив переконання, що спільними

зусиллями Україна відродить село,

яке є носієм  національних, куль�

турних та духовних цінностей.

* * *

Після урочистої частини та

вручення державних відзнак на

обох заходах відбувались яскраві

концертні програми. 

Україна вшановує аграріїв,
бо вони того варті!

Шановні працівники сільського господарства!

Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди професійного свята

для мільйонів наших співвітчизників, які сьогодні живуть і працю�

ють в українському селі!

Для нашої держави, відомої своїми могутніми аграрними тради�

ціями і можливостями, День працівників сільського господарства �

це дійсно загальнодержавне свято. Майбутнє України, її авторитет

і місце у світовому співтоваристві, благополуччя нашого народу,

наших дітей і онуків залежить від того, чи буде збережене село –

колиска і оберіг нашого народу.

Цього року, в умовах природних та економічних труднощів, укра�

їнський селянин вкотре довів, що є справжнім дбайливим господа�

рем, який вміє працювати, впроваджувати новітні технології, вироб�

ляти конкурентоспроможну продукцію, яка має попит як на вну�

трішньому, так і на світовому ринку.

Мінагрополітики крок за кроком реалізує Програму економіч�

них реформ Президента, що дало змогу не допустити значного ско�

рочення обсягів сільськогосподарського виробництва порівняно з

минулим роком. 

Ми свідомі того, що саме аграрний сектор першим серед усіх

галузей подолає наслідки світової фінансової кризи та створить

додаткові позитивні умови для виведення з кризи інших складових

економіки держави.

Зі святом вас, дорогі трудівники села, всіляких вам гараздів,

здоров`я, сімейного затишку, наснаги та добробуту! Хай рясно

колоситься багата українська земля, примножується достаток

України та кожної української родини!

Міністр аграрної політики України 

Микола Присяжнюк

ПРИВІТАННЯ ДО СВЯТА
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МИНУЛОГО тижня ціни на пше�

ницю різко знизилися під тиском

сприятливого прогнозу погоди на

Великих рівнинах, більш сильного

долара, і новини, що Китай може

збільшити відсоткові ставки. Груд�

неві контракти на Чиказькій

(CBOT) впали на 34 центи в п'ят�

ницю з огляду на можливість

збільшення китайських відсотко�

вих ставок. У цілому, найближчі

CBOT�контракти втратили 59

центів за тиждень, закрившись на

позначці $6,69/bu. Найближчі

ф'ючерси на біржі у Канзас�Сіті

(KCBT) знизилися на 56 центів, до

$7,30/bu, а у Міннеаполісі

(MGEX) втратили 52 центи, до

$7,44/bu. Ціни на кукурудзу і сою

також знизилися на тому тижні,

продемонструвавши падіння на

максимальний денний ліміт у

п'ятницю. CBOT�контракти на

кукурудзу втратили 53 центи за

тиждень, закрившись на позначці

$5.34/bu. Втрати по соєвим кон�

трактам були зведені до мінімуму

завдяки тому, що на початку ми�

нулого тижня отримали 54 центи

після несподіваного скорочення

США прогнозів урожаю сої. Од�

нак все одно впали на 70% у п'ят�

ницю, в результаті знизившись на

10% за тиждень до $12,63/bu.

Мінсільгосп США випустило

свій черговий прогноз. У ньому

збільшено оцінки виробництва

пшениці у 2010/11 МР на 1,5 млн

тонн, до 643 млн тонн. Збільшен�

ня відбулося в основному через

підвищені очікування на австра�

лійське і аргентинське виробниц�

тва. Зокрема, прогноз австралійсь�

кого виробництва підвищено на

1,0 млн тонн, до 24,0 млн тонн,

аргентинський прогноз збільшено

на 1,5 млн тонн, до 13,5 млн тонн.

Прогноз власного виробництва

США знизили на 0,4 млн тонн, до

60,1 млн тонн.

Агентство Informa Economics

оприлюднило свої оцінки щодо

площ, на яких у 2011 році буде ви�

рощуватися американська пше�

ниця – 22,7 млн га. Очікуване

збільшення становить 1,0 млн га

від 2010 року. Припускається що

площі під озимою пшеницею зай�

муть 16,1 млн га, що на 5% біль�

ше, ніж рік тому.

Основні тенденції на зерновому 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 18.11.2010 року 1 RUB = 0,25321 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 18 листопада 2010 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 Листопад ’10 5520 5520 5525 5525 + 5523 +50 2 17230200
EXW пшениця кл.3 Січень ’11 5609 5600 5609 5600 + 5605 +55 2 14571700
EXW пшениця кл.3 Березень ’11 5606 5604 5606 5604 + 5605 +171 2 728650
EXW пшениця кл.4 Листопад ’10 5488 5488 5497 5497 + 5493 +63 2 22134775
EXW пшениця кл.4 Січень ’11 5591 5582 5591 5582 + 5587 +68 2 15977390
EXW пшениця кл.4 Березень ’11 5655 5415 5655 5415 , 5535 ,47 5 33099300
EXW пшениця кл.5 Листопад ’10 5085 5085 5099 5099 + 5092 +2 2 17872920
EXW пшениця кл.5 Січень ’11 5181 5181 5197 5197 , 5189 ,3 2 17538820
EXW пшениця кл.5 Березень ’11 5282 5282 5294 5294 , 5288 ,4 2 17186000
FOB експ. пшениця Листопад ’10 0,0 0,0 0,0 0,0 + 215,4 +0 0 0
FOB експ. пшениця Січень ’11 0,0 0,0 0,0 0,0 + 221,5 +0 0 0
FOB експ. пшениця Березень ’11 0,0 0,0 0,0 0,0 + 227,3 +0 0 0

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

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 12 листопада 2010 року

Біржа 
(зернові) 

Грудень ’10 Березень '11 Травень '11 Липень '11 Вересень '11

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 245,90 6,693 ,0,595 7,095 ,0,595 7,325 ,0,615 7,448 ,0,578 7,650 ,0,590
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 268,22 7,300 ,0,560 7,458 ,0,560 7,555 ,0,555 7,603 ,0,558 7,680 ,0,558
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 273,64 7,448 ,0,522 7,593 ,0,525 7,680 ,0,528 7,750 ,0,510 7,780 ,0,502
CBOT Чикаго (Кукурудза) 210,23 5,340 ,0,538 5,480 ,0,538 5,553 ,0,533 5,588 ,0,530 5,300 ,0,458

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Листопад ’10 Січень ’11 Березень '11 Травень '11 Липень '11

464,03 12,630 ,0,105 12,690 ,0,150 12,770 ,0,155 12,765 ,0,187 12,778 ,0,228

США. Ставки океанського фрахту на 12 листопада 2010 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 22 20
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 31
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 33
Західна Африка (Нігерія) 42
Східне Середземномор'я (Італія) 32
Західне Середземномор'я (Марокко) 42
Близький Схід (Єгипет) 38
Японія 59 58

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Західна Африка (Нігерія) 50
Близький Схід (Єгипет) 34

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 40 37
Європа (Роттердам) 33
Близький Схід (Єгипет) 34

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 89
Західне Середземномор'я (Іспанія) 87
Європа (Роттердам) 83
Західна Африка(Марокко/Алжир) 87

Північно,Західне Тихо,
океанське узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 32
Близький Схід (Єгипет) 44
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 50
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 39 38
Тайвань 38 37
Південна Корея 38 37
Японія 35 33

КС визнав конституційним проведення 
виборів до парламенту в жовтні 2012 року
Конституційний Суд дав позитивний висновок щодо законопроекту
про внесення змін до Конституції, що передбачають проведення
чергових парламентських виборів у жовтні 2012 року і президентсь�
ких – у березні 2015 року. Висновок про відповідність цього законо�
проекту вимогам статей 157 та 158 Конституції оприлюднив голова
КС Анатолій Головін у п'ятницю.
У законопроекті пропонується встановити 5�річний термін повнова�
жень Президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради
АР Крим, депутатів місцевих рад усіх рівнів, а також сільських, се�
лищних та міських голів.
При цьому передбачається, що чергові вибори Президента України
проводяться останньої неділі березня п'ятого року його повнова�
жень, до Верховної Ради України – останньої неділі жовтня п'ятого
року повноважень, місцеві вибори – останньої неділі жовтня п'ятого
року повноважень депутатів місцевих рад всіх рівнів та сільських,
селищних, міських голів.
У Перехідних положеннях передбачається, що чергові вибори до
Верховної Ради України після відновлення положень Конституції в
редакції 1996 року за рішенням КС проводяться останньої неділі жов�
тня 2012 року, а Президента – останньої неділі березня 2015 року.
Згідно з встановленою процедурою, для внесення змін до Конститу�
ції за наявності позитивного висновку КС за них на одній сесії мають
проголосувати не менше, ніж 226 народних депутатів, і на наступній
сесії – не менше, ніж 300. Отже, ці зміни можуть набути чинності не
раніше лютого 2011 року.
Виходячи з норм чинної Конституції, чергові парламентські вибори
мають відбутися 27 березня 2011 року, і Центральна виборча комісія
має оголосити про початок виборчої кампанії не пізніше 22 листопа�
да 2010 року.
Як повідомлялося, 1 жовтня КС визнав неконституційним закон «Про
внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року
№2222�ІV (так звана політреформа 2004 року).
Відповідно до Основного закону в редакції 1996 року, Верховну Раду
України обирають на чотири роки, а не на п'ять, що було визначено
політреформою�2004.

У Криму представили нового 
міністра аграрної політики автономії
17 листопада заступник Голови Ради міністрів АР Крим Валерій Кра�
вець представив нового міністра аграрної політики автономії Олега
Фаріна.
Виступаючи перед працівниками міністерства Валерій Кравець

підкреслив, що глава кримського уряду Василь Джарти поставив
завдання: визначитися з пріоритетами в сільському господарстві та
агропромисловому комплексі автономії, намітити плани щодо по�
дальшого розвитку підприємств, що знаходяться в управлінні міні�
стерства, і приступити до ефективної роботи.
Фарін Олег Петрович народився 18 серпня 1967 р. закінчив Сева�
стопольське вище військово�морське інженерне училище (1990 р.),
Інститут післядипломної освіти Тернопільської академії народного
господарства (2003 р.). З 1993�1998 рр. заступник директора, дирек�
тор з маркетингу ТОВ «Віадук�Р» (м.Севастополь). З 1998 року і до
призначення міністра АПК – працював на сільськогосподарському
підприємстві ТОВ «Науково�виробниче підприємство «Біовіткорм»
(м.Севастополь).

Площі посівів цукрового буряка 
на Черкащині буде збільшено удвічі
Таке доручення голова Черкаської обласної державної адміністрації
Сергій Тулуб поставив перед Головним управлінням агропроми�
слового розвитку облдержадміністрації під час координаційної на�
ради 15 листопада.
Заплановано у наступному році посіви цукрових буряків збільшити
до 55 тисяч гектарів, що майже удвічі більше, ніж у поточному році.
Також керівник області доручив управлінню, спільно із аграріями
Черкащини, розробити комплексну програму щодо відновлення
цукрових заводів.На сьогодні, в області працює шість цукрових за�
водів, два з яких відновили свою роботу у цьому році.
За словами начальника Головного управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації Володимира Оникієнка, під посі�
ви цукрових коренів аграріями області вже виорано 54,5 тисяч гек�
тарів землі. Нагадаємо, що середня урожайність цукрових буряків
сягнула 290 ц/га. Найвищі показники були досягнуті в Уманському
районі – 397 центнерів.
Також під час наради керівник області наголосив на необхідності
створення відповідної структури, яка б координувала постачання мі�
неральних добрив для потреб господарств області. На його думку,
це дозволить зменшити собівартість продукції, виробленої у регіоні.
Крім того Сергій Тулуб висловив занепокоєння станом сільськогос�
подарської техніки, яка потребує постійного оновлення.

НОВИНИ ï СТИСЛО



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

ський Хлібопродукт»), один з най�

більших агропромислових хол�

дингів в Україні, що спеціалізуєть�

ся на виробництві м'яса, соняш�

никової олії та вирощуванні зер�

нових культур, повідомила фінан�

сові результати своєї діяльності у

третьому кварталі та за перші

дев'ять місяців 2010 року. 

Виручка компанії за перші 9

місяців зросла на 35% до $676

млн, а за III квартал – на 28% за

рахунок збільшення потужностей

з виробництва курятини і соняш�

никової олії у другому п/р мину�

лого року, а також за рахунок

більш високих цін на продукцію у

порівнянні з аналогічним періо�

дом 2009 року. До того ж, потуж�

ності продовжують працювати з

повним навантаженням внаслідок

високого попиту на продукцію. 

Показник EBITDA збільшився

у січні�вересні на 18% до $232 млн,

а за третій квартал – на 42%. Чи�

стий прибуток зріс по відношенню

до 9 місяців 2009 року на 54% до

$158 млн, а у III кварталі – у 4,25

рази. Це пояснюється тим, що у

липні�вересні минулого року ком�

панія зафіксувала значні збитки від

курсової різниці і тим самим отри�

мала відносно маленький прибу�

ток. Ще одна причина – значна су�

ма переоцінки біологічних активів

за рахунок більш високих цін у

2010 році у порівнянні з минулим

роком. 

Компанія сподівається отри�

мати такі ж сильні показники у

четвертому кварталі року і тим са�

мим довести виручку у 2010 році

до рекордних $940 млн.

У довгостроковій перспективі,

окрім будівництва нового птахо�

комплексу у Вінницькій області,

МХП планує майже подвоїти свій

земельний банк до 400 тис. га у

2013 році. Втілюючи цю стратегію,

компанія у листопаді придбала ще

три агрокомпанії у Хмельницькій

області, що дало змогу збільшити

земельний банк на 12 тис. га.    

З середини вересня ціна акцій

MHP, що обертаються на Лон�

донській фондовій біржі, знову

почала рости. З початку осені вона

підвищилась на 19%, а за останній

місяць зростання склало 8%. Ста�

ном на 18 листопада, ціна склада�

ла 16,9 доларів за акцію, і скоріш

за все у найближчі місяці висхід�

ний тренд продовжиться як міні�

мум до рівня у 20 доларів за акцію. 

Кернел
Компанія «Кернел», один з най�

більших в Україні зернотрейдерів і

виробників соняшникової олії,

оприлюднила результати діяльно�

сті у першому кварталі 2010�2011

фінансового року (ФР), що розпо�

чався 1 липня 2010 року. Якщо ви�

ручка у доларовому еквіваленті

значно зросла, то чистий прибу�

ток навпаки знизився.

Виручка компанії зросла на

44% до $345 млн завдяки перш за

все збільшенню продажів олії на

експорт, що перекрило суттєве па�

діння  показників у зерновому

сегменті. 

