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«Не знаю як,
але тільки 
не так»

«Агробізнес поновому: чи є

життя після закінчення зе

мельної реформи?», – та

ким питанням задалися ор

ганізатори однойменного

«круглого столу», що відбув

ся 1 грудня в Києві. 

НА ПІДХОДІ 2012 рік, на який

Президент України накреслив

завдання запровадити ринок

земель в Україні, і на який та�

кож припадає, згідно з кален�

дарем майя, кінець світу. Чи так

само розмірковували організа�

тори – а це журнал «Експерт

Україна» у партнерстві з юри�

дичною компанією «Юрімекс»

– залишається невідомим, але

з тим, що назва заходу дещо

провокативна, погодилися усі

доповідачі. 

Серед яких, зокрема, був і

міністр аграрної політики Ук�

раїни Микола Присяжнюк. 

Отже, за словами міністра,

така назва лише підкреслює,

наскільки важлива земельна

реформа порівняно з іншими.

На превеликий жаль, наразі

питання завершення земельної

реформи набирає дедалі більше

політичних чинників. «Бачиш,

що працює принцип «не знаю

як, але тільки не так», – сказав

міністр, вбачаючи в цьому по�

літичні підтексти. Але якщо

мораторій на продаж сіль�

госпземель, за його словами,

сьогодні не поліпшує ситуацію

на селі і фінансового стану

власників паю, то з нього кори�

сті жодної немає. Проте, скасо�

вуючи його, не можна допусти�

ти обезземелення власників зе�

млі, відтоку сільського насе�

лення, порушити баланс ви�

робництва, замотивувати сти�

хійний розпродаж землі. Одно�

часно при цьому потрібно збе�

регти фермера�одноосібника.

Метою реформ є відновлення

цілого прошарку населення,

який може з роками зникнути.

«Близько 14 мільйонів україн�

ців живуть у сільській місцево�

сті. Для економіки аграрного

сектору це є значною перева�

гою. Тому нам необхідно боро�

тися за збереження колиски

української нації – села», –

зауважив міністр.

ЩОБ ТВОРИТИ дива, в казках

достатньо змаху чарівної палич�

ки або магічних слів. При тому

ніяких зусиль, зазвичай, чародії

не докладають – дива творяться

самі, головне лише правильно за�

гадати бажання. В житті все на�

багато складніше. Але і в ньому

трапляються диваки, які намага�

ються ціною неймовірних зусиль

перетворити життя на казку. Яс�

кравим прикладом цьому є Олек�

сій Вадатурський, Герой України,

і створена ним з нуля компанія

«НІБУЛОН», яка 5 грудня від�

значатиме своє 20�ліття. 

«Упродовж цього часу у нас

були труднощі, – говорить

Олексій Опанасович, – але не

було поразок». Щороку компа�

нія набирає обертів, вдоскона�

лює виробництво, розгалужу�

ється. Вона в усьому намагаєть�

ся бути лідером, прозоро і від�

крито працювати в законодав�

чому полі, формувати цивілізо�

ваний аграрний ринок країни.

Вона стала єдиним в державі

потужним вітчизняним сіль�

госпвиробником і зернотрейде�

ром, який впроваджує націо�

нальний амбітний інвестицій�

ний проект 2009�2013 років зі

створення власного флоту і роз�

будови мережі елеваторів за�

гальною вартістю півмільярда

доларів.

Привітати свій кількатисяч�

ний колектив, а також числен�

них партнерів, однодумців, дру�

зів і всіх небайдужих до сільсь�

когосподарської справи компа�

нія вирішила введенням в ек�

сплуатацію 20�го за ліком еле�

ваторного комплексу в с.Дени�

хівка Тетіївського району на

Київщині. І влаштувати при

цьому справжнє народне свято,

продемонструвавши усю свою

майстерність. Однак «винуватці

події» й гадки не мали, що Де�

нихівка «гулятиме всім селом»,

а це від  старого до малого

близько двох тисяч жителів, і 1

грудня 2011�го за урочистістю і

масовістю скидатиметься на

першотравневу демонстрацію.

Хтось із дотепників навіть по�

шуткував, що «НІБУЛОНу» на�

віть природа поступилася і в

перший день зими символічно

повернула весну. 

Продовження на стор. 5

Продовження на стор. 7

Так буває, що люди від Бога
творять дива на Землі

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.

КРУГЛИЙ СТІЛ
ПРО РИНКИ ХУДОБИ 
ЗАМОВТЕ ХОЧ СЛОВОÖ
Звернути увагу на забезпечення
тваринників власними спеціалізованими
ринками, так само як овочівників, був
покликаний «круглий стіл» «Ринки живої
худоби в Україні: проблеми та перспективи
розвитку», що відбувся 29 листопада
у Жашкові Черкаської області. 
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КОНФЕРЕНЦІЯ 
ОЛІЙНА ГАЛУЗЬ: ПОПЕРЕДУ ВСІЄЇ ПЛАНЕТИ
25 листопада в Києві відбулася ювілейна,
X Міжнародна конференція «Олійно+жирова
промисловість+2011». У ході конференції експерти
та учасники ринку обговорили прогнози розвитку
світового ринку олійних, рослинних олій і шротів,
перспективні напрямки у виробництві олійних та
олійно+жирової продукції...

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
МОЛОЧНІ ДОТАЦІЇ: ВЕЛИКОТОВАРНІ АМБІЦІЇ

Молочна галузь держави перебуває у кризі.
Кризі затяжній і прогресуючій: щороку поголів'я
скорочується, до 80% молока виробляється у садибах
селян. Різні способи стимулювання розвитку, що їх
застосовувала держава впродовж попереднього
десятиліття, позитивних наслідків не дали. 
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* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

01.12.2011

Зміна 
за тиж*

день

Зміна 
з початку

року
UX*індекс (UA) 1589,94 4,0% *34,9%
РТС (RU) 1546,70 10,3% *12,6%
WIG 20 (PL) 2268,00 4,8% *17,4%
WIG Ukraine (PL) 723,16 5,0% *27,7%
DAX* (DE) 6088,84 11,6% *11,9%
S&P 500* (US) 1246,96 7,3% *0,8%



На Рівненщині 
відкрито молочний
комплекс 
Один із найбільших в Україні
комплекс із сучасним доїльним
залом відкрили заступник міні�
стра аграрної політики та про�
довольства України Олек

сандр Сень та голова об�
лдержадміністрації Василь

Берташ у сільськогосподарсь�
кому підприємстві «Імені Воло�
вікова» Гощанського району.
Реалізація проекту вартістю 36
мільйонів гривень дозволить
одному з лідерів виробництва
молока на Рівненщині збільши�
ти потужності. Зокрема, в гос�
подарстві вироблятимуть що�
денно 35 тонн молока, яке від�
повідає всім європейським ви�
могам. Для Рівненщини, яка є
аграрною областю, це вкрай
актуально, наголосив Василь
Берташ. Адже переробники от�
римають високоякісну сирови�
ну, а споживачі – молокопро�
дукти. Водночас люди мати�
муть європейські умови праці,
а бюджет – інтенсивне напов�
нення. За такими агропідпри�
ємствами майбутнє, акценту�
вав Олександр Сень та пообіц�
яв держпідтримку на розвиток
молочного скотарства. 

Інституту сільського
господарства 
Полісся – 75 років
Житомирський Інститут сільсь�
кого господарства Полісся На�
ціональної академії аграрних
наук України (ІСГП НААН) в
кінці 2011 року відмічає 75�річчя
свого заснування. 30 листопа�
да відбувся урочистий захід,
присвячений цій події. Про іс�
торію і досягнення інституту
розповів присутнім колишній
його директор, академік НААН
України Юрій Савченко. 
Зокрема, інститут є автором
близько 60 сортів сільськогос�
подарських культур (жито ози�
ме, картопля, люпин, льон,
хміль, нові кормові культури,
трави). Лише за 2005�2010 ро�
ки тут виведено 18 сортів
сільськогосподарських куль�
тур, розроблено 11 стандартів,
до Державного реєстру внесе�
но 42 сорти. Щорічно інститу�
том у сільськогосподарське ви�
робництво передається для
впровадження 30�35 заверше�
них наукових розробок. Розра�
хункова економічна ефектив�
ність від їх впровадження, згі�
дно актів впровадження, скла�
дає 12�15 мільйонів гривень. 

АГРОПРОФІ

№ 45 [169] 2 грудня, 2011

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaАКТУАЛЬНО2
НОВИНИ ï СТИСЛО

український тижневик ділової інформації

СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО*АЛЬФА*ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА*ПРО».
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931*1815ПР від 31.07.2007 р.

Передплатний індекс 98990.

ВИДАВЕЦЬ*РЕДАКЦIЯ: ТОВ «АГРОМЕДІА*ПРО».

Офіс: м.Київ, вул.Комінтерну, 28, оф.24
Для листів – 01135, Київ*135, а/с 79.

Тел. (044) 227*9355, тел./факс 235*7324.
info@agroprofi.com.ua, www.agroprofi.com.ua

Директор, головний редактор Тетяна Шелкопляс.
Заступник директора, випусковий редактор Павло Мороз.
Редактор інформаційно*аналітичного відділу Олесь Євтєєв.

Оглядачі: Артем Олекса, Тетяна Макаренко.
Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс, ФОП.

Керівник відділу реклами і PR Артем Шелкопляс.

Газета виходить по п’ятницях.
Наклад — 5 000 екз. Ціна договірна. 

Друк: ТОВ «МЕГА*Поліграф», 
04073, м.Київ, вул.Марка Вовчка, 12/14. 

Тел. (044) 581*6815. www.mega*poligraf.kiev.ua
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція
залишає за собою право скорочувати авторські матеріали та вносити
в них правки. Рукописи не рецензуються та не повертаються.
Листування з читачами ведеться лише на сторінках газети.
Відповідальність за достовірність опублікованої в газеті інформації
несуть автори та рекламодавці. При використанні матеріалів
посилання на газету обов’язкове.

© ТОВ «АГРОМЕДІА*ПРО», 2011

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

Впродовж останнього часу

з'явилося декілька концепту

альних підходів до створення

ринку деривативів сільсько

господарської продукції в Ук

раїні. Однак, попри обговорен

ня концепцій на різних рівнях,

ринок деривативів фактично

все ще відсутній. Тому освітні

програми з поширення знань

про деривативи на сільсько

господарську продукцію, які

проводять один із найбільших

у світі операторів біржової

торгівлі деривативами CME

Group, проект USAID та Товар

на біржа «Українська ф'ючерс

на біржа», є послідовними кро

ками до формування доскона

лого ринку деривативів.

29�30 листопада у Києві прой�

шов другий дводенний семінар

цієї програми, у якому взяли

участь представники агрохол�

дингів, агропромислові підпри�

ємства та зернотрейдери, інве�

стиційні компанії та фінансо�

вий консалтинг.

За словами президента ТБ

УФБ Леоніда Козаченка, розви�

ток товарних деривативів має

величезне значення для Украї�

ни, даючи можливість виріши�

ти низку питань у сільському

господарстві, енергетиці, фі�

нансовій сфері, оскільки пози�

тивно впливає на стабілізацію

цін на продовольство, дає мо�

жливість правильно визначити

стратегію купівлі�продажу про�

дукції, використати майбутній

урожай як заставу.

«На жаль, сьогодні ми вико�

ристовуємо інші інструменти,

такі як ручне регулювання, че�

рез що селяни і сама держава

втрачають величезні кошти…»,

– зазначив Козаченко.

Експерт переконаний, що

завдяки налагодженій співпра�

ці з CME Group чорноморська

пшениця може продаватись че�

рез систему CME Globex вже з

початку наступного року. «При

успішному запуску цих інстру�

ментів, вже найближчим часом

в Україні буде створений по�

тужний майданчик, на якому

торгуватимуть не тільки пшени�

цею, але й іншою сільськогос�

подарською продукцією, енер�

гетикою, металом, хімією. А та�

кож хеджуватимуться валютні

ризики», – зазначив він.

Важливим кроком до ство�

рення в Україні ринку деривати�

вів було підписання «Меморан�

думу про взаємодію між Урядом

України, Національним Банком

України та Чиказькою товарною

Біржею Інк.» та «Меморандуму

про взаємодію між Чиказькою

товарною Біржею Інс. та Укра�

їнською ф'ючерсною біржею».

Вже сьогодні сторони сприяють

створенню умов для високотех�

нологічної біржової торгівлі де�

ривативами першочергово на

зернові, а в подальшому на інші

види сільськогосподарської

продукції та інші товарні групи.

При цьому важливим компо�

нентом є реалізація освітніх за�

ходів задля ознайомлення уча�

сників українського сільсько�

господарського ринку з викори�

станням ф'ючерсів та опціонів

для управління ризиками. 

Безумовно, створення меха�

нізму управління фінансовими

ризиками та наявність індика�

торів майбутніх цін, що досяга�

ється завдяки ринку деривати�

вів, вимагає вдосконалення за�

конодавства, розробки відпо�

відних біржових та розрахунко�

вих технологій.

Тому вже у наступному міся�

ці буде проведено освітній захід

для представників органів ви�

конавчої влади, з метою відоб�

раження ролі держави у забез�

печенні правових та регулятор�

них умов запровадження товар�

них деривативів, у тому числі на

прикладі роботи CME Group.

За інф. пресслужби ТБ УФБ

CME Group сприяє становленню 
українського ф'ючерсного ринку

Україна#Угорщина: 
ми збільшуватимемо агроеспорт 
УКРАЇНА запозичуватиме досвід

Угорщини під час проведення зе�

мельної реформи. Зокрема, це стос�

уватиметься побудови земельного

кадастру та визначення ролі держави

у формуванні ринку землі. Також дві

держави поглиблять товарні відноси�

ни в аграрній сфері. Про це 29 листо�

пада 2011 року міністр аграрної полі�

тики та продовольства України Ми

кола Присяжнюк та міністр націо�

нального розвитку Угорської Респу�

бліки Тамаш Феллеггі домовилися

на Другому засідання Міжурядової

українсько�угорської комісії з питань

економічної співпраці в Одесі.

Протягом 2011 року товарообіг

між Україною та Угорщиною виріс

на 35% у порівнянні з попереднім

роком. У тому числі, обсяг експорту

– на 64%, а імпорту – на 15%. За сло�

вами Миколи Присяжнюка, це свід�

чить про те, що між двома країнами

склалися продуктивні стосунки.

«Наші країни зацікавлені у по�

глибленні двосторонніх відносин.

Це зокрема стосується експорту�ім�

порту сільськогосподарської продук�

ції. Україна є традиційним експорте�

ром зернових на ринки ЄС, у тому

числі і до Угорщини. У зв'язку із

цьогорічним рекордним врожаєм,

ми збільшуватимемо поставки. Та�

кож, ми експортуємо соняшникову

олію. Загальний обсяг експорту

сільськогосподарської продукції

складає приблизно 1 млрд $300 ти�

сяч. І на відміну від усього балансу

торгівлі, тут ми маємо повний пари�

тет між імпортом і експортом», –

зазначив Микола Присяжнюк.

Також делегації України та Угор�

щини обговорили перспективи спів�

праці у сферах тваринництва, овочі�

вництва, рослинництва, винороб�

ства та ветеринарії. Зокрема, за сло�

вами Тамаша Феллеггі, угорська сто�

рона зацікавлена в створенні спіль�

них проектів у галузі виноробства.

«Для Угорщини важливий не тіль�

ки імпорт продуктів виноробства, але

й робота над спільним виробниц�

твом. В Україні створені всі умови

для успішного ведення такого вироб�

ництва, і ми готові співпрацювати та

інвестувати фінанси в цю галузь», –

повідомив Тамаш Феллеггі.

За результатами домовленостей

був підписаний Протокол Другого

засідання Міжурядової україно�

угорської комісії з питань економіч�

ного співробітництва. У ньому сто�

рони окреслили напрями подальшої

співпраці, зокрема сільське госпо�

дарство, промисловість, транспорт,

енергетика, екологія, а також перс�

пективи подальшої торгово�еконо�

мічної співпраці.

Затверджено концепцію 
розвитку овочівництва
КАБІНЕТ Міністрів України затвердив концепцію ро�

звитку овочівництва та переробної промисловості до 2015

року. За цей період планується залучити 30,8 млрд гри�

вень для розвитку галузей. Із державного бюджету виді�

лять 650 млн гривень і ще 150 млн – з міських бюджетів.

Решту коштів вкладуть суб'єкти господарювання. На

думку розробників, це дозволить збільшити обсяг вироб�

ництва високоякісної вітчизняної овочевої продукції та

знизити ціни на неї, повідомляє прес�служба МінАП. 

У планах уряду збільшити обсяги виробництва ово�

чевої продукції до 10 млн тонн на рік, що дозволить за�

безпечити внутрішні потреби. Зараз населення вирощує

близько 90% овочів. До 2015 року держава планує збіль�

шити частку сільськогосподарських підприємств, що

спеціалізуються на великотоварному промисловому ви�

робництві. Це дозволить додатково створити до 40 тисяч

робочих місць.

Реалізація концепції дозволить зменшити втрати ви�

рощеної продукції. На сьогодні до 30% продукції пропа�

дає через відсутність належних умов в овочесховищах і

переробних потужностей. Тож протягом наступних 4 ро�

ків буде активно здійснюватися будівництво нових те�

пличних комплексів, сучасних овочесховищ, підпри�

ємств переробної галузі, насамперед поблизу обласних

центрів.  

