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Жнива�2011
СТАНОМ на 1 серпня в Україні

обмолочено вже понад 10,1 млн

га полів. Намолочено 30 млн

тонн зерна при середній вро!

жайності 29,9 ц/га. Співвідно!

шення продовольчої пшениці

до фуражної становить в се!

редньому 60% до 40%. Про це

повідомив міністр аграрної по!

літики та продовольства Мико!

ла Присяжнюк.

Зерна намолочено у Одесь!

кій області – 2,6 млн т, Мико!

лаївській та Херсонській – по

2,2 млн т, Запорізькій, Дніпро!

петровській, Харківській та

Вінницькій – по 2 млн т, До!

нецькій, Кіровоградській, Пол!

тавській областях та АР Крим

1,5 – 1,9 млн т. Мільйонного

рубежу досягли Київська та

Черкаська області. 

У жнивах задіяно 53,5 тис.

комбайнів, додатково залучено

майже 6 тис. зернозбиральних

комбайнів у складі мехзагонів. 

До збирання цього року

підлягає 12,3 млн га ранніх зер!

нових та зернобобових культур

і ріпаку, в т.ч. 6773 тис. га пше!

ниці, 3772 тис. га ячменю, 283

тис. га жита, 292 тис. га вівса,

270 тис. га гороху та 858 тис. га

ріпаку.

Прогнозований врожай,

вважає міністр, із запасом по!

криває внутрішні потреби кра!

їни в зернових. Втім, аби пере!

страхуватися, планується зро!

бити рекордні запаси продо!

вольства Аграрним фондом, до

якого направлено більше семи

млрд грн, повідомив він.

Підготовку до посіву ози!

мих під урожай!2012 проведено

на площі 3,3 млн га (36% до

прогнозу). Ними буде засіяно

9,2 млн га, тобто на рівні 2010

р. Насінням аграрії забезпечені

на 101%. Триває закупівля мін!

добрив сільгоспвиробниками

для внесення під урожай на!

ступного року. З урахуванням

перехідних залишків, в наявно!

сті є майже 134,5 тис. т пожи!

вних речовин (28% до заявки).

ВІДКРИТО обговорювати стан

вітчизняного зернового ринку з

його учасниками, а саме кількість

зерна та процедуру контролю по!

казників його безпеки і ГМО, ви!

рішило Мінагрополітики. І залу!

чило до цього Державну інспек!

цію з контролю якості сільського

господарства України в особі її го!

лови Миколи Поєдинка і керівни!

ків решти інспекцій, що ввійшли

після реформування до її складу.

Так 29 липня ц.р. на Черка!

щині на базі Жашківського еле!

ватора (ТОВ «Нью Ворлд Грейн

Юкрейн») відбулася перша така

виїзна регіональна нарада. Спів!

організатором виступило Головне

управління агропромислового

розвитку Черкаської обласної

державної адміністрації. Захід зі!

брав близько сотні фахівців –

представників зернотрейдерів,

директорів елеваторів,  сіль!

госпвиробників, чиновників різ!

ного рівня.

Справжньою метою участі в

нараді для фахівців ринку було от!

римання відповідей від високопо!

садовців щодо чергових перекосів

з дозвільною документацією і дій

органів влади на місцях під при!

водом боротьби з тіньовим рин!

ком зерна. Відтак, після основних

доповідей, Миколі Поєдинку ви!

пало на долю розповідати, чому і в

який спосіб посилилися перевір!

ки зернотрейдерів і елеваторів. 

Розпочав захід директор

Департаменту економічного ро!

звитку і аграрного ринку Міні!

стерства аграрної політики та

продовольства України Сергій

Кваша, який розповів про хід

збирання врожаю 2011 року в Ук!

раїні, очікувані прогнози на вро!

жай і експорт. 

Продовження на стор.3

Генетично модифікована нарада, 
або Поєдинок віч�на�віч із зернотрейдерами
ПРАВИЛА ГРИ Жнива�2011 в самому розпалі. І знову битва за врожай і невизначеність політики
ціноутворення. Знову двобій між владою і бізнесом, застосування нових правил гри на українському
зерновому ринку, посилення державного контролю за якістю зерна. І кожен з гравців – від
сільгоспвиробника до зернотрейдера – виживає, як може.
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ЕКСПЕРТНА ДУМКА
ЦІНОВИЙ ГЛАМУР І МИТНІ КЛОПОТИ

Гарний урожай пророкують Україні всі. Від рідного
аграрного відомтва до Мінсільгоспу США. Експерти
погоджуються, але попереджають, що з ним ще треба
впоратися. Зокрема, не впасти знову у гріх
квотування.

КОМПАНІЇ
´НІБУЛОНª: ОПТИМІЗМ В РЕЖИМІ ОПОРУ

Навколо ТОВ СП «НІБУЛОН» сьогодні безліч розмов.
Штучне припинення експорту на початку року
через, так би мовити, «бюрократичні
непорозуміння», породило купу пліток і безглуздих
прогнозів. Проте реальний стан справ знають
лише в компанії, і на тому наголошують.

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

04.08.2011

Зміна 
за тиж&

день

Зміна 
з початку

року
UX&індекс (UA) 2207,44 &6,2% &9,7%
РТС (RU) 1855,69 &5,9% 4,8%
WIG 20 (PL) 2480,47 &9,1% &9,6%
WIG Ukraine (PL) 877,17 &0,8% &12,3%
DAX* (DE) 6640,59 &8,0% &4,0%
S&P 500* (US) 1260,34 &4,9% 0,2%

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

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
на поточному тижні.

15

РЕГІОНИ
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА
СТАБІЛЬНОСТІ І ЗРОСТАННЯ
Ярмарком інвестиційної привабливості
столичного регіону став Другий
інвестиційний форум Київської області
«Стабільність і зростання» 2011.
Значну частку експозиції тут займали
провідні вітчизняні агропромислові
підприємства України.
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– НА СЬОГОДНІ Україна намо!

лотила 19,5 млн тонн пшениці і

7,8 млн тонн ячменю (станом на

1 серпня ц.р.) і поки що (до по!

чатку збирання кукурудзи) у

мене немає жодних сумнівів

щодо мого зернового прогнозу.

Думаю, особливих перешкод у

експортерів не буде,  – каже

Сергій Стоянов. – Інфраструкту!

ра у нас на вищому рівні, зов!

нішні ринки – в міру активні. Не

«накаркати» б нам знову якоїсь

халепи у вигляді, наприклад,

того ж квотування, яке надовго

виводить ринок з ладу.

Що стосується якості зібрано!

го зерна, то занепокоєння викли!

кає насамперед пшениця. Річ у

тім, що якщо її переджнивне доз!

рівання проходить за дощової по!

годи, страждає основний показ!

ник – кількість і якість протеїну в

зерні. Хоча багато виробників з

регіонів, де були затяжні дощі,

говорять, що збирають зараз про!

довольчу пшеницю 2 і 3 класів,

оскільки дотримувалися техноло!

гії вирощування. Отже поки що

говорити про якесь катастрофіч!

не зменшення долі продовольчо!

го зерна передчасно.

Чому ми 
мало експортуємо
– ПІСЛЯ відміни усіх заборон на

експорт зерна, перешкод для пе!

реміщення вантажів немає, за ви!

нятком деструктивної дії мит, що

гальмують продажі, – констатує

гендиректор УАК. – Але дух регу!

лювання витає в повітрі. Ринок

не вірить, що влада остаточно

відмовилася від практики безпід!

ставних обмежень. У маркетинго!

вому році, що почався, своєрід!

ним тестом на цивілізованість в

розумінні регулювання ринків

стане баланс ячменю. Подивимо!

ся, як розвиватимуться події.

Я б взагалі для кризових ви!

падків запропонував ввести по!

няття так званої «загальнонаціо!

нальної квоти», коли держава заз!

далегідь, за очевидного недоліку

ресурсу,  офіційно оголошує

цифру експорту, після досягнен!

ня якої кордон закривається. А

по об'ємах зерна, що потрапили в

«капкан», можна було приймати

спеціальне урядове рішення, яке

б дозволяло вивезення залишків

з портових елеваторів. Думаю,

таке, розумне, «ручне управлін!

ня» ринок би вітав.

Мита на експорт зерна були

введені необдумано і самовпевне!

но. Очевидно, розраховували на

вічний «ціновий гламур» на зер!

новому ринку. Це не минуло поз!

начитися як на конкурентоспро!

можності нашого експорту, так і

на гаманцях товаровиробників.

Адже мита «стерилізують» якраз

ту прибутковість, яку сьогодні дає

світовий ринок – 200!300 грн на

кожній тонні зерна. Смішно чути

твердження про те, що держава

заробить на митах, відібравши

прибуток у трейдерів. Експорте!

ри заробляють на своїй маржі, а

введення мит, невідшкодування

ПДВ відбиваються на селянах,

які отримують меншу ціну за

зерно. Втрати від цих законодав!

чих нововведень становлять

близько 18 млрд грн.

Росія зараз повним ходом ек!

спортує зерно – в липні вивезуть

2 млн тонн. Чи не щодня лунають

переможні реляції про виграш

росіянами тендерів в Північній

Африці. Ми ж у кращому разі до

кінця липня відправимо на ек!

спорт 500 тис. тонн – і це при

нашій перевазі  в  перева!

нтажувальних потужностях і на!

явності ресурсів. А відбувається

це тому, що при сьогоднішній

ціні на пшеницю (аналог нашого

3 класу групи А) FOB!Новоро!

сійськ, скажімо, $245/ тонну,

трейдери пропонують нашому

виробниковіціну EXW!Цен!

тральна Україна на рівні 1300

грн/тонна, виходячи з абсолютно

нормального розрахунку: 

ЦінаEXW=(245!20!25!5)*8!250

У цій формулі $25 складає го!

резвісне «мито», $20 – витрати в

порту, $5 – дохід трейдера, 8 –

курс грн/$, 250 – «проїзд» від еле!

ватора до порту в гривнях. Проте

наш виробник, зачарований ціна!

ми минулого маркетингового

сезону і в «передчутті» майбутніх

зарат на посівну, і чути про це не

хоче, психологічно не готовий до

таких цін.

Тому трейдери, що майже всі

знаходяться зараз в короткій по!

зиції (це коли зерно продане за

рубіж, а в Україні ще не купле!

но), вимушені, конкуруючи один

з одним, підвищувати внутрішні

закупівельні ціни на 200!250 грн

проти рівня «здорового глузду».

В результаті такої гонитви за ви!

конанням контрактів, ціна, на!

приклад, на ячмінь в портах вже

досягла 1900 грн. Трейдери в

збитках, але, така Її Величність

Конкуренція дозволяє значно

пом'якшити наслідки «митного»

наїзду на зерновий ринок. Ось

вам і користь від присутності

значної кількості світових трей!

дерів в Україні! Шкода, що цього

не розуміють ті, хто приймає сьо!

годні в країні важливі рішення! 

Проте так довго тривати не

може і не буде – торговці закри!

ють ці, збиткові, позиції, вико!

навши контракти або оголосив!

ши «washout», і припинять неви!

гідні для себе закупівлі. Що тоді

відбуватиметься на внутрішньо!

му ринку? Скажу! Після Рамада!

на (у вересні) Саудівська Аравія,

вже маючи 2,5!3 млн тонн ячме!

ню, понизить ціни, і за новими

експортними контрактами ціна

на ячмінь в Україні сформується

на 250!300 гривень менша за ни!

нішню.

А розмови про введення но!

вих мит, особливо на олію і олій!

ні культури, повинні так і зали!

шитися розмовами, адже мито 90

євро за тонну олії дорівнює зни!

женню ціни на олійну сировину

на 500 грн/тонну. Для товарови!

робника! А не для переробника!

експортера!

Закупівельні ціни 
і державний 
оператор
– УКРАЇНСЬКА аграрна конфе!

дерація і Аграрний союз України

ініціювали створення незалежної

експертної ради з цін, – розпо!

відає пан Стоянов. – Експертна

рада дійсно радить фермерам, як

розпоряджатися із зерном, але

«ціновим тиском» це не є. Рада

працює коректно і у рамках ан!

тимонопольного законодавства.

Що стосується реакції селян на

нинішні ціни, то мене вона при!

ємно здивувала – аграрії притри!

мують зерно в очікуванні кращих

цін. Такого масового руху в Укра!

їні раніше не було. Судячи з

усього, виробники вже в змозі

помістити у свої склади близько

25 млн тонн ранніх зернових

культур – пшениці, ячменю, рі!

паку, що свідчить про істотний

розвиток їх елеваторно!складсь!

кого господарства, і дає можли!

вість управляти своїми ціновими

ризиками.

Що стосується створення

«єдиного оператора», то він вже є

– «Хлібінвестбуд» – і зараз пра!

цює поруч з іншими торговель!

ними компаніями. Я не прибіч!

ник, взагалі, державної комерції,

це апріорі неефективно. Проте,

вперше за багато років у держави

є підприємство, на прикладі

функціонування якого чиновни!

ки можуть, якщо захочуть, дізна!

тися все про зерновий ринок, а

не жити в полоні ілюзій і непере!

вірених чуток, передусім про не!

чувані прибутки, що заробляють!

ся зернотрейдерами. Побажав би

цьому операторові  бути по!

справжньому рівним серед рівних

(а не «рівнішим»), конкурент!

ним, успішним і... державним!

За матеріалами 
ВГО «УАК» і видання «Деловая столица»
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2011�й рік 

у будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Шановні читачі!

Наступне число газети «АГРО�
ПРОФІ» №30�31 вийде дру�
ком 19 серпня 2011 року. 
Колектив редакції зустрі�
неться з вами після невеликої
перерви, аби й надалі висвіт�
лювати хід цьогорічної битви
за врожай та надати вам все�
бічну оперативну інформацію
щодо цінової ситуації на про�
довольчих ринках України та
світу.

Ціновий гламур і митні клопоти
ЕКСПЕРТНА ДУМКА Гарний урожай пророкують Україні всі. Від рідного аграрного відомтва до
Мінсільгоспу США. Експерти погоджуються, але попереджають, що з ним ще треба впоратися.
Зокрема, не впасти знову у гріх квотування. Що ж до чинних нинішніх мит, то у всій красі наслідки
від їхнього введення поки що не проявилися, вважає генеральний директор ВГО «Українська
аграрна конфедерація» (УАК) Сергій Стоянов. За прогнозом фахівця, урожай зернових цього року
складе 47,5 млн тонн у вазі після доробки, у тому числі 20 млн тонн пшениці, близько 9 млн тонн
ячменю, 17 млн тонн кукурудзи, 1,5 млн тонн інших зернових. Експортний потенціал – 22�23 млн
тонн. Аналогічні цифри оприлюднило і Міністерство аграрної політики та продовольства. Втім,
надамо слово експерту.

Сергій СТОЯНОВ



Законопроект 
«Про ринок земель»
до листопада 2011
року буде прийнято 
Про це повідомив у середу на
інтернет�конференції голова
Державного агентства земель�
них ресурсів України Сергій

Тимченко.
«У Верховній Раді зареєстрова�
но два законопроекти «Про ри�
нок земель» (народного депу�
тата Смітюха і поданого Кабмі�
ном). Документи багато в чому
дублюють один одного. Не ви�
ключено, що у другому читанні
в основний законопроект буде
внесено поправки з відхиленого
варіанта», – пояснив він. 
У законопроекті «Про ринок зе�
мель» С.Тимченко відзначив чо�
тири важливі норми. По�перше,
власником землі зможуть стати
тільки три категорії: фізичні
особи – громадяни України,
фермерські господарства і без�
посередньо держава. «У зако�
нопроекті чітко прописані кіль�
кісні межі володіння землею. В
одних руках не може бути зосе�
реджена ділянка землі площею
понад 2 тис. гектарів». 
Пан Тимченко наголосив, що
ціна на українську землю та її
оренду постійно зростатиме. За
оцінками експертів, у перший
рік після зняття мораторію ціна
одного гектара сільгоспугідь в
Україні коливатиметься від
$500 до $800. На темпи підви�
щення вартості української зем�
лі впливатимуть три основні
фактори: розвиток інфраструк�
тури села й АПК; процеси кон�
солідації земельних ділянок у
великі масиви, зручні для обро�
бітку; підвищення якості ґрунту. 
Незабаром Держземагентство
подасть на розгляд уряду ще
три законопроекти – про спро�
щення процедури розмежуван�
ня земель комунальної і дер�
жавної власності; про встано�
влення меж населених пунктів;
про консолідацію земель, за�
вершив голова Державного
агентства земельних ресурсів.

За інф. Укрінформу

Сергій Кваша, підкреслив, що

якщо темпи експорту будуть збе!

рігатися на такому ж рівні, як

нині, то до моменту збирання ку!

курудзи це може призвести до

певних ускладнень щодо зберіган!

ня. Наразі, зазначив він, експор!

товано 411,6 тис. тонн зерна, що

на 261 тис. тонн менше рівня ми!

нулого року. 

Начальник Головного упра!

вління агропромислового розвит!

ку Черкаської ОДА Вадим Руди*

шин доповів про хід проведення

жнив в області. Так, Програмою

соціально!економічного розвитку

Черкаської області в 2011 році пе!

редбачено виробити 2,6!2,7 млн

тонн зерна. Область, за словами

посадовця, має вийти на ці показ!

ники: валове виробництво основ!

них сільськогосподарських куль!

тур очікується на рівні 2,715 млн

тонн, з них пшениці – 885,6 тис.

тонн, жита – 12,0 тис. тонн, ячме!

ню – 345,7 тис. тонн,  гороху –

29,5 тис. тонн; вівса – 6,9 тис.

тонн та ріпаку 70,3 тис. тонн. Ва!

ловий збір кукурудзи очікується

на рівні близько 1,4 млн тонн.

Голова Державної інспекції

сільського господарства України

Микола Поєдинок для початку

ознайомив присутніх з функціями

і завданнями очолюваного ним ві!

домства. 

Створена у межах адміністра!

тивної реформи відповідно до

Указу Президента №459 від 13

квітня 2011 року, Державна ін!

спекція сільського господарства

України є центральним органом

виконавчої влади України. 

Відповідно до покладених на

неї повноважень Держсільгоспін!

спекція несе відповідальність за

контроль в агропромисловому

комплексі держави. До неї увій!

шли бюджетні установи, структур!

ні підрозділи Міністерства аграр!

ної політики та продовольства і

суміжних міністерств. В першу

чергу, це Державна земельна ін!

спекція, яка повинна контролюва!

ти, як використовується земля,

наскільки за цільовим призначен!

ням, які умови використання зе!

мельного ресурсу в сільському гос!

подарстві. За словами чиновника,

останній напрямок дуже важли!

вий, оскільки від нього залежить

родючість наших земель, і фактич!

но 50% функціональних повнова!

жень інспекції займає саме цей на!

прямок. Наступні бюджетні уста!

нови, які увійшли до складу Держ!

сільгоспінспекції, це Державна на!

сіннєва інспекція і Державна пло!