Показник EBITDA зріс на 89%

до $67 млн за рахунок зменшення

собівартості виробництва та зни�

ження цін на зернові протягом

останніх місяців. Водночас, чи�

стий прибуток у першому кварталі

впав на 14% до $34 млн. Основна

причина цього полягає в тому, що

«Кернел» вирішив продати свої

ПДВ�облігації з дисконтом 12%

на суму більше 1 млрд гривень. Це

призвело до одноразових збитків

у розмірі, еквівалентному $16 млн,

що і знайшло відображення у фі�

нансовій звітності. Рішення про

продаж своїх облігацій компанія

пояснила тим, що ринковий ди�

сконт цього фінансового інстру�

менту поступово зменшувався з

серпневих 20%. І незважаючи на

збиток, зазнаний зараз, компанія

вважає, що тим самим зменшила

свої валютні ризики та звільнила

значний фінансовий ресурс для

подальшої діяльності. 

Перший квартал нового фі�

нансового року відзначився падін�

ням операційних показників ком�

панії у зерновому сегменті, з од�

ного боку, і значним зростанням

переробки соняшника, з іншого.

Обсяги перевалки зерна у морсь�

ких терміналах впала на 48%, про�

дажі зернових зменшились на

34%, а завантаженість елеваторів

– на 6%. Також впали обсяги ви�

робництва олії для роздрібного

сегменту. Натомість, нещодавнє

придбання конкурента Allseeds

Group та введення в експлуатацію

своїх власних потужностей приз�

вело до зростання на 87% пере�

робки сировини та у 2,4 рази – ек�

спорту сирої олії. 

«Кернел» очікує, що олійний

сегмент залишиться основним

драйвером росту протягом нового

ФР. Компанія відзначає значний

врожай соняшника в Україні ц.р. у

розмірі 7,5 млн тонн. Вона вже

придбала приблизно половину об�

сягу сировини, необхідного на весь

маркетинговий сезон переробки. У

зерновому сегменті компанія роз�

раховує і в подальшому отримувати

додаткові прибутки від значної різ�

ниці цін на внутрішньому і міжна�

родному ринках внаслідок падіння

цін в Україні після введення квот

на експорт. Адже «Кернел» отри�

мав одну з найбільших квот на ви�

віз зернових з України до кінця ро�

ку – 436 тис.тонн.

Зважаючи на ці прогнози,

«Кернел» зберігає прогнози фі�

нансових показників на 2010�2011

фінансовий рік на наступних рів�

нях: виручка з реалізації – $1,3

млрд (+27%); EBITDA – $255 млн

(+34%); чистий прибуток – $195

млн (+28%).

Зростанню акцій компанії

«Кернел», що обертаються на Вар�

шавській фондовій біржі, продов�

жують заважати корпоративні

скандали, пов'язані з придбанням

конкурента, та не досить чіткі

перспективи компанії у зерново�

му сегменті. Тому вже більше мі�

сяця ціна не виходить за позначку

65 польських злотих за акцію. Ста�

ном на 18 листопада, ціна склада�

ла 60,05 польських злотих, що на

4% нижче, ніж місяць тому.  

Астарта
Компанія «Астарта», один з най�

більших агрохолдингів та лідер з

виробництва цукру в Україні,

оприлюднила фінансову звітність

за III квартал та 9 місяців 2010 ро�

ку. Завдяки надзвичайно високим

цінам на цукор і молоко на вну�

трішньому ринку, компанія про�

демонструвала високі темпи зрос�

тання виручки, а показники рен�

табельності досягли нових рекор�

дних значень. 

Дохід компанії у перші 9 міся�

ців 2010 року виріс на 63% порів�

няно до аналогічного періоду ми�

нулого року до 1 млрд 366 млн грн.

При цьому обсяги продажу цукру

трохи зменшились у III кварталі,

до 52 тис. тонн з 58 тис. у другому.

Іншим сегментом, який сприяв

зростанню виручки, був молоч�

ний. Продажі молока зросли за 9

місяців на 16% до 37,4 тис. тонн. 

Показник EBITDA у перші 9

місяців 2010 року зріс у 2,5 рази до

майже 1 млрд грн, а рентабель�

ність EBITDA сягнула 72%. Чи�

стий прибуток за той же період

збільшився ще більше – у 3,5 рази

– і склав 793 млн грн. Чиста рен�

табельність сягнула 58%. 

Високі ціни на продукцію ма�

ли не лише прямий ефект на

збільшення рентабельності. За�

вдяки цьому значно зріс позитив�

ний баланс переоцінки біологіч�

них активів у зерновому та молоч�

ному сегментах: зі 150 млн грн у

січні�вересні 2009 року до 349 млн

грн за той же період цього року.

Але навіть не зважаючи на це, по�

казники рентабельності «Астарти»

залишаються на дуже високому

рівні, що свідчить про високу

ефективність бізнесу. 

Також компанія відмічає, що

рекордним прибуткам сприяли

збільшення державних субсидій у

молочному сегменті та 33,5 млн

грн. додаткового прибутку від

придбання нових філіалів. 

Ціна акції «Астарта Холдинг»,

які обертаються на Варшавській

фондовій біржі, почала зростати

ще до виходу фінансової звітності.

У перший торговий день після ре�

лізу вона досягла місячного мак�

симуму у 80,5 польських злотих за

акцію, але станом на 18 листопада

відкотилася до позначки 77,0 зло�

тих. Цілком можливо, що ще до

Нового року ціна знову набли�

зиться до свого історичного мак�

симуму у 89 злотих, або навіть пе�

ревищить його. Принаймні, ціно�

ва кон'юнктура для основних про�

дуктів «Астарти» на вітчизняному

та світовому ринках поки що

сприяють позитивним прогнозам

щодо прибутків компанії як міні�

мум на 2011 рік.
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Ринкова вартість акцій: 
Миронівський хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Kernel Holding, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Astarta Holding, PLN

Джерело: Bloomberg

Основні фін. показники, $млн

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова
капіта,
лізація, 

млн.

Ринкова
капіта,
лізація, 
млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 16,73 16,90 16,90 1 815,06 1 815,06 2,4% 70,7%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 60,05 61,00 60,05 4 395,12 1 516,45 ,2,8% 43,7%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 6,80 6,90 6,90 733,13 996,91 0,7% 1,71
Avangardco Лондон AVGR LI USD 13,90 14,20 13,90 887,82 887,82 ,1,8% н/д
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 75,80 77,00 77,00 1 925,00 664,18 ,3,0% 92,5%
Агротон Франкфурт A2TA GR EUR 7,60 7,99 7,62 165,13 224,54 1,1% 7,5%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 3,10 3,36 3,10 102,12 138,86 ,3,1% 47,6%
Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 95,00 100,00 108,00 999,38 125,76 0,0% н/д
Лендком Лондон LKI LN GBP 7,00 7,50 7,25 31,54 50,44 ,5,0% 18,3%
УкрРос UX (Україна) UROS UZ UAH 2,80 3,15 2,80 316,04 39,77 ,13,6% н/д
Дакор UX (Україна) DAKOR UK UAH 46,90 47,70 47,70 270,29 34,01 1,5% ,49,1%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,43 1,50 1,43 24,60 33,45 5,1% ,45,0%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,76 0,86 0,76 9,50 12,92 0,0% ,24,8%

Показник, тис.тонн I кв. 
2009,10

I кв. 
2010,11 +/,

Продаж зерна 590 391 ,34%
Переробка соняшника 157 293 87%
Виробництво олії, опт 27 25 ,6%
Виробництво олії, роздріб 23 23 ,3%
Завантаженість терміналів 887 463 ,48%
Завантаженість елеваторів 771 721 ,6%

Основні виробничі показники



Олексію Опанасовичу, тіль�
ки�но розмова заходить про

ринок зерна або вартість хліба,
першою спливає інформація про
діяльність «НІБУЛОНа» та її
очільника Вадатурського. Як Ви
почуваєтеся на вістрі цієї всеукра�
їнської обізнаності? 
– Якщо говорити про потужні аг�

рарні держави, то кожна з них роз�

виває торговельну структуру, щоб

реалізовувати свою продукцію на

зовнішніх ринках, зміцнювати

власну економіку, забезпечувати

роботою власне населення і жити

заможно. І в такий спосіб бути не�

залежною.

Як керівник потужного підпри�

ємства – виробника, інвестора і

зернотрейдера – я втомився по�

стійно перебувати у стані нав'яза�

ної провини, коли тебе повсякчас

звинувачують в усіх негараздах на

ринку зерна, роблять без вини

винним. Якщо ціна на хліб у мага�

зинах висока, я відчуваю себе вин�

ним, бо кажуть, що зернотрейдери

вивезли усе зерно і «нагнали» ціни.

Якщо ціни на зерно на внутріш�

ньому ринку навпаки низькі, знову

винними роблять експортерів, які

начебто змовилися і сільгоспви�

робникам платять низьку ціну. Але

ж я такий самий сільгоспвиробник!

Я по�доброму заздрю трансна�

ціональним компаніям, таким як:

«Каргілл», яка є гордістю Америки,

або «Суффле» чи «Луї Дрейфус» –

цим віковим торговим домам

Франції, «Альфреду Топферу»,

якого знає кожен мешканець Ні�

меччини. Усі вони є гордістю своїх

країн, тому на їхній захист стають

керівники держав. Вони займають�

ся здоровим протекціонізмом, під�

тримують власного сільгоспвироб�

ника, просувають продукцію своїх

країн і всіляко допомагають своїм

підприємцям. 

Мені ж як керівнику компанії�

лідера аграрного сектора, яка про�

билася на світові ринки і просла�

вляє та просуває на них Україну,

наша рідна держава першою встро�

мляє палки в колеса, заважаючи

працювати не лише всередині кра�

їни. А нам і без того є з ким боро�

тися – ми самотужки змагаємося з

транснаціональними компаніями.

Коли мене починають звинува�

чувати у здирництві сільгоспви�

робники, я завжди кажу, що в нас

усіх були рівні умови 1991 року. Ми

зайнялися зерновиробицтвом, і я

також негативно ставився до тран�

снаціональних компаній «до пори

– до часу». Однак тоді  вже було

зрозуміло й абсолютно очевидно,

що Україна має колосальний по�

тенціал щодо виробництва зерно�

вих культур і просто приречена на

експорт.

Однак чиновники вважають,
що у разі збільшення обсягів

вирощування та експорту зерна
Україна може перетворитися на
сировинний придаток. І пропону�
ють «пропустити» його через пере�
робку. Що Ви на це скажете?

– Помиляються ті чиновники, які

кажуть, що треба все (!) зерно

«пропустити» через тваринництво

і вивозити на експорт продукцію

переробки. По�перше, нас ніхто не

чекає там з готовою продукцією.

Ні Бангладеш, ні Єгипет не будуть

купувати українську ковбасу або

птицю і позбавляти своє населення

робочих місць. І вони не закрива�

тимуть свої борошномельні під�

приємства, щоб придбати борош�

но з України. Це внутрішня безпе�

ка країн, тому вони купуватимуть

зерно якщо не у нас, то в Америці. 

Тим сільгоспвиробникам, хто

на мене жаліється, я завжди кажу,

що ми такі самі, як і ви. Ми оброб�

ляємо 80 тисяч гектарів землі. Нас�

правді експорт – це колосальний

обсяг роботи, виснажлива повсяк�

денна цілодобова надскладна

праця. А доказом служить той

факт, що наша компанія починала

працювати в ті часи, коли в країні

було 20 тисяч таких підприємств –

експортерів зерна, а зараз залиши�

лися лише одиниці. Та й трансна�

ціональних компаній в країнах теж

одиниці.  Експорт – це також ко�

лосальна відповідальність, бо ми

гордо представляємо Україну всьо�

му світу. 

Однак там нас ніхто не чекає з

розкритими обіймами. Більше то�

го, такий вид діяльності супрово�

джують великі ризики, у тому числі

для життя. Наприклад, коли ми

уклали угоду (до речі, першими за

усю історію існування країн) і по�

ставили зерно в Бангладеш, там

стався військовий переворот. Наші

молоді фахівці їздили туди, органі�

зовували вивантаження 30 тисяч

тонн зерна, щоб отримати за них

кошти.

Чому саме Бангладеш? Це
якась особлива країна?

Адже таких нужденних у світі ба�
гато. Чи не краще продавати зерно
заможним країнам?
– Це одна з найбідніших і перена�

селених азійських країн світу, де

на площі, яка вчетверо менше Ук�

раїни, проживає понад 158 міль�

йонів людей. Наголошую, що ми

є представниками аграрної держа�

ви, яка пробивається на світові

ринки. Тому нам ласі шматочки не

дістаються. Ми пробиваємося ту�

ди, де ще не сформовано цивілізо�

ваний ринок і де першокласні

транснаціональні зернотрейдери

не працюють. 

Ми єдина компанія в Україні,

яка виграла тендер і зобов'язалася

поставити 800 тис. тонн продо�

вольчої пшениці нужденним краї�

нам за Світовою продовольчою

програмою ООН ФАО. Йдеться

про країни Африки, Південної Ко�

реї, Індокитаю. Умови поставок

надто складні. Наприклад, у Ми�

колаєві ми завантажуємо судно і

ним доставляємо зерно до порту

Джибуті в Ерітреї. Там пакуємо йо�

го в мішки і вантажівками веземо

до Судану. Такою роботою не зай�

маються першокласні західні ком�

панії, бо їм це нецікаво – надто ри�

зиковано. Крім іншого, щоб до�

правити туди зерно з України, слід

пройти піратів – в тому числі і у

вигляді українських чиновників,

від яких ми виснажливо захища�

ємося самі.

На кожнім мішку з пшеницею

написано: «Україна, «НІБУЛОН»,

Світова продовольча програма

ООН». І ми горді з того, що годує�

мо першокласним українським

продовольчим зерном таку кіль�

кість людей в усьому світі.

Яким Ви вбачаєте справжній
потенціал України, і на�

скільки ми взагалі здатні його осяг�
нути і використовувати?
– Усе життя я був нетерпимим до

недоліків, бо вважаю, що Україна

має величезний потенціал і заслу�

говує набагато кращого життя. І

щоб це довести, я своїм конкрет�

ним трудом намагався досягти

найвищих результатів. На кожно�

му етапі життя я постійно займався

реорганізацією, технічною рекон�

струкцією підприємств, удоскона�

ленням роботи. І тоді, коли на по�

страдянському просторі я досяг

найвищих результатів у питаннях

автоматизації виробництва, потім,

коли розбудовував власне сільсь�

когосподарське підприємство, зав�

жди знаходилося багато скептиків,

які казали: «Навіщо ти один все це

робиш?». І на кожному етапі,

включаючи поточний рік, мені на

високому рівні закидали, що я зав�
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Олексій Вадатурський:

«Потенціал України невичерпний. 
Я все життя намагаюся це довести»
Олексій Вадатурський – це людина, якій вдається

все. Його енергії і хватці, волі і наполегливості, еру�

диції і спроможності генерувати нові ідеї, здається,

немає рівних.

Він не звик робити наполовину, тому не зносить бай�

дужості, пасивності і бездіяльності. Переконаний,

що не помиляється лише той, хто нічого не робить,

однак зазвичай намагається звести помилки до мі�

німуму. Тому до усього намагається дійти сам. Він

відкрито висловлює свої думки і охоче ділиться дос�

відом. І скидається, що у нього є відповідь на будь�

яке запитання. 