Головна мета концепції – забезпечити населення ви�

сокоякісною і в той же час доступною за ціною продукці�

єю овочівництва та переробної галузі. Зараз до 30% ово�

чів, що реалізуються через мережі роздрібної торгівлі є

імпортними, стверджують розробники. Виробництво

власної продукції потребує значних грошових вкладень,

які передбачені концепцією. Обсяги фінансування бу�

дуть уточнюватися щороку під час складання державно�

го та місцевих бюджетів.
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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 * Грудень '11 *2,5589 234,1430
CBOT * Березень '12 *2,5589 236,8003

CBOT * Травень '12 *2,3621 239,8514
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext * Січень '12 *1,3466 247,4414
Euronext * Березень '12 *1,3466 245,7581
Euronext * Червень '12 *1,3466 247,7781

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT * Грудень '11 +2,2965 221,1971
CBOT * Березень '12 +0,0919 225,6982

CBOT * Травень '12 +0,7349 232,2202
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext * Січень '12 +1,0100 241,3816
Euronext * Березень '12 0,0000 236,6685

Euronext * Травень '12 0,0000 237,0051
Лондон * Січень '12 +2,1978 226,8446

Лондон * Березень '12 +1,9623 224,4898
Лондон * Травень '12 +0,6279 227,8650

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext * Лютий '12 *4,0399 556,4907
Euronext * Травень '12 *4,7132 540,3313
Euronext * Серпень '12 *4,3765 524,8451

Вінніпег * Січень '12  *2,5649 493,1439
Вінніпег * Березень '12 *2,9595 493,0453

Вінніпег * Травень '12 *3,8473 493,4399
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT * Грудень '11 *12,5315 186,8128
CBOT * Березень '12 0,0000 185,6525

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT * Січень '12 *1,1942 414,4689
CBOT * Березень '12 *0,9186 418,3270

CBOT * Травень '12 *0,7349 422,1851
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT * Грудень '11 *3,5274 316,5806
CBOT * Січень '12 *3,5274 318,5647

CBOT * Березень '12 *2,8660 321,9818
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT * Грудень '11 +0,5507 109,0749
CBOT * Січень '12 +0,4405 109,4714

CBOT * Березень '12 +0,3965 110,3744
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT * Січень '12 *1,3228 325,7326
CBOT * Березень '12 *1,3228 332,2362

CBOT * Травень '12 *1,4330 338,2989
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT * Грудень '11 +0,0114 0,6676
CBOT * Січень '12 *0,0055 0,5910

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME * Листопад '11 0,0000 3,2269
CME * Грудень '11 0,0000 3,1377

CME * Січень '12 0,0000 3,1388
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон * Лютий '12 +3,6000 617,2000
Лондон * Квітень '12 +3,1000 609,7000
Лондон * Липень '12 +2,0000 603,2000

NYBOT * Лютий '12 *2,2026 519,6035
NYBOT * Квітень '12 *1,1013 512,7753

NYBOT * Червень '12 +1,1013 506,8282

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 01 грудня 2011 року

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

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

ський Хлібопродукт»), один з най�

більших агропромислових хол�

дингів в Україні, що спеціалізуєть�

ся на виробництві м'яса, соняш�

никової олії та вирощуванні зер�

нових культур, запустила пілотний

проект з сертифікації вирощуван�

ня зернових и олійних культур у

відповідності з вимогами стандар�

ту ISO 22000. Про це повідомила

директор департаменту технологій

і якості харчової продукції ПАТ

«Миронівський хлібопродукт»

Олена Косюк. 

Пілотний проект з сертифіка�

ції виробництва зернових і олій�

них буде реалізовано на базі гос�

подарства «Урожай», яке обробляє

близько 80 тис. га і вирощує 4 ос�

новних культури. 

За словами О.Косюк, сертифі�

кація виробництва зернових і

олійних культур дозволить компа�

нії надалі скоротити витрати на

лабораторні дослідження. «При

прийомі зернових на комбікормо�

ві заводи для переробки, проби і

аналізи беруться з кожної маши�

ни, і це дуже дорого і дуже склад�

но, – каже О.Косюк. – Бюджет

лабораторних досліджень на рік в

компанії складає близько 20 млн

грн». Один раз вклавши гроші в

сертифікацію технологічного лан�

цюжка вирощування тієї або ін�

шої культури, МХП планує надалі

заощаджувати на аналізах щонай�

менше 200 тис. грн по кожному

підприємству агрохолдинга, пові�

домила вона.

Якщо пілотний проект буде

успішно реалізовано, то агрохол�

динг планує провести сертифіка�

цію усіх посівних земель компанії

протягом наступних п'яти років.

На даний момент «Миронівський

хлібопродукт»володіє 280 тис. га,

та планує до 2015 року збільшити

площі до 400 тис. га.

Сінтал
Компанія Сінтал, великий укра�

їнський виробник сільськогоспо�

дарських культур, оприлюднила

результати збиральної компанії за

2010/11 маркетинговий рік. Згідно

зі звітом, урожай було зібрано з

98% земель, які перебувають в

управлінні компанії. Як результат

компанія зібрала 203,498  тис тонн

зернових культур. Сінтал повідо�

мив, що врожай олійних культур

перевищив показники минулого

року на 96% і становить 96,649 тис

тонн.

Сінтал також заявив про за�

вершення посіву озимих культур.

Посівна компанія пройшла у від�

повідності до оперативного графі�

ку та без істотних негативних

впливів погодних умов. Площа під

озимими культурами була збіль�

шена на 36% р/р до 60,575 тис га.

54% площ було виділено під посів

озимої пшениці, в той час як 29%

було виділено під озимий ріпак.

Sintal також заявив, що земля,

придбана в результаті покупки

підприємства Agrica, була успішно

інтегрована в бізнес�процеси ком�

панії і своєчасно засіяна озимими

культурами.

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 01 грудня 2011 року

• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

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 71,00 71,30 71,25 5677 1698 10,4% *4,4% 1,2%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 11,60 11,66 11,66 1258 1258 10,5% *31,8% 6,0%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 5,00 5,20 5,00 531 715 *3,7% *29,6% 0,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 6,70 7,21 7,50 479 479 *5,1% *49,5% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 54,20 54,95 54,05 1351 404 1,0% *41,2% *1,7%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 14,95 15,15 15,15 473 142 *1,0% *66,2% 0,5%

Агротон Варшава AGT PW PLN 20,50 20,60 20,40 442 132 3,6% *41,5% 4,1%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 61,95 62,00 61,95 372 111 3,3% *0,1% 0,0%

КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 18,55 18,60 18,60 278 83 4,7% *15,5% *2,1%

Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 50,00 70,00 65,00 666 83 0,0% *36,9% 0,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 7,76 7,90 7,65 239 72 4,8% *29,2% *4,4%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 2,39 2,63 2,63 45 61 9,6% 76,9% *0,8%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,33 1,60 1,33 44 59 0,2% *60,9% 0,2%

Лендком Лондон LKI LN GBP 3,00 3,25 3,13 14 21 0,0% *48,9% 0,0%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 13,00 16,00 14,00 6 9 0,0% *41,7% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 51,00 51,95 51,95 16 5 6,0% *49,9% 3,9% З
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Ринкова вартість акцій: 
Сінтал, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський Хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg

*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 01.12.2011 року 1 RUB = 0,25445 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 01 грудня 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 Січень ’12 5110 5110 5110 5110 5110 50 2 664300
EXW пшениця кл.3 Березень ’12 * * * * 5280 50 * *
EXW пшениця кл.3 Травень ’12 * * * * 5450 50 * *
EXW пшениця кл.4 Січень ’12 4990 4990 4990 4990 4990 20 2 648700
EXW пшениця кл.4 Березень ’12 * * * * 5160 20 * *
EXW пшениця кл.4 Травень ’12 * * * * 5330 20 * *
EXW пшениця кл.5 Січень ’12 4790 4790 4790 4790 4790 40 2 622700
EXW пшениця кл.5 Березень ’12 * * * * 4960 40 * *
EXW пшениця кл.5 Травень ’12 * * * * 5130 40 * *
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Маємо, 
що маємо…
НІ, ВЛАСНЕ, сам ринок худоби

як глобальне поняття у нас є, інак�

ше звідки б з'являлися м'ясні стра�

ви на полицях? Проте не всі туди

вхожі. Великі переробники або ма�

ють своє виробництво, або ж дав�

но пов'язані з такими ж великими

сільгоспвиробниками. А куди по�

дітися фермеру чи приватній осо�

бі? Ось хоче людина продати ко�

рову, а не може – великі переробні

підприємства купити в неї нічого

не можуть, бо контрагент не є

платником ПДВ, сусідам ця коро�

ва не потрібна, а здавати її при�

блудним посередникам теж якось

не з руки, бо ціну не ту запропону�

ють. Однак якщо брати ВРХ, то в

господарствах населення утриму�

ється в два рази більше поголів'я,

ніж в сільгосппідприємствах – на 1

жовтня 2011 року по Україні це

становило 3530 тис. голів. Реалізо�

вується ж – навпаки, вдвічі мен�

ше, хоча це статистика з птицею. 

Такі міркування і стали причи�

ною того, що у 2000 році Василь

Поліщук у Жашкові заснував ри�

нок «Чародій», місце, де б і спра�

ведлива ціна на худобу складала�

ся, і покупці з продавцями мали

собі зручності при торгівлі, зрозу�

міло, за невеличку платню – біз�

нес все ж таки.

Втім, перше питання, яке ви�

никає, коли приїжджаєш на «Ча�

родій» і чуєш про дату його ство�

рення: невже ж за довгі одинад�

цять років тут не спромоглися

зробити нічого, крім паркану нав�

коло? Правду кажуть про укра�

їнський бізнес: та нехай, не треба,

щоб нам влада допомагала, хай

лише не заважає. Потрібно було й

об'їздну дорогу зробити, аби ван�

тажівки не заважали руху транс�

порту, і облаштувати ринок згідно

санітарно�гігієнічних і ветеринар�

них норм, і земельні суперечки в

суді аж 5 років відстоювати.  

Втім, ринок, навіть якщо на�

разі і не виглядає «картинкою»,

все ж таки пропонує послуги на�

селенню: надання місця для тор�

гівлі, пошук покупців та продав�

ців, зважування, виконання замо�

влень на придбання товарних сви�

ней та ВРХ, транспортні послуги

по доставці худоби на ринок, реа�

лізація племінного молодняку

ВРХ та свиней від племгоспо�

дарств України, послуги з укла�

дання договорів між виробниками

та м'ясокомбінатами, племгоспо�

дарствами, цілодобова автостоян�

ка, заклад харчування, місце для

відпочинку. Торгують тут п'ять

днів на тиждень: кожний робочий

день відведено під окремий вид

тварин, наприклад, свинями тор�

гують у понеділок та четвер, ВРХ у

середу тощо. Ринок за це отримує

ринковий збір – приблизно 30 грн

за голову, а також збір за в'їзд ван�

тажівок. На такому зиску, звісно,

не відбудуєш все відразу.  

Географія покупців і продавців

широка – майже всі області Укра�

їни, – втім, покупців дедалі мен�

шає. Василь Васильович переклав

усю провину за це на стільнико�

вий зв'язок. Мовляв, один раз на

ринку зустрілися, домовились, те�

лефонами обмінялися, а там далі

вже й ринок не потрібен. Це, зви�

чайно, жарт. Насправді, проблема

не в тому, що торгують без участі

ринку, а в тому, як торгують. «При

стихійній реалізації відсутні по�

слуги ветеринарного лікаря – хай

там яка болячка буде у худоби, все

одно її продадуть. А м'ясо далі по�

трапить на стіл. Стихійники при�

їжджають лише за тим, щоб ціну

на тварин дізнатися. А то й взагалі

телефонують. Потім ставлять ціну

трошки вищу, і все – нікуди їхати

не треба – продавай тут, забивай

тут, далі – не твій клопіт», – гово�

рить господар. 

Добре там, де…
ПОЯСНИТИ, що ж не так з на�

шими ринками, приїхали іноземні

спеціалісти: Джон Мілз, міжна�

родний експерт Проекту ЄС «Ви�

конання Україною зобов'язань

щодо членства в СОТ та реалізації

європейської політики добросус�

ідства у сільському секторі» та

Джеймс Ейрі,  консультант того ж

проекту. «Під іноземців» підтягну�

лася і наша влада: від Мінагропо�

літики був присутній заступник

директора департаменту Володи�

мир Пищолка, область предста�

вляв начальник відділу аграрного

ринку, переробки, інвестицій та

соціального розвитку Головного

управління агропромислового ро�

звитку облдержадміністрації

Олександр Мараховський. 

За словами Джона Мілза,

проект, який він представляє,

спрямований не лише на аграрні

ринки, а й на розвиток загалом

сільського господарства. Щодо

розвитку ринків, то проект спря�

мований на розвиток організації

виробників і  розвиток більш

ефективних продажів аграрної

продукції дрібними і середніми

товаровиробниками. Також він

зазначив, що основне завдання

проекту – гармонізувати українсь�

кі стандарти зі стандартами ЄС. В

плані інформації проект залучив

експерта пана Ейрі, який безпосе�

редньо займався ринками живої

худоби у багатьох країнах. 

Джеймс Ейрі, чия доповідь

була, безперечно, основною на да�

ному «круглому столі», представив

відомості щодо функціонування

ринків живої худоби у Великій

Британії, Австралії, Новій Зелан�

дії, Сербії та Туреччині. 

Крім ринків, наприклад, у Ве�

ликій Британії існують аукціони

живої худоби. Взяти в них участь

може будь�хто, незалежно від кіль�

кості продаваного товару. Існує

графік проведення подібних захо�

дів. Роль аукціонерів в тому, щоб

брати на себе ризики, що пов'язані

з виплатою коштів – продавець

отримує гроші від засновників

аукціону, а не від покупця. У свою

чергу, аукціонер може не допусти�

ти на ринок недобросовісного

продавця чи покупця. Тобто, наче

підштовхував до думки доповідач,

ринок, чи�то аукціон, є тим гаран�

том, що угоду буде дотримано. В

Україні таким гарантом поки що є

держава, яка ще не дісталася до

влаштування ринків худоби. 

Пан Ейрі показував дуже бага�

то фотографій облаштованих рин�

ків, дивлячись на які залишається

лише торкнутися пальцями чола,

різко відняти їх і задумливо про�

тягнути: «Єврооопа» – облашто�

вані загони, бійні, готелі, місця

для парковки. Дехто навіть за свій

кошт організовує доставку товара

до місця продажу – доходів з того

жодних – проте кількість клієнтів

ринку зростає. Звичайно, буває і

інакше, та ж Туреччина просто сяє

різноманіттям ринків – від місци�

ни обнесеної дерев'яним парка�

ном до «європеїзованих» торго�

вельних майданчиків. Тут слід зва�

жити на те, що оці самі цивілізо�

вані ринки якраз і з'являлися на

місці дерев'яних загонів для худо�

би посеред степу. Тож «Чародій»,

за словами промовця, який хоча

повільно, але розвивається, має

усі шанси стати центром торгівлі

худобою в Україні. І в планах Ва�

силя Поліщука все так і є, аби

тільки була добра воля влади. Звіс�

но, таких центрів повинно бути

кілька, адже конкуренція на рин�

ку має бути присутньою. 

«Без бумажки 
ты букашка…»
ПОТРІБНО зауважити, що пан

Ейрі перебуває в Україні лише

другий тиждень, тож у своїй допо�

віді він більше сконцентрувався

на досвіді інших країн, чим вказу�

вав на наші прорахунки. Втім, по�

милки учасники «круглого столу»

віднайшли і самі протягом диску�

сії. По�перше, це відсутність уваги

з боку влади до цієї проблеми.

Місцева влада на те й виконавча,

щоб виконувати. Послухати�по�

слухають, але допомогати не по�

спішають, адже виконувати немає

чого – ані закону відповідного не�

має, ані припису. Тож апелювати

до неї можна лише зі словами, а

не керуючись законом. По�друге,

згадали і глобальну проблему ско�

рочення поголів'я ВРХ в Україні –

звідки тому ринку взятися, якщо

торгувати нічим?

Влада тим часом слухала і, як

кажуть, «брала на карандаш».

Присутні чиновники пообіцяли

поінформувати керівництво про

зазначену проблему. Проте про

оптові сільськогосподарські рин�

ки скільки говорилося в Україні?

Десь так з двохтисячного року,

закон же ухвалили тільки у 2010

році… Іноземці ж були оптимі�

стичні, мовляв, за рік подивимося

на зміни на краще. 

Павло Мороз

P.S. Поки записувалася доповідь од�

ного з учасників, сходив попитав

людей, чому ж вони приїхали саме

на цей ринок. Всі відповідали напро�

чуд схоже: так простіше. 

КРУГЛИЙ СТІЛ Нині наші державні мужі заходилися рятувати плодово+овочевий кошик України – по
усіх усюдах створюються оптові ринки. Під це виділяються (хоча й зі скрипом, а подекуди тільки на
папері) кошти з держбюджету, відкриваються вони пишно і урочисто, чиновники скликають прес+
конференції, що, відповідно, відбивається на новинах у пресі і телебаченні. Особлива увага
звертається на зручність для простого люду і дрібних товаровиробників. Звернути увагу на іншу
галузь – тваринництво, – яка також потребує своїх спеціалізованих ринків, був покликаний «круглий
стіл» «Ринки живої худоби в Україні: проблеми та перспективи розвитку», що відбувся 29 листопада у
Жашкові Черкаської області. Місце проведення заходу було обрано не випадково, адже саме тут
знаходиться перший і поки що єдиний успішно працюючий подібний ринок.

Про ринки худоби замовте хоч слово…

Василь ПОЛІЩУК (у центрі) знайомить гостей з роботою ринку



ВРАЗИЛА своєю масовістю кількість го�

стей – тут райони столичної і прилеглих

областей представляли цілі делегації ке�

рівників і фахівців агропідприємств, ке�

рівники сільгоспуправлінь, очільники

профільних об'єднань, фермери, числен�

ні ЗМІ. Серед почесних гостей особливе

піднесення мав голова Київської обла�

сної державної адміністрації Анатолій

Присяжнюк, адже взята ним відпові�

дальність за плани будівництва компанії

в Київській області справдилася. Приєд�

налися до урочистостей також началь�

ник Головного управління агропроми�

слового розвитку Київської ОДА Олек�

сандр Шевченко, президент Української

аграрної конфедерації Леонід Козачен�

ко, президент Української зернової асо�

ціації Володимир Клименко, директор

українського представництва компанії

«Кімбрія Юнігрейн А/С» Оксана Стре�

тович, дипломат економічного відділу

Посольства США Алекс Раян. 