доовочева інспекція, яка відпові!

дала за посадковий матеріал пло!

доовочевих культур, плодових

культур і винограду. Структурні пі!

дрозділи міністерства, які влилися

до лав Держсільгоспінспекції – це

Держтехнагляд України, пожежна,

радіологічна інспекції і інспекція з

охорони праці. Однією з додатко!

вих функцій Держсільгоспінспек!

ції є контроль за охороною прав на

сорти рослин. У частині контролю

якості – це інспекція з контролю

якості та формування ресурсів

облдержадміністрацій. 

ЗАКІНЧИВШИ представляти ві!

домство, Микола Поєдинок пе!

рейшов до питання, яке все часті!

ше останнім часом озвучувалося в

пресі: чи є в Україні генетично мо!

дифіковані сорти рослин? 

– На сьогодні є, можливо,

ажіотажним і для деяких підпри!

ємств і компаній неприємним пи!

тання щодо посилення контролю

в частині приймання врожаю ран!

ніх зернових. Особливо в частині

якісних показників, безпеки та

генної модифікації. 

Я думаю, що основна частина

з вас чітко знає, що відповідно до

закону про біобезпеку на терито!

рії України заборонено розмно!

ження і використання ГМО!про!

дукції. Це перше. З іншого боку, в

Україні відсутній будь!який сорт

зареєстрованої рослини з генною

модифікацією. Стаття 15 Закону

України «Про біобезпеку…» (ма�

ється на увазі Закон України

«Про державну систему біобезпе�

ки при створенні, випробуванні,

транспортуванні і використанні

генетично модифікованих організ�

мів» – прим. ред.) говорить про те,

що в Україні забороняється про!

мислове виробництво та введення

в обіг ГМО, а також продукції, ви!

робленої із застосуванням ГМО,

до їх державної реєстрації. Досі

жоден сорт в Україні не зареєстро!

ваний. 

Відповідно до функцій, покла!

дених на Держсільгоспінспекцію,

ми контролюємо всю рослин!

ницьку галузь, всю технологічну

лінію проведення сільгоспробіт,

стан земельних ресурсів. У цьому

році ввели додатковий контроль. З

чим пов'язаний цей додатковий

контроль, на основі чого ми це

зробили?

Протягом попереднього 2010

року ми проводили вибірковий

контроль зернової продукції, яка

йшла на експорт або зберігалась

на сертифікованих зернових еле!

ваторах. Всі ви знаєте, що є наказ

Міністерства охорони здоров'я

№971 від 9.11.2010 року, яким за!

тверджено перелік культур, які

підлягають постійному контролю

на території України щодо вмісту

ГМО. Моніторинг, який ми про!

вели, показав, що склалася нехо!

роша картина для нашої держави у

частині нелегального використан!

ня ГМО!сортів. Така ж ситуація

пов'язана з показниками безпеки,

а вони, в основному, залежать від

технологічної складової, застос!

ування засобів захисту, мінераль!

них добрив, причому сьогодні в

Україні вони завезені з інших дер!

жав від різних виробників.

Відповідно до мого розпоря!

дження, Держхлібінспекція сьо!

годні проводять систематичні ви!

біркові перевірки, а підприємства

галузі зобов'язані приймати від

сільгоспвиробників продукцію на

зберігання з обов'язковим надан!

ням підтвердження проходження

перевірки (це можуть бути прото!

коли, сертифікати різних акреди!

тованих лабораторій) по показни!

кам безпеки і генної модифікації. 

Чому ми це зараз робимо в ад!

міністративному режимі? Для

того, щоб убезпечити кожного

сільгоспвиробника, кожного збе!

рігача та власника продукції, кот!

рий здав її на зберігання. Система

добросовісного виробництва не

завжди, можливо, є прибутковою.

Але ми вже отримали сигнали – і

в минулому році від Євросоюзу, і

в цьому році від Турецької сторо!

ни, – що з території України вий!

шло 11 суден кукурудзи, в яких

знайдено ГМО. І це вже виходить

на рівень міжнародного скандалу.

В Україні начебто немає сіль!

госппродукції!ГМО, але вона ек!

спортується звідси. 

Можливо, ви зараз почнете за!

давати питання і говорити про те,

що це сьогодні робити неможли!

во. Але ж ми не зобов'язали вико!

ристовувати дороге обладнання на

елеваторах, ми зобов'язали обо!

в'язково перевіряти зерно на акре!

дитованих лабораторіях в Україні.

Їх багато, їх більш 400 на сьогодні.

З іншого боку, кожне підприєм!

ство в змозі провести перевірку

простим доступним методом те!

стів. Далі вам розкажуть, що це

таке, як і для чого це робиться.

Паралельно з цим Держхлібін!

спекція зобов'язана проводити

відбір проб того насіння, яке сер!

тифікується і йде на подальший

висів – це озимі культури, потім

підуть ярі культури – щодо генної

модифікації. Жоден кілограм,

жодне поле не буде засіяне насін!

ням, яке не пройшло перевірку.

Це позиція держави, це позиція

міністерства, це позиція інспекції. 

У разі невиконання пропози!

цій, які на сьогоднішній день ми

пропагуємо і вважаємо, що це є

перший крок для того, щоб потім

цей закон про біобезпеку викону!

вався, можливі дуже тяжкі наслід!

ки. Від чого вони залежать? Яка

культура, в якому стані. І чому

наслідки, бо відповідно до цього

закону, продукція, в якій знайде!

но генна модифікація, напра!

вляється на утилізацію. 

Крім того, стаття 18 «Відпові!

дальність за порушення законо!

давства у галузі поводження з

ГМО», говорить про таке: відпові!

дальність несуть особи, які винні

у приховуванні або перекручуван!

ні інформації, яка могла спричи!

нити або спричинила загрозу жит!

тю, здоров'ю людини чи навко!

лишньому природному середови!

щу; недотримання або порушення

вимог, стандартів, регламентів, са!

нітарних норм, правил викори!

стання, транспортування ГМО чи

використання незареєстрованих

ГМО!продуктів в Україні. 

Міністерство екології сьогодні

на цьому наполягає. Ми ж розро!

били порядок, відповідно до вис!

новків Держсільгоспінспекції,

утилізації або подальшого викори!

стання ГМО!продукції. 

Деякі держави світу спокійно

сприймають вирощування про!

дукції рослинництва з генною мо!

дифікацією, бо це дозволяє отри!

мати великий вал, збільшити на!

прямки використання сіль!

госппродукції у технічних цілях.

Там чітко зроблено так, що якщо

вона вирощується для біоетанолу,

то вона йде туди, а в нас все змі!

шування проходить під час прий!

мання, а потім зберігання. Тому

хочу вас попросити дуже серйозно

поставитися до цього питання.

Продовження на стор.4
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11 Ціни на кукурудзу залежно від вологості: базис – 14% / менше 14%. www.nibulon.com
22 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль / понад 35 мкг/моль. * Ячмінь пивоварений

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

на період з 05 по 09 серпня 2011 року, грн/тонна

Базис поставки

Пшениця

Ячмінь Ріпак

Сорго

2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.
чер�
воне

біле

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1700 1700 1650 1650 1650 1850 5050&4950
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 1630 1630 1580 1580 1580 1720 4900&4800
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1650 1650 1600 1600 1600 1740 4900&4800
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. 1680 1680 1630 1630 1630 1790 4940&4840
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 1600 1600 1550 1550 1550 1640 4840&4740
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 1600 1600 1550 1550 1550 1640 4840&4740
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 1600 1600 1550 1550 1550 1640 4840&4740
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 1600 1600 1550 1550 1550 1640 4840&4740
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1600 1600 1550 1550 1550 1640 4840&4740
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 1680 4880&4780
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 1640 1640 1590 1590 1590 1680 4880&4780
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 1620 1620 1570 1570 1570 1680 4860&4760
Філія «Вітове», Черкаська обл. 1640 1640 1590 1590 1590 1700 4880&4780
Філія «Кам’янка&Дніпровська», Запорізька обл. 1650 1650 1600 1600 1600 1720 4900&4800
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 1530 1510 1460 1460 1460 1770 4950&4850

Генетично модифікована нарада, 
або Поєдинок віч�на�віч із зернотрейдерами

Початок на стор.1



ВТІМ, як було зазначено раніше,

Держсільгоспінспекція перейма!

ється не лише питанням наявно!

сті ГМО в зерні. Цього року ві!

домство також посилило контроль

в період приймання врожаю 2011

року. За словами чиновника, кон!

троль буде також вибірковим, ос!

кільки системним його поки що

зробити неможливо. Це пов'язано

з тим, що за попередні роки нако!

пичилося дуже багато листів, звер!

нень, скарг щодо того, що сіль!

госпвиробника систематично ста!

раються на чомусь обдурити. 

«Проаналізувавши ситуацію,

можу чітко сказати: так, велика

кількість елеваторів в Україні не

завжди чітко виконує свої функ!

ції і, як наслідок, впродовж мину!

лого року діяльність більше 60

елеваторів в Україні була призу!

пинена. В цьому році будуть

штрафні санкції, і дуже суттєві.

Як на керівника підприємства,

так і на юридичну особу – під!

приємство», – підбив підсумок

виступу Микола Поєдинок.

* * *

ПРО якісний стан зерна нового

врожаю розповів в.о. голови Дер!

жавної інспекції з контролю яко!

сті сільськогосподарської продук!

ції та моніторингу її ринку Віктор

Кириченко. За його словами,

нині обласні державні хлібні ін!

спекції проводять системний дер!

жавний аналіз за якісними показ!

никами зерна нового врожаю під

час його надходження на сертифі!

ковані зернові склади по всій те!

риторії України. Головна мета –

допомогти товаровиробникам

об'єктивно визначити показники

якості зерна та унеможливити за!

ниження класу зерна при його

прийманні. 

Наведені посадовцем цифри

щодо обсягів зібраного зерна но!

вого врожаю і завезеного на сер!

тифіковані склади, на наш погляд,

виглядають цікаво: близько 70%

зерна має невизначене місцезна!

ходження… 

Отже, за інформацією В.Ки!

риченка, станом на 28 липня в Ук!

раїні намолочено 28 млн 905

тис.тонн зерна, з яких пшениці –

19 млн 513 тис. тонн, ячменю – 7

млн 772 тис. тонн, ріпаку – 1 млн

223 тис. тонн, гороху – 366 тис.

тонн, жита – 353 тис. тонн.

Водночас, за даними Держ!

хлібінспекції, на ту саму дату на

сертифіковані зернові склади на!

дійшло 5 млн 649 тис. тонн зерна,

що на 405 тис. тонн більше, ніж за

аналогічний період минулого

року. З них: 3 млн 403 тис. тонн

пшениці (17% валового збору),

1 млн 295 тис. тонн ячменю (від!

повідно 16%), 872 тис. тонн ріпаку

(71%), 51 тис. тонн гороху (14%) та

жита 22 тис. тонн (6%). 

Найбільша кількість зерна на

сертифікованих складах спостері!

гається в Одеській області 756 тис.

тонн, АР Крим – 954 тис. тонн,

Харківській – 466 тис. тонн, Хер!

сонській – 447 тис. тонн, Мико!

лаївській – 436 тис. тонн, Він!

ницькій – 354 тис. тонн, Кірово!

градській – 310 тис. тонн. Дніпро!

петровській – 294 тис. тонн.  

Щодо якості, то зерно пшени!

ці першого класу становить 8,491

тонн – 0,2% від усіх надходжень,

2 класу – 641 тис. тонн (18%), 3

класу – 1 млн 285 тис. тонн (37%),

4 класу – 81,5 тис. тонн (2,5%), 5

класу – 439 тис. тонн (13%), 6 кла!

су – 918 тис. тонн (27%). Нестан!

дартна пшениця становить 31 тис.

тонн (1%). Продовольчої пшени!

ці групи А надійшло 1 млн 900 тис.

тонн, що становить 57% від за!

гального надходження проти 49%

на відповідну дату минулого року;

групи Б – 520 тис. тонн – 15% від

усіх надходжень (минулого року

на цю ж дату було 19%).

На сьогодні, за словами фахів!

ця, чітко спрогнозувати ситуацію

щодо остаточної якості зерна

пшениці досить складно, оскільки

на сертифіковані зернові склади

надійшло лише 18% від валового

збору.

Щодо ячменю, то його основ!

на маса, що надійшла на зернові

склади, відповідає ячменю для

кормових цілей, і лише окремі

партії становить ячмінь для про!

довольчих потреб. 

Особливістю цього маркетин!

гового року, за словами посадов!

ця, є те, що досить часто постає

питання щодо встановлення класу

під час приймання зерна з непро!

порційними показниками якості.

Наприклад, у Дніпропетровський,

Київській, Миколаївський,

Одеській, Черкаській та Чернігів!

ській областях спостерігається

надходження зерна з числом па!

діння до 70 секунд, що відповідає

6!му класу, при цьому кількість

клейковини становить 25%, що

відповідає 2!му класу. І якщо цю

пшеницю довести до базисних

кондицій шляхом штучного су!

шіння зерна, це призведе до сут!

тєвого зменшення кількості клей!

ковини та білку. В результаті зерно

відповідатиме 6 класу або буде не!

стандартним. Це означає, наголо!

сив промовець, що необхідно

звертати особливу увагу на показ!

ник числа падіння і керуватися у

визначенні класу пшениці чин!

ним ДСТУ, яким визначено, що у

разі невідповідності граничній

нормі якості пшениці хоча б за од!

ним показником, її переводять у

відповідний до цього показника

клас.

* * *

ДИРЕКТОР центру сертифікації

та експертизи зерна і продуктів

його переробки Мінагрополітики

Наталія Грюнвальд розповіла,

як проходить в Україні процедура

контролю показників якості та

безпеки сільськогосподарської

продукції та наявності або відсут!

ності в ній ГМО. Щоправда,

більш цікавою виявилася її розпо!

відь про самі генетично модифіко!

вані організми. 

Так, серед чинників ризику у

сільгосппродукції виділяють чоти!

ри групи шкідливих для здоров'я

людини речовин: токсичні еле!

менти, мікотоксини, радіонукліди

і пестициди. Якщо до цих загроз

людство вже призвичаїлося, то ге!

нетично модифіковані організми

поки що «терра інкогніта». Нау!

ковці досі сперечаються щодо

впливу ГМО на організм людини

та довкілля. Тож і ставлення до та!

ких продуктів неоднозначне: у сві!

ті немає стандартної процедури

дозволу на вирощування або об!

робку ГМ!культур, і кожна країна

має свої закони щодо цього пи!

тання. 

Американські учені Б.Глік і

Дж.Пастернак виділяють три ос!

новні аргументи на користь по!

ширення ГМ!рослин. Так, по!

перше, це сприяє підвищенню

сільськогосподарської цінності і

декоративних якостей культурних

рослин. Особливої ваги цей аргу!

мент набуває з огляду на те, що

згідно з прогнозом Відділу ООН з

питань народонаселення, до 2050

року населення Землі збільшить!

ся на 2,3 млрд чоловік – з 6,8 млрд

сьогодні до 9,1 млрд чоловік. Для

того, щоб прогодувати населення

планети, необхідно збільшити ви!

робництво продовольства у світі

на 70%, а цей ресурс необхідно

буде десь брати. По!друге, ГМ!

рослини можуть служити живими

біореакторами при маловитратно!

му виробництві важливих білків.

Також генетична трансформація

рослин дозволяє вивчати дію генів

в ході розвитку рослини і інших

біологічних процесів.

Окремо виділяють пункт

впливу на довкілля: вирощування

ГМ!рослин дозволить значно

зменшити використання пестици!

дів для обробки рослин і техніки

для вирощування, що зменшує

шкідливий вплив на довкілля і

здоров'я людей. З 1996 року у світі

використання пестицидів на пло!

щах, де вирощуються ГМ!культу!

ри, зменшилося на 0,286 млн

тонн, що, за підрахунками вчених,

знизило їх негативний вплив на

довкілля на 15%; зменшення кіль!

кості необхідної сільгосптехніки

для обробітку землі у світовому

масштабі в 2009 році було еквіва!

лентне виключенню з доріг за рік

6,56 млн автомобілів. 

Водночас, за словами промов!

ця, при всій своїй недосліджено!

сті ГМ!продукти несуть в собі і

певні ризики. Зокрема, це токсич!

на і алергенна дія трансгенних

білків ГМО. При потраплянні

трансгенних білків в організм лю!

дини можливе виникнення різно!

манітних алергічних реакцій, ме!

таболічних розладів тощо. В ціло!

му, близько 25% усіх білків, які ак!

тивно використовуються для от!

риманні ГМ!рослин, мають алер!

гічні властивості. 

Ще одна небезпека – накопи!

чення гербіцидів в стійких до них

сортах ГМ!рослин. Стійкі до дії

гербіцидів ГМ!рослини не ушко!

джуються великими дозами хіміч!

них отрут, тоді як інші рослини

гинуть. Але слід зазначити, що ці

ГМ!рослини стійкі до дії гербіци!

дів, але не до накопичення гербі!

цидів і їх метаболитів. Практично

усі гербіциди є токсичними для

людини і, після проникнення в

рослини, гербіциди, наприклад,

гліфосат, практично не розклада!

ються, а тільки розчиняються в

тканинах рослин, і певний час

зберігаються в них.

До ризиків також належать не!

гативна дія на здоров'я людини ге!

нів стійкості до антибіотиків, від!

далений канцерогенний і мутаген!

ний ефекти, інші екологічні і аг!

ротехнічні ризики. 

Так, для прикладу, американ!

ська компанія «Епіцит» повідо!

мила про створення сорту кукуру!

дзи, яка виробляє людські антиті!

ла до білку сперми з метою отри!
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мання протизаплідних препара!

тів. Неконтрольоване перезапи!

лення такого ГМ!сорту з харчови!

ми сортами може призвести до

серйозних демографічних наслід!

ків на територіях, де вони виро!

щуються.

Повертаючись до використан!

ня ГМ сортів рослин у світі,

Н.Грюнвальд зауважила, що най!

більша частина серед усіх ГМ ро!

слин, дозволених для комерційно!

го використання, належать сої,

кукурудзі, ріпаку і льону. Більш

обережна Європа наводить список

з 130 сортів (ліній) модифікованих

рослин. В американській базі да!

них зареєстровано 144 лінії, при!

чому вказуються пшениця, тома!

ти, тютюн і соняшник, відсутні в

європейській базі даних. У Європі

ці лінії ГМО не зареєстровані,

отже, в Європу вони потрапити не

повинні.

За інформацією посадовця, в

Україні заяви на реєстрацію п'яти

сільськогосподарських культур

були подані в 1997!1998 роках: Bt

картопля Монсанто (3 сорти), Bt

кукурудза Сингента і Монсанто,

ріпак – Байєр і Roundup Ready,

кукурудза Монсанто. Згадані

вище сорти сільськогосподарсь!

ких рослин пройшли випробуван!

ня, але жоден з них не дістав ос!

таточного схвалення і не зареєс!