Вадатурський започаткував свій бізнес з колективу

однодумців і ніколи не зраджував своїй ідеї, в усьо�

му розраховує виключно на себе і свою команду. Він

першим із українських бізнесменів відкрито кинув

виклик протиправним діям влади і чиновників, коли

протягом п'яти місяців вони протистояли заванта�

женню судна «Превентер» в Миколаївському порту, і

переміг. Це його компанія постійно перебуває під

пильним оком усіх контролюючих служб, бо відкрито

працює і сумлінно сплачує податки. 

Це Вадатурський намагається зробити цивілізова�

ним вітчизняний ринок зерна і пропонує високопоса�

довцям ставитися до бюджетних грошей, як до гро�

шей платників податків, і так, як ставиться до своїх

грошей чесний бізнес, і після цього відповідально

приймати рішення на державному рівні. На таких

принципах держава повинна працювати і з Аграр�

ним фондом й при цьому розуміти, що коли бізнес

ризикує своїми грошима, то ризикує втратити все. 

Він живе, постійно рухаючись вперед, ставить перед

собою надскладні цілі та постійно їх досягає, ведучи

за собою численну кількість соратників. 

Він розбудовує бізнес разом з сином Андрієм Олек�

сійовичем і переконаний, що вони вдвох заклали

міцний фундамент справи усього життя династії Ва�

датурських – компанію «НІБУЛОН», адже тільки так

компанія може бути лідером. 

В Олексія Опанасовича обмаль часу, і кожна хвили�

на розписана. Кількість кілометрів, які він подолав

територією України, у декілька разів перевищує дов�

жину екватора, але він завжди встигає в потрібну

годину у потрібне місце. Він майже не буває вдома,

хоча дуже цінує сімейний затишок і слово підтримки

дружини Раїси Михайлівни. 

Родина для Вадатурського – сенс життя. Однак важ�

ко сказати, що для нього важливіше – вона чи ро�

бота. Він створив велику родину на прізвище «НІБУ�

ЛОН» і завантажив її роботою. І в кожному населено�

му пункті, де з'являється у вигляді нових філій пред�

ставник сімейства «НІБУЛОН», – відроджується жит�

тя. Бо він – фундатор вітчизняного соціально�відпо�

відального бізнесу. 

«НІБУЛОН» першим із українських компаній АПК от�

римав кредит Світового банку. Одним із перших се�

ред вітчизняних компаній вийшов на зовнішні ринки

і на сьогодні є безумовним лідером за обсягами ек�

спорту. 

Зерновий перевантажувальний термінал «НІБУЛО�

На» у Миколаєві – унікальний об'єкт, зведений 2003

р. за власним проектом, 2008 р. відзначено Держав�

ною премією України в галузі архітектури. Відтоді

будівництво елеваторів продовжувалося, нарощува�

лося виробництво. В результаті така діяльність пе�

реросла в грандіозний інвестиційний проект 2009�

2011 рр. зі створення власного флоту і відродження

річок Дніпро і Південний Буг як транспортних арте�

рій. Загальнонаціональним рейтингом «Людина ро�

ку�2009» проект «НІБУЛОНа» визнано «Інвестицією

року». Цей патріотичний проект вартістю $470 млн

охоплює 10 областей України, має велике міжгалу�

зеве та державне значення, фінансово підтримуєть�

ся урядами інших країн – відтак цілком заслуговує

на статус національного. До цієї думки схиляються

всі: від вітчизняного політичного істеблішменту до

закордонних експертів.
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даю економічних збитків державі. І навіть тепер, коли

ми зводимо високотехнологічні елеваторні комплекси

і відроджуємо українські річки як транспортні шляхи,

коли даємо роботу будівельникам, транспортникам,

металургам, хімікам, суднобудівникам, займаємося

сільгоспвиробництвом, відроджуємо населені пункти,

вирішуємо соціальні питання, знаходиться багато охо�

чих нас знищити.

Урожай і експортні контракти, продовольча
безпека країни і виконання зовнішніх зо�

бов'язань. Яка їхня взаємозалежність, або як дотри�
мати паритету, якщо рік на рік за врожайністю не
схожі?
– Це питання державної політики, державницького

ставлення до продовольчої безпеки. Високопосадовці,

тільки�но приходять до влади, завжди говорять: «Ми

піклуємося про аграрний сектор, будемо платити сіль�

госпвиробнику високу ціну за його продукцію. А зер�

нотрейдери – бандити, і ми їх викинемо з ринку». Я

завжди їм кажу, щоб вони організувалися і проводили

операції із зерном за правилами ринку і ризикували

бюджетними коштами так само, як бізнес ризикує

власними. Тоді вони навчаться рахувати кожну копій�

ку, обраховувати ризики і у разі прорахунку відповіда�

тимуть за понесені державою збитки. Натомість пов�

сякчас триває розбазарювання бюджетних коштів і

грошей платників податків через недолугу політику. 

Наше населення доти страждатиме від коливання

цін на світовому ринку, допоки держава не займеться

інтервенціями на внутрішньому ринку зерна і його ре�

гулюванням. Маючи колосальні ресурси продоволь�

чої пшениці в засіках, можна елементарно стабілізува�

ти ціни на хліб. І українці навіть не здогадуватимуться,

що ціна на світовому ринку стрімко підскочила. І нав�

паки, коли ціна стрімко впала, саме роль Аграрного

фонду чи будь�якої іншої подібної структури полягає

у підтримці сільгоспвиробників через сплату вищої ці�

ни, ніж дає трейдер. 

Найстрашніше те, що кожен уряд намагається ста�

білізувати ціни за рахунок ручного управління метода�

ми заборони і штучного регулювання. Та навіть цим

не в змозі домогтися бажаних результатів: ціна на хліб

для населення висока. Також страждає сільгоспвироб�

ник, бо він не отримує справедливої ціни за вирощене

зерно. Має ж бути так. Якщо ціна на внутрішньому

ринку низька, держава має закуповувати зерно, коли

висока – навпаки викидати свої ресурси, щоб забезпе�

чити ним пекарів, які випікають соціальні сорти хліба. 

Одне слово, держава має взяти на себе сміливість і

визначити за правило бути повноправним суб'єктом

ринкових відносин. Не намагатися витиснути інших з

ринку, а ринковими методами з ними конкурувати. Я

живу з надією, що державні чиновники почнуть прац�

ювати відповідально, цивилізовано та керуватися рин�

ковими методами.  

«НІБУЛОН» – одноліток незалежності Украї�
ни. У своєму розвитку за принципами бізнесу –

прозорістю, соціальною відповідальністю – компанія
випереджає розвиток країни. Що Ви можете запропо�
нувати державі, які важелі або «ноу�хау», щоб наз�
догнати вас у цьому розвитку? 
– Перше – це соціальна складова. Щоб донести до

суспільства і влади свою значимість, компанія повин�

лосальну довіру як всередині країни, так і з боку кра�

їни призначення, і по всьому ланцюгу логістики.

Яка географія експорту компанії? Які культури
ви традиційно експортуєте?

– Серед країн Європи – це Італія, Іспанія, Порту�

галія, Голландія, Бельгія, були разові відвантаження

до Ірландії. 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, Індо�

незія, Малайзія. Намагаємося освоїти нові ринки, на�

приклад, – Кенію, закріпитися в Ірані. Загалом це 65

країн. У загальній структурі переважає пшениця, дру�

гою йде кукурудза, далі ячмінь, ріпак, соняшник.

У нашій країні політики часто формують сус�
пільну думку, що зернотрейдер отримує прибу�

ток без будь�яких зусиль. Розкажіть про роботу зер�
нотрейдера взагалі і вітчизняного зокрема.  
– Взагалі за економічну складову і експорт в компанії

відповідає мій син Андрій. Я пишаюся ним як високо�

класним фахівцем і як людиною. Як він каже: «Вигра�

ти тендер нескладно: слід лише знизити ціну на 20�30

центів. Складно на цьому заробити. Велике щастя, ко�

ли ти вгадав на 20 центів і виграв тендер на поставку

100 тисяч тонн пшениці. Такі тендери проводяться по�

справжньому, а тендерна комісія і організації, що про�

водять тендери, борються за кожен цент». Вважаю, що

так само, як і в нашій компанії, в країні кожен має

займатися своєю справою. 

Заслуга нашої компанії у тому, що ми, аби досягти

лідируючих позицій на ринку, платимо товаровироб�

никові справедливу ціну. Лідируючі позиції ми отри�

муємо не завдяки адміністративному тиску на сіль�

госпвиробників,  адже їх можна зацікавити тільки

більш вигідними умовами. Потім примудряємося про�

дати сільгосппродукцію на світовому ринку так, щоб

на цьому заробити і зробити діяльність компанії рен�

табельною, не маючи при цьому надприбутків. 

Це велике мистецтво – бути конкурентним як усе�

редині країни, так і на зовнішньому ринку. Щоб про�

дати зерно на зовнішньому ринку, ти маєш продати де�

шевше, ніж інші компанії на десятки центів. Для цьо�

го треба знати кон'юнктуру ринку, ціновий механізм. 

Сьогодні той, хто виробляє невеликі партії зерна,

не в змозі продавати його самостійно на світовому рин�

ку. Треба виробляти колосально великі партії зерна –

від 100 тисяч до півмільйона тонн – стабільно високої

якості. Якщо йдеться про пшеницю, то потрібно готу�

вати її так, щоб кожен борошномел у кожній країні

ідентифікував, що це пшениця українського походжен�

ня, що вона стабільної якості за всіма показниками, і

що мешканці країни�імпортера щодня споживатимуть

смачний хліб. Сьогодні не можна виходити на світовий

ринок, продаючи пшеницю 3�го класу, уражену кло�

пом�черепашкою на 1%, а завтра запропонувати тому

самому покупцеві товар з ураженням 5%. 

Тому перевага таких вертикально інтегрованих

компаній, як наша, що має на сьогодні розгалужену

мережу високотехнологічних елеваторних комплексів

ємністю одноразового зберігання 2 млн тонн зерно�

вих і олійних культур, полягає у здатності формувати

банк даних зерна по якості. Ми можемо вийти на тен�

дер у будь�якій країні світу та сформувати від поля до

місця призначення партію зерна стабільної якості, що

відповідає вимогам покупця. 

Різке падіння цін на зернові зародило у вітчиз�
няних сільгоспвиробників сумніви: чи варто ви�

трачати сили і кошти на отримання якісного врожаю?
Який попит на якісне зерно на світовому ринку? Чи
варто робити ставку на якість зерна? 
– Це помилкова думка, адже високої якості зерно бу�

де постійно затребуване на світовому ринку. За ста�

більно високу якість можна завжди отримати бонус. 

Фураж також купується, але я вже багато разів ка�

зав, що в Еміратах не вистачить верблюдів, щоб з'їсти

весь наш фураж. Я вважаю, що для українців це вели�

кий злочин – за такого колосального потенціалу для

отримання врожаїв високої якості продовжувати спо�

живати неякісний хліб і постачати на експорт фураж. 

на робити соціально значущі речі у

тих регіонах, де вона працює. Тіль�

ки у такий спосіб вона може ви�

кликати з боку громадськості дові�

ру і повагу до себе, свого керівниц�

тва і фахівців, які своїм інтелекту�

альним трудом розбудовують май�

бутнє України. Своїм прикладом,

хоч би як пафосно це звучало, «НІ�

БУЛОН» прагне продемонструва�

ти потенційні можливості України.

Якби аграрний сектор працював

так, як ми, то 2010�го, цього погод�

но несприятливого року, країна б

отримала не середньостатистичні

24 ц/га, а 43 ц/га. Україна би мала

85 млн тонн зернових і олійних

культур, тобто на 45 млн тонн біль�

ше. І не було б необхідності засто�

совувати ручне регулювання ринку

зерна і вводити квотування.

Друге. Ми створили вертикаль�

но інтегровану структуру і систем�

ний бізнес зважаючи на те, що

сільське господарство – це пере�

важно сезонне виробництво. Так

само і державі слід займатися аг�

рарним сектором системно, а не

згадувати про нього, коли селянин

вже виростив зерно, а їй необхідно

нашвидкуруч вирішувати, кому і

куди його продати. 

Ми створюємо ринкову систе�

му. Те, що Україна не може вийти

на новий рівень урожайності – ве�

лика державна провина, яка поля�

гає у відсутності виваженої плано�

вої політики, спрямованої на ро�

звиток. У нас все спрямоване на

розподілення. Однак, щоб розпо�

діляти і привласнювати – багато

розуму не треба. Багато зусиль пот�

рібно, щоб створювати і розвива�

ти. На жаль, жоден чиновник не в

змозі належно оцінити, наскільки

титанічний цей повсякденний

труд, щоб виростити, зібрати, збе�

регти, реалізувати і досягти бажа�

ного результату.

По суті, компанія «НІБУ�
ЛОН» є обличчям України

на світовому зерновому ринку. Ко�
ли і як Ви вперше вийшли на між�
народний рівень? 
– Це було 1991�1992 маркетинго�

вого року. Першим експортним

продуктом була олія в цистернах до

Угорщини.

Коли не знаєш нічого, слід по�

чинати реалізовувати продукцію на

умовах СРТ, довіряючись трансна�

ціональним компаніям. Наступ�

ним кроком була реалізація зерна

на умовах FOB. Вищим пілотажем

вважається поставка на умовах

CIF, до якої ми йшли майже 20 ро�

ків. Вона означає постачання зерна

безпосередньо до країн призначен�

ня. Це дає можливість оптимізува�

ти витрати, об'єднавши торгову і

логістичну складові в один ланцюг.

Однак для CIF потрібно мати ко�

лосальний фінансовий запас і ко�
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НАГОЛОШУЮ, ми не повинні до�

їдати за клопом�черепашкою. Як�

що частка продовольчої пшениці в

країні й надалі зменшуватиметься,

ми будемо змушені пекти хліб з

низькоякісного зерна. Відтак, сти�

мулюватимемо застосування різно�

манітних поліпшувачів якості сум�

нівного походження з негативни�

ми наслідками для здоров'я люди�

ни. Чому Україна вимушена імпор�

тувати поліпшувачі замість того,

щоб самій споживати і експортува�

ти зерно високої якості? Якщо в

попередні роки наша пшениця ви�

користовувалася як поліпшувач

основних партій зерна, то наразі

йде на відгодівлю худоби. Крім то�

го, остаточно не вивчено питання

впливу на наше з вами здоров'я

споживання продуктів з ураженим

клопом�черепашкою білком. 

Компанія «НІБУЛОН» завжди

виробляла і вироблятиме виключ�

но високоякісне зерно. Закликаю

всіх сільгоспвиробників прокину�

тися і збагнути, що Україна і укра�

їнці заслуговують на споживання

якісного хліба, адже це є запору�

кою здорової нації. А світ від нас,

українців, чекає лише якісної пше�

ниці.