А розпочиналася робота «НІБУЛО�

На» в Тетіївському районі лише три міся�

ці тому. Тоді кожен з нас мав змогу спо�

глядати Денихівку як класичний приклад

поступового занепаду села з його бездо�

ріжжям і відсутністю ліхтарів, обшарпа�

ними стінами і жахливими вікнами со�

ціальних будівель, понівеченим обелі�

ском «Слави». Тоді, 5 вересня, під час

офіційного старту будівництва елеватора

присутній на заходах півтисячній грома�

ді обіцянки генерального директора ТОВ

СП «НІБУЛОН» Олексія Вадатурського

і голови Київської облдержадміністрації

Анатолія Присяжнюка здавалися диво�

вижними. Адже всі чули, що мине зовсім

мало часу, і тут буде справжній оазис,

створений компанією; і завдяки надхо�

дженням до бюджету село розквітне і за�

живе повноцінним життям. Буде під�

тримка і школі, і дитячому садку, і вли�

вання у бюджети всіх рівнів щороку

близько 4 млн грн, і нові робочі місця. І

що з аграріями підприємство працювати�

ме без посередників, напряму, і вони от�

римуватимуть справедливу ціну за виро�

щене збіжжя. Від того зміцніє аграрний

сектор регіону, й орендодавці отримува�

тимуть більш високу ціну за свої паї.

Природно сприймали цю інформацію ті,

хто вже стикався з діяльністю «НІБУЛО�

На». Представники ж громади лише зни�

зували плечима. Однак, напевне, потай�

ки все ж плекали надію, що може так во�

но і буде….

І справді, з кожним днем ця надія

міцнішала, адже роботи на будівельному

елеваторному майданчику не припиня�

лася навіть вночі; поступово процедура

відновлення охопила все село. Справа у

тім, що як соціально�відповідальна ком�

панія «НІБУЛОН» традиційно наповнює

місцеві бюджети до і в період будівниц�

тва, а не після його завершення. Через

місяць серед селян вже з'явилися навіть

перші охочі влаштуватися на роботу на

майбутній елеватор. 

Загалом на сьогодні місцева громада

отримала від компанії майже 3,4 млн грн

для вирішення соціальних питань. Зав�

дяки саме цим коштам повністю рекон�

струйовано місцевий стадіон: нове по�

криття, спортивні майданчики і інше

облаштування обійшлися у 560 тис. грн.

Загальноосвітня денихівська школа от�

римала «ковток новітніх інформаційних

технологій» у вигляді відремонтованих та

укомплектованих меблями і сучасним

комп'ютерним обладнанням кабінетів

інформатики і хімії, де встановлено ін�

терактивну дошку. Нарешті «НІБУЛОН»

вирішив невирішувану десятиліттями

проблему реконструкції внутрішніх ту�

алетів, які наразі відповідають світовим

стандартам. Відновлено також фасадний

вхід школи, а її подвір'я та прилегла ву�

лиця Шевченка отримали нове покрит�

тя. Все це обійшлося у 274 тис. грн.

Відремонтували коштом компанії ко�

тельні в дитячих садочках «Світанок» та

«Веселка», встановили в них і в амбула�

торії нові вікна та двері. Облаштували

прилеглу до обеліска «Слави» територію.

Наразі виконуються роботи по освітлен�

ню вулиць Денихівки, встановленню ві�

кон та дверей у місцевій лікарні, ремон�

ту водонапірної башти, монтажу огоро�

жі, ремонту каплиці та ямковому ремон�

ту доріг цвинтаря. Також розробляється

генеральний план села.

Денихівській школі вже понад 110

років. Розпочиналася вона з церковно�

приходської, де навчалося 28 дітей за

кошти батьків. На обійсті збереглися

збудовані 1913 і 1957 років старі примі�

щення, й через те, що в них навчалося

понад 400 дітей у дві зміни, 1977 року бу�

ло зведено двоповерхове приміщення,

яке після суттєвого «нібулонівського

«втручання» має охайний привабливий

вигляд. 

Розрахована школа на півтисячі уч�

нів, однак поточного року тут опанову�

ють знання 300 дітей, з яких 22 – май�

бутні випускники. Педагогічний колек�

тив складається з 37 викладачів, біль�

шість з яких – тутешні вихованці. 

За свою історію школа випустила 102 ме�

далісти і тепер, зважаючи на допомогу

«НІБУЛОНа», плекає надію, що їхня

кількість помітно збільшуватиметься. 

Річ у тім, що компанія вже давно з ус�

піхом втілює власну програму підвищен�

ня рівня знань для загальноосвітніх шкіл

«Нібулонівський стандарт» в усіх регіо�

нах, де вона працює. Полягає програма у

фінансуванні підвищення кваліфікації

вчителів, оснащенні профільних кабіне�

тів комп'ютерами і інтерактивними дош�

ками, створенні шкільних бібліотек, фі�

нансуванні факультативних занять, уча�

сті дітей в шкільних олімпіадах різних

рівнів – від районних до загальноукра�

їнських. Однією зі складових цієї про�

грами є підключення до мережі Інтернет

і його подальше фінансування. Тому од�

ним з дуже актуальних питань є оволо�

діння іноземними мовами, адже ними

викладено більшість інформації в Інтер�

неті. Інформація від Олексія Вадатурсь�

кого про залучення денихівської школи

до цієї програми викликала у присутніх

на урочистій лінійці бурхливе схвалення.  
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Так буває, що люди від Бога
творять дива на Землі

Продовження на стор. 6

Початок на стор. 1

Під час урочистого відкриття елеваторного комплексу: І.МИКОЛЮК, В.КЛИМЕНКО,
О.ВАДАТУРСЬКИЙ, О.СТРЕТОВИЧ, А.ПРИСЯЖНЮК, О.ШЕВЧЕНКО, В.БОДЯК



БЕЗУМОВНО важливою подією

для села був відкритий того дня

повністю реконструйований міс�

цевий стадіон. Його територію до

цього часу використовували під

проведення щотижневих ярмар�

ків. А тепер – з новим покриттям

футбольного поля, декількома

спортивними майданчиками, роз�

дягальнею, трибунами і спортив�

ним інвентарем – спорт знов по�

вернеться в Денихівку.

Свого захоплення не прихову�

вав ніхто з присутніх. Вже висту�

паючи на трибуні перед відкрит�

тям елеваторного комплексу, Ана

толій Присяжнюк сказав: «Я

вдячний компанії «НІБУЛОН»,

генеральному директорові підпри�

ємства Олексію Вадатурському за

те, що він повірив, прийшов до

нас і втілив ці плани в життя. Це є

розвиток села, усього Тетіївського

району і це є наше майбутнє.

Щоб така масштабна подія

відбулася на Київщині, ми не зай�

малися ніякою агітацією, ми зро�

били найголовніше – створили

нормальні умови для інвесторів.

Інвестор нам повірив, і через це

вже сьогодні маємо нові робочі

місця і надходження до місцевих

бюджетів. 

У той час, коли в деяких регіо�

нах роками не можуть погодити

проекти інвесторів, ми за 3 місяці

зробили проект, провели експер�

тизу, погодили і побудували. Це

яскравий приклад співпраці влади

і бізнесу», – заявив губернатор.

Анатолій Присяжнюк також

вручив Олексію Вадатурському

Почесну грамоту Кабінету Міні�

стрів України «за вагомий особи�

стий внесок в забезпечення ро�

звитку агропромислового вироб�

ництва, застосування новітніх тех�

нологій зберігання сільськогоспо�

дарської продукції, багаторічну

сумлінну працю і високий профе�

сіоналізм».

За вагомий особистий внесок

в забезпечення розвитку агропро�

мислового виробництва, добросо�

вісну працю і високий профе�

сіоналізм подяками Прем'єр�міні�

стра України нагороджені: заступ�

ник гендиректора ТОВ СП «НІ�

БУЛОН» по будівництву С.Бєсє�

дін, начальник відділу капітально�

го будівництва компанії Г.Волко�

ва, начальник технологічного сек�

тора відділу капітального будів�

ництва Н.Звержинська. Почесни�

ми грамотами Київської ОДА і

цінними подарунками нагородже�

ні кращі керівники підрядних ор�

ганізацій, які будували елеватор, –

А.Колоненко (ТОВ «Дронго»),

В.Коваль (ТОВ «Центренергомон�

таж»), В.Бодяк (ТОВ «Закордон�

монтажспецбуд»).

Вітання від Посла США в Ук�

раїні Джона Теффта передав

Алекс Раян. При цьому він від�

мітив: «Дуже приємно сьогодні бу�

ло побачити відремонтовану шко�

лу, комп'ютеризовані класи, новий

стадіон і це вражаюче підприєм�

ство, на якому також встановлено

устаткування зі США. Цей елева�

тор є свідченням величезної ва�

жливості інвестицій в аграрний

сектор України. Щоб мати більше

таких інвестицій, українському

уряду потрібно дві речі: передусім,

зробити свою політику прозорою,

щоб усі компанії і гравці ринку ма�

ли рівні умови і однакові правила,

і, по�друге, – регулювання ринку

має бути прогнозованим, щоб

компанії були завчасно проінфор�

мовані про можливі зміни», – під�

креслив дипломат.

У свою чергу Леонід Коза

ченко зазначив: «Олексій Вада�

турський – доки єдиний українсь�

кий бізнесмен, який будує судна

для перевезення зерна, розвиває

найбільшу базу для його зберіган�

ня в різних регіонах України. Зав�

дяки цьому роботу мають десятки

тисяч людей, допомогу і підтрим�

ку отримують багато шкіл, дитя�

чих садків по усій Україні. Якби

більше таких людей було, було б

краще в нашій державі!»

Значущість інвестиційного

проекту «НІБУЛОНа» також від�

значив Володимир Клименко:

«Україна сьогодні зібрала рекор�

дний урожай за свою історію,

який, за офіційними даними, вже

перевищив 56 млн тонн. За дани�

ми ООН, в 2050 р. населення пла�

нети складатиме вже 9 млрд чоло�

вік. І одне з найважливіших зав�

дань, яке потрібно вирішувати вже

сьогодні, – це проблема забезпе�

чення продуктами харчування на�

селення нашої планети. Вважаю,

що це зоряний час для нашої краї�

ни! Адже Україна має потужний

аграрний комплекс, тому наша ве�

лика місія полягає в забезпеченні

населення планети їжею. І у спра�

ві вирішення цього питання роль

«НІБУЛОНа» важко переоцінити».

Оксана Стретович наголо�

сила, що новий елеватор «НІБУ�

ЛОНа», передусім, служить вели�

кій справі зміцнення продоволь�

чої безпеки Київського регіону і

України в цілому: «Зерно, яке збе�

рігатиметься на цьому елеваторі,

здатне забезпечити хлібом сто�

лицю України впродовж 4 міся�

ців!».

Щиру вдячність компанії і осо�

бисто Олексію Вадатурському ви�

словили також голова Тетіївської

РДА Іван Миколюк і сільський го�

лова Денихівки Віталій Самозван.

Підсумовуючи події  дня,

Олексій Вадатурський подяку�

вав усім діловим партнерам ком�

панії, що брали участь у будівниц�

тві елеваторного комплексу, пред�

ставникам влади і місцевій грома�

ді, особисто голові Київської ОДА

Анатолію Присяжнюку і його ко�

манді за повне сприяння в реалі�

зації інвестпроекту компанії: «Не

було б такої підтримки, не було б

нашої компанії на Київщині!»

Він також наголосив, що це не

останній елеваторний комплекс,

який побудує «НІБУЛОН» в сто�

личному регіоні. «У 2012 році ми

плануємо побудувати 6 елеватор�

них комплексів, зокрема, 2 річко�

ві термінали в Переяслав�Хмель�

ницькому і в Кагарлицькому ра�

йонах. До 2013�го ми завершимо

свою інвестпрограму, накреслену

2 роки тому, – це інвестування

$500 млн в аграрний сектор Укра�

їни, що передбачає доведення

власних елеваторних ємностей до

2,5 млн тонн, власний повноцін�

ний флот дедвейтом 250 тис. тонн.

Ми повинні освоювати не лише

річки України, але і річки інших

країн – наших сусідів. Ми влас�

ним прикладом доводимо, як сьо�

годні інвестор повинен вкладати

кошти в економіку України. І які

можуть бути результати роботи,

коли є партнерські стосунки між

владою і бізнесом.

Ми також вкотре показали, як

слід розвивати сільську інфра�

структуру. І що наша компанія, як

лідер аграрного ринку, здатна реа�

лізовувати інвестиційні проекти

національного масштабу. Ми і в

подальшому збираємося ще не раз

довести, що наша компанія – лі�

дер за усіма показниками, і наш

проект – це інвестиційна програ�

ма лідера аграрного сектору Укра�

їни», – особливо підкреслив

Олексій Вадатурський.

Тетяна Шелкопляс
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КРЕМЕНЧУЦЬКЕ водосховище

недарма називають морем – зав�

довжки воно майже 200 кіломе�

трів, а ширина його доходить до

30 кілометрів, тож і шторми тут

розгулюються майже морські – з

хвилею понад 3 метри. Залишити�

ся наодинці з цими горами холод�

ної води – гарантована смерть. 

29 листопада під час осіннього

шторму від буксира, який йшов на

Київ, відірвалися дві порожні бар�

жі. На лихо, на борту однієї з них

знаходилася людина. Через сильні

пориви вітру та хитавицю судно

кидало з боку в бік, залишений на

одинці моряк боровся за життя,

міцно вчепившись за штормові

поручні. Від нападів розбурханих

хвиль одяг промок до нитки, а хо�

лодний вітер довершував справу.

Тож час на порятунок йшов на

хвилини. Дякувати мужності, мо�

ряк зумів утримати одну баржу на

якорі, друга ж під натиском вітру

пішла у вільне плавання, загро�

жуючи греблі Кременчуцької ГЕС.

Добре, що в цей же час на во�

досховищі знаходився буксир

компанії «НІБУЛОН», який здій�

снював запланований рейс. Моря�

ки флагманського судна «нібуло�

нівського» флоту миттєво відгук�

нулися на заклик про допомогу.

Незважаючи на складні штормові

умови, екіпаж буксира зняв потер�

паючого моряка з некерованої

баржі. Врятованому відразу ж на�

дали першу допомогу, після чого

доставили на плавкран, який на

якорі перечікував шторм.

Врятувавши людину моряки

під командою капітана буксира

Володимира Маєвського не схова�

лися від шторму у безпечній гава�

ні, а вирушили на порятунок дру�

гої баржі, яку розбивало об бетон�

ні плити греблі Кременчуцької

ГЕС. Завдяки злагодженій роботі

екіпажу, надійній техніці та впев�

неним діям капітана буксира «НІ�

БУЛОН�1» баржу врятували від

затоплення і відбуксирували на

безпечне місце стоянки.

Проведення рятувальної

операції стало можливим зав�

дяки тому, що лідер аграрного

ринку України, компанія «НІ�

БУЛОН», реалізує масштабний

інвестиційний проект з відро�

дження судноплавства Дніпром

та іншими річками країни. З ці�

єю метою були спроектовані та

побудовані сучасні буксири і

несамохідні судна, які вже пов�

ним ходом працюють на вод�

них транспортних артеріях Ук�

раїни. По суті, «НІБУЛОН» ві�

дроджує судноплавство само�

стійно – без будь�якої або дер�

жавної підтримки.

Буксир «НІБУЛОН�1», по�

будований у рамках цього інве�

стиційного проекту, оснаще�

ний усіма необхідними суча�

сними рятувальними засобами

і устаткуванням, передбаченим

Регістром судноплавства Укра�

їни, та високоточним навіга�

ційним обладнанням.

Нині компанія «НІБУЛОН»

є одним з лідерів в Україні з на�

рощування тоннажу та оно�

влення флоту. Флот компанії

складається з 33 суден, зокрема

– з 28 несамохідних суден кла�

су «річка�море» загальним дед�

вейтом 104 тис. тонн та 5 бук�

сирів. Зараз закінчується будів�

ництво ще 2 буксирів, а в 2012

році планується будівництво

чергової пари цих суден.

Флот «НІБУЛОНа» – най�

молодший вантажний флот в

Україні: 86% флоту побудовано

в 2009 році; усі ліхтери мають

подвійний корпус. Повністю

інтегрована корпоративна стру�

ктура: судноволодіння, комер�

ційний і технічний менедж�

мент, 98 українських моряків та

49 осіб берегового персоналу.

Морська пригода 
на дніпровських хвилях
РЯТІВНЕ КОЛО Екіпаж буксира «НІБУЛОН+1»
– флагманського судна флоту найбільшого
сільськогосподарського підприємства України
компанії «НІБУЛОН» – виявив мужність і висо+
кий професіоналізм при проведенні успішної
рятувальної операції в Кременчуцькому водос+
ховищі на Дніпрі. Завдяки рішучим діям
моряків врятована людина і дві баржі.

Початок на стор. 1, 5

Так буває, що люди від Бога
творять дива на Землі



ПАРТНЕР ЮК «Юрімекс» Олек

сандр Шишканов зазначив, що

на сьогодні тимчасовість фактора

земельного законодавства зали�

шається тим чинником, який

стримує розвиток держави. І не

лише її аграрного сектора. Адже

земля є тим базисом, на якому

грунтується успішність усіх галу�

зей народного господарства. На

жаль, є об'єктивні фактори, які

призвели до знівелювання земель�

ної реформи в очах громадськості.

Тому, на думку доповідача, до ви�

рішення цього питання потрібно

долучити не тільки уряд і парла�

мент, але й науковців, громадські

організації, бізнесменів. «Саме

максимальне врахування думок і

інтересів всіх учасників ринку зе�

млі, помножене на державну до�

цільність, є об'єктивною переду�

мовою для реалізації обігу зе�

мель», – зазначив промовець. 