трований в Україні.

Законодавче регулювання ви!

мог до якості і безпеки сировини

і продукції в нашій країні здій!

снюється Законом України «Про

безпечність та якість харчових

продуктів». Згідно з документом,

продукти, що мають вміст ГМО,

мають обов'язково маркуватися

відповідними позначками. Більш

чіткими визначеннями оперує

Постанова КМУ № 985 від 1 сер!

пня 2007 року, відповідно до якої

ввезення та реалізація харчових

продуктів, що містять генетично

модифіковані організми та/або

мікроорганізми в кількості більш

як 0,9 відсотка, здійснюються за

наявності відповідного маркуван!

ня із зазначенням якісного скла!

ду таких продуктів. Забороняють!

ся ввезення, виробництво та реа!

лізація харчових продуктів, приз!

начених для дитячого харчуван!

ня, що містять генетично моди!

фіковані організми та/або мікро!

організми. 

Як зазначила спеціаліст, це

співпадає із стандартами ЄС щодо

граничного змісту ГМО, при пе!

ревищенні якого харчові продук!

ти підлягають обов'язковому мар!

куванню.

Саме ж визначення ГМО на!

дане в Законі України «Про дер!

жавну систему біобезпеки при

створенні, випробуванні, транс!

портуванні і використанні гене!

тично модифікованих організмів»:

ГМО – це будь!який організм, в

якому генетичний матеріал був

змінений за допомогою штучних

прийомів перенесення генів, які

не відбуваються в природних умо!

вах.

Наказом МОЗ України №971

від 09.11.2010 р. також затвердже!

но перелік харчових продуктів,

щодо яких здійснюється контроль

вмісту ГМО. 

Поєдинок 
віч"на"віч із
зернотрейдерами
У ПРЕДСТАВНИКІВ зернотрей!

дерів, а їх в залі зібралася біль!

шість, все ж залишилося багато

запитань. Тож Микола Поєдинок

відповідав на запитання із зали без

дотримання регламенту. Можна

сказати, вийшов не словесний

двобій, а швидше поєдинок, з

трейдерами.

– Скільки лабораторій в Украї�
ні можуть зробити перевірку на
вміст ГМО?
– Щодо вмісту ГМО, то сьогодні

це 48 лабораторій: в системі Держ!

споживстандарту в областях – 25,

наші – 9, є в структурі санепідем!

станції, наукових закладів (і у ТОВ

СП «НІБУЛОН» в Миколаєві –

прим.авт.).

– В Україні підозри на генну
модифікацію стосуються, перш
за все, сої та кукурудзи. Чому
перевіряють пшеницю? 
– Учора (вочевидь, 28 липня 2011

р. – прим.авт.) ми підготували

листа на Міністерство охорони

здоров'я, щоб воно виключило

пшеницю як культуру, яку потріб!

но перевіряти на генну модифіка!

цію. Але поки не буде внесено

змін, ми перевіряти будемо.

– А ячмінь?
– Ячмінь і не перевіряли. 

– А фуражна кукурудза?
– Там (в переліку МОЗ – прим.

авт.) є кукурудза взагалі. Що таке

фуражна кукурудза? Це кукурудза,

яка була кимось колись вирощена

як насіння, потім пройшла декіль!

ка етапів – можливо, це було 3!5

років тому – і зайшла на підпри!

ємство. Тому фуражна вона чи

продовольча – перевіряти будемо

в обов'язковому порядку. Бо з те!

риторії України йде експорт різної

кукурудзи. Я вже сказав, що є нота

протесту від Туреччини. Хтось ба!

жає мати проблеми з цим питан!

ням? Я думаю, що кожного року

все насіння, яке буде використо!

вуватися на території України, за!

возитися на територію України,

буде перевірятись повністю. ГМО

не буде. Якщо держава, Верховна

Рада, прийме рішення, що у дея!

ких регіонах можливе викори!

стання окремих сортів зернових

культур з генною модифікацією,

ми послідовно будемо виконувати

таке рішення Уряду і Верховної

Ради.

– Чому вже перевірене зерно,
яке зберігалося на елеваторі,
повторно перевіряють на термі�
налах?
– Перша процедура – це прий!

мання зерна на елеватор на збері!

гання. Будь!який керівник елева!

тора, приймаючи зерно, знає, з

якого господарства воно заво!

зиться. Це не стосується чорного

ринку і всілякого роду посередни!

ків, там кожна транспортна оди!

ниця має бути перевіреною. Що

стосується поля – партія форму!

ється з поля, відбір зразків зроби!

ли – ви знаєте, що партія йде з

поля, від господаря. Ви перевіряє!

те для себе, щоб відділити хороше

зерно від поганого щодо наявно!

сті ГМО. Якщо ви це розділили і

потім робите відвантаження – це

вже інше питання. Проводячи

відвантаження на порти, ви каже!

те Хлібній інспекції: ось тут ми

знайшли зразки ГМО (тим біль!

ше, що воно у звітах у вас є, а

вони вас моніторять і вибірково

перевіряють), а отут немає. Але у

нас є контракт, і ми веземо його

туди, де ГМО приймають. Про!

блем немає, показуєте контракт,

вас сертифікують, приходять у

порт, ніхто у вас більше перевіря!

ти не буде.

Чому, можливо, сьогодні йде

десь дублювання функцій перевір!

ки? Тому що не всі підприємства!

власники елеваторів сьогодні ви!

конують постанову КМУ, де є чіт!

ка вказівка, що переміщення те!

риторією України при накопичен!

ні або на експорт відбувається

лише з сертифікатом Хлібної ін!

спекції. Якби усі порядно на цьо!

му ринку працювали, не було б ні

дублювання, ні перепровіряння –

нічого. Приймаючи на елеватор,

ви для себе гарантуєте безпеку. Ми

сьогодні зобов'язалися, що ви бу!

дете перевіряти. Якщо ми будемо

перевіряти – у мене не вистачить

ні людей, ні бюджету, ні мате!

ріально!технічної бази. Бо це ве!

личезний ресурс. 

– А якщо 3 тонни везеш, теж
платити?
– Покажіть мені, хто сьогодні у

себе на полі збирає 3 тонни зерна.

– Але ж у машині 3 тонни!
– Я ж сказав про партію. Ви як ке!

рівник знаєте, хто довкола вас вам

завозить, контракт підписуєте з

ним. Кожного власника, виробни!

ка ви знаєте. Достатньо однієї про!

би з поля. Але якщо ви не знаєте,

звідки зерно везеться, ви зо!

бов'язані перевіряти кожну маши!

ну, бо ви себе убезпечуєте. Сьогод!

ні немає фіскальної функції. Я вам

сказав, що можна, а що – ні. Є по!

зиція Міністерства екології та при!

родних ресурсів України, яке

може, за нашою інформацією, зав!

тра приїхати і вилучити зерно на

утилізацію. Бо так написано в за!

коні. Щоб все це попередити, ми і

розробили сьогодні порядок утилі!

зації або використання (зернопро!

дукції з вмістом ГМО – прим.авт.).

– Є партія сої з ГМО, яку
можна везти на експорт. Після
неї на тих самих транспортних
засобах перевозиться партія ку�
курудзи без ГМО. Її тричі пере�
віряли – ГМО немає, а на ко�
раблі – виявили. Бо достатньо
одного зерна сої, щоб заразити
всю партію. Хто винен?
– Винні ті компанії, які нелегаль!

ним шляхом завезли сьогодні на

територію України насіння. Бага!

то виробників це насіння сіяли і

продають цей продукт як хоро!

ший.

– Так кого карати?
– Кого карати, ми не знайдемо.

Бо увесь ланцюжок відстежити

неможливо. Ви самі прекрасно

розумієте, що Держмитслужба Ук!

раїни може прийняти рішення,

погоджене з Міністерством еколо!

гії. Це не мої повноваження і не

мої функції.

– Уявімо ситуацію, коли аналіз
зерна з однієї половини поля
показує наявність ГМО, а дру�
гої – ні. А з поля формується
одна партія. Або якщо поле то�
варовиробника заражене, а у
сусіда – ні, він же може попро�
сити колегу повезти своє зерно
зі своїм сертифікатом, і вся
продукція буде без ГМО. Вихо�
дить, що треба перевіряти ко�
жен транспортний засіб?
– По партіях можу чітко сказати.

Ми ініціювали процедуру перевір!

ки, щоб вас застерегти від про!

блем. З іншого боку, є методичні

рекомендації, як це потрібно ро!

бити. Я знаю, що практично кож!

не підприємство перевіряє зерно

під час приймання на зберігання

по білку. Є сьогодні проблема? Ні.

Я ж не кажу купувати якесь доро!

ге обладнання і перевіряти повні!

стю все. Ваше право робити вибір!

кову перевірку, комплексну пере!

вірку, вибіркову перевірку з полів.

Але сьогодні наш ринок не на!

стільки прозорий, коли кожен

знає виробника, а виробник знає,

куди він везе зерно. На ринку за!

раз працює 40!60, а то й 80 відсот!

ків посередників – от у цьому

проблема. Перевіряйте кожну ма!

шину, нікуди ви не дінетеся.

– Але все ж таки, перевіряти
кожну машину – це не вихід…
– Я розумію, до чого ви всі ведете.

Хто хоче отримати додаткові

знання, зрозуміти, як це робиться

– приїжджайте, у нас двері завжди

відчинені. Ми навчимо, покаже!

мо, розкажемо в теорії і на прак!

тиці. З іншого боку, на сьогодніш!

ній день офіційно визнано, що 15!

18% – це чорний ринок. Сьогодні

40% торгівлі йде там. Ви про це

знаєте, але не хочете це сказати.

Просто біля вас, біля вашого під!

приємства, можливо, слід поста!

вити податкову міліцію, яка чітко

Продовження на стор.6
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розкаже, звідки прийшло зерно, з

якої території, з якого поля, від яко!

го власника, на яких умовах. Ви ка!

жете про абстрактну партію зерна,

яке до вас заходить. Є серед вас ди!

ректор елеватора? Ви знаєте, звідки

до вас зерно заходить?

На це запитання із зала пролу�

нала така відповідь:

– Не завжди. Ми, звісно, вима�

гаємо, щоб писали хоча б місце за�

вантаження. Але ми не можемо

контролювати, чи те місце заван�

таження вказано у товарно�

транспортних накладних.

Голова Держсільгоспінспекції

продовжував: 

– Ми нещодавно їздили запози!

чити досвіду, подивитися, як пра!

цює Європа. Так от, жоден вид про!

дукту, який йде у торговельні мере!

жі, туди не потрапить, якщо не

пройде повний комплекс аналізів.

За це несе відповідальність вироб!

ник. Сьогодні в Україні відносно

лояльні умови. Ви вважаєте, що

вони занадто жорсткі? Добре. Тоді

скажіть, звідки в Україні взялося

ГМО?

– Потрібно боротися не з ГМО в
продуктах, а з завезенням насін�
ня, яке вже містить ГМО. І тоді
через 3 роки ГМО�продукції в
Україні не буде. Але, мабуть, є
люди, які в цьому зацікавлені.
– На сьогоднішній день інспекцією

сільського господарства розпочато

комплексний контроль насіння,

яке виробляється і розвантажується

на території України, яке імпорту!

ється. Перевіримо сорти, котрі за!

реєстровані. Є така технологія, як

ґрунтовий контроль, у тому числі і

районування. І товарну продукцію,

і все, що недобросовісне на ринку,

– припинить своє існування.

– Зерно проходить ветеринарний
контроль, у якому є всі стандарти
безпеки. Крім того, зараз Держ�
хлібінспекція проводить контроль
наявності сертифікату безпеки.
Відтак аналізи потрібно проводи�
ти двічі, та ще й вартість аналізу
у сертифікованій лабораторії
близько 3�4 тис. грн за партію...

– У нас у державі було багато бю!

джетних установ – центральних ор!

ганів виконавчої влади: карантинна

інспекція, ветеринарна інспекція,

держстандарт, СЕС, інспекція кон!

тролю якості. І багато функцій пе!

репліталося. З часом це розділить!

ся, бо йде адмінреформа. Ветери!

нарна та фітосанітарна служби зна!

ходяться у стадії формування. Вони

ще виконують частину старих

функцій, які у них колись були, а

ми вже починаємо виконувати нові

функції, які є у нас. Потрібно ще

місяць!два, щоб розмежувалися

функції.

– Який має бути розмір партії
500, 1000 тонн?
– Сьогодні важко говорити про

партії. Якщо казати про партію, яка

йде з поля, то це може бути і 1000

тонн, якщо з одного поля йде одно!

рідне зерно. Якщо ви не знаєте ні

суб'єктів, ні походження – то це

один автомобіль. 

– Чи збереглася практика, коли
під час перевезення зерна з одні�
єї області в іншу хлібна інспек�
ція двічі вимагає сертифікати:
перший – коли вивозите, а дру�
гий – на це ж зерно, але в іншій
області, де його приймають на
зберігання?
– Покажіть мені приклад, і я з цим

розберуся. Цього не повинно бути.

Це робота інспекції. Один раз сер!

тифікат видається. Більше того,

якби все зерно, яке заходить у пор!

ти, проходило сертифікацію хлібної

інспекції, то вихід з порту лише б

підтверджував той сертифікат, що

вже є.

– Мова йде про те, що інспекція
однієї області не довіряє серти�
фікату інспекції з іншої області.
– Це було у ті періоди, коли різні

прилади стояли у лабораторіях,

коли була неузгодженість у методи!

ках і підходах. Це був моральний

фактор, який впливав. Сьогодні я

таких фактів не знаю. Ми звільнили

велику кількість керівників навіть

за таку позицію. Не може два ін!

спектори в різних областях диви!

тись по!різному на те, що існує як

єдине.
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Початок на стор. 1, 3�5

Генетично модифікована нарада...
Ми маємо навести лад 
в походженні продукції 
від виробника до портового елеватора

За підсумками наради ми

попросили директора Де*

партаменту економічного

розвитку і аграрного ринку

Міністерства аграрної полі*

тики та продовольства Ук*

раїни Сергія Квашу поділи*

тися інформацією щодо

мети і наслідків проведення

таких нарад.

– Сергію Миколайовичу, у
чому, на Вашу думку, мета та�
ких виїзних нарад?
– Проведення таких нарад

ставить за мету об'єднати зу!

силля міністерства, зокрема і

Держсільгоспінспекції, разом з

товаровиробниками та ек!

спортерами в розумінні проце!

су постачання зерна на елева!

тори, проведенні оцінок яко!

сті, у тому числі оцінки на на!

явність ГМО в сої та кукурудзі,

а також підготовки процесу в

цілому: складування, перевал!

ки зерна на лінійних елевато!

рах, постачання в порти тощо. 

Ця нарада має послужити

прикладом наступним регіо!

нальним нарадам в межах

областей, щоб всі конкретні

питання, які виникають по не!

великим партіям, по похо!

дженню товарів були логічно

вирішені з точки зору оплати

за проведення аналізу. Мені

здається, що зараз ця робота

набуде достатньо масового

роз'яснювального характеру.

Зокрема, щодо залучення всіх

до налагодження процедури

щодо оцінки якості сільсько!

господарської продукції. 

– Що особисто Вам, як ке�
рівнику департаменту, проде�
монструвала ця нарада?
– Це перший семінар. Він по!

казав, що на місцях, на рівні

стосунків виробників та комбі!

натів хлібопродуктів, елевато!

рів є певні недопрацювання.

Елеватори чекають, поки їм

привезуть зерно, замість того,

щоб у попередній період, коли

зерно навіть набуває уже мо!

лочно!воскової стиглості,

сформувати собі бачення через

проведення попередніх аналі!

зів – де продукція є чиста, де

вона вирощена на основі ГМО.

На жаль, таких аналізів елева!

тори попередньо не роблять, а

коли починається масове заве!

зення зерна, це також немож!

ливо зробити, оскільки перева!

жають дрібні партії зерна.

– Але перевіряти зерно на полі
– це не функція елеватора?
– Ми говоримо про те, що си!

туація цього року нам дає під!

стави звести всю подібну кон!

тролюючу діяльність до Дер!

жінспекції сільського госпо!

дарства. Інспекція почала дія!

ти достатньо організовано і чіт!

ко. З іншого боку, ми маємо

навести лад в походженні про!

дукції від виробника до порто!

вого елеватора. Ми, певно, всі

знаємо про складнощі, які ви!

никли в ЄС з певними віруса!

ми. І знайти, звідки ця продук!

ція туди потрапила, достатньо

важко, навіть враховуючи по!

тужності ЄС. В нашому випад!

ку, ми говоримо про те, що ми

повинні чітко знати виробни!

ка продукції, рух цієї продукції

територією України – до еле!

ватора чи до столу споживача. 

– Елеватори, у переважній
більшості,  – це приватні
структури. Чому держава
втручається в їхню діяль�
ність?
– Серед стратегічних цілей

держави є забезпечення якості

продукції. І ми повинні знати,

що український споживач от!

римає належне харчування. Це

стосується як продукції харчо!

вого сегменту, так і кормового

сегменту, оскільки через тва!

ринництво все одно вона по!

трапляє на стіл. Ми повинні

знати, що в нас відбувається,

оскільки це прописано зако!

ном «Про якість і безпечність

харчової продукції».

Будь!які негаразди на вну!

трішньому ринку негативно

впливають на загальний пози!

тивний імідж України як зер!

нового виробника. Тому ми

стурбовані тим, що є вже деякі

підстави говорити про те, що

частина продукції, вивезеної з

України, є генетично модифі!

кованою. Власне, у нас немає

жодного офіційно зареєстро!

ваного сорту як генетично мо!

дифікованого. Саме це дає нам

підстави провести детальну

підготовку до збирання сої та

кукурудзи. І якщо ми вже да!

ємо дозвіл на експорт, то тіль!

ки до тих країн, законодавство

яких дозволяє таку продукцію

вільно використовувати. 

БЛІЦ"ІНТЕРВ'Ю

Сторінки підготували:

Павло Мороз, Олесь Євтєєв, Артем Житков

Сергій КВАША

ПРИВЕДЕННЯ рівня мінімаль!

них оптово!відпускних та роз!

дрібних цін на вітчизняні алко!

гольні напої у відповідність до

реальних витрат на їх вигото!

влення та реалізацію слугувати!

ме запобіганню виробництва та

обігу фальсифікату, вважають в

уряді. Відповідна постанова

КМУ «Про внесення змін у до!

даток до постанови КМУ від 30

жовтня 2008 р. № 957», розро!

блена Міністерством економіки

України, прийнята на засіданні

Уряду 3 серпня 2011 року. 

З часу останнього коригуван!

ня рівня мінімальних цін індекс

цін виробників промислової

продукції становив 139,8% (2010

– червень 2011 р.), а з урахуван!

ням прогнозних макропоказни!

ків економічного і соціального

розвитку України на 2011 р. на

кінець року він становитиме

143%; ціни на спирт етиловий та

виноматеріал, які у структурі мі!

німальних цін на алкогольні на!