Сьогодні багато виробників
жаліються, що їм не виста�

чає коштів для роботи, просять до�
тації у держави. Однак за умов
кризи аграрний сектор довів, що
він один із найжиттєдайніших сек�
торів економіки держави. Яка Ва�
ша думка з цього приводу?
– У нас і досі, на жаль, зберігся

менталітет залежності. 

Існує певна кількість керівни�

ків, які розмірковують радянськи�

ми стереотипами, коли держава

спочатку дотувала, а потім просто

списувала борги недбайливих гос�

подарів. Маючи такі землі і такі

природні можливості, нам має бу�

ти соромно постійно просити у

держави подаяння. Кожна галузь

АПК в Україні може бути прибут�

ковою. Але для цього потрібний

відповідний рівень державницько�

го ставлення до людей. Проблема

в тому, що селянам роздали землю і

сказали, що завдяки їй вони будуть

багатими. Насправді їх кинули на

виживання. Сьогодні керівник се�

редньостатистичного підприємства

в одній особі поєднує і механізато�

ра, й агронома, й економіста, й ко�

мірника. Я не кажу, що всі, але

більшість з них просто не в змозі

впоратися з таким навантаженням,

і це дуже велика проблема. 

Якби була державна воля, мож�

на було б, наприклад, студентів аг�

рарних вишів на час жнив відпра�

вляти на практику до господарств,

щоб допомогти на місцях налаго�

дити облік, оформити документи

на продаж урожаю, поспілкувати�

ся з податківцями. Таким чином,

за декілька років ми б налагодили

облікову систему зерна в державі й

отримали грамотних майбутніх фа�

хівців з числа цих студентів. Нара�

зі декільком фермерам було би до�

цільно винаймати одного профе�

сійного бухгалтера, одного еконо�

міста, інших фахівців, як це ро�

биться в усьому світі, щоб ці спе�

ціалісти елементарно налагодили

облік на підприємствах.

Держава не повинна фінансу�

вати збитковий бізнес. До нас ча�

сто приїздять керівники підпри�

ємств, фермери з проханням допо�

могти фінансово. Ми зазвичай до�

помагаємо, але за однієї умови –

вони приймають філософію ком�

панії «НІБУЛОН»:  працювати

прозоро в законодавчому полі,

вкладати гроші в розвиток, наро�

щувати виробництво, а не купува�

ти дорогі авто і будинки. Серед

тих, хто прийняв наші умови, усі

стали успішними і наразі розвива�

ють свій бізнес. Однак якщо керів�

ник не навчився грамотно прац�

ювати, але приїздить на шикарно�

му «мерседесі» і просить гроші, ме�

не це відверто дратує. 

На урочистостях з нагоди 15�

річчя «НІБУЛОНа» зі сцени нас ві�

тав наш давній партнер – началь�

ник відділу банку «БіЕнПі Паріба»

Даніель Руіз, який насправді є ду�

же заможною людиною. Щоб бути

мобільним, ця молода людина їз�

дить на роботу на моторолері і від

того гордий, хоча, думаю, міг би

придбати собі не одного «мерседе�

са». Так само, як і він, я як керів�

ник потужного підприємства спо�

відую зовсім інші принципи. Для

мене найважливіше – не особисте

збагачення. Ми розбудовуємо гар�

монійний бізнес, щоб довкола нас

формувалося якомога більше ус�

пішних людей – виробничників,

керівників господарств, наших ко�

лег. Ми стимулюємо конкурентів, і

нехай вони також розвиваються,

бо так набагато цікавіше працюва�

ти, доводити собі й іншим, що ми

– найкращі!

Які роки в історії Вашої
компанії були найбільш

успішними й які, навпаки, – не�
вдалими?
– Ми збудували нове підприємство

– компанію «НІБУЛОН» – влас�

ними руками і власним розумом з

нуля й разом з Україною пройшли

усі етапи розвитку. Нам не дістало�

ся нічого в спадок «з панського

столу», що можна було б потому

«роздерибанити». Тому ми високо

цінуємо вкладений труд і шануємо

усіх, хто доклав зусиль, щоб ком�

панія була успішною. На нашому

шляху завжди було багато переш�

код і труднощів, однак ніколи не

було поразок. Ми – відкрита ком�

панія, тому бажаних результатів

завжди досягали ринковими мето�

дами. І кожен з 19 прожитих під�

приємством років – особливий.

Ми створили вертикально інтегро�

вану компанію і системний бізнес,

завдяки яким ми здатні перемага�

ти. Я переконаний, що невирішу�

ваних і нерозв'язуваних проблем

немає, якщо правильно працюва�

ти. І навпаки, ми будуємо свою

стратегію так, щоб з будь�якої си�

туації виходити переможцями. Ви�

будуваний нами системний бізнес

– це як кругова оборона на всі ви�

падки життя.

Що Ви можете сказати про
інфраструктуру ринку збе�

рігання зерна в Україні? Наскіль�
ки вона відповідає сучасним ви�
могам?
– В Україні такої інфраструктури

належного рівня немає досі. Якщо

наша держава прагне бути потуж�

ним світовим виробником і ек�

спортером зерна, то сучасних зер�

нозберігаючих і перевантажуваль�

них потужностей має бути вдвічі

більше. 

Коли «НІБУЛОН» уже був по�

тужним сільгоспвиробником, щоб

не стояти в черзі з іншими на про�

даж зерна транснаціональним ком�

паніям, ми мусили шукати шляхи

реалізації свого зерна на світовому

ринку незалежно від інших. З са�

мого початку ми зробили ставку на

виробництво якісного зерна, і щоб

гарантовано мати необхідні його

партії, почали розвивати власні

елеваторні потужності. На час бу�

дівництва перевантажувального

терміналу в Миколаєві у нас вже

було три елеватори – Старобільсь�

кий, Колосовський і АК «Врадієв�

ський». Власні потужності для збе�

рігання дозволили нам, єдиній

компанії в Україні, експортувати

кошерну пшеницю до Ізраїлю. Ви

знаєте, що таке кошерне зерно? А в

«НІБУЛОНі» кожен знає про це з

власного досвіду. Кошерна у пере�

кладі означає «правильна». І пра�

вила ці надто жорсткі. По�перше –

терміни: зібрати пшеницю сділ до

15 серпня і поставити її до Ізраїлю

до свята Песах (центральне іу�

дейське свято в пам'ять про Ісход

із Єгипту). По�друге, дотриматися

чистоти при збиранні врожаю: на

території підприємства ніхто не

має курити, вагони і сховища ма�

ють бути чистими, на всіх етапах

має застосовуватися виключно ме�

ханічний труд тощо. За усім цим

постійно уважно стежить рабин,

який візує після завантаження на

судно відповідний документ, що ця

пшениця дійсно є кошерною. За

спричинені у такий спосіб незруч�

ності наша компанія отримувала

премію у 20 доларів за тонну від

покупців. І для всього світу ізраїль�

тяни пекли хліб з кошерної укра�

їнської пшениці! 

Якщо раніше селяни говори�
ли: «Просіть у Бога не дощу,

а врожаю», то тепер, мабуть, їм
потрібно просити хорошу ціну за
нього.
– Ні. Селяни мають просити у Бо�

га, щоб держава не втручалася в

ринок зерна. Вони мають благати

уряд, щоб він ринковими метода�

ми впливав на ціну на внутріш�

ньому ринку. Сьогодні держава

однаково негативно ставиться як

до селян, які не бажають продава�

ти їй зерно за низькою ціною, так

і до інших учасників ринку, які

здатні заплатити високу ціну, од�

нак їм не дають можливості вивез�

ти це зерно. На жаль, ми не вчи�

мося на помилках попередніх ро�

ків, коли через заборону вітчизня�

ного експорту ми дали можливість

добряче заробити не своїм селя�

нам і трейдерам, а фермерам Аме�

рики та Європи. А це нерозумно і

непатріотично!

А що у Вашому розумінні оз�
начає бути патріотом? 

– Це, насамперед, ставити інтере�

си країни і суспільства вище за

особисті. Я все життя перекона�

ний, що Україна має невичерпний

потенціал, і постійно намагаюся

своєю працею це довести. Вона за�

слуговує кращої долі, і хтось му�

сить цю ідею реалізовувати. Ми

звалили на себе цей тягар і вийшли

в лідери виробництва і всередині

країни, і як її представники – на

світовому ринку. Свій патріотизм

«НІБУЛОН» доводить щодня кож�

ною новою справою.

Як у сільгоспвиробника ви�
никла ідея створення влас�

ного флоту? 
– Сам по собі елеватор прибутку

не дає. Якщо поглянути на всю си�

стему елеваторної галузі – маємо

прогнуті дахи на приміщеннях і

директорів на «мерседесах», які

крадуть зерно у його господарів.

Елеватор – не просто ємність для

зберігання. Щоб він був рентабель�

ним, потрібно зробити за рік пере�

валку 2,5�3 об'ємів зберігання. Як�

що мова йде про будівлі радянсь�

ких часів, потрібна повномасштаб�

на модернізація, яка за умов зазна�

ченого обороту зерна окупиться

мінімум за сім років. 

Транспортні перевезення надто

дорогі: здирницькі ціни на залізни�

ці через її монопольне становище,

автоперевезення через брак авто�

мобілів і низьку якість доріг також

дуже витратні. Тому, щоб заробити,

потрібно запропонувати альтерна�

тиву цій логістиці. Річкові переве�

зення найдешевші, відтак ми вирі�

шили будувати флот. Але сам по

собі він також не дасть прибутку,

адже через коливання вартості

фрахту маємо достатньо прикладів

у світі, коли оснащені судна стоять

на приколі, а їхні компанії�власни�

ки – банкрути.

Наголошую, що для досягнен�

ня максимального результату пот�

рібно було створити системний

бізнес від поля до країни призна�

чення, а також досконало володіти

ситуацією на зовнішніх ринках і

максимально мобільно на неї реа�

гувати. Тому лише поєднання зу�

силь з вирощування і закупівлі ви�

сокоякісного зерна, його подаль�

шої доробки і логістичного водно�

го ланцюга дозволяє прорубати

вікно у світ через торгівлю. На ви�

рішення цих завдань спрямований

наймасштабніший в історії «НІБУ�

ЛОНа» інвестиційний проект у

2010�2011 роках з відродження рі�

чок Дніпро та Південний Буг як

судноплавних транспортних арте�

рій України.

Ви називаєте цей проект па�
тріотичним. Що він в себе

включає і на якій стадії перебуває
зараз?
– Хочу наголосити, що все, що

виробляє і будує компанія «НІБУ�

ЛОН», здійснюється в ім'я Украї�

ни і людей, які живуть на цій зе�

млі. Тому ми виголосили цей ін�

вестиційний проект патріотич�

ним. Розпочали його реалізацію

ми 2009 року. На той час його вар�

тість становила $200 млн. Однак

на вимоги ринку і завдяки залу�

ченню надійних вітчизняних і за�

кордонних партнерів, а також під�

тримці урядів іноземних держав,

Європейського Банку Рекон�

струкції та Розвитку, Світового

банку й інших потужних фінансо�

во�кредитних установ, збільши�

лися його масштаби і вартість

зросла до $470 млн. 

Собі за мету ми взяли відроди�

ти річки Дніпро та Південний Буг

як судноплавні транспортні артерії

України. Програма передбачає бу�

дівництво 57 несамохідних та са�

мохідних суден змішаного «ріка�

море» плавання, дедвейтом 200

тис. тонн, у тому числі будівництво

14 морських і річкових буксирів.

Наразі вже спущено на воду 24 не�

самохідних судна та 3 буксири.

До будівництва флоту ми залу�

чили вітчизняних корабелів – ба�

гатотисячний колектив Миколаїв�

ського заводу «Вадан Ярдс Оке�

ан», який очолює Герой України

Микола Романчук. Судна буду�

ються надзвичайно високими тем�

пами. Хоча «НІБУЛОН» усе будує

швидко. І це жодним чином не

позначається на якості. Термін бу�

дівництва нових елеваторів та пе�

ревантажувальних комплексів для

зернових і олійних культур у нас

зазвичай не перевищує три�чо�

тири місяці. Це найсучасніші ви�

сокотехнологічні комплекси об'є�

мом одночасного зберігання зерна

від 66 тисяч тонн. Аналогів нашим

об'єктам за технологічністю, я пе�

реконаний, в Україні поки що не�

має. Хоча вона їх потребує, і я ду�

маю, що за нашим прикладом бу�

дуватимуться об'єкти інших ком�

паній.

Якщо говорити про річкові пе�

ревезення, то 2009 року Україна

перевезла всього 800 тисяч тонн

вантажів, включаючи зерно. Наша

компанія буде одним із найпотуж�

ніших вантажоперевізників на

внутрішніх річках – 3 млн тонн за

навігаційний період найближчим

часом. 

Які методи прийняття рі�
шень застосовуються в ком�

панії? Як швидко вони прийма�
ються?
– У нас командний підхід до прий�

няття рішень. Швидкість прийнят�

тя залежить від багатьох факторів,

а от відповідальність завжди лягає

на керівника. 

Я весь час кажу, що у дирек�

тора нашої компанії найбільше за

всіх свобод. Перша – це нести

відповідальність абсолютно за
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НОВИНИ ï СТИСЛО

Шановні колеги, працівники сільського господарства!

Вітаю вас із професійним святом – Днем працівників

сільського господарства! 

Сільське господарство – одна із найважливіших сфер нашої

держави та всього нашого життя. Кожен із нас нероздільно по�

в’язаний із сільським господарством, тому цей день – спільне

свято для всіх українців.

Я глибоко переконаний, що рівень добробуту населення за�

лежить від успішного розвитку аграрного сектору, а моральне та

матеріальне задоволення, позитивний психологічний стан

відбивається на ефективності сільськогосподарської праці.

Від щирого серця хочу подякувати за вашу тяжку та копітку

працю, в яку ви вкладаєте не лише фізичну силу, а й душу.

Хочеться вам побажати витримки та наснаги, успіху в цій

нелегкій праці. Хай здійсняться всі ваші життєві цілі, спрямова�

ні на процвітання нашої рідної України!

З повагою,

генеральний директор 

ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський

ПРИВІТАННЯ ДО СВЯТАвсе. Друга – більше за всіх прац�

ювати. Третя – свобода пересу�

вання у відрядженнях. Потому

йдуть свободи щодо знаходження

порозуміння і досягнення ком�

промісів з чиновниками, співро�

бітниками і так далі. 

У кожній людині в першу чер�

гу слід бачити її чесноти і макси�

мально їх використовувати на бла�

го компанії. До нас на роботу лю�

ди приходять добровільно, ми ні�

кого не перекуповуємо. Кадри ми

виховуємо самі. У нас не рабо�

власницький лад, і ми нікого не

примушуємо. Водночас позбу�

ваємося людей, які намагаються

працювати за рахунок інших. Фа�

хівцям ми даємо можливість прац�

ювати на різних ділянках, щоб во�

ни набували досвіду.  