Народний депутат, секретар

Комітету з питань аграрної полі�

тики та земельних відносин ВРУ

Роман Ткач зазначив, що він

проти законопроекту. Депутат має

на увазі законопроект №9001�1,

запропонований урядом і відпра�

влений Верховною Радою на пов�

торне перше читання після до�

опрацювання у комітетах. «На

жаль, введення такого відпові�

дального етапу для українського

села, як завершення земельної ре�

форми, з різних причин, насампе�

ред політичних, звелося до того,

що в Земельному кодексі написа�

ли дуже просто: ринок землі буде

тоді, коли запрацюють два закони

– про кадастр і про ринок землі.

Так це ж не відповідь на питання,

чи цим завершиться земельна ре�

форма і чи буде ринок землі», –

зазначив депутат. Також він зазна�

чив, що на сьогодні відповідаль�

ним за ринок землі є лише Міна�

грополітики, чого, на його думку

недостатньо. На понеділок, 5

грудня, планується перше пробне

засідання аграрного комітету, де

буде розглядатися доопрацьова�

ний варіант. Нині ж робоча група

враховує всі зауваження, які над�

ходили в Держземагентство, ви�

словлювалися на сесії Верховної

Ради, обговорювалися на «круглих

столах» з експертами. 

Андрій Мартин, член пра�

вління Земельної спілки України,

закцентував увагу на тому, що го�

ловне питання, на яке сьогодні ма�

ють дати відповідь експерти і по�

літики – яку модель розвитку

сільського господарства обере Ук�

раїна. Чи ту, за якої основними ко�

ристувачами землі стане великий

бізнес, який буде розвивати еконо�

міку України, давати великі при�

бутки і значні надходження від ек�

спорту товарів, чи ту, за якої голов�

ну вигоду отримають люди, що

проживають в сільській місцевості.

«З тих 14 мільйонів, про які казав

міністр, робочі місця мають лише

4 мільйони. Інші за застосування

інтенсивних технологій стають,

по�суті, непотрібними людьми, які

не мають куди докласти свої тру�

дові зусилля», – зауважив юрист.

Сьогоднішня головна проблема

українського селянина це те, що

він не працює на власній землі.

Єдине, на що він може розрахову�

вати, це на високу орендну плату,

яку йому запропонує великий то�

варовиробник. «Така модель в чо�

мусь цікава, наш агробізнес її ус�

пішно втілює, займаючи лідирую�

чі місця. Але за такої моделі за 10

років в селі нікого не залишиться»,

– зазначив він. Андрій Мартин

вважає правильним, що в зазначе�

ному законопроекті прописано,

що ані іноземці, ані юридичні осо�

би не зможуть купувати землю в

Україні. «Адже якщо ми пустимо в

цей ринок юридичних осіб, ми ав�

томатично впустимо в нього іно�

земний капітал. Сьогодні в світі

дуже багато грошей, які не підкрі�

плені жодними активами. Дуже

багато інвестиційних фондів як за�

хідних, так і китайських, так і ара�

бських, які намагаються скупову�

вати змелю де тільки можна. Дуже

не хотілося б, щоб Україна стала

сировиннним придатком до світо�

вої економіки, коли основні при�

бутки від роботи на землі іноземці

будуть забирати собі, а не залиша�

ти в державі», – зазначив він. Та�

кож, на його думку, важливо упе�

редити можливість спекуляції зе�

млями сільгосппризначення, щоб

той, хто купує землю, працював на

ній, а не перепродавав. Він вважає,

що законопроект 9001�1 є найвда�

лішим з тих, що були подані на

розгляд ВРУ, і сподівається, що ті

норми, які закладені в ньому, змо�

жуть сформувати новий клас се�

лян, новий клас власників землі. 

Олександр Шишканов надав

коротку правову характеристику

законопроекту. Документ з мо�

менту публікації його на сайті

Держкомзему на початку 2011 ро�

ку зазнав значних позитивних

змін. Однак законопроект містить

в собі низку протирічь, які накла�

даються на чинні сьогодні норма�

тивно�правові акти. Проектом,

наприклад, пропонується надати

Держземагентству дуже широкі

повноваження у галузі земельних

відносин, що, впевнений юрист,

без належних змін до Земельного

кодексу вносить дисбаланс в роз�

поділ повноважень між органами

державної влади. 

Щодо державних закупівель,

юрист зазначив, що норми зако�

нопроекту не приведені у відповід�

ність до ЗУ «Про державні закупів�

лі». Зазначене у проекті переваж�

не право держави та місцевих рад

на викуп земельних ділянок перед�

бачає витрачання бюджетних

коштів у дуже великих обсягах. На

жаль, у законопроекті не сказано,

якими критеріями повинні керу�

ватися органи влади при реалізації

цього переважного права. «Якщо

все так залишити, то Держзе�

магентство і місцеві ради будуть

самі вирішувати у кого, коли і на�

віть за скільки купувати землю. То�

му що по ціні також обмежень не�

має. Якщо слідувати логіці закону,

то за скільки власник пропонує, за

стільки Держземагентство чи міс�

цева рада може купити землю, що

може призвести до зловживань», –

зазначив Олександр Шишканов.

Ще одне зауваження виникло у

юриста до прописаної можливості

купувати малопродуктивні і дегра�

довані землі за зниженою ціною з

рострочкою до 5 років. На думку

юриста, це може призвести до ви�

ведення з державної власності зе�

млі у великих обсягах. Він пого�

дився з попереднім промовцем,

що при розв'язанні питання від�

криття ринку сільгоспземель та�

кож мають бути розв'язані питан�

ня соціально�економічного ро�

звитку села, а також питання га�

рантій товаровиробникам, захисту

їхніх інвестицій. 

Президент Українського клубу

аграрного бізнесу Алекс Ліссітса

зазначив, що збитки від земельної

реформи, якщо її провести у тому

вигляді, в якому вона подається

зараз, становитимуть тільки за

перший рік $12 млрд.

На його думку, не можна допу�

скати подрібнення господарств.

Має бути збережена пропозиція

Держземагентства і Мінагрополі�

тики щодо максимального розмі�

ру земельної ділянки у 2100 га, або

й піднята до 3000 га. Не можна на

сьогодні допускати обмеження в

50 га, оскільки у держави просто

немає коштів на належне субсиду�

вання агровиробництва на такому

клаптику землі. Дискримінацією

він вважає пропозицію, яка перед�

бачає вимогу пред'явлення декла�

рації про доходи при купівлі землі.

На думку розробників, така вимо�

га забезпечить унеможливлення

концентрації землі у одного влас�

ника через афільованих осіб. Про�

те, наприклад, фермер з малими

доходами не зможе купити землю,

на якій працював, якщо його до�

ходи не відповідатимуть вимогам

закону. А, наприклад, депутат зі

значно більшими доходами – змо�

же. «Якщо ми на сьогодні без де�

кларацій купуємо маєтки по 200

млн і машини по 200 тисяч, то да�

вайте запровадимо декларацію і на

них», – обурюється експерт. 

Крім того, президент УКАБ

підкреслив необхідність можливо�

сті участі у фінансуванні купівлі�

продажу земельних ділянок сіль�

госппризначення усіх банківських

структур, зареєстрованих в Украї�

ні, щоб не допустити монополії

державного земельного банку в

цьому секторі. 

Також, на його думку, потріб�

но відпрацювати питання, яким

чином бути з контрактами на

оренду земельних ділянок, які бу�

ли укладені останніми роками.

«Адже ми не можемо допустити,

щоб підприємства, які вклали ве�

личезні кошти у розвиток вироб�

ництва, сказали, що нині це їм не

вигідно. Тож необхідно в законо�

проекті зафіксувати строк хоча б у

10 років збереження контрактів на

оренду», – резюмував він. 

Аркадій Корнацький, голова

громадянської організації Се�

лянський фронт, вважає, що зе�

мельний ринок має регулюватися

лише одним законом. «Той, хто

прописав при ухваленні Земель�

ного кодексу у прикінцеві поло�

ження умову, що земельний ринок

запроваджується після прийняття

ЗУ «Про земельний ринок» і ЗУ

«Про земельний кадастр», був ду�

же хитрим і далекоглядним про�

тивником земельного ринку. Ос�

кільки у Земельному кодексі, який

ухвалено у 2001 році, є абсолютно

всі необхідні правові норми і ме�

ханізми для нормального і прозо�

рого функціонування земельного

ринку», – зазначив він. Пан Кор�

нацький вважає, що нинішній за�

конопроект – це фактично рімейк

норм Земельного кодексу. Єдині

новели містять статті про консолі�

дацію земельних ділянок, що про�

мовець вважає грубим порушен�

ням Конституції і порушенням ін�

тересів селян. 

До злодійських відносить пан

Корнацький і статті про несільсь�

когосподарські угіддя – земельні

ділянки під токами, скотопрогона�

ми, господарськими дворами то�

що, – за якими масово порушу�

ються останніми роками сфальси�

фіковані кримінальні справи. Тре�

тя частина законопроекту, яка

стосується аукціонів, на думку

промовця, має регулюватися не за�

конопроектом, а урядовим актом,

а ще краще методичними реко�

мендаціями неурядової організації.

Промовців було вдосталь, про�

те вмістити всіх виступаючих в

межі однієї сторінки неможливо.

Резюмував доповідну частину і

відповідав на запитання Микола

Присяжнюк. Він, зокрема, зазна�

чив, що альтернативи ринку землі

немає, адже власники земельних

паїв просто вимирають. І саме з

таких «круглих столів» народжу�

ються пропозиції до законопроек�

ту. «У процесі обговорення надій�

шло декілька тисяч пропозицій.

Всі ці пропозиції були опрацьова�

ні. Ми підготували узагальнені по�

ложення, які необхідно внести у

законопроект на повторне перше

читання. Тому я запропонував на�

правити законопроект 9001�1 на

повторне перше читання для врах�

ування всіх висунутих пропозицій

і зауважень», – наголосив Мико�

ла Присяжнюк. Найважливішою з

них він назвав – про відрахування

1% від орендної плати за землю

для соціально�економічного ро�

звитку сільських територій. Кош�

ти будуть концентруватись на ра�

хунках сільських та селищних рад.

Прогонозним часом завер�

шення земельної реформи про�

фільний міністр назвав кінець

2012 – початок 2013 року. 

Павло Мороз
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В і д  щ и р о г о  с е р ц я  в і т а є м о  в а с  з і

славетним ювілеєм – 20 річчям створення

компанії ,  що збігається з віком нашої

незалежної України.

Земля завжди була і є найвищою цінні$

стю українців, а українське село – колискою

нації, її надійним оберегом. Золото ланів і

небесна блакить стали кольорами держав$

ного прапора незалежної України. Безцінні

чорноземи, даровані Богом, і невтомні руки

працелюбного селянина зробили наше

сільське господарство унікальним, а його

потенціал – невичерпним.

Саме в  розвитку АПК ми вбачаємо

майбутнє процвітання нашої держави та її

громадян. Власним прикладом ви постійно

доводите, що Україна здатна бути світовим

лідером у виробництві сільськогосподар$

ської продукції, годувальницею людства. 

Бажаємо вам, шановні нібулонівці, доб$

рого здоров'я, любові і благополуччя, муж$

ності і наснаги, сил і невтомності у вашій

подвижницькій праці задля величної

розбудови держави Україна, гідної поваги

світу і гордості своїх громадян.

УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОНФЕДЕРАЦІЯ

Українська аграрна конфедерація вітає компанію

«НІБУЛОН», її родоначальника та натхненника, незмін$

ного керівника, неперевершеного трудівника, Героя

України, Олексія Опанасовича Вадатурського, славний

трудовий колектив «нібулонівців» із величним 20$річ$

чям з дня заснування.

Без усілякого перебільшення, «НІБУЛОН» – незапе$

речний Лідер АПК України. І по суті, і по формі, що під$

тверджується безліччю різноманітних високоповажних

рейтингів. Уся виробнича і соціальна діяльність «НІБУ$

ЛОНа» – це по$справжньому неформальний Всеукра$

їнський Національний Проект. Вирощуючи рекордні

врожаї, здійснюючи розбудову елеваторної та транс$

портної інфраструктури країни, «НІБУЛОН» своїми

об'єктами прикрашає українську землю, робить щасли$

вішим життя людей, прославляє Україну в усьому Світі. 

У цей знаменний час від щирого серця бажаю Вам,

шановний Олексію Опанасовичу, унікальній команді

«НІБУЛОНа» щастя, міцного здоров’я, довгих років

життя, нових трудових і творчих звершень в ім’я наро$

ду України.

Президент УАК Леонід КОЗАЧЕНКО

5 ГРУДНЯ ТОВ СП «НІБУЛОН»

Шановний Олексію Опанасовичу!

Шановні колеги – 
багатотисячна родина невтомних
трударів сільськогосподарського

підприємства «НІБУЛОН»!

Боровик О.Г., 

Бялик М.І., 

Васильченко М.С.,

Гулий І.М., 

Іващук П.В., 

Коваленко А.А., 

Коросташов О.Г., 

Криворучко А.Т., 

Лавриненко А.А., 

Моторний Д.К., 

Молчанова Т.І., 

Моргун В.В., 

Мостіпан О.О., 

Петринюк В.А, 

Порошенко О.І., 

Сілецький В.П., 

Ткачук В.М., 

Чернишенко В.І.,

Шаповал М.В. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК 

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Шановний Олексій Опанасович!
Дозвольте мені від імені Європейського банку ре$

конструкції і розвитку привітати Вас із 20$річчям

ТОВ СП «НІБУЛОН». Ваша компанія є прикладом доб$

ропорядного ведення бізнесу, спрямованого на зміц$

нення сільськогосподарського потенціалу України і

збільшення її інвестиційної та ділової привабливо$

сті. Упевнений, що зусилля, спрямовані «НІБУЛО$

Ном» і Вами особисто на повернення Україні статусу

світової житниці, будуть високо оцінені як у самій

країні, так і закордоном. 

Ми горді з того, що співпрацюємо з Вами, і спо$

діваємося, що наша спільна робота матиме багато$

річне і взаємовигідне продовження.

З повагою, 

Директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК

З повагою, Герої України:

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «АГРОПРОФІ»

Шановний 
Олексію Опанасовичу, 
шановні нібулонівці!

Щиро вітаємо ТОВ СП «НІБУ$

ЛОН» з двадцятиріччям!

Ось уже двадцять років без зай$

вого пафосу, без скарг на неспри$

ятливі умови чи протидію, не че$

каючи вдячності, з дня у день, з ро$

ку в рік ви самовіддано робите

свою справу. Справу, якою пишати$

муться нащадки і яка є справді ко$

рисною для країни. 

Створено компанію, яка є справ$

жнім лідером і взірцем для всієї га$

лузі. Розбудовується транспортно$

логістична інфраструктура, один за

одним постають сучасні красені$

елеватори, водними артеріями кра$

їни курсує новозбудований флот.

Не злічити, скільки добра ви зро$

били для людей за ці роки.

«НІБУЛОН» живе і розвивається,

демонструючи усьому світові по$

тенціал аграрного сектору України.

І поки працює компанія, ми впев$

нені, що будуть добрі новини в аг$

рарній галузі. Якби всі підприєм$

ства країни працювали так, як пра$

цює «НІБУЛОН», переконані – ми

жили б у зовсім іншій Україні.

Тож бажаємо вам творчого

натхнення на нові звершення на

благо народу України. Зичимо здо$

ров'я та благополуччя усій нібуло$

нівській родині. З таким колекти$

вом можна робити великі справи.

Віримо – жодним вітрам не збити з

вірного курсу флагман українсько$

го сільського господарства – ТОВ

СП «НІБУЛОН».

Колектив газети «АГРОПРОФІ»
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«КІМБРІЯ ЮНІГРЕЙН А/С», ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Компанія «КІМБРІЯ ЮНІГРЕЙН А/С» горда багаторічним

співробітництвом з компанією «НІБУЛОН» та щиро вітає її з

ювілеєм!

Бажаємо завжди займати лідируючі позиції, постійно ру$

хатись вперед, розвиватися, досягати нових цілей і висот. 

Двадцять років – це чудовий вік, коли все тільки почина$

ється. Тож нехай такі юнацькі якості, як оптимізм, максима$

лізм і новаторство будуть завжди притаманні вашому колек$

тиву і вашій компанії.

З повагою, директор представництва

«КІМБРІЯ ЮНІГРЕЙН А/С» в Україні Оксана СТРЕТОВИЧ

АСОЦІАЦІЯ «СОЮЗ БІРЖ УКРАЇНИ»

Вітаємо
ТОВ СП «НІБУЛОН» з ювілеєм, 
20/річчям від дня заснування!

Від усього серця вітаємо вашу компа$

нію, яка тривалий час займає лідерські по$

зиції на вітчизняному аграрному ринку,

сприяючи його розвитку та будучи орієн$

тиром для інших учасників ринку. Ваш

внесок у становлення вітчизняного агро$

промислового комплексу є значним та

неоціненним.

Бажаємо удачі, успіхів та реалізації най$

амбіційніших проектів на благо нашої

Держави.

З повагою, 

Союз бірж України

КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА «ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ»

Шановний Олексію Опанасовичу! 
Шановна міцна команда нібулонівців!

Самовіддане служіння обраній справі,  доброта і

милосердя, чуйність і щедрість душі винагороджуються

вдячністю і повагою сотень тисяч українців, яким ви несете

розраду і тепло, допомагаєте долати життєві труднощі,

додаєте віри і впевненості у завтрашньому дні. Тому бажаємо

Вам і надалі гідно представляти професію хлібороба та

залишатися меценатом на благо нашої Батьківщини,

постійно самовдосконалюватися та досягати нових,

здавалось би, неможливих результатів!

Зичимо Вам, Олексію Опанасовичу, і вашій згуртованій і

випробуваній всіма стихіями команді «НІБУЛОН» міцного

здоров'я, миру, злагоди, невичерпної енергії і плідної праці.

Нехай у кожного з вас поряд завжди будуть щирі друзі, а

вдома – оточує тепло і любов рідних людей!