пої займають близько 20%, зро!

сли вдвічі; зросли ставки акциз!

ного збору, зокрема на горілку,

лікеро!горілчані вироби та вина

у скляній тарі місткістю 0,7 та

0,75 л на 6,9%, коньяки на 42,9%.

Підвищення мінімальних цін

на окремі види алкогольних на!

поїв вітчизняного виробництва

на 25!50% в залежності від виду

товару, у таких розмірах:

– горілка та лікеро!горілчані

вироби, гривень за 1 л 100!від!

соткового спирту – 88,5 оптова

та 130,5 грн роздрібна ціна;

– інші зброджені напої, сумі!

ші із зброджених напоїв та сумі!

ші зброджених напоїв з безалко!

гольними напоями: відповідно

96,24 – оптова та 142,0 – роз!

дрібна;

– коньяк (бренді) 3 зірочки:

121,34 та 165,40;

– коньяк (бренді) 4 зірочки:

134,63 та 185,80;

– коньяк (бренді) 5 зірочок:

148,91 та 205,5;

– роздрібні ціни на вина та

вермути – 18 грн у скляній тарі

0,7 л та інший тарі місткістю 1 л;

– роздрібні ціни на вина

ігристі та шампанське – 26 грн у

скляній тарі 0,7 та 0,75 л.

Мінімальні ціни на алко!

гольні напої різного вмісту

спирту та в тарі різної місткості

визначаються як добуток вище!

наведених мінімальних цін, міц!

ності за об'ємом (у відсотках) та

місткості тари (у літрах), поділе!

ний на 100%. Наприклад, міні!

мальні роздрібні ціни на горілку

з вмістом спирту 40% в тарі 0,5 л

збільшуються з 17,96 до 26,1 грн,

на коньяк 3 зірочки з 26,32 до

33,08 грн.

Документ набирає чинності з

дати опублікування.

Підвищено мінімальні ціни на вітчизняні горілчані вироби



18 мільйонів – в елітне насіння
В 2011 році група «Агротрейд» інвестує 18 мільйонів гривень у
власне елітне насіннєве господарство в Харківській області,
повідомляє прес�служба компанії.
Елітне насіннєве господарство створене на базі СТОВ «КОЛОС» у
Коломацькому районі Харківської області.
Потреба у власному виробництві якісного насіннєвого матеріалу
виникла в групі Агротрейд у зв`язку із збільшенням земельного
банку. Протягом декількох років Агротрейд планує збільшити
його з 45 тис. га до 100�150 тис. га.
Насіннєве господарство СТОВ «Колос» забезпечуватиме насінням
підприємства групи, а також інші господарства Харківської,
Полтавської, Сумської, Чернігівської областей.
В 2011 році СТОВ «Колос» виробить насіння: озимої пшениці –
850 тонн; ячменю – 240 тонн; сої – 120 тонн; соняшнику – 80
тонн; кукурудзи – 230 тонн. В планах також виробництво елітних
сортів насіння: гречки насіннєвої – 50 тонн; ячменю – 60 тонн.
В 2010 році виробництво насіння зернових та олійних культур в
групі Агротрейд виділене в стратегічний напрямок. Площа
насіннєвих ділянок збільшена вдвічі і становить 3000 га.
Збільшення обсягів виробництва насіння в 2010 році дозволило
не тільки забезпечити власні підприємства якісним посівним
матеріалом, але й розпочати торгівлю насінням не тільки в
Україні, але й за її межами. Перша партія насіння ячменю в
обсязі 600 тонн поставлена у Росію.

«Лендком» збільшив урожайність 
у південному регіоні
Агропромислова компанія «Лендком» (Landkom International
PLC) істотно збільшила врожайність пшениці і ячменю в пів�
денному регіоні, повідомляється на офіційному сайті компанії.
Урожайність озимого ячменю зросла на 110% до 4,03 т з гектара,
тоді як в 2010 р. показник склав 1,9 т/га. Врожайність озимої
пшениці підвищилася на 50% до 3,23 т/га (2010 р. – 2,2 т/га).
У південному регіоні компанія зібрала урожай озимої пшениці з
площі 4,4 тис. га (у 2010 р. – 1,7 тис. га), озимого ячменю – з 535
га (588 га). Компанія також має в південному регіоні 1,6 тис. га
землі, засіяної соняшником і соєю.
Жнива в західному, найбільшому регіоні компанії, і
центральному регіоні на сьогодні у розпалі. Приблизно 65%
озимого ріпаку і 15% озимої пшениці вже зібрані.
У західному регіоні компанія завершила збирання озимого
ячменю з площі 1,4 тис. га з врожайністю 3,93 т/га. 
Нагадаємо, цього року Landkom засіяв 23,1 тис. га ярими
культурами, що на 24,3% більше показника минулого року
(більше 18,5 тис. га). В цілому Landkom засіяв ярими і озимими
культурами площу в 52 тис. га (70% поточного земельного
банку), що на 30% більше 2010 р.
Landkom спеціалізується на вирощуванні ріпаку і пшениці. Акції
компанії котируються на альтернативному майданчику
Лондонської фондової біржі. В ході IPO в листопаді 2007 р.
компанія залучила коштів інституціональних інвесторів на суму
$111 млн. В березні 2008 р. у рамках вторинної публічної
пропозиції компанія залучила $22 млн.
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Астарта
Агропромисловий холдинг

«Астарта», один з найбільших

операторів на цукровому рин!

ку, у першому півріччі 2011

збільшив EBITDA на 40% рік

до року, до 750 млн грн. При

цьому рентабельність EBITDA

у цьому періоді склала 57%.

Консолідований дохід компанії

збільшився на 25%, до 1,3 млрд

грн. У 2011 році Астарта прид!

бала більш ніж 300 од. сільсько!

господарської техніки, інвесту!

вавши 20 млн євро. Земельний

банк майже не змінився, зали!

шившись на рівні 230 тис. га.

За словами менеджменту ком!

панії, Астарта виходить на за!

планований рівень урожаю у

розмірі 500 тис. тонн у 2011

році. Також Астарта підтвер!

джує свої прогнози щодо збору

цукрових буряків на рівні 2 млн

тонн. 

За останній тиждень капіта!

лізація компанії зменшилась на

1,7% до 802 млн доларів. Ціна

акцій агрохолдингу «Астарта»,

які котируються на Варшав!

ській фондовій біржі, стано!

вить 91,4 польських злотих ста!

ном на 3 серпня 2011.

Авангард
Агропромисловий холдинг

«Авангард», найбільший ви!

робник яєць та яєчних продук!

тів в Україні, у першому півріч!

чі 2011 збільшив виробництво

яєць на 51% рік до року, до

2,87млрд штук. Також, згідно

прес!релізу, поголів'я курей у

цьому році збільшилось на 24,4

млн голів. Загальна кількість

курей на кінець червня 2011

становила 18,6 млн шт. Також

компанія зазначила ріст ціни

реалізації яєць в середньому на

2% рік порівняно до попе!

реднього року до 0,53 грн за шт. 

Згідно з даними компанії,

на кінець червня 2011 року

Авангард збільшив долю роз!

дрібних продажів яєць у струк!

турі виручки до 30%, порівня!

но із 7% в 1!му півріччі 2010. 

Також компанія зазначила,

що у першому півріччі вона пе!

реробила 534 млн яєць, що на

86% більше ніж у минулому

році. Ціна на яєчні продукти в

середньому збільшилась на

1,9% до 55,2 грн. 

З початку року ціна акції на

Лондонській біржі зросла на

3%, за фіксувавшись на рівні

15,3 доларів США станом на

3 серпня 2011 року.

KSG Agro 
Агро компанія «KSG Agro», яка

займається виробництвом, збе!

ріганням, переробкою і прода!

жем зернових і олійних куль!

тур, а також овочів і фруктів,

опублікувала виробничу стати!

стику за перше півріччя 2011

року. Згідно з прес!релізом,

станом на 1 серпня KSG Аgro

зібрала 47,8 тис. тонн врожаю.

З них: ячмінь озимий – 3,6 тис.

тонн, озима пшениця – 35,8

тис. тонн, озимий ріпак та яч!

мінь ярий – 1,6 тис. тонн і 6,7

тис. тонн, відповідно.

В середньому урожайність

ячменю озимого склала 2,4

тонн/га, озимої пшениці – 3,1

тонн/га, озимого ріпаку та яро!

вого ячменю – 1,3 тонн/га і 1,7

тонн/га, відповідно. Всього

цього року на полях холдингу

KSG Agro засіяно 50,5 тис. га.

З моменту первинного роз!

міщення у квітні 2011 року ак!

ції компанії «KSG Agro», які

котуються на Варшавській

фондовій біржі, знизилися в

ціні на 4,5% і торгуються на

рівні 21 злотих за акцію станом

на 3 серпня 2011 року.

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн.

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Зміна 
за день

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 69,30 69,90 69,95 5154 1 812 &1,5% &6,1% &1,8%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 16,00 16,41 16,00 1726 1 726 &3,7% &6,4% &5,3%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 7,15 7,35 7,16 761 1 077 1,6% 0,8% &0,2%
Avangardco Лондон AVGR LI USD 14,52 15,30 15,30 977 977 &3,5% 3,0% 0,0%
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 85,00 85,20 85,00 2125 747 0,0% &7,5% &6,1%
Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 32,5 32,75 32,5 1016 357 &2,5% &27,5% &3,0%
Агротон Варшава AGT PW PLN 25,60 26,00 25,60 555 195 &11,7% &26,6% &4,5%
Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 95,00 120,00 129,50 1102 138 0,0% 25,7% 0,0%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 2,80 3,00 2,87 94 134 8,2% &15,7% &2,0%
Ovostart Варшава OVO PW PLN 51,90 54,20 51,90 311 110 &4,7% &16,3% &4,6%
Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 9,20 9,79 9,70 304 107 1,0% &10,2% &4,4%
КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 20,12 20,60 20,12 300 106 &7,7% &8,5% &4,2%
Лендком Лондон LKI LN GBp 6,50 6,75 6,63 29 47 0,0% 8,2% 0,0%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,84 2 1,905 33 46 0,0% 28,1% &7,0%
УкрРос UX (Україна) UROS UK UAH 2,65 3,15 2,80 308 39 &20,9% 0,0% &12,2%
Укрпродукт Лондон UKR LN GBp 18,00 20,00 19,00 8 13 2,7% &20,8% 0,0%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,65 0,71 0,68 9 12 0,0% &10,5% 0,0%
Дакор UX (Україна) DAKOR UK UAH 9,04 12,89 12,89 63 8 &18,8% &65,1% &4,5%
Агроліга Варшава AGL PW PLN 67,02 70,95 67,02 21 7 &4,3% &35,4% &8,2% З
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ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 04 серпня 2011 року

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський Хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
KGS Agro, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Авангард, $

Джерело: Bloomberg



– ЗА 20 РОКІВ діяльності наша

компанія пережила і сувору кон!

куренцію, коли на зерновому

ринку України працювало 20

тисяч суб'єктів, і жорсткий тиск

з боку влади. Жодна країна не

відстоювала інтереси окремої

компанії. «НІБУЛОН» не міг

спертися на підтримку інших

держав, які активно цікавляться

ситуацією навколо нашої ком!

панії і не знаходять пояснення

діям влади, бо їхній вплив може

розглядатися як втручання у

внутрішню політику України.

Але ми не були цікаві владі все!

редині України. Безумовно, на!

шому колективові прикро чути,

коли чиновники усіх рівнів на!

голошують на необхідності залу!

чати іноземних інвесторів. І у

той самий час вони нам – сто!

відсотково українській компанії

– не дають можливості просто

нормально працювати. Упро!

довж десятків років ми своєю

діяльністю доводимо, що ми ро!

бимо для України не менше, ніж

будь!яка інша іноземна компа!

нія для своєї країни. Я не проти

того, що наша влада прославляє

зарубіжні компанії, які є наши!

ми конкурентами. Ці іноземні

гіганти працюють по всьому

світу десятки років, але і левову

частку податків вони платять не

в Україні. Наголошую: наша, ук!

раїнська, компанія працює в Ук!

раїні і податки платить в Україні,

інвестує в розвиток української

економіки і вирішує соціальні

питання українського села. На!

томість саме наша українська

компанія повсякденно стикаєть!

ся зі справжнім беззаконням,

яке подається під виглядом за!

хисту продовольчої безпеки Ук!

раїни. 

Це якась нісенітниця, коли зі

своїми інвесторами держава не

рахується, а сподівається на іно!

земних. Але іноземні інвестори

в першу чергу дивляться, як

влада ставиться до українських

інвесторів, і роблять висновки

щодо себе. І така ситуація слу!

жить наочним прикладом, ос!

новним фактором у визначенні

– бути чи не бути інвестиціям в

Україні. Я постійно зустрічаюся

на найвищому рівні із зарубіж!

ними інвесторами, представни!

ками провідних світових банків,

інвестиційних фондів. Я закли!

каю: «Ласкаво просимо в Украї!

ну! Інвестуйте! Давайте разом

будуватимемо майбутнє Украї!

ни! Давайте разом допомагати

керівництву країни у створенні

справжнього здорового клімату

для інвесторів. Не чекайте, коли

в Україні ситуація нормалізуєть!

ся сама собою, і ви зможете

вкласти без ризиків мільярди до!

ларів в економіку України. При!

ходьте раніше, і разом з нами,

українцями, налагоджуйте при!

вабливий інвестиційний клімат

в Україні». 

На різних рівнях багато го!

ворилося про те, що інвестицій!

ний проект «НІБУЛОНа» заслу!

говує бути включеним до Дер!

жавної цільової програми ро!

звитку інвестиційної діяльності

на 2011!2015 роки. Але в житті

все виявилося інакше! І навіть

наші численні звернення до

державних органів, у тому числі

до Президента і Прем'єр!міні!

стра, залишилися без будь!якої

реакції. Ми взагалі не отримали

відповіді. 

Однак ми впевнені, що наші

дійсно патріотичні справи пот!

рібні безпосередньо сільгоспви!

робникам – мешканцям прибе!

режних регіонів Дніпра і Пів!

денного Бугу, будівельникам і

суднобудівникам, мільйонам

споживачів, які заслуговують

працювати і їсти смачний хліб –

тобто громадянам України. Ми і

надалі реалізовуватимемо цей

унікальний інвестиційний про!

ект. А якщо ще хтось від щирого

серця вирішить долучитися до

вирішення цих питань, ми буде!

мо раді разом освоювати Дніпро

і Південний Буг, відроджуючи

судноплавство.

Проте для нас прийнятна,

наголошую, лише одна умова:

відкрито працювати в законо!

давчому полі! У конкурентній

боротьбі використовувати ва!

жливий козир – інвестиційну

діяльність, розвиток інфраструк!

тури аграрного виробництва, ві!

дродження Дніпра і Південного

Бугу як транспортних артерій. І,

звичайно, соціальна відпові!

дальність компанії в усіх обла!

стях, де вона працює. Мені не

лише не соромно за те, що ми

робимо, а навпаки – я гордий з

того, що для реалізації інвест!

програми ніколи не залучалися

бюджетні кошти.

Що ми отримуємо у відпо!

відь? «Виключне» до себе ста!

влення. До себе і до партнерів

компанії. З листопада 2010 року

«НІБУЛОН» не був допущений

до експорту пшениці, а з січня

2011!го – усунений з ринку ек!

спорту всіх зернових. На наших

підприємствах накопичилося

близько 800 тисяч тонн зернових

і олійних культур, закуплених,

до речі, за кредитні кошти, у

тому числі і зарубіжних банків.

Додаткові витрати на зберігання

урожаю для компанії становили

80 млн доларів США. І через це,

додам, бюджет недоотримав 160

млн гривень. З березня ми не

здійснювали торговельно!заку!

півельної діяльності і тільки 10

липня її відновили. 

Наразі маємо «зачистку» зер!

нового ринку. Тиск здійснюється

і на наших партнерів. Компанія

отримала близько 30 судових по!

станов і слідчих з різних регіонів

про виїмку документів, що стос!

уються діяльності партнерів. Ми

змушені були припинити робо!

ту компанії, і всі її співробітники

у вихідні дні, та й в неурочний

час, надавали документи слід!

чим. Уявіть: у фізичній вазі – це

близько 15 тонн первинних ори!

гінальних документів (для порів!

няння, за попередній маркетин!

говий рік усього підприємство

використало 18 тонн паперу).

Це, звичайно, – в площині

абсурду. З 80 тисяч суб'єктів

АПК близько 20 відсотків відда!

ють перевагу безготівковим роз!

рахункам, не скрізь є належний

облік і оформлення документів.

Оптові торговці вимушені мири!

тися з такою «специфікою», по!

середники пристосувалися до

«запитів» виробників. Але до

чого тут «НІБУЛОН»? Ми ре!

ально працюємо в законодавчо!

му полі і своїм прикладом закли!

каємо всіх до легального бізнесу

в агросекторі. Крім нас більше

цим ніхто не займається! 

Я впевнений: якщо в питан!

нях легалізації ринку зерна дії

влади будуть послідовними до

кінця, то іншого шляху, крім на!

явності цивілізованого легаль!

ного аграрного ринку для усіх

компаній без виключення, в Ук!

раїні немає. Панове бізнесмени,

партнери, не слід чекати, що

хтось підштовхне вас до цього.

Зупиніться і подумайте, пере!

горніть на чистий аркуш і почи!

найте працювати так, як працює

наша компанія. Працюйте з

нами! Так буде краще і для сіль!

госпвиробника, і для посередни!

ка, і для оптовика. Так буде кра!

ще для аграрного сектору нашої

держави і для економіки Украї!

ни в цілому.

Але сьогодні СБУ веде слід!

ство...

Ситуацію коментує заступ*

ник генерального директо*

ра ТОВ СП «НІБУЛОН» з пра*

вових і економічних питань

Андрій Васильєв:

– ЗГІДНО з укладеними угода!

ми, підприємство «С» постачало

продукцію на «НІБУЛОН» і на

підприємства, з якими ми укла!

ли договори на послуги зі збері!

гання зерна, у тому числі і на

державні. Продукція прийнята,

сплачено близько 2,5 млн грн.

Це документально підтвердже!

но. У лютому 2009 року податко!

ва інспекція проводить перевір!

ку нашого підприємства (без за!

прошення представників «НІ!

БУЛОНа») і виявляє «факт неза!

конних операцій». Хоча наші

документи підтверджують про!

тилежне. Податкова міліція пе!

ревіряє «факти можливого ухи!

ляння від сплати податків». За

півтора року під наглядом орга!

нів прокуратури винесено сім

постанов про відмову в пору!

шенні кримінальної справи,

останнє з яких – у травні 2010

року. А в лютому 2011 року упра!

вління СБУ звертається в проку!

ратуру області з клопотанням

про відміну постанови про від!

мову в порушенні кримінальної

справи щодо керівництва під!

приємства. Впродовж цього часу

керівник підприємства «С» пе!

ребував у місцях позбавлення

волі через покарання, яке не

пов'язане з веденням господар!