Розкажіть, будь ласка, про
своє коріння. На яких при�

кладах або принципах Ви вихову�
валися? 
– Я потомствений селянин, наро�

дився на Одещині. З дитинства ба�

чив виснажливу працю своїх бать�

ків: тато, Афанасій Федорович, –

був колгоспником, інвалідом вій�

ни, мама, Феодосія Іванівна, прац�

ювала на пташнику. Жили ми бід�

но. Тому я поставив собі за мету:

будь�що отримати вищу освіту і

вирвати родину з цих жебрацьких

умов. Родина мене в цьому всіляко

підтримувала. Й мама з татом зро�

били все, щоб я міг вчитися і роз�

виватися. 

Упертою вдачею я вродився,

вочевидь, в діда – розкуркуленого і

репресованого Федора Вадатурсь�

кого, а уміння наполегливо прац�

ювати успадкував від батьків. На�

передодні 1 вересня я побився об

заклад і стрибнув з великої висоти.

Я переміг, але отримав травму і

довго не міг ходити, рік пролежав у

лікарні. Тому я пішов до школи у 8

років, та ще й до одинадцятирічки.

Школу мав закінчити у 19 років, і у

разі, якщо б не вступив до вишу, на

мене чекала служба в армії. Відтак

у мене була лише одна спроба. Я

дізнався, що при вступі до вишу

враховується трудовий стаж, і я ви�

рішив його заробити. Школярем за

час канікул я напрацював стільки

трудоднів, що отримав трудову

книжку і два роки трудового стажу

колгоспника.

Наприклад, мені дуже хотілося

потрапити в «Артек». І я туди по�

трапив 1961 року. Але для цього

треба було бути різнобічно розви�

неною дитиною: відмінно вчитися,

грати на музичному інструменті,

займатися спортом і громадською

роботою, мати якесь захоплення. Я

працював над тим, щоб усі ці яко�

сті були мені притаманні. 

Чи була у Вашому житті по�
дія, яка суттєво вплинула на

подальшу долю?
– Перевернула мій світогляд ки�

тайська авторучка, яку у восьмому

класі мені подарував мій дядько за

хороше навчання. У мене виникло

таке нестримне бажання писати ці�

єю авторучкою, що я винайшов

для себе заняття: купував підруч�

ники для поглибленого вивчення

математики, фізики, хімії і збірни�

ки задач для вступних іспитів до

вишів. За тиждень міг зписати ці�

лий загальний зошит. Відтак на

контрольних в школі я встигав

розв'язувати задачки ледь не всьо�

му класу. 

Відтоді у мене сформувалася

думка, яка потому закріпилася в

житті, що кожна дитина з багатої

або бідної родини міста чи села по�

винна мати однаковий доступ до

освіти. Тоді вона може відкрити і

розвинути свої здібності і довести

власним трудом свою вагомість для

родини, для суспільства.

Ці знання, набуті переважно

через самоосвіту, по закінченні ви�

шу дозволили мені зайнятися ком�

плексною автоматизацією вироб�

ництва на Трикратському комбіна�

ті хлібопродуктів. Потім я захопив�

ся прикладним застосуванням об�

числювальної техніки на вироб�

ництві і створив перший на тере�

нах СРСР завод з комп'ютеризова�

ною системою управління на базі

вітчизняного обладнання без уча�

сті іноземців. Першим в Україні

комп'ютеризував лабораторію. 

Однією з перших програм со�

ціальної допомоги компанії «НІ�

БУЛОН» стала комп'ютеризація

шкіл, в першу чергу – у сільській

місцевості. Майже усі школи До�

манівського району Миколаївщи�

ни, де я був депутатом, отримали

комп'ютери. Потім ми почали ме�

тодично співпрацювати зі школа�

ми з промислових зон Миколаєва

щодо поглибленого вивчення діть�

ми сучасних інформаційних

комп'ютерних технологій. Ми ор�

ганізували шкільні бібліотеки, щоб

діти могли займатися самоосвітою,

залучили найкращих викладачів.

Таким чином, ми даємо можли�

вість тисячам дітей в майбутньому

бути успішними в житті. Найви�

щою нагородою для нас стали пе�

ремоги цих дітей із малозабезпече�

них родин у міських, обласних і

всеукраїнських олімпіадах. Такі ді�

ти, які усього в житті досягають

власними зусиллями, є надійним

фундаментом відтворення укра�

їнської нації.

Олексій Опанасович, коли
Ви відчули справжню вар�

тість грошей?
– У дитинстві. Батьки мені цілком

довіряли і вітали моє самостійне

«Я». Зі свого боку я ніколи не про�

сив у них грошей на свої потреби.

Наприклад, ковзани я придбав за

зароблені в колгоспі гроші. В піо�

нертаборі «Артек» я навчився фо�

тосправі. Повернувшись в село,

взяв напрокат фотоапарат і фотоз�

більшувач й почав фотографувати,

заробляв копійки, але то були мої

чесно отримані гроші. Потім на

них придбав фотоапарат і необхід�

не обладнання, сам готував розчи�

ни і друкував фотографії. У вось�

мому класі я став переможцем

Одеської обласної олімпіади фото�

графів на сільську тематику: я фо�

тографував роботу доярок, комбай�

нерів, трактористів, цикл сільгос�

пробіт. 

Підлітком заробляв гроші в

колгоспі на рівні з дорослими. 

У студентські роки – налягав

на навчання, паралельно мав робо�

ту вантажника в аеропорту і занят�

тя науково�дослідною роботою в

інституті за сумісництвом. Таким

чином отримував стипендію 35

рублів, ставку вантажника – у 96 і

науковця – 65. Відтак за місяць

набігало 186 рублів, у той час як

для молодого фахівця захмарною

вважалася ставка в 140 рублів. Ну і

влітку, зрозуміло, це були студент�

ські будівельні загони. Крім гро�

шей і роботи, це давало нам мо�

жливість подорожувати безкрай�

ньою територією Радянського Со�

юзу – Карелія, Урал, Крим, Карпа�

ти; як керівник будзагону побував

у Польщі. 

При такому навантаженні
чи вистачає часу на сім'ю?

Яка вона і  що вона для Вас
означає?
– Безумовно, для того, щоб займа�

тися таким серйозним бізнесом,

має бути надійна підтримка роди�

ни і взаєморозуміння. 

По закінченні одного інститу�

ту за розподіленням ми з дружи�

ною потрапили в Трикрати Возне�

сенського району, де запускався

комбінат хлібопродуктів і де не бу�

ло ніяких зручностей для прожи�

вання. Я отримав посаду головного

енергетика, а Раїсі Михайлівні ді�

сталася посада завідуючої лабора�

торією, й вона згодом непогано

просувалася службовими сходами.

До речі, на її прикладі я довіряю

молодим дівчатам зі студентської

лави провідні посади в компанії.

Як людина творча і енергійна, вона

змогла себе реалізувати, адже вся

естетична складова «НІБУЛОНа»

– це справа її рук.

Найбільше моє щастя у тому,

що мій син займається тією ж

справою, що  і я. Ми з дружиною

дали йому від самого початку пов�

ну свободу вибору. Він спробував

«інших хлібів», надбав досвіду на

помилках і досягненнях, отримав

дві вищі освіти, у тому числі  пре�

стижної Лондонської школи еко�

номіки, і прийшов в компанію ціл�

ком сформованою особистістю. Я

завжди кажу: «Андрію, у нас з то�

бою в житті різні стартові позиції.

Мої батьки заклали в мені фунда�

мент, дали можливість закінчити

інститут і стати тим, ким я став. Ти

стартував з іншої сходинки. Тому,

спираючись на знання, досвід, під�

тримку родини і команди «НІБУ�

ЛОНа», ти можеш досягти в житті

набагато більше, ніж я». 

У нас підростає чотирирічний

онук Микола, якому в спадок за�

лишиться справа діда і батька. На

його плечі ляже ще більша відпові�

дальність, йому знадобиться ще

більше знань і сили, бо його стар�

това сходинка буде ще вищою. 

Мені б дуже хотілося, щоб у

хліборобській справі виникла ди�

настія Вадатурських, і щоб через

100 і 200 років на світовому аграр�

ному ринку успішно працювала

компанія «НІБУЛОН» і гордо

представляла могутню і заможну

державу на ім'я Україна!

Тетяна Шелкопляс

Добрим людям на здоров'я: 
«НІБУЛОН» передав нове медичне
обладнання миколаївським лікарям 
На свята приємно отримувати подарунки, однак іще приєм�
ніше їх дарувати, переконані в компанії «НІБУЛОН». 
Тож напередодні професійного свята – Дня працівників
сільського господарства нібулонівці залишилися вірними
своїм традиціям робити добро іншим від щирого серця. 
Миколаївській обласній лікарні передано нове медичне
діагностичне обладнання, придбане за кошти спонсорської
допомоги ТОВ СП «НІБУЛОН». Захід за участю очільника
області Миколи Круглова зібрав чимало учасників і прой�
шов без помпезних слів, проте в атмосфері щирої вдячності,
адже для кожної людини найціннішим скарбом є і залиша�
ється здоров'я.
За допомогою нового апарату Olympus GIF�E медичні пра�
цівники матимуть змогу проводити ендоскопічні огляди,
діагностику інфекцій шлунку та здійснювати хірургічні втру�
чання. А тисячі хворих матимуть змогу вчасно отримувати
кваліфіковану медичну допомогу.

За інф. пресIслужби Миколаївської ОДА

Премію для кращих механізаторів 
імені Героя України Федора Іванова 
засновано на Миколаївщині
Урочисті збори представників трудових колективів області,
присвячених Дню працівників сільського господарства від�
булися на Миколаївщині 19 листопада, у яких взяв участь
голова облдержадміністрації Микола Круглов.
Губернатор висловив щирі вітання і велику вдячність тру�
дівникам аграрного сектору за вагомий внесок у зміцнення
соціально�економічного потенціалу області та держави в
цілому.
Поточного року аграріями області отримано 2,2 млн тонн
зерна з кукурудзою, понад 600 тис. тонн соняшнику, 122
тис. тонн ріпаку, близько 170 тис. тонн картоплі, більше 310
тис. тонн овочів та 60 тис. тонн плодоягідних культур та ви�
нограду.
З нагоди Дня працівників сільського господарства кращі аг�
рарії області отримали відзнаки Міністерства аграрної полі�
тики України, трудову відзнаку «Знак пошани», Почесні гра�
моти та Подяки Мінагрополітики України, Почесні грамоти
та подяки голови облдержадміністрації .
Вперше цього року за заслуги в галузі сільського господар�
ства перед державою, регіоном, суспільством, успіхи у про�
фесійній діяльності та трудові досягнення, в області заснова�
но обласну премію імені Героя України Федора Іванова – у
номінації «Кращий механізатор Миколаївщини».
Цією премією нагороджуватимуться кращі механізатори, які
працюють в агропромисловому комплексі області, за ваго�
мий внесок у підвищення ефективності сільськогосподарсь�
кого виробництва, високі досягнення у виконанні сільсько�
господарських робіт на підприємствах агропромислового
комплексу, впровадження сучасних технологій у процес
сільськогосподарського виробництва.
По завершенню офіційної частини урочистих заходів відбув�
ся святковий концерт.

За інф. пресIслужби Миколаївської ОДА



Скільки цукру
потрібно Україні? 
ЗА ПІДРАХУНКАМИ вітчизня�

них фахівців, річна його потреба

становить близько 1,85 млн тонн.

Поточного року НАЦУ «Укрцу�

кор» прогнозує, що з прийнятих

на переробку станом на 15 листо�

пада цукрових буряків буде виро�

блено 1,48 млн тонн цукру. Врахо�

вуючи те, що сировину ще не зі�

брано з площі близько 30 тис.га,

за сприятливих погодних умов ви�

робництво цукру з буряків очіку�

ється на рівні 1,6�1,7 млн тонн. Це

менше, ніж планувалося навесні,

проте цукру не лише вистачить

для внутрішнього споживання, а

навіть можливий його експорт об�

сягом 100 тисяч тонн до Росії.

Адже крім виробленого цьогоріч

цукру, в державі ще є перехідні за�

лишки з минулого маркетингово�

го періоду обсягом 330 тис. тонн.

Крім того, поточного року може

бути завезено 34 тис. тонн цукру�

сирцю, недопоставленого за наяв�

ною квотою. На наступний рік

квоту на сирець встановлено на

рівні 267,8 тис. тонн. У результаті

на українському ринку буде

близько 2,2 млн тонн цукру.

Потреба внутрішнього ринку є

основним стимулом до вирощу�

вання цукрових буряків. Цьому

сприяє й суттєве підвищення сві�

тових цін на цукор, як і на решту

продуктів харчування. Нині світо�

ві ціни на цукор�сирець тростин�

ний вищі, ніж внутрішні ціни Ук�

раїни на готовий цукор, тобто ви�

робництво бурякового цукру ста�

ло економічно вигідним.

Сьогодні в Україні залишило�

ся, так би мовити, «в строю» 107

цукрових заводів. З них, в вироб�

ничому сезоні цього року працює

73, тоді як в минулому – 56. Зро�

стання, звичайно позитивне, але

до показників 1991 року, коли

працювало 192 заводи, ще далеко.

На жаль, більше 70 заводів фізич�

но знищені – просто порізані на

металобрухт. За статистикою, 1991

року в цукровому виробництві і

суміжних галузях, таких як агрохі�

мія та сільгоспмашинобудування,

було задіяне близько півтора міль�

йона осіб. За роки реформування

галузь втратила близько 800 тисяч

робочих місць, 150 тисяч праців�

ників звільнені лише за останні 10

років. Знову таки, на створення

одного робочого місця нині слід

витратити близько 50 тис. грн. От і

виходить, що відновлення людсь�

кого потенціалу в галузі цукрового

виробництва хоча б до стану 2000

року обійдеться державі або бізне�

су у 7,5 млрд грн.

Початок злету?
МОЖНА сказати, що нижню точ�

ку падіння обсягів цукровироб�

ництва в Україні благополучно

пройдено. 2010 року в Україні по�

сіяно 503 тис. га цукрових буряків.

На думку першого заступника го�

лови НАЦУ «Укрцукор» Петра

Борисюка, це оптимальна кіль�

кість, яка повністю забезпечує

внутрішній ринок і дає змогу реа�

лізувати за кордон до 300 тис.

тонн продукції. Щодо розширен�

ня експортних можливостей, то на

думку фахівця, потенціал України

дає можливість отримувати вро�

жай цукрових буряків по 40 т/га

на площі 800 тис. га. Переробка їх

на існуючих заводах гарантує до�

хід лише від експорту цукру в $1

млрд щорічно. Потужності цукро�

вих заводів України дозволяють за

90 діб сезону переробки вигото�

вляти 3,5 млн тонн цукру. Резерв

потужності дуже суттєвий. Але

щоб його задіяти, зараз просто не�

має достатніх коштів і ринків збу�

ту цукру, бо за роки розвалу галузі

і спаду виробництва ми втратили

своїх традиційних покупців. 