Від імені творчого колективу Олег ПЕЛЕХОВСЬКИЙ 

УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА АСОЦІАЦІЯ

Шановний Олексію Опанасовичу!
Прийміть щирі вітання від Української Зернової Асоціації

з нагоди 20$річчя від дня заснування ТОВ СП «НІБУЛОН»!

За довгі роки Ви пройшли з колективом непростий шлях

становлення та розвитку, залишаючись досвідченим

фахівцем і визнаним професіоналом своєї справи. Завдяки

Вашій наполегливій праці та умілому господарюванню

досягнення Вашої компанії стали загальновизнаними. Своїм

прикладом Ви переконливо демонструєте, що для відпо$

відальної, цілеспрямованої особистості не існує перешкод,

існують тільки завдання.

Бажаємо Вам і вашому колективу міцного здоров'я,

невичерпної енергії, підтримки колег і однодумців, цікавого

і багатого на добрі події життя!

Від імені колективу Української Зернової Асоціації

Президент Володимир КЛИМЕНКО

ВИПОВНЮЄТЬСЯ 2200 РОКІВ!

КАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

«НІБУЛОН» з ювілеєм вітаєм
І від всієї громади бажаєм:

Мудрості у строфах,
Виважених кроків,
Дивовижної краси
І живильної роси.

Золотим руном – золоте зерно
Хай достатком крізь вас протікає…
Многії літа! Многії роки!
Нехай «НІБУЛОН» розквітає!

Виконавчий комітет 

Кам’янської Сільської Ради 

Кам’янець+Подільський район
Хмельницької області

Від щирого серця вітаємо вас з 20$річ$

ним ювілеєм створення компанії, яка одна

з небагатьох аграрних в нашій державі з мо$

менту народження може гордо називатися

розбудовницею.

Будівельники – це творці, люди, які по$

кликані приносити радість, щастя та задо$

волення навколишнім. Ваш патріотичний

інвестиційний проект – це реальний вне$

сок в оновлення сіл і селищ, районів і міст

нашої України! Навіть за складних еконо$

мічних умов ви знаходите кошти для поліп$

шення життя людей та будівництва нових

сучасних технологічних об'єктів, в чому ми

дуже раді допомагати компанії «НІБУЛОН».

Завдяки діяльності ТОВ СП «НІБУЛОН» в Ук$

раїні зводяться не лише елеваторні потуж$

ності, а й відроджуються дитячі садочки,

школи, об'єкти соціальної сфери, парки. Бу$

дівельна галузь отримала новий подих, а ти$

сячі фахівців – гідну роботу і зарплату. Така

діяльність заслуговує на всенародну повагу

та визнання, адже завдяки вам оновлюється

архітектурне обличчя країни, примножу$

ється добробут наших громадян.

Бажаємо всім вам здоров'я і сімейного

благополуччя, радості і достатку. Зичимо

й надалі високо тримати марку лідера віт$

чизняного аграрного ринку і досягати но$

вих вершин у технології будівництва, ра$

дувати людей сучасними непересічними

проектами. 

Шановний Олексію Опанасовичу! Шановні нібулонівці!

А.КОЛОНЕНКО – ТОВ «Дронго», 

Е.ХАЯТ – «Гідротехнології», 

Ю.ГАЛКІН – «ПДПП10», 

С.СЕЛЮТІН – ПП «Трансвіт»,

Ю.ЄГОРОВ – ПП «Висотнік», 

С.НАЗАРЕНКО – ЗАТ БФ «ЖитлобудНіко»,

В.БОДИК – ТОВ «Закордонмонтажспецбуд», 

В.ЛУКІН – ТОВ «Полтаваспецмонтаж»



ЗАСТУПНИК міністра аграрної

політики та продовольства Олек

сандр Сень із задоволенням по�

відомив про рекордний цьогоріч�

ний урожай та результати роботи

галузі за поточні 10 місяців. Він

розповів про сільськогосподарсь�

ку виставку у Ганновері, на якій

йому нещодавно вдалося побува�

ти. За його словами, найбільше

там вражає не розмаїття виставко�

вих залів, а те, що переважна кіль�

кість відвідувачів – аграрії Украї�

ни та Росії, які не просто спогля�

дають досягнення європейської

інженерії, а й активно купують

найпередовішу сільгосптехніку. З

цього високопосадовець зробив

висновок, що справи у вітчизня�

ного АПК не такі вже й погані.

Так, дійсно, селяни не тягнуть

грошей з бюджету, навпаки – сіль�

ське господарство активно напов�

нює державну скарбницю і на фо�

ні скорочення експорту в решті га�

лузей народного господарства, ли�

ше АПК дозволяє зберігати саль�

до зовнішньоторгового балансу

позитивним. З цим сперечатися не

доводиться, аграрний комплекс

України від початку був орієнтова�

ний на експорт збіжжя. Шкода ли�

ше, що нерозважливими діями

уряду цього року він практично

паралізований. За одностайними

оцінками експертів у 2011�2012

маркетинговому році можна було

б експортувати 27 млн тонн зерно�

вих. Реально вдасться проекспор�

тувати 12�15 млн тонн. Решта зер�

на, в яке селяни вкладали працю і

душу, приречена догнивати по ко�

морах. 

Олександр Сень висловив спо�

дівання, що ситуація з експортом

налагодиться, проте час втрачено.

Між тим, величезне перевищення

пропозиції над попитом продов�

жує знижувати ціни внутрішнього

ринку. У кулуарах конгресу голов�

не питання у аграріїв до своїх ко�

лег було: «Ти встиг продати за

прийнятною ціною?». Якби Укра�

їна була забезпечена сучасними

елеваторними ємностями для збе�

рігання врожаю, ситуація не була

б такою катастрофічною. Можна

було б вичікувати сприятливої

кон'юнктури і потім продавати.

Але наразі зерно, особливо куку�

рудза, величезними курганами ле�

жить просто неба на токах.

Заступник міністра окреслив

основні напрямки реформи АПК,

що її здійснює міністерство. За йо�

го словами особлива увага зосере�

джена на запровадженні ринку зе�

мель сільськогосподарського

призначення та створенні інфра�

структури аграрного ринку. З цією

метою реалізуються три державні

програми спрямовані на розвиток

зернового сектору, тваринництва,

особливо ВРХ та розбудову мережі

оптових ринків сільгосппродукції.

Ключовим чинником розвитку га�

лузі Олександр Сень вважає навіть

не бюджетні дотації, а збереження

пільгового оподаткування в АПК.

На його думку саме це робить

сільгоспвиробництво привабли�

вим для інвестора. Для повної реа�

лізації потенціалу українського се�

ла, на думку високопосадовця,

необхідно розвивати економічні

зв'язки з Європейським та Мит�

ним союзами, оскільки без нала�

годження стійкого збуту продукції

сільське господарство приречене

на стагнацію і занепад.

На жаль, учасники конгресу не

отримали відповіді на злободенні

питання щодо перспектив сільсь�

кого господарства у зв'язку із за�

провадження ринку землі, не зміг

заступник міністра також відпові�

сти коли і як буде вирішуватися

питання монополізації українсь�

кого ринку мінеральних добрив,

куди поділися кошти на дотацію

тваринництву та інші. Не дивно,

що аграрії, з якими довелося по�

спілкуватися під час роботи кон�

гресу, були одностайні: нам не тре�

ба допомагати, єдине бажання,

щоб уряд про нас забув на якийсь

час і не втручався зі своїми висо�

корозумними ініціативами.

ДИРЕКТОР інформаційної ком�

панії «ПроАгро» Микола Вер

ніцький, аналізуючи ринок зер�

нових в Україні особливо наголо�

сив на проблемах зберігання уро�

жаю. Через несприятливу цінову

кон'юнктуру поспішати з реаліза�

цією збіжжя не вигідно, а елева�

торних потужностей не вистачає.

Що стосується світового ринку

зернових, то на думку експерта,

наразі спостерігається деяке пере�

вищення пропозиції продовольчої

групи і дефіцит фуражу через зро�

стання тваринництва. Країни з

найбільшим населенням – Індія

та Китай все більше уваги приді�

ляють розвитку тваринницької га�

лузі, відтак попит на фураж у світі

буде і надалі зростати.

Аналіз стану зернового екс�

порту та чинників, які на нього

впливають переконливо свідчить,

що запровадження вивізних мит

на зернові завдало експорту непо�

правних втрат. Обсяг вивезеного

за перші три місяці збіжжя скоро�

тився на 6% порівняно з неуро�

жайним 2010�м та на 51% порівня�

но з 2009�м, коли ми мали спів�

ставний урожай. У структурі зер�

нового балансу спостерігається

збільшення частки кукурудзи (на

56%) – саме нею пересівали втра�

чені посіви озимини. В економіч�

ному сенсі це чудово спрацювало у

2011 році, але надалі ситуація не

настільки оптимістична. Хоча за�

гальносвітові тенденції можуть

призвести до стійкого перевищен�

ня ціни на кукурудзу над ціною на

пшеницю.

Щодо причин, які сприяють

зниженню ціни на збіжжя,

експерт виділяє наступні:

• Висока пропозиція зернових

на внутрішньому ринку, які до то�

го ж ніде зберігати;

• Затримка експорту через за�

провадження експортних мит;

• Великі запаси зернових на

початок сезону;

• Неповернення ПДВ експор�

терам;

• Часткове зниження цін на

світовому ринку;

• Низьке внутрішнє спожи�

вання через скорочення поголів'я

у тваринництві.

Чинниками, що сприяють

підвищенню ціни, пан Вер�

ніцький вважає:

• Відміна експортного мита на

зернові культури;

• Висока собівартість їх виро�

щування;

• Перспективи зниження вро�

жаю�2012 через поганий стан ози�

мих;

• Очікування відміни мита на

експорт ячменю та повернення

ПДВ експортерам 2012 року;

• Програми розвитку тварин�

ництва, та пов'язані з цим пер�

спективи зростання попиту.

На думку аналітика озимі, по�

сіви яких зазнають неминучих

втрат під час зимівлі, пересівати�

муть ячменем – як не як Україна є

світовим лідером з експорту цієї

культури. Микола Верніцький очі�

кує суттєвого зростання обсягів

експорту зернових у другій поло�

вині сезону. Проте на заваді може

стати обмежена пропускна мо�

жливість транспортної інфра�

структури залізниці та портів.

Резюмуючи сказане, директор

інформаційної компанії «Про�

Агро» вважає, що середні ціни у

цьому сезоні будуть вищими ніж

торік, проте різкого зростання їх

очікувати не варто. Пік цін припа�

де на березень�квітень 2012 року і

найбільшою буде ціна на фуражну

пшеницю через високий попит на

корми для тваринництва. Най�

ближчим часом ціни на кукурудзу

знижуватимуться, а на пшеницю

та ячмінь – повільно зростати�

муть. На думку експерта, запрова�

дження та відміна експортних мит

на зернові – показник відсутності

у держави довгострокової політи�

ки на зерновому ринку. Мита

справили негативний вплив на

внутрішній ринок зернових, де че�

рез затоварення зерном виникли

серйозні проблеми зі зберіганням

вирощеного врожаю. Що стос�

ується наповнення бюджету, для

чого власне нібито й запроваджу�

вали мита, то досягти суттєвих

надходжень не вдалося, зате маємо

дисбаланс зовнішньої торгівлі,

втрату позицій на світовому рин�

ку та перспективи подальшого

скорочення посівів ячменю. Ну а

про погіршення через це інвести�

ційної привабливості України не

говорив лише лінивий.

КЕРІВНИК аналітичного депар�

таменту Консалтингової агенції

ААА Марія Колесник проаналі�

зувала  стан справ та ціноутворен�

ня на ринку олійних культур. За її

словами наразі Україна є визна�

ною у світі законодавицею мод та

цін на соняшникову олію, бо част�

ка нашої держави на світовому

ринку цього продукту більше 50%.

Проте соняшникова олія у загаль�

ному балансі олійних займає лише

9%, а 74 – соєва. Саме тому, на

думку експерта українським агра�

ріям варто приділити сої більшу

увагу. Для цього ми маємо чудовий

клімат: на Півдні України, за умо�

ви зрошення можна отримувати

по два урожаї на рік. Водночас

соєвий шрот має стабільний попит

у світі, бо є незамінним кормом

для худоби. Та втім, є один чин�

ник, який зводить нанівець усі

розрахунки фахівців: через якусь

примху законодавця соя включена

до переліку технічних культур, на

які поширюється вимоги сівозмі�

ни, а отже її вирощування доволі

обмежене. Тому частка української

сої у світовому балансі складає

всього 1%, в той час, коли навіть

ріпаку ми вирощуємо 2% від сві�

тового виробництва. Втім, з ріпа�

ком усе ніби зрозуміло: курс на

відновлювальні енергоносії забез�

печує стійкий попит на ріпакову

олію як сировину для біодизелю,

тому практично весь ріпак з Укра�

їни йде на експорт чи не з під ком�

байна. З соєю інакше: більше по�

ловини її переробляється всереди�

ні країни, через що показники ви�

робленого соєвого шроту зроста�

ють з року в рік – від 393 тис. тонн

у 2008�2009 МР до 888 тис. тонн у

нинішньому. 

Динаміка цін на олійні культу�

ри як на світовому ринку, та і все�

редині країни має стійкий тренд

до зростання, причому якщо сві�

това ціна на ріпак та соняшник

вища за світову на $61 та $18 від�

повідно, то соя в Україні дешевша

на $12. Так само зростають і світо�

ві ціни на рослинні олії, лише в

Україні цей процес більш стрімко

виражений. Що стосується шро�

тів, то соєвий шрот в Україні на�

разі дорожчий на $97 ніж на світо�

вому ринку, що свідчить про вели�

кі можливості для розвитку цього

напрямку бізнесу.

Чинники, що на думку Марії

Колесник найбільше впливають

на ціну олійних культур наступні.

По�перше – це ціна на нафту. Ос�

кільки олійні культури використо�

вуються для виробництва біопали�

ва така кореляція цілком слушна.

По�друге – зростаюче населення

землі потребує все більше жирів, у

тому числі і рослинного похо�

дження, відтак цей чинник також

тисне на ціну у бік зростання. Не

сприяє здешевленню олійних і за�

гальносвітова тенденція до подо�

рожчання продовольства. Ще

один чинник, про який вже йшло�

ся – розвиток тваринництва як в

Україні, так і у світі. Цей чинник

має довгострокову перспективу і

особливо тиснутиме на ціни фура�

жу та шротів. Ну і нарешті най�

приємніший чинник – це марке�

тингова політика великих укра�

їнських олійних компаній. Через

те, що частка України на світовому

ринку соняшникової олії складає

більше 50%, саме ми диктуємо на�

разі світову ціну на цей продукт.

МИКОЛА Верніцький та Марія

Колесник презентували погляд на

ринки так би мовити «з середини».

Погляд «ззовні» продемонстрував

провідний консультант Німецько�

го сільськогосподарського товари�

ства DLG Крістіан Бікерт.

На його думку у світі є багато

пшениці і якщо не буде вистачати

зернових, то саме кукурудзи, від�
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На Зерновому Олімпі України
ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 22 листопада 2011 року «боги» української хлібної ниви знову зібралися
на Олімпі – компанія «Дикун глобал консалт» провела Третій міжнародний конгрес «Зерновий Олімп».
На тлі переможних реляцій аграрних можновладців українські аграрії намагалися розібратися: що ж їм
робити з таким бажаним і таким «непідйомним» цьогорічним урожаєм, що сіяти наступного року, як
буде розвиватися аграрний комплекс держави, чого чекати від влади тощо.



так в найближчій перспективі

ціни на пшеницю будуть зни�

жуватись, а на 2012 рік робити

прогнози цін зарано. Пан Бі�

керт вважає, що у 2012 році

почне зростати попит на зерно�

ві у країнах Північної Африки

та Середнього Сходу, який три�

мався незмінним цього року. 

З чинників, які впливають

на формування цін на аграрно�

му ринку експерт виділив на�

ступні. По�перше – це пропо�

зиція та попит, тобто фунда�

ментальні фактории, а по�друге

– забаганки інвесторів. Люди

та компанії, що володіють ве�

ликими капіталами в погоні за

прибутком можуть швидко

вливати велетенські ресурси у

ту чи іншу галузь, що обов'яз�

ково підігріває ринок і впливає

на ціноутворення.

Основні тенденції на ринку

пшениці з точки зору пана Бі�

керта полягають у тому, що за�

пасів пшениці у світі достатньо.

Імпорт пшениці Чорним морем

задовольнить потреби Північ�

ної Африки та Середнього Схо�

ду і починаючи з Росії, через

Україну буде постійний потік

пшениці в цей регіон. ЄС та�

кож додасть певну частку, осо�

бливо високоякісної пшениці. 

Тенденції на ринку грубого

зерна обумовлені скороченням

запасів кукурудзи США, але є

певні сумніви щодо майбутньо�

го дотацій на біоетанол. В

Євросоюзі запасів кукурудзи

достатньо, а в Україні її з над�

лишком. Відтак ціни на зернові

впадуть.

Що стосується олійних

культур, то на думку експерта

біодизель все ще залишається

основною рушійною силою для

європейського та світового

ринку рослинних олій. В краї�

нах ЄС існує нестача ріпаку,

проте Канада, Австралія та Ук�

раїна покривають цей дефіцит.

З часом соняшникова та соєва

олії, на думку К.Бікерта, замі�

нять ріпакову олію так як вони

легко доступні. Якщо ж Украї�

на зорієнтується на ринок ЄС,

то їй потрібно бути готовою до

конкуренції на ринках сої,

пальмової олії та соняшнику.

Провідний консультант

DLG також прогнозує перехід

до менш ризикованих культур,

таких, як літні гібриди, оскіль�

ки озимі через зміни клімату

будуть більш ризикованими.

Як не прикро визнавати, Євро�

пейський союз, який наразі є

форпостом боротьби з ГМО

культурами, в перспективі буде

вимушений їх запроваджувати,

бо інакше людству не вижити.