ської діяльності,  і ,  якимсь

чином, у нього було взято пока!

зи, що він непричетний до

діяльності створеного і очолюва!

ного ним підприємства. СБУ 3

березня, грунтуючись на цих

свідченнях (і більше ні на чому),

порушує кримінальну справу за
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«НІБУЛОН»: оптимізм в режимі опору
На українському ринку зерна – зміни

в стилі «розумом Росію не збагнути». Є

привід пишатися: нас теж розумом не

осягнути, та й аршином навряд чи…

Квотування експорту зерна, яке спо*

чатку ввели і так запекло захищали, а

потім ошельмували самі його автори

як «розплідник корупції», принесло аг*

раріям і державі багатомільярдні

збитки. Відтак квотування скасували і

замінили експортним митом. Біль*

шість провідних експертів одразу оці*

нили збитки агросектору від нововве*

дення: 6 млрд грн. Адже вартість мита

закладатиметься до закупівельної

ціни на сільгосппродукцію. Традиційно

постраждає насамперед виробник.

Так само винних у нас не шукають, не

виявляють, а традиційно признача*

ють. І чіпляють тавро: наприклад –

«майже монополіст». Якщо ти виокре*

мився із загалу, декілька років є зер*

нотрейдером*лідером в Україні і, що

ще гірше (!), єдиний з провідної двад*

цятки з суто українським капіталом, –

то це означає, що саме ти винен в усіх

бідах вітчизняного агропрома. Тому

саме тобі конче потрібно призначити

противагу у вигляді «антимонополі*

ста», причому єдиного, – з усілякими

преференціями, пільгами, «кришами»,

схемами тощо. 

Навколо ТОВ СП «НІБУЛОН» сьогодні

безліч розмов. Компанія віднедавна

виборола своє законне право і відно*

вила торговельно*закупівельну діяль*

ність. Але штучне припинення експор*

ту на початку року через, так би мови*

ти, «бюрократичні непорозуміння», по*

родило купу пліток і безглуздих прог*

нозів. Так, дехто намагається вираху*

вати ймовірних «партнерів» в управлін*

ні компанією, дехто з виглядом знав*

ця прогнозує «частку, яка піде на «від*

куп» тощо...

Проте реальний стан справ знають

лише в компанії, і на тому наголошу*

ють. У першу чергу, фундатор і гене*

ральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН»,

Герой України Олексій Опанасович

Вадатурський.

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ

КОМЕНТАР



фактом замаху посадовцями

«НІБУЛОНа» на заволодіння

бюджетними коштами у розмірі

144 тис. гривень. В ході слідства

група слідчих СБУ вилучила

близько 7 тисяч оригінальних

документів не лише щодо ТОВ

«С», але і щодо наших стосунків

ще з шістьома іншими поста!

чальниками, які не мають жод!

ного стосунку до цього підпри!

ємства. Якщо слідувати за логі!

кою слідчих, то ТОВ «С» –

фірма фіктивна, і створив її на!

чебто «НІБУЛОН». Але як, у да!

ному випадку, вона проводила

ділові операції з такими потуж!

ними іноземними трейдерами,

як «Топффер», «Серна», «Кар!

гілл» та іншими?! Як поставляла

товари, у тому числі, і на держ!

підприємства, яких нараховуєть!

ся близько 15?! Але кримінальну

справу порушено тільки проти

«НІБУЛОНа». 

Слід наголосити, що у ство!

ренні цього підприємства «С»

брали участь органи державної

реєстрації, податкова, органи

статистики, супроводжували

його діяльність численні кон!

тролюючі органи. Зрозуміло, що

ця порушена «справа» – абсурд.

Але аргументи нашої компанії

залишаються поза увагою. 

А головне ось в чому: в Ко!

мітеті Верховної Ради України з

питань фінансів, банківської

діяльності, митної і податкової

політики у відповідь на наш

запит офіційно підтвердили, що

законодавством не передбачена

солідарна відповідальність за

господарську діяльність партне!

рів. За нормами закону, достат!

ньо укласти угоду, сплатити і от!

римати товар й отримати належ!

но оформлену податкову на!

кладну. Що ми завжди і робимо.

* * *

Знову повертаємося до роз*

мови з генеральним дирек*

тором «НІБУЛОНа». Запитує*

мо у Олексія Вадатурського:

– Чи припинив «НІБУЛОН»
свою інвестиційну діяльність?
– Я з великим задоволенням

можу сказати, не дивлячись на

те, що наше підприємство не

займалося торговельно!закупі!

вельною діяльністю, час виму!

шеного простою був використа!

ний ефективно: фахівці компа!

нії не лише вдосконалили свої

знання і уміння, але і провели

реконструкцію і удосконалення

технологічного устаткування.

Так, наприклад, ми побуду!

вали і ввели в експлуатацію, без

перебільшень, найсучасніший

лабораторно!адміністративний

комплекс на перевантажуваль!

ному терміналі в Миколаєві. І,

як результат, на сьогодні ми –

єдина компанія серед підпри!

ємств такого роду діяльності, а

також розташованих в портах,

яка може визначати всі показни!

ки зерна пшениці і хлібобулоч!

них виробів, наявність мікото!

ксинів в продукції, показники

якості грунту, повітря і води (пі!

дземної, стокової, питної), наяв!

ність важких металів в продуктах

харчування. 

«НІБУЛОН» має атестовану

лабораторію з визначення вмісту

ГМО в сільськогосподарській

продукції. Фахівці нашої лабо!

раторії також можуть визначити

рівень шуму і радіації, рівень ви!

кидів газів автотранспорту тощо.

Аналогів такого лабораторного

комплексу в Україні немає. Для

наочності, ви завжди можете

зайти на наш сайт (www.nibu!

lon.com) і детально ознайомити!

ся не лише з найсучаснішим ла!

бораторним комплексом, але і з

підприємством в цілому. 

Також на всіх відвантажу!

вальних естакадах нашого під!

приємства відпускні пристрої за!

мінені устаткуванням фірми

«Neuero». Це найсучасніші у

світі відпускні пристрої, анало!

гів яким немає в портах України.

Вони повністю автоматизовані.

Не забули фахівці компанії і про

екологію: при завантаженні про!

дукції на судна ці пристрої ви!

ключають пилевиділення.

Немає також аналогів і впро!

вадженій нами схемі по прий!

манню і відбору проб з авто!

транспорту. Наша лабораторія

оснащена трьома блоками для

приймання і відбору проб, що

дає можливість паралельно

приймати три лінії потоків авто!

транспорту і втричі збільшити

темпи проведення аналізу з виз!

начення якості зерна. У свою

чергу, це підвищило швидкість

прийняття вантажного транс!

порту і запобігає його накопи!

ченню в місті. Ці блоки розта!

шовані в спеціальних ангарах,

що забезпечує цілодобову робо!

ту приладів у будь!яку пору року

за будь!яких погодних умов.

Для покращення умов робо!

ти цього року ми завершили бу!

дівництво нового побутового

корпусу, розрахованого на 400

працівників, з новими майстер!

нями тощо.

У березні цього року, у рам!

ках будівництва мережі річкових

терміналів по річці Південний

Буг, ми завершили будівництво і

ввели в експлуатацію сучасний

річковий термінал для відванта!

ження зернових і олійних куль!

тур на воду в м. Нова Одеса. На

сьогодні це підприємство вже

прийняло понад 50 тисяч тонн

сільгосппродукції. Таким чином,

ми виконали усі наші обіцянки. 

Ось це реальна відповідь

нашої компанії на той тиск,

який чинився і продовжує чини!

тися на нас. За цей час ми зро!

били серйозний крок вперед.

Нас не зламати! І кожен гість, ві!

двідуючи наше підприємство,

дає високу оцінку нашій роботі.

А кількість відвідувачів з кож!

ним роком тільки збільшується. 

– І все ж, компанія припинила
реалізацію інвестиційної про�
грами на річці Південний Буг? 

– Річ у тім, що будівництво

на берегах цієї ріки мусимо про!

водити у практично заболоченій

місцевості. До того ж, раз в де!

кілька років на Південному Бузі

тривають весняні паводки і зато!

плюється частина населених

пунктів. Відповідно вартість та!

кого будівництва практично в 2!

2,5 рази більша, ніж при зведен!

ні звичайних елеваторів і навіть

терміналів на Дніпрі. Крім того,

для ефективного будівництва

цих елеваторів слід провести

увесь комплекс днопоглиблю!

вальних робіт до Вознесенська

(Миколаївська область). І лише

за умов виконання усього ком!

плексу заходів такий проект буде

ефективним. Але це надто доро!

ге задоволення. 

А враховуючи ще і той факт,

що наразі наша компанія зазнає

на собі адміністративного тиску,

втручання правоохоронних ор!

ганів в діяльність нашої компанії

і спроби витіснити нас з ринку

зерна неринковими методами,

ми вирішили перенести терміни

реалізації  цих проектів на

інший, більш пізній період, коли

ми дійсно відчуємо, що ставлен!

ня до нас справді змінилося. 

Незважаючи на усі складно!

щі, нами було прийняте рішення

будувати лінійні підприємства

компанії в Житомирській, Київ!

ській і Херсонській областях. Ін!

шими словами, в тих регіонах,

де до діяльності підприємства

адекватно ставляться не лише

сільгоспвиробники, але і керів!

ники областей. Я не можу допу!

стити, щоб дороге обладнання

лежало просто неба.

Сьогодні ми будуємо декіль!

ка буксирів на заводі «Океан». У

цього підприємства – теж про!

блеми. Не все нас влаштовує.

Наприклад, те, що «НІБУЛОН»

левову частину робіт виконує

власними силами, сам займаєть!

ся постачанням, залучає підряд!

ників. За кордоном зовсім інак!

ше: замовник авансує 10 відсот!

ків, а після спуску судна на воду

розраховується з верф'ю повні!

стю. Але, я упевнений, усе нала!

годиться. 

За 20 років було лише два!

три роки, коли компанія прац!

ювала більш!менш спокійно.

Перед виборами або коли треба

було стабілізувати ціни на хліб,

до речі, миколаївці повинні

знати: ціни на хліб в регіоні були

стабільними у тому числі і зав!

дяки нашій компанії. Аграрний

фонд не зробив в потрібний час

інтервенцію зерна, і ми, заради

стабільності цін, продавали

зерно собі в збиток. А чиновни!

ки морочили голову громадя!

нам: мовляв, завдяки квотам

зберегли ціни на хліб. Ціною ко!

лосальних збитків!

Повернемося до питання.

Подібне ми переживали в 1991!

му, 93!му, 97!му, 98!му роках. У

1998 році «НІБУЛОН» потрапив

до спеціального розпорядження

Кабінету Міністрів про закриття

компанії (з лютого по квітень

йшли жорсткі перевірки). І сьо!

годні, як бачите, нічого не змі!

нилося.

– Ви сказали, що не маєте під�
тримки з боку влади – ні в Ук�
раїні, ні в зарубіжжі. 

Продовження на стор.10
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1 серпня цього року, у повній відповідності з графіком, головне судно NIBULON*1 із серії буксирів розпочало
ходові випробування. В процесі виконання маневрів були випробувані основні експлуатаційні режими.

Наразі в результаті випробувань вже підтверджені основні проектні експлуатаційні характеристики судна.
Буксир відповідає всім нормативним вимогам і не має аналогів у сучасній вітчизняній флотській сім’ї.



Контроль 
Облагростандартів
Перед Державними виробни�
чо�технічними центрами стан�
дартизації та метрології
(Облагростандарти), що увій�
шли до складу Державної ін�
спекції сільського господар�
ства України, поставлене зав�
дання щодо посилення ролі та
ефективності роботи цих орга�
нізацій в регіонах.
Відтак заступник голови Держ�
сільгоспінспекції Олександр
Григорович днями провів на�
раду з керівниками держав�
них, комунальних, приватних
та філіями приватних виробни�
чо�технічних центрів стандар�
тизації та метрології.
Головною метою діяльності цих
організацій є виконання зав�
дань державної політики у
сфері метрологічного забезпе�
чення галузей АПВ, забезпе�
чення єдності вимірювань у
закріплених галузях АПК та
сферах діяльності, а саме: м'яс�
ній, молочній, птахоперероб�
ній, плодоовочевій, комбікор�
мовій, льоно�конопляній, ви�
норобній та олійно�жировій
промисловості, а також насінні,
зерні та продуктах їхньої пере�
робки тощо. 
Вартість послуг Облагростан�
дартів, вважають у відомстві,
нижча, ніж запропонована ін�
шими організаціями у цій
сфері.
За словами О.Григоровича, в
роботі Облагростандартів є
значні недоопрацювання, що
заважає їм використовувати усі
свої можливості в повному об�
сязі. Так, наприклад, в деяких
областях такі організації взага�
лі не представлені, а в тих ре�
гіонах, де вони є, перелік по�
слуг, які надаються ними, ві�
дрізняється. Ще однією про�
блемою є різна форма власно�
сті цих організацій. На даний
час Облагростандарти діють в
17 регіонах, з яких 10 держав�
них, 4 комунальних, 2 приват�
них та одна філія приватна, а у
8 областях вони поки що не
представлені.
Тож, після обговорення усіх
проблемних питань, вирішення
яких надасть можливість Обла�
гростандартам покращити
свою роботу, посадовецьдав
доручення щодо створення ро�
бочої групи, яка, за його сло�
вами, зможе відтворити ефек�
тивну вертикаль управління в
цих організаціях на регіональ�
ному рівні.
Слід відзначити, що сам факт
входження Облагростандартів
до складу Держсільгоспінспек�
ції вже позитивно вплине на
їхню діяльність, оскільки, вони
зможуть більш тісно та ефек�
тивно співпрацювати з іншими
інспекціями, які увійшли до
Держсільгоспінспекції України,
а це і насіннєва, плодоовочева,
хлібні та ін.

За інф. Урядового порталу

Але публікації в ЗМІ, інтернеті
говорять про те, що «НІБУ�
ЛОН» має величезну підтримку.
– Давайте правильно розстави!

мо акценти. У зверненнях і зая!

вах зарубіжних офіційних, фі!

нансових кіл не йдеться персо!

нально про «НІБУЛОН». Там

звертається увага на негаразди і

проблеми усього українського

АПК. А «НІБУЛОН» – частка

вітчизняного агросектору.

У власній країні… Перш ніж

звертатися до ЗМІ, ми намага!

ємося вирішити питання на вла!

дному рівні (це до теми «про

піар»). І говоримо не про компа!

нію (ой, не чіпайте, ой, врятуй!

те!), а про проблеми аграрного

сектору України. Але достукати!

ся – важко. І тоді нас підтриму!

ють громадські організації – Ук!

раїнська аграрна конфедерація,

Українська зернова асоціація,

Український союз промисловців

і підприємців, Федерація робо!

тодавців України, Аграрний

союз України, фермерські об'єд!

нання, а також провідні міжна!

родні інституції – ЄБРР, Світо!

вий Банк, МВФ. Вони апелю!

ють до керівництва країни. Ми

їм вдячні, як вдячні за підтримку

жителям регіонів, партнерам,

що працюють з нами, владним

структурам, яким близька і зро!

зуміла інвестиційна діяльність

«НІБУЛОНа».

Дуже важливо: нас підтрима!

ли і депутати Верховної Ради,

які входять до складу не лише

Комітету з питань аграрної полі!

тики та земельних відносин. 

– На даний час чи є підстави
говорити про хоч би обережний
оптимізм? Якою Ви бачите най�
ближчу перспективу?
– Чому обережний? Ми налаш!

товані оптимістично і готові до!

водити, підтверджувати лідерсь!

кі позиції. З 10 липня почали

працювати, вийшли на внутріш!

ній ринок. Ціни, за якими ТОВ

СП «НІБУЛОН» закуповує зер!

нові і олійні культури, доступні

усім – їх розміщено на офіцій!

ному сайті підприємства. Інфор!

мацію можна отримати і по ав!

товідповідачу.

Слід зазначити, що один з

розділів, а саме розділ «закупі!

вельні ціни» на сільгосппродук!

цію багатьох дратує. І був час,

коли ми замислювалися над пи!

танням, чи не закрити нам цей

розділ. Але наявність такого роз!

ділу на нашому корпоративному

сайті говорить про те, що ми го!

тові пояснити наше ціноутво!

рення будь!кому, кого це заціка!

вить. Наші ціни відбивають си!

туацію на світовому ринку, і, в

тому числі, ситуацію на біржі в

Чикаго. Але, коли ми піднімали

питання про закриття цієї сто!

рінки сайту, я відразу згадав си!

туацію річної давнини, коли

один з високопосадовців зателе!

фонував мені і на підвищених

тонах пояснював, що я не пови!

нен платити високу ціну сіль!

госпвиробникам. У той час ми

вимушені були припинити тор!

говельно!закупівельну діяль!

ність і на деякий час закрити

розділ щодо цін. У той самий час

на нашому сайті провели інте!

рактивне опитування, намагаю!

чись дізнатися, наскільки

нашим сьогоднішнім і потенцій!

ним партнерам важлива наяв!

ність такої інформації. Але в той

же час, поки очікували на ре!

зультати інтерактивного голосу!

вання, з першого ж дня ми по!

чали отримувати тисячі дзвінків

від постачальників і сільгоспви!

робників, а через декілька днів

тільки на автовідповідач підпри!

ємства надійшло понад 26 тисяч

дзвінків. І це не враховуючи

дзвінків усім співробітникам

нашої компанії. Я особисто

щохвилини був змушений від!

повідати по мобільному телефо!

ну і пояснювати ситуацію нав!

коло компанії і цін. Водночас до

приймалень у високих кабінетах

йшли дзвінки з Кабінету Міні!

стрів України і Секретаріату

Президента з вимогою дізнати!

ся ціни на сільгосппродукцію.

Але є і інший бік медалі. Так,

наприклад, до нашого сайту

призвичаїлися конкуренти: вони

проводять роботу з постачальни!

ками і намагаються платити на

5!10 гривень більше за нас.

Попри все наша компанія заку!

повує зерно у великих об'ємах, і

ми є лідерами на зерновому

ринку України, а наша прозора

цінова політика і добросовісна

робота викликають більше дові!

ри у торговців зерном і сіль!

госпвиробників.

Приємно відзначити, що за

обміном досвідом і задля нала!

годження співпраці до нас при!

їжджали представники лідерів

розвитку світового біржового

ринку – найпотужнішої біржо!

вої системи «ЄвроНекст» і Чи!

казької товарної біржі, яка є

найбільшою у світі ф'ючерсною

біржею і входить до складу аме!

риканської CME Group, керів!

ництво Асоціації «Союз бірж Ук!

раїни». Тому, що майданчик

нашої компанії готовий для ве!

дення просвітницької роботи

безпосередньо на ринку зерна

України. Через те, що ми давно

користуємося цими біржовими

механізмами. І я перший радіт!

иму, якщо Україна доживе до

того часу, коли кожен сіль!

госпвиробник орієнтуватиметь!