Здані позиції тепер доведеться

відвойовувати заново. Лише до

країн Середньої Азії можна було б

експортувати до 1 млн тонн цукру

щорічно. Значні обсяги експорту

можна здійснювати і до Російсь�

кої Федерації. Адже Україна за ча�

сів СРСР була постійним поста�

чальником цукру до Росії та інших

республік Союзу. І при дефіциті

цукру в Росії обсягом в 2 млн

тонн, що прогнозується на 2011

рік, Україна могла б поставити ту�

ди 100 тис. тонн. Крім того, ми

можемо запропонувати росіянам

зручну і вигідну для обох країн ко�

операцію: вони вкладають кошти

у посіви цукрових буряків на на�

шій території, переробляють їх на

наших заводах, а продукцію заби�

рають собі. Це дозволило б ефек�

тивніше використати існуючий

потенціал галузі, надати замо�

влення заводам, і разом з тим уни�

кнути проблем з квотуванням ек�

спорту до Росії. В Україні вже

працюють російські інвестиції,

але поки що вони незначні. 

За умов державної підтримки

та грамотного менеджменту, цук�

ровики здатні заробити кошти са�

мостійно. Крім того, галузь прац�

ює не у вакуумі: збільшення посі�

вів – це розвиток індустрії міне�

ральних добрив і засобів захисту

рослин, покращення сівозмін, то�

що. Приносять прибуток і відходи

переробки – сухий жом, який

цього року практично повністю

йде на експорт, бо попит на нього

значно зріс через суттєве подо�

рожчання зерна. Це спонукає цук�

рові компанії встановлювати спе�

ціальне обладнання і переробляти

відходи на доходи. Адже ціна на

сушений жом досягає 1400�1600

грн/т.

В Україні склалася унікальна

ситуація, коли цукровиробники

вимушено почали вести аграрний

бізнес. Наступного року майже

половина посівів цукрових буря�

ків буде здійснено крупними ком�

паніями і окремими заводами, що

мають і сільгоспвиробництво, і

переробку. Ще значну частину по�

сівів ці компанії фінансуватимуть

спільно з аграріями. Лише близь�

ко 150 з 500 тис. га посівів плану�

ють вирощувати окремі сіль�

госпвиробники, які не об'єднані у

великі холдинги. Чому так склало�

ся? Для оптимального заванта�

ження цукровий завод має прац�

ювати хоча б шість�сім місяців на

рік. Реально, в останні роки, заво�

ди працюють лише 60�100 діб. Че�

рез відсутність сировини, почи�

наючи з 2002 року, цукровим ком�

паніям довелося самим брати в

оренду землю і вчитися сіяти цук�

рові буряки. Потім для дотриманя

сівозміни виникла потреба виро�

щувати іншу сільськогосподарсь�

ку продукцію, продавати її, впро�

ваджувати тваринництво тощо. В

результаті цукрові заводи, з яких

усе починалося, зараз є переваж�

но структурною ланкою великого

об'єднання і часто навіть не мають

статусу юридичної особи. Сільсь�

когосподарський бізнес потребує

своїх фахівців і технологій, а цук�

ровиробництво – своїх. Думаєть�

ся, що це процес перехідний, і з

часом вирощувати буряки будуть

аграрні компанії, а переробляти –

цукрові.

Допомога 
чи благодійність?
РОЗУМІЮЧИ важливість цукро�

вої галузі для розвитку АПК, на�

ша держава, як і решта країн світу,

здійснює фінансову підтримку ви�

робників цукру. Відповідно до на�

казу Міністерства аграрної політи�

ки від 11 жовтня 2010 року «Про

розподіл використання у 2010 році

коштів Стабілізаційного фонду

для державної підтримки вироб�

ництва продукції рослинництва»

передбачено дотацію на вирощу�

вання цукрових буряків з розра�

хунку 500 грн на гектар посівів. За

словами Петра Борисюка, перші

100 млн грн уже перераховано з

бюджету. До кінця року передба�

чено виплату решти 130 млн грн. 

В усьому світі цукровиробниц�

тво дотується, причому дуже сут�

тєво. В Європі кошти державної

підтримки складають до 500 євро

на гектар. Природно, що за умо�

ви, коли вітчизняні виробники

купують енергоносії за світовими

цінами газ – $360 за тисячу кубо�

метрів (у Польщі, наприклад, він

коштує $240), без державної під�

тримки галузь вижити не зможе.

Адже незважаючи на собівартість

цукру у 6,7 грн/кг, виробники не

зможуть збільшувати до безкінеч�

ності ціну для підвищення рента�

бельності, адже існує світовий рі�

вень цін на цукор.

Зараз держпідтримка вирощу�

вання цукрових буряків в Україні

ніяк не пов'язана з виробництвом

і ціною кінцевого продукту для

населення і здійснюється по фак�

ту наявності посівних площ. Це

принципова помилка. Отримуючи

кошти від держави, виробник по�

винен знати, що має перед держа�

вою відповідні зобов'язання. Оп�

тимальний вихід з ситуації – заку�

півля державою через аграрний

фонд у державний резерв необхід�

ного обсягу цукру для внутріш�

нього споживання за фіксовани�

ми цінами та забезпечення роз�

дрібної торгівлі протягом року

цукром за стабільною ціною. Пев�

ні кроки у цьому напрямку вже є,

зокрема, за інформацією Міні�

стерства економіки, Аграрний

фонд вже закупив 100 тис. тонн

цукру врожаю 2010 року. Нині ж

ціна на цукор регулюється в адмі�

ністративному порядку. Вирішив

якийсь чиновник, що цукор має

коштувати 6,5 гривень, і ціну не

піднімеш, навіть за його собівар�

тості у 6,7 грн. Як за таких умов

вести бізнес? Зрозуміло, що низь�

ка купівельна спроможність насе�

лення не дає можливості підвищу�

вати роздрібні ціни на продукти

першої необхідності. Виходить,

що невирішені соціальні пробле�

ми держава перекладає на плечі

виробників. Водночас вона не

впливає на ціну складових собі�

вартості, чому ж тоді так рвуться

окремі чиновники в областях виз�

начати кінцеву ціну продукту?

Знову виходить, що дешевий цу�

кор для населення оплачують ви�

робники? Але ж для роздрібної

торгівлі потрібно лише 150�200

тис. тонн цукру на рік. Якби Аг�

рарний фонд закупив сьогодні 200

тис. тонн цукру, то про підвищен�

ня роздрібних цін для населення

можна було б забути. Принаймні

до наступного року. Це справедли�

во – держава дає дотацію вироб�

никам і отримує від них відносно

дешевий цукор для внутрішнього

споживання. 

Гра за правилами
НА ЖАЛЬ, досі не прописано чіт�

ких правил гри на цукровому рин�

ку. Існує реальна потреба у ство�

ренні державної програми розвит�

ку галузі, яка дозволила б ком�

плексно вирішувати проблеми

цукровиробників. 2007 року уряд

ухвалив концепцію розвитку галу�

зі. Наступного року Мінагрополі�

тики ухвалило рішення про необ�

хідність розробки такої програми.

Розробку її доручили Асоціації

«Український клуб аграрного біз�

несу», яка за 80 тисяч бюджетних

гривень таку програму написала.

Через світову кризу програма до

реалізації не дійшла, бо Кабмін

ухвалив рішення ніяких програм

на час кризи не приймати. Про�

грама, чесно кажучи, вийшла сла�

бенька – вона в основному декла�

рує побажання. «Ми пропонували

залучити до її розробки два про�

фільні інститути, але до нашої

думки міністерство тоді не при�

слухалося», – говорить Борисюк.

Завдання Програми – дати напря�

мок розвитку галузі на найближчі

5�10 років і тим самим зорієнтува�

ти вітчизняний і закордонний біз�

нес щодо тенденцій, що будуть

мати місце в цей період. Вона має

бути максимально конкретною:

поставити завдання перед вироб�

АГРОПРОФІ

№ 43 [130] 19 листопада, 2010

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaГАЛУЗЕВІ РИНКИ12

Шановні читачі!

З питань редакційної передплати телефонуйте: 
(044) 227�9355, 235�7324 або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2011�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Триває передплата на український тижневик ділової інформації

газету «АГРОПРОФІ» на 2011�й рік.

«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 будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом передплатних видань. 
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати у 2011 році – 16,00 грн на місяць. 
Наша ціна залишається незмінною з 2009 року!

Казатимемо «цукор», 
тоді в роті посолодшає 



никами, показати орієнтири, ви�

значити місце і роль держави та

бізнесу у цукровиробництві. 

Така програма вкрай необхід�

на, без неї галузь топчеться на міс�

ці. Не маючи такого документу,

важко залучити у галузь серйозні

інвестиції на реконструкцію заво�

дів, щоб збільшити їх потужність і

зменшити використання енерго�

носіїв. Зараз доля палива до маси

перероблених буряків складає

близько 5%, а у Білорусі, де за дер�

жавний кошт було здійснено ре�

конструкцію цукрових заводів, –

2,3%. У структурі собівартості цу�

кру вартість енергоносіїв у нас

складає близько 20% – десь у пів�

тора рази більше, ніж у Європі.

Якщо врахувати ще різницю ціни

на газ для українських та євро�

пейських виробників, стає зрозу�

мілим, що перспективи для опти�

мізації собівартості у нас величез�

ні. Та без державної допомоги, ли�

ше власними ресурсами здійсни�

ти переозброєння галузі неможли�

во. От Державна програма могла б

передбачити або кредитну програ�

му на ці цілі, або спеціальний ін�

вестиційний режим для галузі. 

Що посієш…
БЛИЗЬКО 70% насіння цукрових

буряків, яке висівається в Україні,

– закордонної селекції. Це потуж�

ний важіль впливу на галузь, який

знаходиться у чужих руках. Залеж�

ність від насіння закордонної се�

лекції може стати суттєвою пе�

решкодою для становлення нашої

держави у якості потужного грав�

ця на світовому ринку цукру.

Для захоплення і утримання

українського насіннєвого ринку

європейські компанії йдуть на

значні жертви: за середньої ціни

насіння у 200 євро за посівну оди�

ницю нам його продають по 80�

100 євро. Зазвичай, це насіння

трохи нижчої якості, ніж висі�

вається у Європі. Часто�густо на�

сіння в Україну поставляють фір�

ми, зовсім невідомі на європейсь�

кому ринку, створені спеціально

для експорту до країн «третього

світу».

Створення насіння вітчизня�

них сортів – необхідна запорука

розвитку галузі. Це добре розумі�

ли ще фундатори цукровироб�

ництва в Російській імперії – Те�

рещенко, Бродський, Харитонен�

ко. 1898 року Російським товари�

ством цукрозаводчиків було ство�

рено першу структуру з вирощу�

вання власного насіння цукрових

буряків, яке до того 100% ввози�

лося з�за кордону. Вкладення

коштів та інтелектуального по�

тенціалу дозволило до 1914 року

повністю забезпечити країну віт�

чизняним насінням, більше того,

ми продавали його навіть до Спо�

лучених Штатів!

Революція і громадянська вій�

на повністю зруйнували галузь і

знову зробили її залежною від ім�

порту насіннєвого матеріалу. Ли�

ше 1933 року СРСР знову повер�

тається до насіння власної селек�

ції. Втретє довелося відроджува�

ти вітчизняне насінництво у по�

воєнні роки. Зараз країна знову

стоїть перед вибором. В останні

роки на закупівлю насіння закор�

донної селекції українськими ви�

робниками цукрових буряків що�

річно витрачається 33 млн євро.

Краще б ці кошти вкладалися в

українську селекцію, вважають

українські вчені. Вони стверджу�

ють, що розробили гібриди, які

перевищують закордонні зразки і

при цьому суттєво дешевші. Але

для поширення вітчизняного на�

сіння потрібні кошти. Держава

нині фінансує лише наукові дос�

лідження, на поширення насін�

нєвих матеріалів грошей немає. З

точки зору здорового глузду, ці

гроші мали б дати самі бізнесме�

ни, що працюють у галузі. Проте

поки що переконати їх у доціль�

ності таких капіталовкладень не

вдалося. Серйозні гравці на рин�

ку цукровиробництва довіряють

своїм менеджерам та агрономам,

з якими плідно «працюють» за�

хідні насіннєві компанії. Незва�

жаючи на те, що часто урожаї та

вихід цукру у буряків закордонної

селекції далекі від обіцяних, а ко�

ренеплоди гниють. 

У сільському господарстві ду�

же часто власні прорахунки мож�

на списати на погодні умови.

Проте навіть за нинішнього ек�

стремального поліття, сорти віт�

чизняної селекції дали відмінні

результати. За словами директора

Інституту цукрових буряків Мико�

ли Роїка, цьогоріч на базі дослід�

них господарств науковці інститу�

ту висіяли 27 своїх сортів. Усі вони

станом на вересень дали від 14 до

18 відсотків цукристості і забезпе�

чили вихід цукру у межах 15�20

т/га. Наприклад, вітчизняний гі�

брид Анечка забезпечує результат

у 20 тонн цукру з гектара, маса од�

ного коренеплоду перевищує 2 кі�

лограми. Насіння вітчизняної се�

лекції втричі дешевше за євро�

пейські аналоги. Господарства, які

самостійно вирощують буряки і не

інтегровані в крупні компанії, ра�

до беруть насіння Інституту, осо�

бливо після нинішнього екстре�

мального сезону. 

«Запобігання гниттю корене�

плодів завжди було серед ключо�

вих вимог до сорту, – розказує

Микола Роїк, – адже особливістю

української технології вирощуван�

ня є тривале зберігання буряків у

кагатах. За таких умов гниття мо�

же суттєво знизити результат. Дру�

гою перевагою наших сортів є їх

відносна скоростиглість. Вже у ве�

ресні коренеплоди мають макси�

мально набрати кондицію, бо в

жовтні можливий сніг. Іноземні

сорти, розраховані на довший пе�

ріод вегетації, в наших умовах мо�

жуть себе виправдати лише за дов�

гої погожої осені. Бо у Європі бу�

ряки сіють у березні, а збирають у

листопаді». 

Попри доволі сприятливі клі�

матичні умови, Україна все ж зна�

ходиться у зоні ризикованого зе�

млеробства, і основним лімітую�

чим фактом є волога. Решту фак�

торів можна відкоригувати люд�

ськими руками. Сорти української

селекції більше пристосовані до

несприятливих погодних факто�

рів, менше страждають від меха�

нічних пошкоджень.

На жаль, занепад цукрової га�

лузі призвів і до знищення вітчиз�

няної системи насінництва. У ра�

дянські часи існувало понад 100

господарств, які виробляли насін�

ня з вихідних форм, розроблених

науковцями. Зараз таких госпо�

дарств немає жодного. Вирощу�

вання насіння цукрових буряків

доволі складний і довготривалий

процес, що потребує серйозних

капіталовкладень. Без державної

програми розвитку цукрової галу�

зі з окремим рядком підтримки

вітчизняного насінництва, домі�

нування імпортного насіннєвого

матеріалу продовжуватиметься.

Підтримка вузькоспеціалізованих

насіннєвих господарств має стати

державним пріоритетом. 