Фото: cropcongress.org

РОЗПОЧАЛИ з приємного: організатор захо�

ду ІА «АПК�Інформ» вручив нагороди ліде�

рам олійно�жирової галузі України та Росії.

Зокрема, нагороду в номінації «Лідер за обся�

гами виробництва і експорту рослинних олій

в Україні» отримало ТОВ «Кернел Груп»; пе�

реможцем у номінації «Лідер за обсягами ім�

порту тропічних олій в Україну» стало ТОВ

«Дельта Вілмар СНД»; відзнаку у категорії

«Лідер з виробництва маргаринової продукції

і жирів спеціального призначення в Україні»

отримало ПАТ «Креатив», а лідером за обся�

гами перевалки рослинних олій визнали ТОВ

«СП Рисоіл Термінал». Нагороду «За вклад в

розвиток українського ринку високоолеїнової

соняшникової олії» отримала ТМ «Олком».

Також нагородою були відзначені лідерські

позиції впродовж останніх кількох сезонів

при експорті ріпаку з України підприємства з

іноземними інвестиціями «Сєрна». Відзнакою

за лідерство у обсягах переробки соєвих бобів

в Україні нагороджено ТОВ «Торговий дім

Протеїн�Продакшн». Нагороду за вклад у ро�

звиток внутрішнього ринку соєвих бобів

одержала Українська асоціація виробників та

переробників сої, а генеральний директор

асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук от�

римав відзнаку за вклад у розвиток олійно�

жирової галузі України. Також було відзначе�

но вклад у науково�технічне забезпечення

вітчизняної олійно�жирової галузі Інституту

олійних культур Національної академії аграр�

них наук України.

Виступаючи на конференції, гендиректор

«Укроліяпрому» Степан Капшук зазначив,

що у 2011/12 МР Україна продовжить залиша�

тися одним із світових лідерів як з виробниц�

тва насіння соняшнику, так і з виробництва со�

няшникової олії. За його словами, частка Ук�

раїни у світовому виробництві соняшникової

олії становить 25% (3,25 млн тонн), при цьому

наша країна продовжує тримати першість з її

експорту – 2,8 млн тонн, або 54% від світового

експорту цього продукту. 

Гендиректор «Укроліяпром» також відзна�

чив, що виробництво насіння соняшнику у по�

точному МР прогнозується на рівні 8,5 млн

тонн (у заліковій вазі), що на 18% перевищить

показник минулого МР (7,2 млн тонн). Ек�

спорт насіння соняшнику очікується на рівні

500 тис. тонн (у 2010/11 МР – 444,5 тис. тонн).

Разом з тим, Степан Капшук підкреслив, що

такі обсяги виробництва можливі лише за умо�

ви збереження дії експортного мита на соняш�

никове насіння та недопущення запроваджен�

ня вивізного мита на соняшникову олію.

За його словами, світовий попит на соняш�

никову олію буде зростати, оскільки її ціна

значно нижча, ніж на соєву, і знаходиться на

рівні пальмової олії. Зокрема, відповідно до ін�

формації «Укроліяпрому», основними імпор�

терами української соняшникової олії є Індія

(27% від загального українського експорту),

країни ЄС (21,8%), Туреччина (11,6%), Єгипет

(8%) і Росія (5,7%).

Степан Капшук також відзначив, що хоча

соняшник і найрентабельніша культура, остан�

ні три роки збільшується виробництво ріпаку і

сої. У найближчому майбутньому очікується,

що саме ці дві культури за обсягами виробниц�

тва можуть досягти показників соняшника.

В цілому, у поточному маркетинговому ро�

ці загальне виробництво основних видів олій�

них культур в Україні перевищить 12 млн тонн.

Станом на 1 вересня 2011 року наша країна во�

лодіє потужностями з переробки 11 млн тонн

олійних, при чому ці потужності мають тен�

денцію до постійного зростання.

У своєму виступі на конференції президент

Української асоціації виробників і переробни�

ків сої «Украгропромсоя» Віктор Тимченко

повідомив, що до 2015 року виробництво сої в

Україні може збільшитися до 4 млн тонн, і ви�

рощуватимуть її на площі 2 млн га проти 2,3

млн тонн і 1,1 млн га у 2011 році. При цьому

експорт сої з України у 2015 році може скла�

сти 1,1 млн тонн проти 800 тис. тонн у поточ�

ному році. За словами пана Тимченка, такі

перспективи стали можливі завдяки проведе�

ній у 2004�2011 роках ґрунтовній підготовчій

роботі. Зокрема він зазначив, що проведена

робота сприяла динаміці постійного зростання

посівних площ під соєю і її виробництва. 

«У 2011 році уже отримано на площі 1121,1

тис. га 2,3 млн тонн сої з урожайністю 20,4

ц/га, у 2009 році ми вийшли на перше місце

серед країн ЄС і СНД, у 2010 – на восьме міс�

це серед 75 країн світу», – заявив президент

«Украгропромсої». Він також зазначив, що ук�

раїнська соя завойовує ринки Європи та Азії.

За 9 місяців поточного року проекспортовано

сої до Ірану – 198,6 тис. тонн, Італії – 161,6

тис. тонн, Німеччини – 55,1 тис. тонн, Сирії

– 56,6 тис. тонн, Польщі – 11,9 тис. тонн, Ту�

реччини – 37,9 тис. тонн, США – 8,9 тис.

тонн.

Віктор Тимченко підкреслив, що у тварин�

ників України зріс інтерес до вітчизняних про�

дуктів з сої. «Тваринницька галузь переключа�

ється на споживання української сої», – сказав

він. Також було зазначено, що наразі виробни�

чі потужності з переробки сої складають 1,7

млн тонн проти 160 тис. тонн у 2003 році.

За даними представника ПАТ «Київський

маргариновий завод» Анжеліки Бережко, в

Україні посіви високоолеїнового соняшнику

суттєво зросли: якщо у 2010 році його сіяли на

площі 70�80 тис. га, то у 2011 році цей показ�

ник збільшився майже до 400 тис. га.

Кажучи про перспективи ринку бутильова�

ної високоолеїнової олії в Україні у найближчі

три роки, експерт підкреслила, що ця продук�

ція може зайняти 10�15% обсягу ринку олив�

кової олії в країні. Адже вона дешевша за олив�

кову олію і наближається до неї за якісними

характеристиками. 

На думку аналітика компанії LMC Interna�

tional Девіда Джексона, великий урожай со�

няшника в Україні та Росії у поточному році

став причиною зниження ціни соняшникової

олії відносно ріпакової та соєвої олій. Він заз�

начив, що це зниження відбувається щоразу,

коли спостерігається стрибок у обсягах вироб�

ництва і може залишатися активним до на�

ступної посівної кампанії.

Пан Джексон також надав свій прогноз цін

на рослинні олії в майбутньому. Так, якщо ціна

на нафту буде на тому ж рівні, що й зараз, ціни

на пальмову і соєву олію збільшаться приблиз�

но на $100 за тонну. При цьому ціни на соняш�

никову олію залишаться на більш низькому

рівні, порівняно з соєвою та ріпаковою, до вес�

ни. Експерт зазначив, що за умови погіршення

макроекономічних показників відбудеться па�

діння цін на нафту, в результаті чого вартість

рослинних олій також знизиться.

Радник�посланник посольства Малайзії в

Україні Нагендран Бала Сундрам повідо�

мив, що у 2011 році виробництво пальмової

олії в Малайзії прогнозується на рівні 18,3 млн

тонн. При цьому експорт може скласти 17,45

млн тонн. За його словами, у наступному році

варто очікувати збільшення виробництва паль�

мової олії майже до 19 млн тонн. У такому ви�

падку, експорт олії також збільшиться і складе

18,35 млн тонн.

Відповідно до прогнозу керівника ТОВ

«ПроЗерно» Володимира Петриченка, у

2011/12 маркетинговому році виробництво со�

няшникової олії у Російській Федерації складе

3,1 млн тонн. Її експорт прогнозується на рівні

850 тис. тонн, ріпакової – 160 тис. тонн, соєвої

– 180 тис. тонн. За прогнозом експерта, вало�

вий збір соняшника в Росії у 2011 році складе

8,78 млн тонн, ріпаку – 1,025 млн тонн, сої –

1,63 млн тонн. В сезоні�2011/12 країна може

експортувати 500 тис. тонн насіння соняшнику,

140 тис. тонн ріпаку і 30 тис. тонн сої.

Крім того, 24 листопада в рамках роботи

конференції відбулися два спеціалізовані семі�

нари. Зокрема, компанія INTL FCStone про�

вела семінар «Управління ризиками для агро�

бізнесу», в ході якого було проведено деталь�

ний огляд ризиків, запропоновано можливі

програми управліннея ними для підприємств

агробізнесу країн Причорноморського регіону.

Основним доповідачем і модератором семіна�

ру був консультант з ризик�менеджменту у

Східній Європі компанії INTL FCStone Мет

Амерман. 

Також, за підтримки асоціації «Укролія�

пром», Всеросійського НДІ жирів Россільгосп�

академії (м.Санкт�Петербург) та AOCS (Аме�

риканська асоціація хіміків нафтохімічної та

олійно�жирової промисловості) був проведе�

ний спеціалізований семінар на тему: «Нові

технологічні рішення в олійно�жировій галу�

зі». В ході роботи семінару експерти розповіли

присутнім про технологічні аспекти виробниц�

тва олій, а також обладнання для олійно�жи�

рової галузі.
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КОНФЕРЕНЦІЯ 25 листопада в Києві відбулася ювілейна, X
Міжнародна конференція «Олійно+жирова промисловість+2011»,
організована інформаційною агенцією «АПК+Інформ». В її роботі
взяли участь близько 350 делегатів з 30 країн світу. У ході роботи
конференції експерти та учасники ринку обговорили прогнози
розвитку світового ринку олійних, рослинних олій і шротів, поточну
ситуацію та перспективи причорноморського ринку олійних та
продуктів їх переробки, перспективні напрямки у виробництві
олійних та олійно+жирової продукції, а також низку інших питань.

Олійна галузь: попереду всієї планети

Сторінки підготував Олесь Євтєєв
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Олесь Євтєєв

МИНУЛО 11 місяців від запро�

вадження нових правил.  Як

вплинули вони на галузь, чи за�

доволені виробники таким спо�

собом дотування молочного тва�

ринництва – розбиралися соці�

ологи центру «Соціальний моні�

торинг», якими 22�25 листопада

2011 року було опитано 140 ке�

рівників підприємств із вироб�

ництва молока у всіх регіонах Ук�

раїни. Результати дослідження

однозначні: 81% опитаних Укра�

їнським інститутом соціальних

досліджень ім. Олександра Яре�

менка і Центром «Соціальний

моніторинг» не влаштовує ситуа�

ція з виплатою державних дота�

цій виробникам молока. 

Респондентів запитували, чи

влаштовує їх ситуація, що скла�

лась зараз із виплатою державних

дотацій виробникам молока, при

цьому 81% відповіли, що не

влаштовує, 9% – влаштовує, 9%

– важко відповісти, 1% опитаних

відмовилися відповідати на це

запитання. 

При цьому 91% опитаних від�

повіли, що їхні підприємства

цього року не одержували дер�

ждотації на виробництво молока. 

68% опитаних вважають, що

держава, безумовно, має повер�

нутися до попередньої практики

виплат, коли дотації виробникам

виплачувалися як доплата за ко�

жен зданий на переробку літр

молока, 19% – що краще повер�

нутися до попередньої практики,

7% – що краще не повертатися

до колишньої практики, 5% зава�

галися з відповіддю й 1% відмо�

вилися відповідати. 

Загалом 55% опитаних вважа�

ють, що держава не проводить

ніякої цілеспрямованої політики

у сфері виробництва молока, 21%

опитаних відповіли, що держав�

на політика призвела до змен�

шення обсягів виробництва мо�

лока, 15% – навпаки, що наслід�

ком держполітики стало зростан�

ня обсягів виробництва, 9% опи�

таних не змогли відповісти. 

Серед причин, які вплинули

на зниження обсягів виробниц�

тва молока, були названі брак

коштів, збитковість цього на�

прямку діяльності, дефіцит мате�

ріальних ресурсів, нестача персо�

налу, а також загальна відсутність

перспектив розвитку цього на�

прямку господарювання. 

Результати дослідження стали

приводом для серйозної розмови

під час круглого столу  «Як зупи�

нити падіння молочної галузі Ук�

раїни: думка сільгоспвиробни�

ків», що його 29 листопада 2011

року провело інформаційне

агентство «Українські Новини».

Обговорити нагальні проблеми

молочної галузі запросили уря�

довців, депутатів, виробників та

переробників молока, експертів.

Андрій Гетя, директор депар�

таменту тваринництва Міністер�

ства аграрної політики та продо�

вольства висловив позицію вла�

ди. За його словами, з 2001 по

2010 рік на дотації було витраче�

но 10 млрд грн. Метою дотації бу�

ло збільшення виробництва мо�

лока, але чиновник констатував,

що ця мета досягнута не була: за

10 років на переробні підприєм�

ства стало надходити всього на

400 тис. тонн молока більше, ніж

у 2001 році, при цьому поголів'я

худоби скоротилося з 4,9 до 2,7

млн голів. Крім того, дотація ви�

плачувалася переробниками, ко�

ли собівартість виробництва була

нижчою ніж ціна, що склалася на

ринку. Наразі ціна на молоко ви�

ща ніж його собівартість, у всяко�

му разі у тих підприємств, що ви�

робляють його належним чином.

За цих умов дотація їм не потріб�

на, адже собівартість нижча рин�

кової ціни. «Інша справа з пере�

робними – от у них можуть вини�

кнути проблеми, бо наразі рента�

бельність виробництва молока

вища, ніж його переробки. Але це

інша тема. Ніхто не заперечує,

що галузі потрібна підтримка. Са�

ме для цього розроблена націо�

нальна програма відродження

скотарства», – зазначив він.

За словами Андрія Геті, пот�

рібно визначитися із способами

підтримки приватного  сектору і

фермерських господарств, які

виробляють до 80% молока. На

його думку за умови обмеженості

ресурсів у першу чергу підтриму�

вати потрібно ті господарства, у

яких 150 голів худоби і вище.

Йому вторив і Баграт Ахід

жанов – директор департаменту

фінансів Мінагрополітики: дота�

ція виплачувалася нерівномірно

у різних регіонах – від 8 до 90

коп. за літр молока, виплати ча�

сто затримували. Проблема по�

лягала у самій природі дотації:

молокопереробне підприємство

мало вхідний податок на додану

вартість і вихідний від продажу

продукції. Вхідний податок фор�

мувався за рахунок купівлі сиро�

вини, матеріалів та технічного

переозброєння. Виходило, що у

тих підприємств, які для того,

щоб іти в ногу з часом модерні�

зували власне виробництво, вхід�

ний ПДВ перевищував вихідний.

Отже чим краще хотіло працюва�

ти молокопереробне підприєм�

ство, щоб просувати свою про�

дукцію на зовнішні ринки, тим

гірше було його постачальнику

сировини. Виходить, що існуюча

система дотування консервувала

молокопереробні підприємства

не даючи їм змоги реінвестувати

власні прибутки і розширювати

виробництво чи наближувати йо�

го до євростандартів.

Баграт Ахіджанов зазначив,

що, реформуючи систему доту�

вання, слід враховувати дефіцит�

ність бюджету держави – на всі

потреби коштів не вистачить і

потрібно обирати пріоритети.

Крім того, у АПК існує непряме

дотування через акумулювання

ПДВ, від якого на користь сіль�

госптоваровиробників відмови�

лась держава. Ця непряма дота�

ція у півтора рази більша ніж

прямі виплати з бюджету. У 2010

році її сума склала близько 10

млрд грн, у 2011 прогнозувалося

близько 12 млрд, але за спостере�

женнями Мінагрополітики, вона

сягне 14, а то й 15 млрд грн. Пи�

тання дотації, на думку доповіда�

ча, не є першочерговими. Пот�

рібно створити нормальні умови

для того, щоб виробництво про�

дукції було прибутковим. Пер�

ший крок зроблено: наразі рин�

кова вартість молока дозволяє

виробникові мати беззбиткове

виробництво, підкреслив він.

Саме точку зору виробників

молока озвучив Василь Петри

нюк, Герой України, генеральний

директор ТОВ «Старт» Хмель�

ницької області: «Шкода, що на

круглому столі, присвяченому

проблемам молочної галузі, не

присутні ті, хто це молоко про�

дає. Наразі молоко лише частина

проблеми тваринницької галузі.

Якщо молоко для більшості ви�

робників є прибутковим, то ви�

робництво м'яса яловичини –

повністю збиткове, але ж це про�

дукт однієї тварини. Десять міль�

ярдів гривень підтримки за десять

років для такої великої галузі це

– ніщо. І те, що дотація не стала

поштовхом для позитивних зру�

шень, свідчить про більш глибин�

ні проблеми. Крім того, механіз�

ми дотування кожного року пере�

глядалися, порядок отримання

дотацій змінювався, хоча чинов�

ники кожного разу запевняли,

що змін не буде».

Василь Андрійович розповів,

що давно відмовився від усякої

дотації. «Та дотація ще не дійшла

до господарства, а за керівником

і бухгалтером уже ходять проку�

рори, податківці, СБУ і так далі і

чекають, де ти оступишся, бо в

порядках отримання дотації такі

прописані інструкції, що не спіт�

кнутися неможливо. Тому, щоб

не мати проблем, я відмовився

від дотації, щоб вони не ходили

по п’ятах, не тріпали нерви і не

забирали час».