ся щодо ціноутворення на Чи!

казькій біржі. І тоді усі, як один,

припинять ганьбити зернотрей!

дерів, тим більше українську

компанію, виживати її з ринку,

тому що зрозуміють, наскільки

торгівля – це складний і ризико!

ваний в усіх відношеннях, але у

той самий час цікавий, бізнес.

Але для того, щоб кожен міг

орієнтуватися щодо ціноутво!

рення як на нашому сайті, так і

на сайті Чиказької біржі, ринок

України має бути вільним і

справжнім ринком, без рапто!

вих, необміркованих заборон і

ручного управління. Ціни на

зерно і хліб не встановлюються

адміністративними методами в

жодній країні світу, крім Росії і

України.

Головне – ми відновили ак!

тивну роботу на зерновому

ринку України, хоча ще є 150

тис. тонн перехідних залишків

(пшениця – з 14% білку). За!

гальна місткість елеваторів «НІ!

БУЛОНа» – 1,6 млн тонн. По!

точного року ми плануємо отри!

мати 300 тис. тонн зерна свого

урожаю. 

Спасибі партнерам, які пого!

дилися працювати з нами в про!

зорих умовах. До речі, 77 відсот!

ків угод «НІБУЛОН» уклав без!

посередньо з сільгоспвиробни!

ками.

– Чи продовжуватимете Ви
традиції меценацтва? 
– Ми з оптимізмом дивимося в

майбутнє як соціально відпові!

дальна компанія з багаторічни!

ми традиціями. Зокрема, бать!

ки, учні і учителі миколаївських

шкіл №51, 57 і 24, а також спе!

ціалізованої загальноосвітньої

школи!інтернату №6 вже до 1

вересня традиційно отримають

приємні і дуже корисні пода!

рунки. Що саме це буде – дізна!

єтеся 1 вересня. А всі першо!

класники міста отримають

книгу «Моє улюблене місто

Миколаїв».

Проте, щоб з нами не робили

і які б перепони нам не чинили,

усі ці випробування лише ро!

блять нас сильнішими: ми зви!

кли долати перешкоди. І в си!

туації, що склалася, ми теж ви!

стоїмо, упевнений не лише я, а

й усі нібулонівці. 

Але наскільки більше компа!

нія могла б зробити, якби їй не

заважали….

Анатолій Романюк

(спеціально для «АГРОПРОФІ»)

Фото надані компанією «НІБУЛОН»
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«НІБУЛОН»: оптимізм в режимі опору

Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ, 

заступник генерального ди*

ректора ТОВ СП «НІБУЛОН»:

– ЦІНОУТВОРЕННЯ вже давно

стало прерогативою ринку. Не чи!

новники в тій самій Америці, а

погода на полях і фондова біржа в

Чикаго визначають коливання

курсу продажів і закупівель сільсь!

когосподарської продукції. 

Минулого року Росія через по!

суху закрила експорт пшениці.

Відтак світові ціни пішли вгору. Їм

в унісон підіграли українські чи!

новники – ввели квоти, у той час

як вітчизняні товаровиробники

могли б міцніше затвердитися на

світовому ринку. Тепер в обох кра!

їнах значні перехідні залишки, і

російські зернотрейдери вимуше!

ні демпінгувати. Відповідно зби!

ваючи ціни і іншим продавцям.

В Америці цього літа добре зій!

шла кукурудза – головна фуражна

культура у світі. Прогноз був, при!

родно, на зниження ціни. Але спе!

ка скоригувала майбутній урожай,

тож цінова планка знову підвищи!

лася. І ці коливання вмить відби!

ваються на ситуації в Європі зага!

лом і в Україні зокрема.

Можна спрогнозувати, що під!

йом цін на ячмінь і ріпак очікуєть!

ся короткочасним, тому слід

встигнути вкластися в декілька

тижнів і знайти покупця. А ось

щодо продажу пшениці хорошої

якості – краще почекати до осені.

Уряд повинен впливати на ри!

нок, але ринковими методами.

Впала ціна на культуру – купува!

ти, щоб підтримати товаровироб!

ника, піднялася – продавати і у

такий спосіб підтримати покупця.

В нас же все навпаки.

Однак ми звикли працювати.

Українська компанія «НІБУЛОН»

має чималий досвід роботи і без!

доганну репутацію у світі, яку за

будь!яких перипетій ми просто не

маємо права втратити.

На ринок слід виходити 
з ринковими інструментами навіть уряду

КОМЕНТАР

Початок на стор. 8�9

НОВИНИ ï СТИСЛО



Ф'ЮЧЕРСИ на пшеницю торгу!

валися минулого тижня нижче під

впливом сприятливих погодних

умов для просапних культур. 

Вересневий контракт на біржі

Чикаго (CBOT) втратив 19 центів

за тиждень, закрившись на поз!

начці $6,72/bu, аналогічний кон!

тракт на біржі у Канзас Сіті

(KCBT) втратив 13 центів, до

$7,67/bu. На біржі у Міннеаполісі

(MGEX) ф'ючерси також поде!

шевшали, але втрати обмежили

повідомилення про якість і вро!

жайність ярої пшениці, які були

нижче торгових очікувань. Верес!

невий контракт MGEX знизився

на 7 центів, до $8,30/bu. Ціни на

кукурудзу і сою показали різке

зниження завдяки корисним опа!

дам на Середньому Заході США.

Вересневі контракти CBOT на ку!

курудзу знизилися на 24 центи, до

$6,65/bu. Соєвий контракт CBOT

на серпень впав на 32 центи порів!

няно із попереднім тижнем, до

$13,48/bu. 

У своєму останньому огляді

ринку, Міжнародна рада по зерну

(IGC) збільшила оцінку світового

виробництва пшениці 2011/12 до

674 млн тонн, що на 8,0 млн тонн

більше від прогнозу минулого мі!

сяця. Зокрема, IGC підвищила

прогноз врожаю м'якої пшениці в

ЄС на 4,1 млн тонн від попе!

реднього звіту до рівня 128,9 млн

тонн, для  Росії прогноз був підви!

щений на 2,0 млн тонн – до 56,0

млн тонн. Врожай у США прогно!

зується на рівні 57,0 млн тонн – на

1,5 млн тонн більше. IGC також

різко збільшила глобальний прог!

ноз споживання пшениці 2011/12

– на 6,0 млн. тонн до 676 млн

тонн – через зростання викори!

стання на корми. 

Зернова біржа у Буенос!Айресі

скоротила прогноз посівних площ

аргентинської пшениці 2011/12 з

4,95 млн га до 4,6 млн га через зат!

римку сівби, спричинену збіль!

шенням кількості опадів. 

Російський зерновий союз очі!

кує, що урожай російської пшени!

ці 2011/12 досягне 58,0 млн тонн,

що значно більше від минулоріч!

ного врожаю – 41,5 млн тонн. Це

також вище від середнього показ!

ника за останні п’ять років у 52,3

млн тонн, однак нижче рекордно!

го виробництва у 61,8 млн тонн

2009/10 року. 

Основні тенденції на зернових ринках світу

* 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 29 липня 2011 року

Біржа 
(зернові) 

Вересень '11 Грудень '11 Березень '12 Травень '12 Липень '12

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 247,10 6,725 &0,198 7,158 &0,152 7,468 &0,168 7,625 &0,190 7,730 &0,205
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 281,82 7,670 &0,130 7,930 &0,112 8,065 &0,102 8,113 &0,103 8,090 &0,135
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 305,24 8,308 &0,078 8,315 &0,102 8,403 &0,115 8,425 &0,130 8,435 &0,137
CBOT Чикаго (Кукурудза) 261,99 6,655 &0,245 6,688 &0,168 6,815 &0,168 6,875 &0,175 6,923 &0,188

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Серпень '11 Вересень ’11 Листопад ’11 Грудень '11 Січень '12 

497,57 13,543 &0,260 13,485 &0,325 13,573 &0,310 9,205 0,000 13,683 &0,295

США. Ставки океанського фрахту на 29 липня 2011 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25&30 тис.тонн

«Handymax» 
40&46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 20 18
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 29
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 47
Східне Середземномор'я (Італія) 29
Західне Середземномор'я (Марокко) 40
Близький Схід (Єгипет) 34
Японія 53 51

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 38
Західна Африка (Нігерія) 48
Близький Схід (Єгипет) 31

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 40 40
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 31

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 75
Західне Середземномор'я (Іспанія) 60
Європа (Роттердам) 60
Західна Африка(Марокко/Алжир) 70

Північно&Західне Тихо&
океанське узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Близький Схід (Єгипет) 42
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 48
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 34 31
Тайвань 33 30
Південна Корея 33 30
Японія 30 27

За даними ВГО «УАК», agroconf.org

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT & Вересень '11 +0,6889 272,2318
CBOT & Грудень '11 +1,8700 272,2318

CBOT & Березень '12 1,7716 277,1528
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Серпень '11 +0,3568 338,2332
Euronext – Листопад '11 +1,7839 288,2831

Euronext – Січень '12 +2,1407 290,0671
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT & Вересень '11 +3,9499 258,9512
CBOT & Грудень '11 +3,9499 273,8324

CBOT & Березень '12 +3,4907 285,4985
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Серпень '11 +2,4975 281,1474
Euronext – Листопад '11 +2,4975 279,7203

Euronext – Січень '12 +2,1407 282,5746
Лондон – Листопад '11 +1,6324 266,8952

Лондон – Січень '12 +4,3258 272,9350
Лондон – Березень '12 +4,0810 275,0571

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext & Серпень '11 &6,7789 645,4260
Euronext & Листопад '11 +1,4271 611,5313

Euronext & Лютий '12 +0,3568 607,9635
Вінніпег & Листопад '11 +5,0638 590,5686

Вінніпег & Січень '12 +5,1693 599,4303
Вінніпег & Березень '12 +5,1693 606,6041

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Липень '11 &3,4810 206,1903
CBOT – Вересень '11 &1,1603 213,2683

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT & Серпень '11 &2,6639 505,5015
CBOT & Вересень '11 &3,1232 504,0317
CBOT & Листопад '11 &3,0314 507,2468

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT & Серпень '11 &5,1808 392,1983
CBOT & Вересень '11 &5,5115 394,9541
CBOT & Жовтень '11 &5,6217 396,8280

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT & Серпень '11 &0,4185 124,2291
CBOT & Вересень '11 &0,3965 124,6916
CBOT & Жовтень '11 &0,3744 125,1982

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Липень '11 +9,1492 370,2659
CBOT – Вересень '11 +8,5980 377,2105
CBOT – Листопад '11 +8,5980 383,8243

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT – Липень '11 0,0000 0,8106
CBOT – Серпень '11 +0,0021 0,7572

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME & Липень '11 &0,0066 3,5892
CME & Серпень '11 0,0000 3,4146

CME & Вересень '11 0,0000 3,2434
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон & Вересень '11 &1,9000 803,5000
Лондон & Листопад '11 +0,1000 760,5000

Лондон & Лютий '12 +0,9000 747,4000
NYBOT & Вересень '11 +4,1850 685,6828

NYBOT & Лютий '12 +3,3040 656,3877
NYBOT & Квітень '12 +2,8634 620,2643

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 27 липня 2011 року

Російські зерновиробники 
в очікуванні на ціни 
За даними газети «Аргументи і факти», низькі закупівельні ціни на
зерно в Росії можуть залишити селян без прибутків. Так, посилаю�
чись на слова зерно виробника, газета наводить ціну на пшеницю у
розмірі 4 руб за кілограм (144$/тонна). При тому, що держчиновни�
ки обіцяли ціну у 6�7 руб/кг (215�251$/тонна). 
Павло Скуріхин, президент Національного союзу зерно виробників,
вважає, що селянин зараз перебуває у незахищеному становищі,
адже не має коштів на польові роботи. Тож перекупник, який дає
хоч якусь ціну за зерно, є єдиним можливим джерелом доходів. До
банків, вввжає він, звертатися немає сенсу, оскільки на виробниках і
так достатньо кредитів. Одним з ефективних заходів, який добре за�
рекомендував себе позаминулого року, коли в Росії була криза пе�
ревиробництва зерна, спеціаліст називає держзакупки (інтервенції)
за адекватними цінами � вищими, ніж пропонують перекупники. На
думку Скуріхина, також слід було б субсидувати залізничні переве�
зення зерна. Цей захід був би актуальним для сибирських виробни�
ків, адже висока вартість перевезень позбавляє контракти економіч�
ного сенсу. Андрій Сизов, директор аналітичного центру «СовЕкон»
додає, що «ще вчора потрібно було оголосити ціни, за якими держа�
ва при надлишковому врожаї буде проводити закупівлі до свого
фонду. Тоді б селяни могли оцінити затрати і мінімум прибутків». 

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними ММВБ, www.micex.ru
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 04.08.2011 року 1 RUB = 0,28629 грн

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 04 серпня 2011 року

Ф'ючерсний контракт

Ціни угод * Розра&
хункова 
ціна *

Зміни 
розрах. 
ціни *

Обсяг

відкр. мін. макс. закр. кількість
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Вересень ’11 5020 5020 5020 5020 5020 &30 2 652600

EXW пшениця кл.3 Листопад ’11 & & & & 5103 &30 & &

EXW пшениця кл.3 Січень ’12 & & & & 5273 &30 & &

EXW пшениця кл.4 Вересень ’11 4800 4800 4800 4800 4800 &50 2 624000

EXW пшениця кл.4 Листопад ’11 & & & & 4877 &50 & &

EXW пшениця кл.4 Січень ’12 & & & & 5047 &50 & &

EXW пшениця кл.5 Вересень ’11 4550 4550 4550 4550 4550 &20 2 591500

EXW пшениця кл.5 Листопад ’11 & & & & 4664 &20 & &

EXW пшениця кл.5 Січень ’12 & & & & 4834 &20 & &
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Черкащина – 
перша за обсягами
продукції сільського
господарства
Згідно з порівняльним аналі�
зом регіонів України, здійсне�
ним міжнародною радою з
науки, за підсумками 2010 року
Черкаська область посіла 13�те
місце в рейтингу  за економіч�
ним виміром та 14�те – за сту�
пенем гармонізації – показни�
ком, що відображає баланс
між економічним, екологічним
та соціально�інституціональ�
ним вимірами сталого розвит�
ку. Про це повідомляє прес�
служба Черкаської ОДА. Солід�
ну 11�ту позицію  у рейтингу
область посідає за категорією
«Базові потреби». А за обсяга�
ми продукції сільського госпо�
дарства Черкащина посідає
першу позицію.
За рейтингом соціально�інсти�
туційного виміру, який включає
категорії інтелектуального та
фізичного розвитку суспіль�
ства, рівня якості життя та сус�
пільної свідомості, область по�
сідає 10�ту позицію. При цьому,
за такою складовою цього  ви�
міру, як показники якості жит�
тя, – шосту.

Дніпропетровщина
завершила збирання
ранніх зернових
Намолочено 2,131 млн тонн
зерна. Ще понад 1 млн тонн
становитиме врожай кукурудзи
на зерно. Тож цьогоріч урожай
зерна в області перевищить 3
млн тонн. За 20 років незалеж�
ності України такий врожай у
регіоні збирається лише вп'яте. 
Станом на 3 серпня господар�
ства області завершили збір
ранніх зернових культур. Пло�
ща збирання склала 780 тис.
га. Аграрії області намолотили
2,131 млн тонн ранніх зернових.
Середня урожайність стано�
вить 27,3 ц/га. У тому числі, от�
римано пшениці більше 1,4
млн тонн (при врожайності –
31,4 ц/га), ячменю – більше
600 тис. тонн (при врожайності
ярового ячменю – 19,4 ц/га,
озимого – 23,9 ц/га).
Отриманий валовий збір зерна
повністю забезпечує населення
області продовольчим зерном
у кількості 535 тис. тонн, у тому
числі для хлібопекарської про�
мисловості – 250 тис. тонн. Та�
кож повністю забезпечена по�
треба сільськогосподарських
підприємств у насіннєвому ма�
теріалі як озимих, так і ярових
культур у кількості 180 тис.
тонн. Крім того, галузь тварин�
ництва агропромислового ком�
плексу регіону повністю забез�
печена зерном для виробниц�
тва комбікормів. 
Показники якості зібраного
зерна значно вищі, ніж торік.
Понад 60% від валового збору
складає продовольче зерно.

За інф. прес�служб облдержадміністрацій
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стабільності і зростання
ПОДІЯ Ярмарком інвестиційної привабливості столичного регіону став Другий інвестиційний форум
Київської області «Стабільність і зростання» 2011, на який прибули делегації від найближчих сусідів –
Росії, Білорусії та Молдови, а також гості з Європейського Союзу. Значну частку експозиції займали
провідні вітчизняні агропромислові підприємства як представники найбільш інвестиційно
привабливого сектору економіки України.

СТОЛИЧНИЙ регіон будь!якої

країни завжди привабливий для

інвестицій, і Київщина в цьому

сенсі – не виняток. Більше того,

вона може слугувати прикладом

для інших, адже серед регіонів

держави за кількістю залучених

інвестицій вона займає п'яте

місце, а загальна сума залучених

коштів на душу населення – $1,5

тис. Продукція, вироблена тут,

поставляється до 113 країн, що

свідчить про її високу якість та

конкурентоздатність на світових

ринках. Не зупинятися на досяг!

нутому можна лише за рахунок

реалізації нових інвестиційних

програм, залучення нових капіта!

лів – як українських, так і закор!

донних.

Перед урочистим відкриттям

інвестфоруму голова Київської

обласної облдержадміністрації

Анатолій Присяжнюк та високо!

поважні гості – в.о. міністра еко!

номічного розвитку та торгівлі

Вадим Копилов, голова Київської

обласної ради Олександр Кач!

ний, заступник голови Держ!

агентства з інвестицій та упра!

вління національними проектами

Віталій Дем'янюк, представники

дипкорпусу – зробили невелику

екскурсію виставковим залом, де

розмістилися експозиції підпри!

ємств, що вже реалізують інве!

стиційні програми в області, чи

планують робити це найближчим

часом. Огляд виставки в черговий

раз засвідчив, що українці мають

працьовиті руки та розумні голо!

ви, та й талантом нас Бог не обді!

лив. Залишилося лише, щоб вла!

да якщо не допомагала, то при!

наймні б не заважала реалізувати

цей потенціал, про який так захо!

плено говорять іноземці.

Завдання будь!якої влади ство!

рити для інвесторів умови, які б

сприяли втіленню їх задумів у

життя. В першу чергу – це чіткі,

прості та незмінні правила гри. І

чим менше влада втручається у

економічне життя, тим більш про!

дуктивно працює економіка. Всі!

лякі спроби регулювати, вказува!

ти, а то й командувати економікою

відлякують потенційних інвесторів

– як вітчизняних, так і зарубіжних

– не гірше, ніж городнє опудало. 

Найбільш привабливим сек!

тором для вкладання капіталу на!

разі є сільське господарство та

переробка його продукції. Недар!