Будемо з цукром?
Петро Борисюк вважає, що ціна

на український цукор цьогоріч бу�

де нижчою за світову. Цукор є, йо�

го більш ніж достатньо, тому гово�

рити про якийсь стрибок цін –

несерйозно. Проте дешевого цу�

кру все одно не буде. Якщо його

собівартість складає 6,7 грн/кг, то

в оптовій торгівлі він коштуватиме

до 8 грн/кг, а в роздріб – 9�10 грн.

Приблизно така ж ціна – $1000 за

тонну – зараз і на внутрішніх рин�

ках Молдови і Росії. Звісно, світо�

ві тенденції щодо подорожчання

цукру будуть впливати на наш ри�

нок, проте дефіциту цукру в Укра�

їні не може бути фізично. Інша

справа, коли через неритмічні по�

ставки у регіони, де цукор не ви�

робляється, можливе підвищення

ціни, при цьому часто створюєть�

ся штучний ажіотаж з метою заро�

бітку, вважають в НАЦУ «Укр�

цукор». 

На думку директора консал�

тингової агенції «ААА» Сергія

Наливки, перспективи вигляда�

ють не такими райдужними. Уро�

жай значно нижчий, ніж очіку�

вався, до того ж якість самих бу�

ряків значно гірша – вміст цукру

через посушливий сезон знизив�

ся, порівняно з 2009 роком, від�

сотків на 30. За найоптимістичні�

шими прогнозами, максимальний

обсяг цукру, який вдасться отри�

мати цього року, складає 1,5 млн

тонн. Якщо додати сюди 267,8

тонн цукру�сирцю, який має по�

трапити в Україну за квотою СОТ

і після переробки дасть 250 тисяч

тонн білого цукру, загальний ба�

ланс складе 1,75 млн тонн. Неве�

ликі обсяги поставок здійснить

Білорусь, яка минулого маркетин�

гового року завезла 87 тис. тонн

цукру. Тож незважаючи на невро�

жайний для буряків рік, цукру

для власного споживання Украї�

ні цілком вистачить, але експор�

тувати буде практично нічого.

Поставка до Росії тих 100 тис.

тонн, які нещодавно закупив Аг�

рарний фонд, неминуче підви�

щить ціну на цукор на споживчо�

му ринку України.

Вже сьогодні оптова відпускна

ціна на цукор складає 7,5 тис.

грн/т, тож взимку цілком прогно�

зований ріст ціни у роздрібній

торгівлі до 10�13 грн/кг. Українсь�

кий цукор поки що дорожчий, ніж

на світовому ринку, де ціна впро�

довж останніх двох тижнів постій�

но знижувалася, а 16 листопада

взагалі упала на $200 за тонну. Як�

що раніше ціна цукру доходила до

$900 за тонну, то сьогодні вона

складає $650�660. 

Експерт вважає, що об'єктив�

них підстав для здешевлення цу�

кру в Україні немає. Ціни світово�

го ринку практично не впливають

на внутрішні ціни України, бо

квота СОТ доволі незначна, та й

ціна цукру з імпортної сировини

під час транспортування і пере�

робки зростає настільки, що прак�

тично зрівнюється, а то й переви�

щує ціну бурякового цукру укра�

їнського виробництва. Незважаю�

чи на нижчу собівартість, біло�

руський цукор поставляється в

Україну за нашими ринковими ці�

нами. Крім того, його поставки

здійснюються невеликими партія�

ми – 3�4 тис. тонн на місяць і на

ціноутворення не впливають.

Що стосується державної під�

тримки цукровиробництва, то, за

словами Сергія Наливки, вона

скоріше декларується, ніж здій�

снюється. Кошти виділяються з

незахищеної статті Стабілізацій�

ного фонду, і через невиконання

дохідної частини бюджету вироб�

ники їх не отримають. 

Олесь Євтєєв
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Сільське господарство України 
у січні�жовтні 2010 року
СТАТИСТИКА Державний комітет статистики України обрахував
та оприлюднив дані щодо обсягів виробництва і реалізації агропродукції
в Україні за десять місяців поточного року.

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

Продукція

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення Частка населення, %
січень,
жовтень
2010 р. 

у % до 
січня,жовтня

2009 р. 

січень,
жовтень
2010 р. 

у % до 
січня,жовтня

2009 р. 

січень,
жовтень
2010 р. 

у % до 
січня,жовтня

2009 р. 

січень,
жовтень
2010 р. 

січень,
жовтень
2009 р. 

М'ясо1, тис.т 2259,3 106,5 1256,1 110,2 1003,2 102,2 44,4 46,3

Молоко, тис.т 9812,9 96,5 1922,3 98,9 7890,6 95,9 80,4 80,9

Яйця, млн.шт. 14285,2 105,9 8147,2 109,2 6138,0 101,8 43,0 44,7

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

Таблиця 2. Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці (тис. голів)

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції агропідприємствами (крім малих) у січніIжовтні 2010 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: жовтень 2010 р.

тис. тонн
у % до 

січня,жовтня 
2009 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня,жовтня 

2009 р.

грн. за тонну
(тис. шт.)

у % до 
вересня 
2010 р.

Зернові культури 18355,7 79,0 1109,8 142,8 1259,1 105,6
у т.ч. пшениця 8366,9 67,6 1081,7 139,5 1216,9 105,0

жито 349,8 91,1 761,6 124,4 1044,7 116,1
ячмінь 4025,9 85,7 937,4 131,2 1149,5 101,7
кукурудза 4773,2 98,5 1256,7 158,0 1303,0 102,2

Насіння соняшнику 3941,2 109,2 2826,3 158,9 3192,2 114,7
Соя 584,1 181,1 2578,3 100,5 2525,7 105,2
Ріпак 1115,1 80,6 2922,5 123,8 3093,2 107,7
Цукрові буряки 5622,2 166,7 460,6 140,8 476,4 111,2
Худоба та птиця (у живій вазі) 1280,9 111,3 10642,0 101,9 11078,9 96,7
у т.ч. велика рогата худоба 163,2 93,0 9236,4 105,0 11203,5 119,1

свині 268,4 121,9 12661,4 87,3 12824,8 88,5
птиця 845,8 112,6 10276,6 106,6 10552,6 95,1

Молоко та молочні продукти 1702,5 99,7 2857,7 159,8 3448,5 102,4
Яйця, млн.шт. 7286,9 106,3 448,8 119,9 505,1 97,0

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на 1 лис,
топада
2010 р.

до 1 листопада 
2009 р.

на 1 лис,
топада
2010 р.

до 1 листопада 
2009 р.

на
1 жовтня
2010 р.

до 1 листопада 
2009 р.

+/– у % +/– у % +/– у %

Велика рогата худоба 5209,1 ,147,3 97,3 1562,7 ,105,0 93,7 3646,4 ,42,3 98,9

у т.ч. корови 2718,2 ,99,5 96,5 589,2 ,23,9 96,1 2129,0 ,75,6 96,6

Свині 8522,6 884,1 111,6 3741,7 412,2 112,4 4780,9 471,9 111,0

Вівці та кози 1996,8 39,6 102,0 304,9 ,12,8 96,0 1691,9 52,4 103,2

Птиця 219311 10346 105,0 106773 9373 109,6 112538 973 100,9

За матеріалами Держкомстату України 

(ЕкспресIвипуск від 15 листопада 2010 р.)

Таблиця 4. Хід збирання врожаю усіх категоріях господарств станом на 1 листопада 2010 р.

2 У початково оприбуткованій вазі

Культури

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т
до 2 листопада 

2009 р. тис.га
до 2 листопада 

2009 р. ц/га
до 2 листопа,

да 2009 р.
+/,+/, у % +/, у %

Зернові і зернобобові культури – 
всього 2 38907,8 ,5349,9 87,9 14217,3 ,563,1 96,2 27,4 ,2,5

у т.ч. пшениця (озима і яра) 17531,9 ,4191,3 80,7 6278,0 ,470,4 93,0 27,9 ,4,3
ячмінь (озимий і ярий) 8869,2 ,3479,0 71,8 4311,4 ,676,6 86,4 20,6 ,4,2
жито озиме 493,7 ,511,1 49,1 277,8 ,182,3 60,4 17,8 ,4,0
овес 491,6 ,291,5 62,8 310,8 ,104,2 74,9 15,8 ,3,1
просо 124,4 ,23,9 83,9 83,8 ,15,8 84,1 14,8 ,0,1
гречка 150,1 ,65,9 69,5 191,7 ,55,2 77,6 7,8 ,0,9
рис 158,2 5,9 103,8 28,5 5,3 122,8 55,6 ,10,0
зернобобові культури 629,1 ,37,8 94,3 387,5 35,2 110,0 16,2 ,2,7
кукурудза на зерно 10395,7 3217,0 144,8 2317,2 884,7 161,8 44,9 ,5,2

Соняшник 2 6962,6 618,1 109,7 4390,3 411,5 110,3 15,9 0,0
Цукрові буряки (фабричні) 11682,1 3916,2 150,4 421,6 162,9 163,0 277 ,23
Ріпак (озимий і ярий) 1489,4 ,407,9 78,5 861,5 ,152,0 85,0 17,3 ,1,4
Соя 1463,0 597,3 169,0 919,4 415,3 182,4 15,9 ,1,3
Картопля 18381,0 ,1205,5 93,8 1406,6 0,2 100,0 131 ,8
Овочі відкритого ґрунту 7497,0 ,254,3 96,7 450,7 9,4 102,1 166 ,10
Плоди та ягоди 1629,0 163,4 111,2 188,8 3,5 101,9 86,3 7,2
Виноград 355,1 ,78,5 81,9 55,9 ,6,4 89,7 63,6 ,6,1

Загальне виробництво про�

дукції сільського господарства

за січень�жовтень 2010 р. порів�

няно з відповідним періодом

2009 р. скоротилося на 1,2%, у

т.ч. в аграрних підприємствах –

зросло на 0,1%, а в господар�

ствах населення – скоротилося

на 2,2%. 

Рослинництво. За 10 місяців

п.р. загальний обсяг виробниц�

тва продукції рослинництва по�

рівняно з відповідним періодом

2009 р. був меншим на 3,9%, у

т.ч. в сільськогосподарських під�

приємствах – на 4,7%,  в госпо�

дарствах населення – на 3,3%.

Із урахуванням трансформа�

ції посівних площ аграрним під�

приємствам (крім малих) зали�

шилось зібрати 3,5% площ під

зерновими культурами, вклю�

чаючи кукурудзу (торік – 6,2%),

соняшнику – 3,8% (5,8%), цук�

рових буряків – 16,5% (21,7%).

На початок листопада ц.р. у

господарствах усіх категорій

озимі на зерно та зелений корм

під урожай 2011 р. посіяно на

площі 8,7 млн.га (на 10,2% мен�

ше порівняно з початком листо�

пада 2009 р.), у т.ч. зернових на

зерно – 7,5 млн.га (на 7,7%

менше), озимого ріпаку – 1,1

млн.га (на 24,2% менше).

Тваринництво. У січні�жовтні

ц.р. обсяг виробництва продук�

ції тваринництва порівняно з

відповідним періодом 2009 р.

зріс на 3,3%, у т.ч. в аграрних

підприємствах – на 8,6%, у гос�

подарствах населення – скоро�

тився на 0,6%.

На початок листопада п.р.

господарствами населення

утримувалось 70,0% загальної

чисельності великої рогатої ху�

доби (торік – 68,9%), у т.ч. ко�

рів – 78,3% (78,2%), свиней –

56,1% (56,4%), овець і кіз –

84,7% (83,8%), птиці всіх видів

– 51,3% (53,4%).

В сільськогосподарських

підприємствах (крім малих) за�

гальний обсяг вирощування ху�

доби та птиці перевищив рівень

січня�жовтня 2009 р. на 9,7%, у

т.ч. свиней – на 20,4%, птиці –

на 9,8%; вирощування великої

рогатої худоби зменшилося на

9,4%. Відношення обсягу виро�

щування худоби та птиці до реа�

лізації тварин на забій станови�

ло 108,6% (торік – 109,2%).  Се�

редньодобові прирости великої

рогатої худоби на вирощуванні,

відгодівлі та нагулі зменшились

на 3,0%, а свиней – зросли на

1,9% (відповідно становили 457

г та 380 г).

Реалізація сільськогосподар�

ської продукції. В аграрних

підприємствах (крім малих) за�

гальний обсяг реалізованої за

всіма напрямами власно виро�

бленої продукції за січень�жов�

тень 2010 р. порівняно з відпо�

відним періодом 2009 р. змен�

шився на 2%, у т.ч. продукції

рослинництва – на 8%, а тва�

ринництва – збільшився на 9%.

Середні ціни продажу аг�

рарної продукції сільськогос�

подарськими підприємствами

за всіма напрямами реалізації

за січень�жовтень ц.р. порівня�

но з відповідним періодом 2009

року зросли на 31%, у т.ч. про�

дукції рослинництва – на 42%,

тваринництва – на 14%. У жов�

тні ц.р. порівняно з вереснем

середні ціни реалізації аграрної

продукції зросли на 7%, у т.ч.

продукції рослинництва – на

9%, тваринництва – знизилися

на 2%.

Надходження цукрових буря�

ків на переробні підприєм�

ства. На 1 листопада 2010 р. на

переробні підприємства від усіх

категорій господарств загалом

надійшло 10265,5 тис.т цукро�

вих буряків (на 54% більше, ніж

на 1 листопада 2009 р.), у т.ч. пе�

реробними підприємствами бу�

ло закуплено 4074,0 тис.т (40%

усіх надходжень), надійшло на

давальницьких засадах – 3973,9

тис.т (39%), надійшло на пере�

робку власно вироблених  пере�

робними підприємствами цук�

рових буряків – 2217,6 тис.т

(21%).  

Наявність зерна та насіння

соняшнику. На 1 листопада

2010 р. в сільськогосподарських

підприємствах (крім малих) та

підприємствах, що здійснюють

зберігання, переробку зернових

культур, було в наявності 18,9

млн.т зерна (на 16% менше про�

ти 1 листопада 2009 р.), у т.ч. 8,5

млн.т пшениці, 2,6 млн.т ячме�

ню, 6,3 млн.т кукурудзи та 0,4

млн.т жита. Безпосередньо в аг�

рарних підприємствах зберіга�

лося 10,2 млн.т зерна (на 15%

менше), у т.ч. 4,7 млн.т пшени�

ці, 1,7 млн.т ячменю, 2,6 млн.т

кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зер�

нозберігаючі та зернопереробні

підприємства мали в наявності

8,7 млн.т зерна (на 17% менше),

у т.ч. зернозберігаючі – 6,4

млн.т (на 13% менше).