За словами Василя Петриню�

ка, отримати часткову компенса�

цію від держави вартості будів�

ництва комплексів і молочних

залів теж проблемно. «Минулого

року я збудував і ввів в експлуа�

тацію доїльний зал, нашого, віт�

чизняного виробництва. Згідно з

порядком я мав отримати ком�

пенсацію. Однак у тому порядку

записали, що доїльний зал має

бути не більше ніж на 16 місць, а

я зробив на 24. Я звертався до за�

ступника міністра, мене водили�

водили по колу, я зневірився і за�

Молочні дотації:
великотоварні амбіції
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА Молочна галузь держави перебуває у кризі. Кризі затяжній і прогресуючій:
щороку поголів'я скорочується, до 80% молока виробляється у садибах селян. Різні способи
стимулювання розвитку, що їх застосовувала держава впродовж попереднього десятиліття,
позитивних наслідків не дали. І от минулого року вирішено було кардинально переглянути порядок
держпідтримки у тваринництві. Якщо раніше здавачі молока отримували дотацію безпосередньо від
переробних підприємств і процедура ця не потребувала державного втручання, бо проходила повз
бюджетні фонди, то цього року вирішено було акумулювати кошти у спеціальному фонді
держбюджету і спрямовувати на компенсацію розвитку великотоварних тваринницьких комплексів. 
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лишився без дотації. Якщо ко�

мусь і вдалося щось узяти з цієї

компенсації, то він або пройшов

через усі оті муки, або мав десь

відповідні зв'язки.

Тому чи хочемо ми повернути�

ся до дотації, чи не хочемо – я не

знаю як переробники, а я як ви�

робник – не хочу», – сказав він.

Оцінюючи стосунки з пере�

робниками, Василь Петринюк

зауважив, що у нього, та і в біль�

шості виробників претензій до

них бути не повинно. «Ціну пла�

тять доволі пристойну: 4,15 грн

за літр молока я отримую (щод�

ня виробляємо його 17 тонн).

Проте йдеться про інше: 60�70%

молока на молокозаводи надхо�

дить від населення – от там є

проблема. До переробників ма�

ють претензію всі ті селяни, які

завдяки молоку зараз виживають,

адже дуже багато зараз є сіл, де

іншого способу чесно заробити

немає. Тому потрібно було б дуже

серйозно подумати, як підтрима�

ти саме оцих людей. Що стосу�

ється виробників і подальшого

руху молока, потрібно було б від�

слідкувати: як формується ціна

на ту продукцію, що вже на при�

лавку, і де ця різниця осідає. Як�

що беруть молоко у бабці за 2,5

грн, чому ж тоді літр молока у га�

строномі 10,99 грн, кефіру –

11,73 грн? Отут треба вияснити:

чи то переробник так «жиріє», чи

може хтось інший. Як і за раху�

нок чого так зростає кінцева ці�

на?», – сказав він.

Точку зору переробників уза�

гальнив Олександр Сіренко,

директор ПАТ «Яготинський

маслозавод» Київської області.

Він вважає дотації виправдани�

ми: «Так сталося, що у 1999 році

я розробляв програму запрова�

дження цієї дотації. Ще тоді з

графіками і цифрами доводив її

необхідність. Дотація проіснува�

ла 11 років і я є її палким при�

хильником, бо невідомо, який би

стан тваринництва був в Україні

без неї. Ці 10 млрд грн держава

повертала виробникові, а пере�

робні підприємства просто об�

слуговували ці кошти напряму,

оперативно, без казначейства. У

кожній відомості про здачу було

два рядки: ціна і дотація, тому

населення бачило, скільки вони

отримують на літр зданого моло�

ка, господарства отримували ці

кошти на спецрахунок. Звісно,

сама дотація не в змозі вирішити

питання приросту поголів'я та

надоїв, проте якби не вона, спад

був би ще більш значний». 

Директор Яготинського мас�

лозаводу розповів, що на засідан�

ні аграрного комітету ВРУ обго�

ворювали нові механізми доту�

вання і спочатку хотіли виплачу�

вати на голову худоби, потім – на

літр зданого молока. Але 6 чер�

вня раптом з'явилася постанова

про централізацію цих коштів у

спеціальному фонді бюджету з

використанням їх на відшкоду�

вання будівництва великих мо�

лочно�товарних ферм. «Можна

було б вітати таку ініціативу і дій�

сно, перспектива України за ве�

ликотоварними фермами. У май�

бутньому якісне молоко повинно

надходити саме звідти. Але да�

вайте визнаємо, що наразі від 70

до 83% молока надходить від

приватних селянських госпо�

дарств і від цього нікуди подіти�

ся. Це – робочі місця. Якщо у

господарствах населення знахо�

диться 2,1 млн голів худоби – це

стільки ж робочих місць. Ці люди

не підуть завтра по субсидії, а об�

слуговуючи свою корівку отри�

мують кожен місяць якісь кошти.

Можна сперечатися про ціну мо�

лока. Дійсно, коли дотацію кон�

солідували в бюджеті, очікувало�

ся зниження закупівельних цін.

Але переробники підставили

плече виробникам і утримали ці�

ну, і рівень цін 2011 року без до�

тацій не знизився, а навіть зріс.

Чому так сталося? Бо існує дефі�

цит молока. З кожним роком йо�

го на 4�5% менше. Заводи наро�

щують потужності з переробки,

модернізуються, освоюють нові

технології – потрібне молоко. Не

дивно, що на ринку сировини

так зросла конкуренція. Це ще не

війни між переробниками, але

конкуренція надзвичайно висо�

ка. Саме тому ціни не знизилися,

і цифра, яку озвучив Василь Пе�

тринюк – 4,15 грн – це без дота�

ції. Якби була дотація, ціна була

б 5 грн і більше. Що стосується

населення. Озвучували ціну, за

якою купують молоко у населен�

ня – 2,5 грн за літр. Це знову ж

таки без дотації. Чому так відріз�

няється закупівельна ціна? Бо за�

куповуючи у людей, переробне

підприємство несе високі заготі�

вельні витрати – близько 1 грн

на літр за збір молока. Адже одна

справа приїхати у господарство і

забрати 16 тонн молока і зовсім

інше – їздити селами, обладнува�

ти молокоприймальні пункти,

утримувати лаборантів, водіїв,

витрачати пальне. От і виходить:

3 грн молоко від населення з

ПДВ і 1 грн заготівля – отримує�

мо практично таку ж ціну як і для

господарства»,  – зазначив

Олександр Олександрович.

За його словами, у 2010 році

Яготинський маслозавод пере�

рахував дотації 42 млн грн, в цьо�

му році буде не менше. «Раніше

ці кошти безпосередньо надходи�

ли на рахунки товаровиробнику

або виплачувалися по відомості

населенню. Хотілося б, щоб і

цього року ці гроші бути центра�

лізовано спрямовані саме на роз�

виток тваринництва: на збіль�

шення поголів'я, надоїв, бо ми

потребуємо сировини, а кожна

корова – це робоче місце. За 9 мі�

сяців 2011 року лише в Київській

області у приватному секторі ста�

ло на 3 тисячі корів менше. По

державі – на 80 тисяч. Це втраче�

но 80 тис. робочих місць», – кон�

статував Олександр Сіренко.

Своє занепокоєння станом

справ у галузі висловив Олексій

Черненко ,  директор СЗАТ

«Іскра» Сумської області. «Коли

рік тому обговорювали запрова�

дження нового механізму дотації,

я прогнозував, що ми не отрима�

ємо нічого. Сьогодні директор

департаменту тваринництва

Мінагрополітики підтвердив, що

я був правий – ніхто нічого не от�

римав. Дотація дійсно не вирішу�

вала проблеми, це була соломи�

на, за яку хапався потопаючий.

Але ми знали, що кожного місяця

будуть якісь надходження від пе�

реробника і цими грошима ми за�

латаємо якусь дірку. В цьому році

соломини не стало. СЗАТ «Іскра»

знаходиться на кордоні з Росією.

Нас життя спонукало працювати

з компанією «Мілкіленд» для то�

го, щоб зберегти село, бо я пого�

джуюсь з колегами – корова збе�

рігає село. Корова – це робочі

місця, це бюджет, це все. За допо�

могою «Мілкіленду» я побудував і

ввів в експлуатацію корівник на

200 голів, а нам не заплатили ні

копійки, хоча мовилося про те,

що кошти акумулюються саме

для відшкодування будівництва

молочно�товарних ферм. Василь

Петринюк правий – щоб отрима�

ти цю дотацію потрібно не в один

кабінет зайти. Прикро спостері�

гати, як у той же час на російсь�

кому боці кордону не обіцяють, а

роблять: за рахунок держпрогра�

ми там побудовано два свино�

комплекси. Я побував на російсь�

кому молокозаводі. Ціна молока

там – 18 рублів за літр. Яка може

бути конкурентноспроможність

нашої продукції, коли в Росії газ

дешевший, електроенергія де�

шевша, паливно�мастильні мате�

ріали дешевші, мінеральні добри�

ва дешевші? А сьогодні той моло�

козавод на нашому кордоні будує

комплекс на 4 тис. голів дійного

стада і уже в наступному році він

запрацює. У 1992�1993 роках я

вивозив молоко до Російської

Федерації. Буде дуже прикро, як�

що ми почнемо возити молоко з

Росії на переробку», – вважає

Олексій Дмитрович. 

«Гірко, що немає розуміння

наших проблем у владі, бо сьо�

годні ідуть інвестори, які беруть

землю і не залишають на ній ні�

чого – ні людей працювати, ні

тваринництва. Це ми так самі се�

бе пускаємо під ніж!», – наголо�

сив Олексій Черненко.

Сучасні підходи до розвитку

молочного скотарства висвітлив

Богдан Черемха, директор де�

партаменту АПК компанії «Міл�

кіленд». Він розповів, як компа�

нія допомагає перевести на вели�

котоварні рейки виробництво

молока. «Наразі у господарствах,

що співпрацюють з «Мілкілен�

дом», поголівя ВРХ складає 6

тис., з них дійні корови – 3,5 тис.

голів. Компанією розроблена

програма з відтворення молочно�

го стада і у найближчі 3�4 роки

плануємо довести поголів'я корів

до 10 тисяч. У структурі сівозмі�

ни 60% займають зернові, 40% –

кормовий клин для забезпечення

кормової бази молочного скотар�

ства. Ми вивчили досвід наших

вітчизняних передових госпо�

дарств, минулого року делегація

компанії два тижні вивчала дос�

від роботи молочних компаній і

великотоварних ферм штату Ві�

сконсін, який за кліматом спів�

падає з зоною Чернігова�Сум.

Цього року вивчили досвід робо�

ти молочної компанії штату Ка�

ліфорнія», – розповів він. 

Богдан Андрійович повідо�

мив, що наразі діють два проекти

з будівництва двох молочних

комплексів по 4,5 тис. голів. Вже

завозиться обладнання: доїльні

зали – «карусель» на 80 голів,

«паралель» на 80, доїльний зал на

36 голів. 
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Крім того діє програма рекон�

струкції існуючих тваринниць�

ких приміщень. «Буквально за 3

місяці ми реконструювали 4 тва�

ринницькі приміщення, про од�

не з них розказував Олексій Чер�

ненко. Діє програма розвитку не�

тельного господарства, щоб у

найближчі роки ми мали відтво�

рене виробництво поголів'я. З

каліфорнійською компанією

укладено угоду про поставку

спермодоз, проводимо програму

голштинізації всього поголів'я.

Вже отримано 4 тис. спермодоз

породи Джерсі, яка дає молоко з

жирністю 5% і вмістом білку

4,2%. Це високоякісне молоко,

яке йде на виробництво високоя�

кісних сирів. У нас працюють

консультанти з США та Нідер�

ландів, які на місці навчають на�

ших спеціалістів. Реалізація та�

ких програм потребує величез�

них затрат – і фінансових, і ре�

сурсних, і інтелектуальних. За та�

ких підходів без дотації нам не

обійтися. І я за ту форму дотації,

яку у свій час розробляв Василь

Бондаренко. Її потрібно зберегти

для сільськогосподарського ви�

робника безумовно. У свій час

дуже підтримали галузь птахів�

ництва – туди йшла левова част�

ка дотацій – і зараз ми не лише

повністю наситили внутрішній

ринок, але й виходимо на євро�

пейський ринок. Можливо варто

так само акцентовано дотувати і

молочне скотарство», – вважає

директор департаменту АПК

компанії «Мілкіленд».

Позицію молочарів – як ви�

робників, так і переробників, уза�

гальнив Василь Бондаренко,

голова правління Національної

асоціації молочників України

«Укрмолпром». У своєму виступі

він зазначив, що теж є одним із

співавторів порядку дотації мо�

лочної галузі, запровадженої у

1999 році. «На той час в галузі не

було жодної копійки дотації, хоча

усі країни світу підтримують

власного товаровиробника. Варі�

анти різні – на гектар землі, на

одиницю продукції при експорті,

одним словом, ми були неконку�

рентноспроможні. В чому була

унікальність дотації на молоко?

Вона не враховувалася в Держбю�

джеті, мало було можливості на

цих коштах «погріти руки». Го�

ловне завдання, яке вирішувала

дотація, – не лише підтримка се�

лянина, але й забезпечення прий�

нятної ціни на готову продукцію.

У Європі ціни на молочну про�

дукцію відповідають доходам гро�

мадян. У тій же Польщі середня

зарплата 1000�1200 євро, а у нас

200», – зауважив доповідач.

За його словами, сьогодні за

умови державної підтримки у

Польщі молоко закуповується за

ціною 2,9�3 грн за літр, причому

його якісні параметри значно ви�

щі від параметрів українського

молока. «У Європі максимальна

закупівельна ціна 0,35 Євро, у

Сполучених Штатах – $0,29. Чо�

му – бо великотоварне вироб�

ництво, звідси – низька собівар�

тість. У населення ніхто молоко

взагалі не купує. Але ми забу�

ваємо одне – тваринництво в Ук�

раїні повністю зруйноване. Рані�

ше в кожному селі була ферма на

1200�1800 голів. Чому сьогодні на

нашому ринку білоруська молоч�

на продукція? Бо вони зберегли

95% ферм, Росія зберегла 65%

ферм і будують нові», – сказав

Василь Маркович.

На його переконання, оче�

видним є те, що майбутнє за ве�

ликотоварним виробництвом.

«Але найближчі 10�20 років ми не

зможемо перейти до такої форми

господарювання. Це розрушити

можна швидко, а побудувати… За

минулий 2010 рік побудовано та

реконструйовано тваринницьких

комплексів на 40 тис. голів. Кож�

не скотомісце коштує приблизно

$10 тис. А ще ж треба десь заку�

пити корів і це проблема – не та�

ких, що дояться як кози, а таких,

щоб давали молока на рівні євро�

пейських стандартів. На все це

потрібен час і величезні кошти.

Гроші на будівництво ферм з бю�

джету виділяти потрібно. Але

прозоро і усім зрозуміло. Частко�

во на ці потреби можна викори�

стовувати і кошти з фонду, де аку�

мулюється дотація за здане моло�

ко. Можливо варто запровадити

якийсь спеціальний збір на ро�

звиток галузі, як це зроблено у

садівництві та виноградарстві», –

вважає Василь Бондаренко. 

Він також вважає за необхід�

не у наступному році терміново

вирішити питання про доплату

населенню за задане молоко.

«Молокопереробні підприємства

справно перераховують кошти на

спецрахунок бюджету. Той 40

млн, той 50. Вони мене питають:

що з цього будуть мати виробни�

ки, у яких я закуповую сирови�

ну?», – розповідає промовець.

Голова правління Національ�

ної асоціації молочників України

«Укрмолпром» також проаналізу�

вав причини надходження до

спецфонду менших порівняно з

очікуваним коштів. «По�перше,

підприємствам, які експортують

свою продукцію, не повертають

ПДВ. А лише до Росії проекспор�

товано продукції в перерахунку

на молоко 700 тис. тонн. От і вва�

жайте, що 700 млн грн втрачено.

По�друге, з'явилися посередни�

ки. Раніше, коли завод закупову�

вав напряму у населення, ціна

була без ПДВ. По�третє, значно

збільшилось виробництво моло�

ка у господарствах. Дуже багато з

них скуповують молоко у насе�

лення і здають на переробні під�

приємства, заробляючи на різни�

Молочні дотації: 
великотоварні амбіції

Початок на стор. 12�13

– На кордоні періодично, в зал�
ежності від настрою ветеринар�
ного інспектора, стикаємось з
наступною проблемою. Товар
європейського походження з
різних країн від одного вироб�
ника вантажиться зі складу ви�
робника у Польщі. Ветеринарні
інспектори на кордоні вимага�
ють ветеринарний сертифікат з
країн походження. Але ветери�
нарні сертифікати країн вироб�
ників в Єврозоні або не існу�
ють, або замінюються у Польщі
на узгоджену форму сертифіка�
та між Україною та Польщею.
Тобто виробник надає ветери�
нарний сертифікат, підписаний
ветлікарем Польщі, де, звичай�
но, вказані всі країни похо�
дження. Те ж саме – з сертифі�
катом походження. Чи можна
отримати роз'яснення по закон�
ності даних вимог, або куди
можна з цим звернутись? 
– Це вимоги всіх держав: продук�

ція виробляється під контролем

офіційного лікаря, який лише мо�

же її засвідчити. Продукція з будь�

якої країни має бути засвідчена

міжнародним сертифікатом краї�

ни походження. Така політика з

боку Держветфітослужби України

дає можливість при мінімальному

фінансуванні забезпечувати ста�

більну епізоотичну ситуацію.

– Чи правда, що більшість мо�
лока, яке потрапляє на полиці
магазинів, містить антибіотики
через те, що корів ними лікують? 
– Тваринам теж застосовують ан�

тибіотики. Проте є очікуваний пе�

ріод виводу антибіотиків з орга�

нізму. Фахівці дуже скрупульозно

стежать за цим, і в цей період мо�

локо не поступає на реалізацію. В

Інституті лабораторної та ветери�

нарно�санітарної експертизи було

досліджено понад 1100 молочних

продуктів саме на вміст антибіо�

тиків. Було виявлено 27 позитив�

них проб, це складає приблизно

2,4%. З боку Державної фітосані�

тарної служби здійснюється на�

лежний контроль за вмістом анти�

біотиків у молочній продукції.