ма більше половини експозиції

складали презентації підприємств

агропромислового комплексу,

таких як: ТОВ СП «НІБУЛОН»,

ВАТ «Білоцерківський молочний

комбінат», ТОВ «Українська мо!

лочна компанія», ВАТ «Яготин!

ський маслозавод», СП ТОВ

«Нива Переяславщини», ТОВ

«Комплекс Агромарс» тощо. Ін!

вестори зацікавлені розвивати

переробну галузь, тваринницькі

комплекси, транспортно!логі!

стичну інфраструктуру: елевато!

ри, холодильники, овочесховища.

Природно, що притік інвестицій

стимулює створення нових робо!

чих місць. Лише у 2011 році у сто!

личній області їх планується

створити 20 тисяч і, можливо, це

найкращий подарунок жителям

області до 20!річчя Незалежності.

Перший інвестиційний фо!

рум, який відбувся на Київщині у

минулому році, дозволив реалізу!

вати більше двадцяти програм за!

гальною сумою інвестицій у $600

млн. Не дивно, що від проведен!

ня нового форуму очікують ще

більшої інвестиційної віддачі.

У ході роботи форуму було

підписано більше 20 угод, зокре!

ма, низку міжнародних: про парт!

нерство між Київською обласною

державною адміністрацією та Асо!

ціацією «Італія!Україна», чеською

компанією «Екотехнологія». 

За словами Анатолія При*

сяжнюка, у наступні роки інве!

стиції дозволять реалізувати про!

граму з відродження регіонів, що

найбільше постраждали від нас!

лідків аварії на ЧАЕС – Іванків!

ського та Поліського районів. Зо!

крема, підписано угоди про бу!

дівництво вітроелектростанції у

Богуславському та електростанції

у Іванківському районах, заводу з

випуску торф'яних пелет у Іванів!

ському районі. Дуже актуальним

є потужний екологічний проект –

побудова першого в Україні заво!

ду з переробки відпрацьованих

автомобільних шин у Білоцерків!

ському районі.

Підписуючи меморандум про

співпрацю з обласною адміністра!

цією, генеральний директор ТОВ

СП «НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський відзна!

чив велику роль інвестиційного

форуму у розвитку бізнесу. За

його словами, на минулому фору!

мі він запропонував обласній

владі інвестпроект розбудови

транспортної інфраструктури Ки!

ївщини. Проект отримав схвален!

ня і підтримку, закінчено його до!

кументальне відпрацювання, і на!

разі він знаходиться у стадії запу!

ску. Найближчими днями розпоч!

неться будівництво найсучасні!

ших підприємств у Денихівці Те!

тіївського району, потім – у Пере!

яславі!Хмельницькому та Стай!

ках. Це дасть можливість залучи!

ти в регіон лише в 2011 році кош!

тів на суму $60 млн, забезпечить

роботою більше 150 будівельних

організацій. Дніпро стане справ!

жньою водною транспортною ар!

терією країни, і судна компанії

«НІБУЛОН» під українським пра!

пором курсуватимуть від північ!

них кордонів України і аж до Чор!

ного моря. Олексій Опанасович

висловив вдячність владі столич!

ної області та держави в цілому за

створення умов для реалізації

таких масштабних інвестиційних

проектів. Користуючись нагодою

він звернувся до українських та

іноземних інвесторів, котрі при!

були на форум, не чекати, поки

хтось побудує Україну, а приходи!

ти і вкладати кошти, щоб разом

будувати майбутнє.

* * *

Поділитися своїми враженнями

від участі в інвестфорумі і розпові!

сти про підприємство та його

перспективи ми запросили голову

правління ПАТ «Яготинський ма!

слозавод» Олександра Сіренка.

Він зазначив, що форум вразив

своїм розмахом, адже були віді!

брані 14 кращих компаній, які ре!

алізують найбільші інвестпроекти

у Київській області. До їх складу

потрапив і Яготинський маслоза!

вод, бо підприємство дійсно зай!

мається суттєвим переоснащен!

ням виробництва. «Один!два, а то

й три цехи кожного року прохо!

дять повну реконструкцію. Лише

цього року на нове будівництво та

сучасне обладнання з виробниц!

тва сиру буде проінвестовано 21

млн грн. Таким чином потужність

заводу з виробництва сирів зросте

з 10 до 20 тонн на день. Це і

жирні, і знежирені сири, і з напов!

нювачами, і дитячий сирок. Тобто

буде і великий асортимент, і збіль!

шиться потужність», – розказав

Олександр Олександрович.

Підприємство динамічно роз!

вивається за рахунок щорічного

Почесні гості (зправа наліво): Вадим КОПИЛОВ, Анатолій ПРИСЯЖНЮК і Олександр КАЧНИЙ



Досвід Польщі 
вивчатимуть 
на Чернівеччині
Делегація Сторожинецького ра�
йону повернулася із Гданського
воєводства Республіки Польща,
де перебувала у рамках бага�
тостороннього Меморандуму
про співпрацю з Міжнародною
благодійною організацією
«Добробут громад», повідоми�
ли в апараті Сторожинецької
РДА. Представники виконавчої
та представницької влади і ке�
рівники сільгосппідприємств
Сторожинеччини ознайомилися
з роботою молокопереробних
підприємств, які діють на коо�
перативних засадах.
Значна увага була приділена
вивченню європейського досві�
ду з виготовлення продукції
тваринницького напрямку, а та�
кож ознайомленню з особливо�
стями роботи тепличних ком�
плексів згідно з міжнародними
стандартами. Члени делегації
відвідали кооперативний моло�
копереробний завод загального
напрямку «Малюта», вивчали
схеми співпраці з виробниками
молочної сировини. Особливу
увагу було приділено ознайо�
мленню з процесом формуван�
ня цін, термінами розрахунків і
вимогами щодо якості кінцевої
продукції. З метою використан�
ня отриманого досвіду на тере�
нах Сторожинецького району
учасники делегації детально
вивчили технологію автомати�
зації процесу виготовлення мо�
лочної продукції.
Подальша розбудова молоко�
переробної галузі в районі про�
водитиметься з урахуванням
польського механізму співпраці
між виробниками та перероб�
никами і стимулювання підви�
щення якості сировини. Отри�
маний досвід планується впро�
вадити на буковинському мо�
локопереробному кооператив�
ному підприємстві «Молочний
край».
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розрахунок йде на власні сили, а

закордонні інвестиції не залуча!

ються. На діючому підприємстві

це зробити легше: відкривається

новий цех, з'являється нова про!

дукція і буквально за півроку ін!

вестиція починає себе відпрацьо!

вувати.

Яготинський маслозавод вза!

галі унікальне явище, бо впро!

довж останніх 4!5 років йде по!

стійне зростання виробництва

цільномолочної продукції, причо!

му зростання на 20!30% щороку. 

«Навіть у кризовий 2009 рік

ми мали зростання 24%, у 2010 –

28%, у 2011 – 25%. Такі стрімкі

темпи зростання обумовлені тим,

що ми виробляємо якісну нату!

ральну продукцію широкого

асортименту. Споживач її оцінив,

тому ми навіть не робимо яки!

хось гучних рекламних кампаній

– добра слава розходиться сама»,

– вважає Олександр Сіренко.

За його словами, складним

завданням є забезпечення зрос!

таючих потужностей сировиною,

бо у Київській області молока ви!

робляється надзвичайно мало. Є

кілька крупних виробників, але

населення практично корів поз!

бувається. І цей сектор, а він ста!

новить 80% від загальної кілько!

сті виробництва молока, на Київ!

щині розвинутий слабо. Тому

Яготинський маслозавод виму!

шений закуповувати молоко в

інших областях – Черкаській,

Полтавській, Чернігівській. На!

разі взято напрямок на закупівлю

молока від великотоварних ферм.

Щодня підприємству потрібно

350!400 тонн молока, з яких 250

тонн йде на виробництво цільно!

молочної продукції, а решта йде

на виробництво масла та сухого

молока. Сухе молоко завод ек!

спортує або продає українським

виробникам кондитерської про!

дукції тощо. Вироблене масло за!

кладається в резерв для продажів

узимку. Основний споживач про!

дукції підприємства – місто Київ.

По!перше, це – 4,5 млн жителів,

до того ж він знаходиться недале!

ко, є логістичний центр у Києві –

торговий дім «Еталон». Це дозво!

ляє яготинській продукції бути

присутньою на полицях усіх ма!

газинів міста. «Ми торгуємо по

всій Україні – представлені у За!

поріжжі, Херсоні, Одесі, Мико!

лаєві, – говорить Олександр Сі!

ренко, – але основний споживач

– це Київ. Тут вищий рівень жит!

тя і добре знають нашу торгову

марку. Це дуже важливо, адже

люди в першу чергу беруть ту

продукцію, яку добре знають».

Очільник Яготинського ма!

слозаводу висловив вдячність за!

собам масової інформації, які за!

стерігають споживачів від недоб!

роякісної продукції, роз'ясню!

ють, що дешеве не завжди якісне

і безпечне для споживання, що

треба уважно вивчати етикетки.

Але, на жаль, і на етикетках не

завжди все пишуть. Біда в тому,

що у нас наразі не існує, при!

наймні важко згадати, резонан!

сних прикладів того, що хтось із

виробників поніс суттєве фінан!

сове покарання за випуск неякіс!

ної продукції. Зазвичай їх «посва!

рять пальчиком» – і все. 

«Наше кредо – робити тільки

натуральну українську продук!

цію. Чому я наголошую на слові

«українську» – бо ми не виро!

бляємо різних йогуртів, моцарел

та іншого. Буквально місяць тому

ми випустили новий вид продук!

ції – простоквашу. Здавалося б,

чого простіше? Це отой домаш!

ній бабусин кисляк, який стояв у

трилітровій банці і пластами від!

валювався. В кружку тоді кидали

ложку цукру або варення і пили із

задоволенням. Наша простоква!

ша і ряжанка мають особливість

– вони виготовлені в печі, тобто

ми наблизили технологію до тієї

справді бабусиної. Продукт над!

ходить у термокамеру, де прохо!

дить температурну обробку, тобто

бактерії працюють при 36!40°С,

загущуючи цей продукт без нія!

ких стабілізаторів.

Нашу знамениту закваску, яку

ми випускаємо і білу, і з різними

наповнювачами, віднедавна ми

зробили з кропом і солоним огір!

ком. Споживач це оцінив, осо!

бливо чоловіки. Особливо зранку

після бурхливого вечора», – жар!

тома резюмував Олександр Сі!

ренко.

* * *

ПОКИ гості розглядали експози!

цію, а потенційні інвестори підпи!

сували угоди, поряд на набереж!

ній набирав обертів перший в Ук!

раїні етап чемпіонату світу серед

моторних човнів «Формула!1» на

воді. 29 липня проходили тестові

та кваліфікаційні заїзди, 30 –

власне змагання, а 31 – перегони

на Кубок Президента України.

Той, хто ніколи не бачив, як човен

мчить водною гладдю зі швидкі!

стю понад 200 кілометрів на годи!

ну, а потім стрімко заходить на

віраж навряд чи зрозуміє захват

тисяч уболівальників, які цього

спекотного дня заповнили набе!

режну Вишгорода.

Змагатися до Вишгорода приї!

хали команди з 9 країн світу в тому

числі Італії, Сполучених Штатів,

Швеції, Португалії, Китаю та до!

волі екзотичних для нас Катару і

Об'єднаних Арабських Еміратів,

представник яких Ахмед аль Хаме!

лі виборов першість на перегонах,

та ще й повіз додому Кубок Пре!

зидента України. 

Змагання такого рівня в Укра!

їні проводилися вперше, проте не

востаннє. Вражений розмахом ук!

раїнської гостинності Міжнарод!

ний союз водно!моторного спорту

вирішив проводити у Вишгороді

Формулу!1 на воді і наступного

року.   

Плекаємо надію, що високі

швидкості та технології, проде!

монстровані на перегонах нада!

дуть суттєвого прискорення і ро!

звитку економіки та людського

потенціалу столичної області, для

чого власне і проводяться такі за!

ходи як спортивні змагання світо!

вого рівня та інвестиційні форуми.

Олесь ЄВТЄЄВ 29 липня проходили тестові та кваліфікаційні заїзди «Формула*1» на воді

Генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ 
і голова Київської ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК 

підписують меморандум про співпрацю

Голова правління ПАТ «Яготинський маслозавод» Олександр СІРЕНКО
(праворуч) презентує продукцію власного підприємства голові Київської

облради Олександру КАЧНОМУ (у центрі) і закордонному гостю

Засновник СП ТОВ «Нива Переяславщини» Олександр МОСТІПАН 
(другий праворуч) презентує на інвестиційному форумі 

проект сучасного свинокомплексу
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* * *
9*10 серпня 2011 року в Ростові�на�Дону (Росія)
відбудеться П'ята міжнародна конференція

«Зерно Росії і СНД: Внутрішній ринок і експортні

можливості». 
Серед питань, що обговорюються на конференції:
– Поточна ситуація на ринку зерна Росії і інших країн�
експортерів.
– Ціни на зерно: огляд і прогноз.
– Вплив заборони на експорт пшениці з Росії на світо�
вий ринок: перерозподіл сил на світовому ринку.
– Урожай�2011: перші результати.
– Перспективи розвитку російського ринку зерна на
2011/12 рр.
– Рис: постачання з Росії 
– Якість. Транспорт і логістика. Розвиток інфраструк�
тури.
У діловій програмі форуму також передбачені ек�
спрес�презентації постачальників зерна, тематичні
круглі столи, ділова поїздка.
Учасники: споживачі зерна і торгівельні компанії з Ту�
реччини, країн Північної Африки і Близького Сходу,
постачальники зерна з Росії, України, Казахстану, га�
лузеві асоціації, логістичні компанії, постачальники
переробного устаткування, аналітики, банки, пред�
ставники влади.

* * *
З 16 до 19 серпня 2011 року у Національному
комплексі «Експоцентр України», м.Київ, відбувати�
муться загальнодержавна виставкова акція

«Барвиста Україна» та Всеукраїнський конкурс�

виставка «Кращий вітчизняний товар року». Ви�
ставка та конкурс пройдуть в рамках заходів та уро�
чистостей до святкування 20�річчя Незалежності Ук�
раїни. 
Щорічна загальнодержавна виставкова акція «Бар�
виста Україна» та Конкурс «Кращий вітчизняний
товар року» проводяться на виконання Указу Прези�
дента України від 24.09.2005 року № 1337, дору�
чення Кабінету Міністрів України від 17.05.2010
№ 26062/1/1�10 та від 21.02.2011 № 7699/1/1�11. 
Виставкова акція покликана пропагувати здобутки
вітчизняних товаровиробників, розширення їх зов�
нішньоекономічних зв'язків, розгортання міжрегіо�
нального співробітництва та залучення іноземних ін�
вестицій в економіку регіонів країни.
Організатори виставкової акції – галузеві міністер�
ства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Ки�
ївська та Севастопольська міські державні адміні�
страції.
Всеукраїнський конкурс «Кращий вітчизняний товар
2011 року» відбудеться в рамках загальнодержавної
виставкової акції «Барвиста Україна» у серпні по�
точного року. Конкурс проводиться вже протягом
семи років поспіль. Головна мета та основні зав�
дання конкурсу –  популяризація та висвітлення  до�
сягнень українських підприємств, прискорення нау�
ково�технічного та технологічного оновлення вироб�
ництва, сприяння поширенню позитивної інформа�
ції власного регіону, збільшення частки вітчизняної
продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках, пі�
двищення ролі держави у забезпеченні конкурен�
тоспроможності вітчизняної продукції.
Продукція і послуги, визнані переможцями у кон�
курсі, отримають медалі і дипломи «Кращий вітчиз�
няний товар року», а самі підприємства, за рішенням
конкурсної комісії, можуть отримати статус «Вироб�
ник кращих вітчизняних товарів року». Щороку ме�
далі і дипломи переможців отримують понад 200 то�
варів та послуг.

* * *
15 вересня 2011 року в Києві відбудеться Друга

міжнародна конференція «Ефективне управління

крупними аграрними компаніями». Організатори:
асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» і
агентство «AgriEvent». Конференція відбудеться за
підтримки Міністерства аграрної політики і продо�
вольства України, Інституту аграрного розвитку в
Центральній і Східній Європі (IАМО) і Східного комі�
тету німецької економіки.

Ділова програма форуму розподілена на сесії: 
– Світова економіка і сільське господарство.
– Досвід управління крупним аграрним бізнесом.
– Чинники виробництва і їх роль в системі менедж�
менту.
– Успішна інтеграція українських агрохолдингів.
Теми, які обговорюватимуться на конференції: опти�
мальні моделі управління крупними аграрними ком�
паніями, динаміка розвитку аграрних холдингів, пе�
редумови інвестиційної привабливості, чинники пі�
двищення ефективності господарювання та інші.
Усього очікується участь більше 300 представників
крупних аграрних компаній і холдингів, близько 30
представників преси, 30 представників профільних
державних структур, освітніх і наукових установ.

* * *
Науково�інноваційний центр «Інтеграція» Націо�
нальної академії аграрних наук України запрошує
на серію науково�практичних конференцій в галузі
тваринництва: 
•19*22 вересня 2011 року в Криму пройде науко�

во�практична конференція «Інноваційні та нау�

коємні технології та їх використання в тварин�

ництві».
* * *

20*21 вересня 2011 року в Києві в приміщенні
Президії Національної академії наук України відбу�
деться Сьома міжнародна конференція «Енергія з

біомаси». Організатори: Інститут технічної теплофі�
зики Національної академії наук України та Науково�
технічний центр «Біомаса». Форум проводиться за
підтримки Державного агентства з енергоефективно�
сті та енергозбереження України; Міністерства енер�
гетики та вугільної промисловості України; Міністер�
ства регіонального розвитку, будівництва та жит�
лово�комунального господарства України; Міністер�
ства аграрної політики та продовольства України; Ко�
мітету Верховної Ради України з питань паливно�
енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної
безпеки; Державного агентства лісових ресурсів Ук�
раїни.
Основні теми, що обговорюватимуться на форумі:
1. Ресурси біомаси: заготівля, переробка, транспорту�
вання і постачання біомаси лісової промисловості,
сільського та комунального господарств, харчової
промисловості. Енергетичні культури.
2. Дослідження і розвиток біоенергетичних техноло�
гій: спалювання, газифікація, піроліз, анаеробне
зброджування, видобування і використання біогазу
полігонів ТПВ, технології сумісного спалювання біо�
маси з традиційними паливами. Виробництво рідких
біопалив (біодизельне паливо, біоетанол).
3. Демонстраційні і комерційні проекти з використан�
ням біомаси для виробництва енергії.
4. Питання законодавства, стратегії розвитку: Націо�
нальне та місцеве законодавство та стратегії розвитку
біоенергетики. Питання сталого розвитку і сертифіка�
ції біопалив.
5. Економічні та екологічні аспекти біоенергетичних
технологій: Фінансування біоенергетичних проектів,
соціально�економічні аспекти, зниження викидів СО2.
У кожній із попередніх конференцій, які регулярно
проводились з 2002 по 2010 роки, брали участь
близько 200 вітчизняних та закордонних фахівців,
включаючи понад 50 учасників з країн ЄС та США.