Запаси насіння соняшнику

становили 5,6 млн.т (на 14%

більше, ніж на 1 листопада 2009

року), із них безпосередньо в аг�

рарних підприємствах (крім ма�

лих) зберігалося 2,1 млн.т (на

0,1% менше), підприємствах,

що здійснюють його переробку

та зберігання, – 3,5 млн.т (на

24% більше, ніж торік).
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

ССППООТТ
Вінницька товарна універсальна біржа
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2010 EXW 10,00 1660,00 209,13 1383,33 174,27
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 FCA 65,00 2754,79 347,13
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 DDU 44,00 3411,06 430,00
*Насіння редьки ГОСТ 2240,93 2010 CPT 20,00 4539,82 572,08
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 DDU 21,00 5188,37 653,80
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DDU 100,00 5039,68 635,06
*Нут ГОСТ 8758,76 2010 FCA 55,00 5069,25 640,00
Івано	Франківська аграрна біржа
*Квасоля продовольча ГОСТ 7758,75 2010 CPT 25,00 3271,25 413,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FCA 44,00 3791,83 478,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 DDU 22,00 3405,90 430,00
*Вика ДСТУ 4828,2007 2010 FCA 66,00 2755,38 347,67
*Вика ДСТУ 4828,2007 2010 DDU 66,00 3678,13 463,67
Кримська аграрна біржа
*Крупа рисова ГОСТ 6292,93 2010 FCA 63,00 4762,62 600,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292,93 2010 CPT 21,00 5715,14 720,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 3000,00 3152,44 398,00
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 DAF 1000,00 3412,35 430,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 DAF 1600,00 4011,14 505,46
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 DDU 65,18 2400,44 302,72
Тернопільська агропромислова біржа
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 CPT 920,92 1250,00 157,48 1041,67 131,23
*Сорго ГОСТ 8759,92 2010 CPT 22,00 2063,60 260,04
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 CPT 600,00 1841,08 232,00
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 3500,00 3254,46 410,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 2010 FCA 100,00 11903,55 1500,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 2010 CPT 100,00 30155,66 3800,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FCA 20,00 5096,00 642,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 CPT 42,00 4756,26 599,35
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FCA 500,00 3564,31 450,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DAF 41,00 3902,63 492,44
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FOB 22,20 4683,24 590,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DDU 63,00 3948,15 498,46
*Сорго ГОСТ 8759,92 2010 DDU 130,00 1654,77 208,53
*Нут ГОСТ 8758,76 2010 FCA 200,00 793,57 100,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 CPT 1600,00 1578,60 199,30
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 FOB 5000,00 1663,35 210,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 CPT 2300,00 4039,56 510,00
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 FCA 262,00 4408,73 555,77
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 CPT 22,00 4332,44 546,15
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 500,00 3267,04 412,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572,60 2010 DAF 67,85 5386,08 680,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 CPT 1250,00 4481,98 565,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 20,35 3000,00 378,75 2500,00 315,63
*Просо 2 клас ГОСТ 22983,88 2010 FCA 202,50 1984,42 250,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2010 FCA 15,00 2976,64 375,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201,68 2010 FCA 6,00 2976,64 375,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 FOB 53500,00 1964,01 247,43
*Горох 3 клас ДСТУ 4523,2006 2010 CPT 2300,00 1705,61 215,00
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 2820,00 3176,27 400,28
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 CPT 8000,00 4840,78 610,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638,2006 2010 DAF 15000,00 2352,48 296,67
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492,2005 2010 FOB 6000,00 10213,35 1287,50
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 1500,00 2936,95 370,00
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983,88 2010 FCA 7,00 1308,90 165,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2010 FCA 22,00 2855,77 360,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2010 DAF 329,25 3521,05 443,87
*Крупа пшоно ГОСТ 572,60 2010 FCA 15,00 2379,81 300,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572,60 2010 DAF 10,00 4616,83 582,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Сорго ГОСТ 8759,92 2010 DDU 42,00 2392,82 301,64
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 DDU 20,00 9451,41 1191,90
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DAF 15000,00 4838,95 610,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DAF 21,00 4365,73 550,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 FCA 630,00 2036,59 256,57

ФФооррввааррдд
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 28.02.2011 CPT 220,00 3013,29 380,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 31.12.2010 FOB 2100,00 2061,72 260,00
*Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 CPT 3000,00 3009,87 380,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983,88 31.01.2011 FCA 132,00 1119,22 141,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 31.12.2010 FOB 3000,00 1587,54 200,00
*Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 FCA 900,00 3079,83 388,00
*Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 CPT 1500,00 3217,41 405,33
*Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 FOB 3000,00 2976,64 375,00
*Соя ГОСТ 17109,88 20.12.2010 FOB 600,00 3254,46 410,00
*Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 FOB 5330,00 3452,90 435,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 31.12.2010 FCA 95,00 19447,37 2450,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2010 FCA 42,00 3881,54 489,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2010 FCA 320,00 5556,39 700,00
*Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492,2005 31.12.2010 DAF 130,00 12144,68 1530,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 31.12.2010 DDU 66,00 3148,03 396,59

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 12 по 18 листопада 2010 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 12 по 18 листопада 2010 року

ВВннууттррiiшшннii  ккооннттррааккттии::  ССППООТТ

Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2010 EXW 10,00 1660,00 1660,00 1660,00 209,13
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 CPT 920,92 1250,00 1250,00 1250,00 157,48
Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 20,35 3000,00 3000,00 3000,00 378,75

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ССППООТТ

Просо 2 клас ГОСТ 22983,88 2010 FCA 202,50 1984,42 1984,42 1984,42 250,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983,88 2010 FCA 7,00 1308,90 1308,90 1308,90 165,00
Сорго ГОСТ 8759,92 2010 CPT 22,00 2063,60 2063,60 2063,60 260,04
Сорго ГОСТ 8759,92 2010 DDU 172,00 1488,33 1834,99 2392,82 231,26
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 CPT 2200,00 1578,60 1650,18 1841,08 208,22
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 FOB 58500,00 1547,46 1938,31 1984,42 244,23
Горох 3 клас ДСТУ 4523,2006 2010 CPT 2300,00 1704,89 1705,61 1706,18 215,00
Квасоля продовольча ГОСТ 7758,75 2010 CPT 25,00 3271,25 3271,25 3271,25 413,00
Нут ГОСТ 8758,76 2010 FCA 255,00 793,57 1715,78 5069,25 216,47
Вика ДСТУ 4828,2007 2010 FCA 66,00 2534,62 2755,38 3196,88 347,67
Вика ДСТУ 4828,2007 2010 DDU 66,00 3585,58 3678,13 3752,17 463,67
Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 11320,00 2751,61 3166,42 3294,15 399,19
Соя ГОСТ 17109,88 2010 DAF 1000,00 3412,35 3412,35 3412,35 430,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FCA 20,00 5096,00 5096,00 5096,00 642,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 CPT 8042,00 4756,26 4840,34 4840,78 609,94
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DAF 15000,00 4838,95 4838,95 4838,95 610,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DDU 100,00 4628,26 5039,68 5656,81 635,06
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FCA 544,00 3564,31 3582,72 3791,83 452,26
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DAF 62,00 3881,14 4059,49 4365,73 511,94
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FOB 22,20 4683,24 4683,24 4683,24 590,00
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DDU 63,00 3948,15 3948,15 3948,15 498,46
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 CPT 3550,00 4039,56 4195,34 4481,98 529,37
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 DAF 1600,00 3888,49 4011,14 4215,55 505,46
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 FCA 695,00 2024,11 2103,76 3038,38 265,04
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 CPT 22,00 4332,44 4332,44 4332,44 546,15
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 DDU 131,18 2400,44 2908,04 3411,06 366,76
Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 FCA 262,00 4350,61 4408,73 5111,99 555,77
Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 DDU 41,00 5188,37 7267,90 9451,41 916,29
Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 2010 FCA 100,00 11903,55 11903,55 11903,55 1500,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 2010 CPT 100,00 30155,66 30155,66 30155,66 3800,00
Насіння редьки ГОСТ 2240,93 2010 CPT 20,00 4539,82 4539,82 4539,82 572,08
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638,2006 2010 DAF 15000,00 2299,61 2352,48 2378,91 296,67
Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2010 FCA 37,00 2855,77 2904,77 2976,64 366,08
Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2010 DAF 329,25 3490,39 3521,05 3664,91 443,87
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201,68 2010 FCA 6,00 2976,64 2976,64 2976,64 375,00
Крупа рисова ГОСТ 6292,93 2010 FCA 63,00 4762,62 4762,62 4762,62 600,00
Крупа рисова ГОСТ 6292,93 2010 CPT 21,00 5715,14 5715,14 5715,14 720,00
Крупа пшоно ГОСТ 572,60 2010 FCA 15,00 2379,81 2379,81 2379,81 300,00
Крупа пшоно ГОСТ 572,60 2010 DAF 77,85 4616,83 5287,27 5386,08 667,41
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492,2005 2010 FOB 6000,00 9915,88 10213,35 10312,51 1287,50

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ФФооррввааррдд

Просо 3 клас ГОСТ 22983,88 31.01.2011 FCA 132,00 1119,22 1119,22 1119,22 141,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 31.12.2010 FOB 5100,00 1587,54 1782,79 2061,72 224,71
Соя ГОСТ 17109,88 20.12.2010 FOB 600,00 3254,46 3254,46 3254,46 410,00
Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 FCA 900,00 3079,83 3079,83 3079,83 388,00
Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 CPT 4500,00 2746,44 3079,05 3452,90 388,44
Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 FOB 8330,00 2976,64 3281,38 3452,90 413,39
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2010 FCA 42,00 3881,54 3881,54 3881,54 489,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2010 FCA 320,00 5556,39 5556,39 5556,39 700,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 31.12.2010 DDU 66,00 2614,10 3148,03 4215,89 396,59
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 28.02.2011 CPT 220,00 3013,29 3013,29 3013,29 380,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 31.12.2010 FCA 95,00 19447,37 19447,37 19447,37 2450,00
Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492,2005 31.12.2010 DAF 130,00 12144,68 12144,68 12144,68 1530,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб	
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

№ 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 Луганська агропромислова товарна біржа м.Луганськ
11 Одеська аграрна біржа м.Одеса
12 Одеська товарна біржа м.Одеса
13 Подільська спеціалізована аграрна біржа м.Хмельницький
14 Придніпровська товарна біржа м.Дніпропетровськ
15 Рівненська міжрегіональна товарно,майнова біржа «Прайс» м.Рівне
16 Слов'янська універсальна біржа м.Дніпропетровськ
17 Сумська товарна біржа м.Суми
18 Тернопільська агропромислова біржа м.Тернопіль
19 Товарна біржа «Катеринославська» м.Дніпропетровськ
20 Товарна біржа АПК центральних областей України м.Черкаси
21 Товарна біржа «Львівська Універсальна» м.Львів
22 Товарна біржа «Українська,Донецьк» м.Донецьк
23 ТОВ «Центральна Товарна біржа» м.Полтава
24 Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа» м.Київ
25 Українська аграрна біржа м.Київ
26 Українська спеціалізована зернова біржа м.Київ
27 Українська універсальна біржа м.Полтава
28 Українська універсальна товарна біржа м.Херсон
29 Українська універсальна біржа «Капітал» м.Київ
30 Універсальна біржа «Україна» м.Харків
31 Херсонська товарно,сировинна біржа «Кристал» м.Херсон
32 Хмельницька обласна товарна біржа м.Хмельницьк
33 Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа м.Чернігів
34 Чорноморська товарна біржа м.Миколаїв

Перелік акредитованих товарних бірж

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
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у будь,якому відділенні «Укрпошти» за Каталогом
передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати у 2011 році залишається незмінною – 192,00 грн на рік.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» 
і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!

Спільний проект ТОВ СП «НІБУЛОН»
і українського тижневика ділової
інформації – газети «Агропрофі»

До Дня працівників сільського

господарства вийшла друком книга 

«Зірки першої величини.

Агропромисловий комплекс України». 

Формат 84х108 1/16. Папір крейдований.

Обсяг 352 стор. Наклад 5000 прим. 

Протягом трьох років в українському

тижневику ділової інформації – газеті

«АГРОПРОФІ» – під постійною рубрикою

друкувалися інтерв'ю Героїв України, які

представляють агропромисловий ком�

плекс нашої держави. 

Ця серія статей виявилася справжнім

інформаційним скарбом, адже ілюструє не

лише життєвий шлях успішних людей і ті

настанови, завдяки яким їм вдалося досяг�

ти непересічних результатів в аграрній

сфері, а й показує цих керівників і фахівців

сільгосппідприємств з людського боку: з

їхніми мріями, сімейними цінностями,

острахами та сподіваннями. І, що важли�

во, усім цим видатним людям – байдуже,

чи то керівник, чи доярка або комбайнер,

– притаманне державницьке мислення:

кожен з них має своє бачення подальшого

розвитку аграрного сектору України та

держави загалом. 

Розповіді наших Героїв – не сухі енци�

клопедичні дані і переповідання хроноло�

гії досягнення успіху, а сповнені щирих

людських емоцій думки видатних співвіт�

чизників.

Коли кількість таких інтерв'ю пе�

ревищила 25, а ця рубрика стала чи не

найбільш популярною серед читачів, ми

зрозуміли: залишати такий скарб в архів�

них підшивках газети – справжній злочин

стосовно як нинішніх Героїв, так і прий�

дешніх поколінь. Адже молоді фахівці аг�

рарної сфери також повинні мати приклад

для наслідування й увібрати в себе не лише

матеріалістичні цінності Заходу, а й ті дещо

застарілі та немодні сьогодні, на яких ви�

росла та досягла успіху ціла когорта наших

Героїв�аграріїв. Крім того, ці розповіді як�

найкраще працюють і на імідж вітчиз�

няного АПК – зарубіжні колеги�аграрії та

інвестори можуть скласти цілісне уявлення

про традиції і значимість українського се�

ла і найкращих його представників.

Тож ми, газетярі, вирішили на основі

цієї плеяди нарисів та інтерв'ю зробити

книгу, доповнивши її додатковими матері�

алами та ілюстраціями. Аналогів такого

видання в Україні не існує. Це перша

спроба зібрати в одному збірнику авторсь�

кі публіцистичні матеріали про 56 Героїв

України від АПК із 254 нагороджених

станом на 20 жовтня 2010 року. В цьому

виданні ми презентуємо 49 із них.

Кожне інтерв'ю – це живе спілкування

із легендарною постаттю про її життєвий

шлях, становлення як особистості, трудові

здобутки, її світогляд і особисте життя. Це

спроба донести до широкого загалу без�

цінний життєвий досвід людини, який вже

став загальнодержавним національним

надбанням. 

Наша книга – для широкого кола чи�

тачів, які цікавляться питаннями історії і

економіки агропромислового комплексу

України, а також для студентів вишів

сільськогосподарського спрямування, фа�

хівців і управлінців агросектору.

«Шановні друзі! 

Ви тримаєте в руках унікальне

видання. Це розповідь про людей, які своєю

життєвою мудрістю, непересічними

організаторськими здібностями з честю

довели, що українське село є незмінною

окрасою і перлиною нашої країни...»

Із вступного слова до книги

Президента України В.Ф.ЯНУКОВИЧА

ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

За детальною інформацією звертайтесь:
Тел.: (044) 227�93�55, 235�73�24.

E�mail: info@agroprofi.com.ua 
www.agroprofi.com.ua