– Чи відчуваєте ви нестачу ка�
дрів, які займаються ветмеди�
циною, в Україні? Які заходи
вживаєте у зв'язку з цим?
– На сьогодні в Україні діють 12

факультетів ветеринарної медици�

ни, які щорічно випускають понад

1500 спеціалістів – це стільки,

скільки випускають всі країни

Європейського союзу. Тобто, спе�

ціалістів ветмедицини достатньо.

Більш актуальним є тема підго�

товки якісних спеціалістів ветери�

нарної медицини. Думаю, що

найближчим часом потрібно зро�

бити акредитацію цих факультетів

і дійсно визначитись, хто із цих

вишів може випускати кваліфіко�

ваних спеціалістів та магістрів ве�

теринарної медицини.

– Сьогодні багато продуктів на
полицях магазинів містять
ГМО. Як служба бореться з
цим, як ви оцінюєте ситуацію і
яких заходів вживаєте?
– На сьогодні питання щодо ГМО

в державі регулює Закон України

«Про державну систему біобезпе�

ки при створенні, випробуванні,

транспортуванні та використанні

генетично модифікованих орга�

нізмів». На Держветфітослужбу

покладено здійснення контролю

за кормами, кормовими добавка�

ми, преміксами та ветеринарними

препаратами. А також, реєстрація

ГМО сортів. На Держсільгоспін�

спекції – контроль за насіннєвим

матеріалом. Я хочу навести при�

клад, що лише за 10 місяців по�

точного року досліджено 216 проб

кормів та кормової сировини на

вміст ГМО. Тобто з боку Держав�

ної служби ветмедицини постійно

проводиться моніторинг на наяв�

ність ГМО джерел. Всі кормові

добавки, ветеринарні препарати,

премікси під час реєстрації роз�

глядаються на наявність джерел

ГМО.

– Наразі відбувається реоргані�
зація ветслужби. Які зміни ве�
териної служби відбудуться на
рівні районих та дільничних лі�
карень?

– Ми підходимо до цього пи�

тання дуже виважено і зробили

проект, в якому запропоновано

створити лабораторно�профілак�

тичних центрів, щоб раціонально

використовувати площу установ,

кадри, техніку, обладнання на рів�

ні області, міста, району. Це дасть

можливість контролювати та пра�

вильно розподіляти державні

кошти. Такі проекти положень

про обласні та районні центри об�

говорюються із регіональними

представниками Держветфіто�

служби.

Ветеринарні питання 
з глобальної мережі
29 листопада портал Аgronews організував веб+
конференцію з першим заступником Голови
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
України та першим заступником Головного
державного інспектора ветеринарної медицини
України Володимиром Горжеєвим. Пропонуємо
вашій увазі найцікавіші, на нашу думку, питання+
відповіді.

ці цін. Не варто забувати і ще

один момент. Сьогодні на 20�

30% знизилася реалізація го�

тової продукції. Відтак пішли

непроплати за молоко, здане

населенням, несвоєчасно ви�

плачують кошти і господар�

ствам. У людей низька купі�

вельна спроможність. Біля

сирних прилавків супермарке�

ту жодного покупця навіть ув�

ечері. 18 тис тонн сиру лежить.

Так, ціна продукції збільшила�

ся на 8�10%, але до 50% пере�

робних підприємств збиткові.

Кожного року 10�20 з них бан�

крутують. Моя думка – ПДВ,

яке заробляється і акумулю�

ється на молоці, повинно по�

вертатися тим, хто виробляє

сировину», – зауважив Василь

Бондаренко.

* * *

ЕКСПЕРТИ були одностай�

ними у питанні пріоритетно�

сті великотоварного вироб�

ництва. Проте ніхто не запере�

чував, що наразі приватний

сектор не лише рятує молочну

галузь, але й утримує суспіль�

ство від соціального вибуху.

Через різні причини – про них

вичерпно розповів Василь

Бондаренко, – до спеціально�

го фонду бюджету акумульо�

вано всього 500 млн грн, про�

ти 1,8 млрд, які у вигляді дота�

ції були повернуті виробникам

у 2010 році. Та й ті кошти поки

що не знайшли вдалого за�

стосування. А «Мілкіленд» по�

казав, куди і як кошти потріб�

но вкладати. Втім директор

департаменту тваринництва

МінАП запевнив присутніх,

що кошти витратити ще

встигнуть, як не в цьому, то у

наступному році, бо ця стаття

бюджету переходить на на�

ступний рік. Ще одним неви�

рішеним питанням залиша�

ється земля, адже утримувати

великотоварні ферми без від�

повідної кормової бази нем�

ожливо. Відтак потрібно зро�

бити, щоб молочне тварин�

ництво стало більш прибутко�

вим ніж вирощування зерно�

вих, інакше усі вільні землі бу�

дуть використовуватися для

рослинництва і амбітні плани

з розвитку молочної галузі

приречені на поразку. Які за�

ходи у цьому плані буде заді�

ювати влада – наразі невідо�

мо. Здається, що далі запрова�

дження обов'язкового утри�

мання ВРХ для тих, хто виро�

щує зернові, фантазія урядов�

ців не піде.

Втім міністерство ситуацію

в галузі катастрофічною не

вважає: експорт же зростає! В

той же час українські громадя�

ни споживають лише полови�

ну від біологічної норми мо�

лочних продуктів через низьку

купівельну спроможність і по�

стійно зростаючі ціни. А те, що

скоро українські переробні

підприємства будуть працюва�

ти на імпортній сировині, чи�

новників вочевидь не обхо�

дить. 
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* * *

8 грудня 2011 року в Києві відбудеться Кон�

ференція «Ведення агробізнесу в Україні:

перспективи 2012». Організатори: Асоціація «Ук�
раїнський клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) та
агентство «AgriEvent». Конференція пройде за під�
тримки Міністерства аграрної політики і продо�
вольства України.
Метою конференції буде створення комплексного
уявлення про перспективи роботи аграрних компа�
ній в 2011 році, починаючи від кон'юнктури ринків
аграрної продукції та сировини, і закінчуючи дер�
жавною підтримкою та технологічними аспектами
виробництва сільгосппродукції.
Головні теми конференцій:
– Макроекономіка і фінансовий сектор: вплив на
агропромислове виробництво в контексті пост�
кризового періоду.
– Ринки продукції АПК і ресурсів.
– Технологічне удосконалення як шлях до еконо�
мічної ефективності.
– Інвестиції в АПК – практичні аспекти.

* * *

9 лютого 2012 року в Києві на території ви�
ставкового центру «КиївЕкспоПлаза» відбудеть�
ся Друга конференція «Агроресурси 2012:

шляхи підвищення рентабельності агрови�

робництва». Організатор ІА «АПК�Інформ» за
підтримки Української аграрної конфедерації.
У рамках конференції «Агроресурси 2012» АПК�
Информ представить ретроспективний аналіз і
оцінки рентабельності виробництва сільгоспкуль�
тур в Україні за останні 5 сезонів. На підставі цьо�
го матеріалу, з урахуванням нинішньої економіч�
ної ситуації, аналітики АПК�Інформ спробують
спрогнозувати розвиток галузі рослинництва на
найближчу перспективу. Оцінка рентабельності
агровиробництва стане ключовою темою конфе�
ренції «Агроресурси 2012».
Основні розділи конференції :
– Сільгоспвиробництво в Україні: стан, тенденції
розвитку, оцінка рентабельності: загальний стан
українського сільгоспвиробництва і тенденції ро�
звитку, вплив державного регулювання на галузь;
вплив світової кон'юнктури ринку на об'єми сіль�
госпвиробництва в Україні; особливості форму�
вання собівартості агровиробництва і оцінка рен�
табельності в розрізі структури господарств і
культур.
– Шляхи підвищення рентабельності агровироб�
ництва: досвід ефективного агровиробництва на
прикладі зарубіжних і українських аграрних ком�
паній; застосування ресурсозберігаючих техноло�
гій як одного із способів підвищення рентабель�
ності; якісне зберігання сільгосппродукції як ін�
струменту підвищення прибутків.
– Реалізація сільгосппродукції: реалізація сіль�
госппродукції на основі сільгоспкооперативів;
оптові ринки сільгосппродукції в Україні; форвар�
дні закупівлі як ефективний канал реалізації сіль�
госппродукції.

* * *

З 29 лютого по 2 березня 2012 року в Тель�
Авіві (Ізраїль) відбудеться III російськомовна

практична конференція «Agro�MILK» на тему:

«Передове молочне тваринництво». Захід
пройде у рамках XXII Міжнародної виставки «Ag�
ro�Mashov». Організатори конференції : Консал�
тингова компанія «Алекон» і «Agro Mashov
Group». У ній візьмуть участь керівники міжна�
родних компаній тваринництва, провідні фахівці
Ізраїлю, експерти і учені.
Виставка «Agro�Mashov» і конференція «Agro�
MILK» – заходи, на яких можна отримати і прак�
тичну інформацію, і консультації фахівців з будь�
яких питань, що стосуються молочного тварин�
ництва. 
У молочному тваринництві останніми роками бе�
зумовним лідером є Ізраїль. За результатами 2010
р. середній надій дорівнює 12,8 тис. л на рік від од�
нієї дійної корови. При цьому середня концентра�

ція білку висока – 3,22%, а жирність – 3,6%. Такі
блискучі результати були досягнуті завдяки актив�
ному впровадженню наукових розробок в тварин�
ництво. Особливу увагу приділяють створенню
найкращих умов в доїльному залі. Застосовуються
високотехнологічні системи доїння з комп'ютер�
ним управлінням, найсучасніше устаткування.
Останніми роками помітне зростання зацікавлено�
сті до ще однієї галузі молочного виробництва –
козівництва. Це пов'язано з розвитком у цій галузі
наукових технологій.
Конференції передбачає велику ділову програму:
– Відвідування 22 міжнародних виставки «Agro�
Mashov»; 
– Ознайомлення з новітніми технологіями виро�
щування і розведення ВРХ; 
– Вивчення новинок в області доїльного устатку�
вання; 
– Ознайомлення з передовими технологіями го�
дування і утримання тварин; 
– Участь в бізнес�зустрічах і круглому столі; 
– Ознайомлення з перспективами тваринництва в
СНД; 
– Отримання проектів молокозаводів і молочних
ферм; 
– Відвідування святих місць в Єрусалимі. 
Практична частина конференції включає:
– Відвідування корівників, козоферм, вертикаль�
но інтегрованих агрокомпаній, оснащених найсу�
часнішим устаткуванням; 
– Ознайомлення з високопродуктивними поро�
дами корів і кіз;
– Відвідування молокозаводів, дегустацію елітних
козиних сирів. 

* * *

1315 березня 2012 року в Києві (готель In�
tercontinental) відбуватиметься Щорічний між�

народний Форум Агробізнес України.
Форум Агробізнес України, який щорічно збирає
більше 150 учасників і 50 елітних доповідачів,
цьогоріч обіцяє стати ще актуальнішим і продук�
тивнішим, чим його попередники.
До експертного складу доповідачів входять: 
– Леонід Козаченко, Українська Аграрна Конфе�
дерація 
– Віктор Іванчик, Астарта�Київ 
– Сергій Касьянов, KSG Agro S.A.
– Андрій Гордійчук, Сварог�Вест Груп 
– Сергій Євланчик, Ukrproduct Group 
– Євгеній Ленг, Укрзернопромагро 
– Ірина Полавська, Агроліга
– Тім Андрієсен, CME Group 
– Дмитро Приходько, ФАО
– Пітер Брайд, заступник директора напрямку аг�
робізнесу, ЄБРР
– Жак Мунье, банк Credit Agricole
І багато інших!
В програмі Агробізнес України 2012?
– 50+ презентацій від лідерів галузі;
– 3 інформаційно насичених дня, включаючи
Брифінг День (13 березня) для українських аграр�
них CFO;
– 7 інформаційно насичених пленарних сесій з
фокусом на головні теми галузі, у тому числі: Ук�
раїна на світовому аграрному ринку; останні регу�
ляторні аспекти і остання інформація по реформі
землі; залучення фінансування українськими аг�
рарними компаніями; акцент на наібільш дина�
мічно зростаючі  корпорації; роль фінансового
директора в агрохолдингу і практичні аспекти ро�
боти CFO; 
– 3 палких експертних дискусії: «Як Україні вико�
ристовувати свій потенціал можливого глобаль�
ного гравця зернового ринку?»; «Очима інвесто�
ра»; дебати лідерів CFO;
– живе інтерв'ю на сцені з лідером галузі 
– 5 посекторних стратегічних робочих групи за
«круглим столом» на теми: «зерно і олійні», «мо�
локо і молочні продукти», «цукор», «фрукти і ово�
чі», «м'ясо і птиця».
Детальніше про Форум можна дізнатися на сайті
http://www.adamsmithconferences.com/RU7UAC.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков

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,

продукти її переробки, продовольство, 

на Аграрній біржі за період 

з 23 по 29 листопада 2011 року

Назва товару

Рік 
вироб*
ництва/ 

дата 
поставки

Базис 
пос*
тавки

Середньо*
зважена 
ціна за 

1 тонну, 
грн

Ціна 
в USD 

за 1 тонну, 
за курсом 

НБУ

ЕКСПОРТНІ КОНТРАКТИ: ФОРВАРД

Борошно пшеничне в.г. 31.12.11 DAF 2396,91 300,00
Борошно пшеничне в.г. 31.12.11 DAP 2636,60 330,00
Борошно пшеничне в.г. 31.01.12 DDU 2516,76 315,00
Борошно пшеничне в.г. 08.12.11 FCA 2412,15 301,91
Горох шліфований колотий 31.12.11 CFR 3435,17 429,95
Жито продовольче 31.12.11 DAF 2069,33 259,00
Пшениця м’яка 3 класу 28.02.12 FOB 1917,81 240,04
Пшениця м’яка продовольча 15.12.11 FOB 1727,69 216,24
Кукурудза 3 класу 15.12.11 CFR 2396,91 300,00
Кукурудза 3 класу 31.12.11 CIF 2037,37 255,00
Кукурудза 3 класу 31.12.11 CPT 1871,87 234,29
Кукурудза 3 класу 31.03.12 CPT 1713,12 214,42
Кукурудза 3 класу 15.01.12 DAF 1721,71 215,49
Кукурудза 3 класу 31.12.11 FCA 1686,69 211,11
Кукурудза 3 класу 15.12.11 FOB 1813,66 227,00
Кукурудза 3 класу 31.01.12 FOB 1926,04 241,06
Кукурудза 3 класу 31.03.12 FOB 1797,68 225,00
Кукурудза 3 класу 31.05.11 FOB 1717,79 215,00
Насіння льону 31.12.11 FCA 3295,10 412,42
Насіння льону 31.03.11 FCA 4322,43 541,00
Насіння льону 31.12.11 DDU 5876,53 735,51
Насіння гірчиці білої 31.01.12 FCA 5193,31 650,00
Насіння гірчиці жовтої 31.12.11 DDU 23253,12 2910,39
Насіння соняшнику 31.12.11 DAF 4187,41 524,10
Насіння соняшнику 31.12.11 DDU 5225,68 654,05
Насіння соняшнику 31.12.11 FCA 4828,75 604,37
Насіння соняшнику 31.12.11 FOB 3914,95 490,00
Просо жовте 31.12.11 FCA 2138,17 267,62
Олія соняшникова нерафінована 31.12.11 CPT 9096,48 1138,53
Олія соняшникова нерафінована 31.07.12 CPT 8303,63 1039,29
Олія соняшникова нерафінована 31.12.11 DDU 9587,64 1200,00
Олія соняшникова нерафінована 31.12.11 FOB 7906,00 989,52
Олія соняшникова нерафінована 30.06.12 FOB 7681,95 961,48
Олія соняшникова рафінована
дезодорована 31.12.11 CIF 11550,15 1445,63

Олія соняшникова рафінована
дезодорована 31.12.11 CPT 11436,79 1431,44

Олія соняшникова рафінована
дезодорована 31.12.12 DAF 10281,08 1286,79

Олія соняшникова рафінована
дезодорована 31.12.11 DDU 11202,86 1402,16

Олія соняшникова рафінована
дезодорована 31.12.11 FCA 10204,76 1277,24

Ріпак продовольчий 31.12.11 DAF 4523,79 566,20
Соєві боби 15.12.11 CPT 2836,34 355,00
Соєві боби 15.12.11 DAF 3073,40 384,67
Соя 31.01.12 FAS 3012,12 377,00
Соя 31.03.12 FCA 2510,88 314,26
Соя 31.12.11 CPT 2876,29 360,00
Цукор білий 31.12.11 FCA 5524,29 691,43
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««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 2012 році не змінилась і залишилась такою ж,
як у 2009*2011 роках – 16,00 грн/місяць.

ЗІРКИ  ПЕРШОЇ  ВЕЛИЧИНИ.
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Упродовж трьох років газета
«АГРОПРОФІ» друкувала інтерв'ю
Героїв України, які представляють аг�
ропромисловий комплекс України. 

Ця серія статей виявилася справ�
жнім інформаційним скарбом, адже
вона ілюструє не лише життєвий шлях
успішних людей і ті настанови, завдя�
ки яким їм вдалося досягти непересіч�
них результатів в аграрній сфері, а й
показує цих керівників і фахівців сіль�
госппідприємств з людського боку. І,
що важливо, кожен із них має своє ба�
чення подальшого розвитку аграрного
сектору України та держави загалом. 

Розповіді наших Героїв – не сухі
енциклопедичні рядки, а сповнені
щирих людських емоцій думки видат�
них співвітчизників.

Коли ця рубрика стала чи не най�
більш популярною, ми зрозуміли: за�
лишати такий скарб в архівних під�
шивках газети – справжній злочин
щодо Героїв і прийдешніх поколінь. Ці
розповіді якнайкраще працюють на
імідж українського АПК – зарубіжні
колеги�аграрії та інвестори можуть
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 авторські 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

На нижньому фото праворуч:
Дмитро МОТОРНИЙ, Леонід КУЧМА, 

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ і Олексій ПОРОШЕНКО 
під час урочистої презентації книги в НУБіП України.

Київ, грудень 2010 року