* * *
4*6 жовтня 2011 року в Києві на території Міжна�
родного виставкового центру відбудться Друга між�

народна виставка з тваринництва та птахівництва

«Animal Farming Ukraine 2011». Організатори: ком�
панії Прем'єр Експо, BTO Exhibitions BV, ITE Group Plc. 
Однією з головних відмінностей Animal Farming Ukra�
ine 2011 від інших сільськогосподарських виставок Ук�
раїни є вузька спеціалізація. Виставка фокусується
виключно на продукції та послугах, що мають відно�
шення до тваринництва та птахівництва.
Учасники та відвідувачі мають змогу долучитись до
подій ділової програми форуму.
4 жовтня проводяться:
– Mайстер�клас «Молочний бізнес» від провідних
ферм України: ТОВ «Українська молочна компанія» і
СТОВ «Промінь». Серед питань, що обговорювати�
муться: Економіка молочного бізнесу; Економ ефек�
тивність інвестицій в молочне скотарство (показники

ефективності); Управління процесами; Оптимізація
інвестиційного портфелю, залучення інвестицій.
– Семінар «Ветеринарні аспекти ефективного розве�
дення сільськогосподарських тварин: комплексний
підхід»;
– Конференція «Аграрна країна: прибуткова пере�
пілка»;
5 жовтня пройде Другий міжнародний семінар
«Ефективне свинарство».

* * *
17*18 жовтня 2011 року в Києві відбуватиметься
Другий Український зерновий конгрес (УЗК).
Організатори форуму: Українська зернова асоціація
(УЗА) та інформаційне агентство «АПК�Інформ».
Головною темою УЗК є сучасні системи фінансування
виробництва зернових і вклад України в забезпе�
чення зерном населення планети.
У роботі УЗК візьмуть участь понад 250 фахівців з різ�
них країн: виробники, переробники, експортери і ім�
портери зерна, а також провідні експерти зернового
ринку України, США, ЄС, Бразилії, Росії.
Учасниками конгресу стануть представники парла�
ментського комітету Верховної Ради України з питань
аграрної політики і земельних відносин, Адміністрації
Президента України, Міністерства аграрної політики і
продовольства України, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, Міжнародної асоціація
торгівлі зерном і кормами (GAFTA), Міжнародної
ради по зерну (IGC), Європейського банку рекон�
струкції і розвитку (EBRD), Української аграрної кон�
федерації, Міжнародного валютного фонду (IMF),
продовольчої і сільськогосподарської організації
Об'єднаних Націй (FAO), Світового банку (WB), Аме�
рикансько�Української ділової ради (USUBC), Інсти�
туту дослідження сільськогосподарських ринків
(AMDI), Міжнародної фінансової корпорації (IFC),
Європейської Бізнес Асоціації (EBA), Американської
торгівельної палати в Україні (ACC). Також запрошені
взяти участь в роботі заходу уповноважені представ�
ники провідних міжнародних і українських компаній,
що працюють на зерновому ринку, представники
державних і неурядових установ, консалтингових
агентств, ЗМІ і наукових установ.
УЗК складається з 5 тематичних блоків:
– Світовий ринок зерна і ринок Чорноморського ре�
гіону;
– Біржова торгівля зерном;
– Бразильська система фінансування виробництва
зерна;
– Ринок землі в Україні;
– Круглий стіл: «Механізми ефективної взаємодії між
державою і приватним бізнесом на ринку зерна». Кру�
глий стіл стане продовженням спільної роботи ЄБРР,
міністерства аграрної політики і продовольства Укра�
їни, УАК, УЗА, ІРАР, яка розпочалася 27 січня 2011 р.

* * *
11*12 листопада 2011 року в Києві у Київському на�
ціональному економічному університеті імені Вадима
Гетьмана (КНЕУ) відбудеться Міжнародна науково�

методична конференція на тему: «Організаційно�

правові форми агропромислових формувань:

стан, перспективи та вплив на розвиток сільських

територій».
Оргкомітет запрошує до участі в конференції викла�
дачів вищих навчальних закладів, науковців та пред�
ставників бізнесу. На конференції розглядатимуться
питання розвитку організаційно�правових форм аг�
ропромислових формувань у післяреформений пе�
ріод та їх вплив на стан сільських територій.
Робота конференції розподілена на три сесії за такими
напрямами:
1. Формування, функціонування і перспективи розвит�
ку нового типу агропромислових формувань та еко�
номічних відносин на селі.
2. Практичні аспекти управління операційною та інве�
стиційною діяльністю агропромислових формувань.
3. Облік, аналіз та контроль в агропромислових фор�
муваннях.
До конференції буде опублікований збірник наукових
статей учасників, що входить до переліку видань ВАК
України. Робочі мови конференції: українська, ро�
сійська, англійська.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Сторінку підготував Артем Житков
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Назва товару Державний 
стандарт

Рік
вироб&
ництва

Базис 
поставки

Середньо&
зважена ціна 
за 1 тонну, 
грн з ПДВ

Ціна в USD 
за 1 тонну, 
за курсом 

НБУ

Борошно пшеничне в.г. ДСТУ&46.004&99 2010 DAF 2758,04 346,01
Борошно пшеничне в.г. ДСТУ&46.004&99 2010 FCA 3108,77 390,01
Пшениця 2 класу ДСТУ&3768&2010 2011 СРТ 2048,61 257,01
Пшениця 3 класу ДСТУ&3768&2010 2011 CPT 1968,89 247,01
Пшениця продовольча ДСТУ&3768&2010 2011 FOB 1929,03 242,01
Пшениця 4,5,6 класу ДСТУ&3768&2010 2011 СРТ 1766,95 221,67
Пшениця 4,5,6 класу ДСТУ&3768&2010 2011 FAS 1992,8 250,01
Пшениця 4,5,6 класу ДСТУ&3768&2010 2011 FOB 1853,305 232,51
Пшениця фуражна ДСТУ&3768&2010 2011 CPT 1741,71 218,51
Пшениця фуражна ДСТУ&3768&2010 2010 DAF 2335,56 293,01
Горох жовтий 1,2,3 кл. ДСТУ 4523:2006 2011 СРТ 2754,05 345,51
Горох шліфований колотий ДСТУ 4523:2006 2011 FCA 3387,76 425,01
Насіння льону для пром переробки ДСТУ 4967:2008 2011 DDU/DAP 10693,04 1341,49
Насіння соняшника нелущене прод. ДСТУ 4694&2006 2010 CPT 9170,00 1150,42
Насіння соняшнику ДСТУ 4694&2006 2010 DAF 6415,45 804,85
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4694&2006 2010 CFR 11119,82 1395,03
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4694&2006 2011 CPT 9007,46 1130,03
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4694&2006 2011 FOB 10450,24 1311,03
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4694&2006 2011 DAP 11398,82 1430,04
Олія соняшникова рафінована дезодор. ДСТУ 4492:2005 2011 CPT 13288,50 1667,11
Насіння гірчиці білої ГОСТ 9159&71 2010 CPT 4826,00 605,44
Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2010 FCA 10920,00 1369,97
Гірчиця біла для пром. переробки ГОСТ 9159&71 2010 DDU 4830,93 606,06
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966:2008 2011 СРТ 4623,30 580,02
Насіння ріпаку продовольчого ДСТУ 4966:2008 2011 DAF 5317,31 667,08
Насіння ріпаку продовольчого ДСТУ 4966:2008 2011 DAP 5237,08 657,02
Насіння ріпаку продовольчого ДСТУ 4966:2008 2011 FOB 5021,86 630,02
Ячмінь 3 класу ДСТУ 3769&98 2011 DDP 1873,23 235,01
Ячмінь 3 класу ДСТУ 3769&98 2011 CPT 1913,09 240,01
Ячмінь фуражний ДСТУ 3769&98 2011 FOB 1905,12 239,01

За даними Аграрної біржі, www.agrarna*birga.gov.ua

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

Середньозважені біржові ціни
які склалися на сiльськогосподарську продукцiю 

(об’єкти державного цінового регулювання), продукти її переробки,

продовольство, впродовж трьох останніх торгових сесій 

на Аграрній біржі 03 серпня 2011 р.

Прем'єр*міністр України Ми*

кола Азаров запевняє, що

фінансових потрясінь в Ук*

раїні не буде. Про це він за*

явив 3 серпня на засіданні

уряду. 

«НЕЗВАЖАЮЧИ на наміри де!

яких політиків навмисно піді!

гріти тривожні настрої в сус!

пільстві, Уряд разом з Націо!

нальним банком твердо контро!

люють ситуацію. Ще раз підкре!

слюю: громадяни України і біз!

нес можуть повністю розрахову!

вати на фінансову стабільність в

Україні і стабільність національ!

ної валюти», – заявив він.

Прем'єр вважає, що в Украї!

ни є ресурси і економічний по!

тенціал, які забезпечать міц!

ність гривні навіть на етапі ви!

ходу з кризи. На його переко!

нання, одним з позитивних

факторів є динаміка, якої набу!

ває агропромислове виробниц!

тво. 

«Останнім часом я побував в

Київській, Полтавській, Лу!

ганській, Донецькій, Вінниць!

кій областях і в Криму. На влас!

ні очі переконався: у нас буде

гарний врожай. І попри складні

погодні умови ми його зберемо,

а головне – збережемо в дер!

жавних і регіональних резервах. 

Завдяки форвардній заку!

півлі зерна ще навесні і більш

ніж достатньому фінансуванню

закупівель зараз, поточного

року, ми створимо великі, як ні!

коли, запаси. При цьому Уряд

не диктує закупівельні ціни.

Вони складаються такими, що

забезпечують і рентабельність

виробникам, і стабільність цін

для споживачів. Економічних

підстав, ще раз підкреслюю, для

того, щоб зростали ціни на хліб,

цукор, м'ясо, молоко, овочі

тощо просто не існує», – зазна!

чив прем'єр!міністр і доручив

Міністерству аграрної політики

і продовольства «буквально в

щоденному режимі моніторити

ситуацію на ринку аграрної

продукції і попереджати сезон!

ні, а головне спекулятивні ко!

ливання цін». 

Відзначив Микола Азаров і

якісні зміни в агропромислово!

му виробництві. «Відбуваються

ці зміни завдяки підтримці дер!

жави і приватній ініціативі. На!

приклад, на Полтавщині –

зразкові технології вирощуван!

ня зернових. Відтворюється ви!

сокопродуктивне молочне ста!

до. На Вінниччині будується

цукровий завод, який викори!

стовуватиме власне біопаливо і

в рази скоротить споживання

неприйнятно дорогого для нас російського

газу. Тут також створені нові шпалерні сади,

які багато років працюватимуть як фруктовий

конвеєр з гарантованою продуктивністю. Вчо!

ра я відкривав там щойно збудоване велике, на

18 тисяч тонн сховище для овочів і фруктів.

Поруч – сад, який сягне тисячі гектарів, тобто,

втрати під час транспортування нульові. А тех!

нологія сховища дозволить протягом марке!

тингового року зберігати абсолютно якісну

продукцію. Кажуть, покупці, в тому числі з!за

кордону, уже в чергу шикуються», – сказав він. 

Також він підтвердив інформацію минуло!

го тижня і зазначив, що уряд ухвалить рішення

про здешевлення за рахунок бюджетних кош!

тів зберігання сільгосппродуктів у сховищах,

збудованих за новітніми технологіями. 

Торкнувся прем'єр!мінстр і фінансової сто!

рони питання, зазначивши, що нині дешевий

кредит ефективніший, ніж бюджетне фінансу!

вання. 

І повторив свою вимогу до Міністерства

економічного розвитку і торгівлі: максимально

завершити дерегуляцію економічної діяльно!

сті і добитися впровадження всіх спрощень в

життя. А також до Міністерства фінансів: ра!

зом з Національним банком виробити зрозу!

мілу, прийнятну для учасників ринку програму

здешевлення кредитів.

«З іншого боку, більша економічна свобода

– це більша відповідальність власників під!

приємств. – вів далі Микола Азаров. – Вчора у

Вінниці під час наради з питань розвитку цук!

рової галузі представник Асоціації цукроварів

звернувся з проханням: збільшити бюджетне

фінансування державного Інституту цукру. Я

питаю: «А він вам потрібен? Є розробки, які

визначать прогрес галузі?» Кажуть, дуже потрі!

бен. А чому ж ви, власники приватних підпри!

ємств, яким конче  це потрібно, не фінансуєте

наукові розробки? У вас же є об'єднання уча!

сників ринку, є маркетингові плани. Чому ви

чекаєте, що платники податків своїм коштом

подарують вам передові науково!технічні роз!

робки? Звичайно, в період, коли економіка

тільки зводиться на ноги, держава буде наро!

щувати фінансування науково!технічного про!

гресу. Але тільки так, щоб кожна копійка плат!

ників податків поверталася з прибутком і її

можна було спрямувати в інтересах всього сус!

пільства, на соціальний прогрес.

Або просили скасувати імпортне мито на

сучасну техніку і технології. Так, зараз в окре!

мих випадках ми можемо на це піти. Але лише

на певний час. В саду на Вінниччині оглядали

нову техніку: італійську, німецьку. Абсолютно

нічого надскладного. Все можна випускати на

вітчизняних підприємствах. То скільки ж мож!

на купувати імпортні машини, фінансувати

робочі місця за кордоном? Що заважає здій!

снити елементарне маркетингове досліджен!

ня: яка потрібна техніка аграріям, в якій кіль!

кості, де на вітчизняних потужностях можна її

виробляти. І звести кінці з кінцями в п'ятиріч!

ній, наприклад, програмі?» 

Наостанок він доручив Міністерству еко!

номіки і Міністерству аграрної політики та

продовольства розпочати таку роботу, залучи!

ти до неї всіх учасників ринку і передбачити

здійснення такого проекту в державній про!

грамі імпортозаміщення.

За матеріалами Урядового порталу

Микола Азаров вірить 
у стабільність гривні, 
аграрні технології 
і вітчизняну техніку

Шановні читачі! Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2011*й рік 
у будь*якому поштовому відділенні. Читайте нас і будьте заможними!
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На фото праворуч:
Дмитро МОТОРНИЙ,

Леонід КУЧМА,
Олексій

ВАДАТУРСЬКИЙ і
Олексій ПОРОШЕНКО

під час урочистої
презентації книги

в НУБіП України

АНТОНЕЦЬ С.С. БАЛЮК І.М. БЕРЕЗОВСЬКИЙ Г.В. БОБОВ Г.Б. БОЙКО М.К. 

ГОЛОВКО А.Г. ГОРДЄЙЧУК К.І. ГРИШКО З.М. ГУЛИЙ І.М. ГУЛИЙ М.Ф.

КАРАСИК Ю.М. КОВАЛЕНКО А.А. КОПИЧАЙ І.В. КОРОСТ Т.М. КОРОСТАШОВ О.Г. 

МАСЕЛЬСЬКИЙ О.С. МЕЛЬНИК Ю.Ф. МЕЛЬНИЧУК Д.О. МОЛЧАНОВА Т.І. МОРГУН В.В.

ПОРОШЕНКО О.І. ПРИЛІПКА О.В. САБЛУК П.Т. СІЛЕЦЬКИЙ В.П. ТКАЧУК В.М.

БОРОВИК О.Г. БЯЛИК М.І. ВАДАТУРСЬКИЙ О.О. ВАСИЛЬЧЕНКО М.С. ГАВРИЛЕНКОВ М.П.

ДІДКІВСЬКИЙ В.О. ЗАПОРОЖЕЦЬ І.І. ЗУБЕЦЬ М.В. ІВАНОВ Ф.А. ІВАЩУК П.В.

КОСЮК Ю.А. КРИВОРУЧКО А.Т. КРИЖОВАЧУК О.П. КУДРЕВИЧ О.А. ЛАВРИНЕНКО А.А.

МОСТІПАН О.О. МОТОРНИЙ Д.К. НАЙДЬОНОВА В.О. ПАЧЕВСЬКИЙ А.М. ПЕТРИНЮК В.А. 

ЧЕРНИШЕНКО В.І. ШАПОВАЛ М.В. ШАПОВАЛЕНКО П.М. ШВЕД Я.А.

ЗІРКИ  ПЕРШОЇ  ВЕЛИЧИНИ. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Упродовж трьох років газета «АГРОПРОФІ»

друкувала інтерв'ю Героїв України, які предста!

вляють агропромисловий комплекс України. 

Ця серія статей виявилася справжнім інфор!

маційним скарбом, адже вона ілюструє не лише

життєвий шлях успішних людей і ті настанови,

завдяки яким їм вдалося досягти непересічних

результатів в аграрній сфері, а й показує цих ке!

рівників і фахівців сільгосппідприємств з людсь!

кого боку. І, що важливо, кожен із них має своє

бачення подальшого розвитку аграрного сектору

України та держави загалом. 

Розповіді наших Героїв – не сухі енцикло!

педичні рядки, а сповнені щирих людських емо!

цій думки видатних співвітчизників.

Коли ця рубрика стала чи не найбільш попу!

лярною, ми зрозуміли: залишати такий скарб в

архівних підшивках газети – справжній злочин

щодо Героїв і прийдешніх поколінь. Ці розпові!

ді якнайкраще працюють на імідж українського

АПК – зарубіжні колеги!аграрії та інвестори мо!

жуть скласти цілісне уявлення про традиції і

потенціал українського села. Вступним словом

книгу підтримали три Президенти України.

Аналогів такого видання в Україні не існує.

Це перша спроба зібрати в одній книзі авторсь!

кі публіцистичні матеріали про Героїв України

від АПК – наразі це кожен п’ятий серед 254 на!

городжених найвищим званням держави. У

цьому виданні – розповіді про 49 Героїв!аграріїв.

Спільний проект ТОВ СП «НІБУЛОН» 

і  газети «Агропрофі» – книга 

«ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ.
Агропромисловий комплекс України» 

За інформацією звертайтесь:
Тел.: +380 44 227�93�55, 235�73�24.

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

««ААГГРРООППРРООФФІІ»» – це газета про реальну практику впровадження сучасних
технологій агровиробництва і управління. Ми ставимо за мету заповнити
вакуум оперативної, суто ДІЛОВОЇ газетної інформації для фахівців АПК,
які приймають рішення: керівників і менеджерів, власників та інвесторів.

ННаашшіі  ппееррееввааггии::
оперативність та об’єктивність;
достовірні факти і прогнози;
приклади успішного господарювання;
різні точки зору; 
лаконічна ділова мова.

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

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

Український тижневик ділової інформації 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ&135, а/с 79.
Тел. (044) 227&93&55, 235&73&24. 
E&mail: info@agroprofi.com.ua

www.agroprofi.com.ua

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 не змінилась і залишилась такою ж,
як у 2009&2010 роках – 16,00 грн/місяць.


