
– УСЕ починається з любові і по�

ваги. Зі ставлення до жінки – ма�

тері, коханої, доньки. До жінок,

що нас оточують, які працюють

поруч, – говорить генеральний

директор підприємства Михайло

Андрієвський. Кадровий військо�

вий льотчик�випробувач, а тепер

підполковник запасу, розпочав

друге професійне життя понад де�

сять років тому, долучившись до

сільського господарства. Задіяв до

цього колишніх колег і кошти під�

приємства «Укрзалізбуд» (за часів

незалежності він також ремонту�

вав і будував залізничні під'їзні ко�

лії), усю родину з її молодою гіл�

кою – донькою Людмилою. До

назви господарства додали слово

«Крок», що означає – рух вперед,

і розпочали працювати в с.Мазки

з 800 га землі, яка до того 10 років

не оралася. Перші два роки, зро�

зуміло, набували досвіду і набива�

ли «гуль на лобі»: не було фахів�

ців, не вистачало знань, та й то�

дішні погодні умови не балували.

Однак, гартуючись через негараз�

ди, Михайло і Людмила Андрієв�

ські з командою однодумців упи�

ралися ще дужче. Найскрутнішим

виявився 2002 рік, коли питання

постало руба – різати худобу і ря�

тувати господарство або збанкру�

тувати. Тоді було прийняте рішен�

ня: в окопах відсиджуватися не бу�

демо – будемо наступати на кризу!

Один Бог знає, якою ціною госпо�

дарству вдалося вистояти. І в на�

городу за наполегливість від на�

ступного року аграрний бізнес

став рентабельним. Сьогодні агро�

підприємство успішно працює в

замкненому циклі: рослинництво�

тваринництво�переробка. 

«Своїми здобутками, – про�

довжує Михайло Володимирович,

– ми зобов'язані людям, які в нас

повірили. Які зголосилися працю�

вати в ті скрутні часи, і які працю�

ють зараз, – це понад триста чо�

ловік». На його переконання,

сільське господарство – важка чо�

ловіча справа, тому, наприклад, у

товаристві «Крок�Укрзалізбуд» із

майже сотні робітників у тварин�

ництві лише вісімнадцять – жін�

ки. Але ж які!
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Шановні жінки!
Перші дні весни прихо�

дять у наш дім з чудовим

святом Жіночності, всепе�

ремагаючого добра – свя�

том 8�го Березня!

З давніх часів Жінка бу�

ла і залишається уособлен�

ням материнства і турбо�

ти, світла і  краси. Протя�

гом усього нашого життя

ця Жіночність як зірка вка�

зує нам шлях, зігріває те�

плом, осяює наше життя

світлом любові.  

Жінка однією посміш�

кою, одним лагідним сло�

вом здатна найпохмурі�

ший день сповнити со�

нячним світлом весни. І за

вогонь у наших серцях, за

наші найкращі і найщирі�

ші якості, за прагнення

йти вперед ми дякуємо са�

ме Їй! 

Часи йдуть, епохи змі�

нюються... Сьогодні гово�

рять, що роль Жінки у сус�

пільстві змінилась. Так,

представниці прекрасної

статі досягають вершин у

професійній діяльності,

громадському житті, поєд�

нуючи цю роботу з піклу�

ванням за дітьми, ство�

ренням затишку в родині.

Тому ми, чоловіки, у свою

чергу, ще більше їх люби�

мо і цінуємо!

Від щирого серця ба�

жаю вам, любі наші жінки,

завжди поруч відчувати

мужню підтримку, надійне

плече. Хай ніколи вас не

залишає любов і натхнен�

ня, а в душі квітне весна! 

Щастя і злагоди вам і

вашим родинам!

З повагою,

Герой України, 

генеральний директор 

ТОВ СП «НІБУЛОН»

О.О. Вадатурський

АКТУАЛЬНО
М'ЯСО�МОЛОЧНІ ЗАБОРОНИ 
НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ
Держветфітослужба України тимчасово
призупинила ввезення на територію нашої
країни молочних продуктів з Білорусі та
запропонувала конкретні дії для розв'язання
ситуації. Натомість білоруська сторона заявила
про можливе введення заборони на ввезення
продукції українського виробництва…

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством на
Аграрній біржі.
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СВЯТКОВІ НАРИСИ
´МИ САМІ І Є НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВОª

Робочий день Наталії Пульної ось вже 14 років
розпочинається з «планьорки» о шостій ранку і добре,
якщо закінчується о восьмій+дев'ятій вечора. Така
вона – доля директора господарства ТОВ «Мирне
Плюс» Марківського району на Луганщині.

СВЯТКОВІ НАРИСИ
´Я ЛЮБЛЮ ЗЕМЛЮ І СВОЮ РОБОТУª

Цікава розмова про особливості життя жінки+
керівника у сільському господарстві з Катериною
Луценко, яка, змолоду ставши керівником колгоспу
ім. Воровського, і сьогодні успішно очолює агрофірму
«Злагода»

ПЕРЕДПЛАТА	2012
Шановні читачі! 
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ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

06.03.2012

Зміна 
за тиж#

день

Зміна 
з початку

року
UX#індекс (UA) 1406,58 #4,3% #3,6%
РТС (RU) 1676,48 #2,7% 21,3%
WIG 20 (PL) 2249,56 #3,1% 4,9%
WIG Ukraine (PL) 808,31 #0,3% 14,6%
DAX* (DE) 6866,46 0,2% 16,4%
S&P 500* (US) 1364,33 #0,1% 8,5%

Продовження на стор. 5

Годувальниці і натхненниці наші
«Все найкраще в людині – від проме'

нів сонця та молока матері», – казав

Максим Горький. 

З молоком матері людина починає

усвідомлювати світ, робити перші кро'

ки у житті й пізнавати його на смак.

У пошуках цікавих матеріалів до цього

святкового номеру про жінок, які на

різних посадах працюють в агросекто'

рі держави, ми згадали підприємство

на Чернігівщині з дещо незвичайною

для галузі назвою ТОВ «Крок'Укрзаліз'

буд». За динамікою розвитку тварин'

ництва, насамперед молочного ско'

тарства, воно є лідером у Прилуцько'

му районі. Левову частку працюючих

становлять чоловіки, які ставляться до

жінок за військовим кодексом честі.



Агрострахування 
з держпідтримкою
Президент Віктор Янукович
2 березня підписав Закон Украї�
ни №4391�VI «Про особливості
страхування сільськогосподар�
ської продукції з державною
підтримкою», повідомляє прес�
служба глави держави.
Документ встановлює, що типо�
ві договори страхування роз�
робляються для кожного стра�
хового продукту або для окре�
мої культури та узгоджуються з
Міністерством аграрної політи�
ки та продовольства та Націо�
нальною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.
Також у законі закріплена нор�
ма, відповідно до якої право
страхувати сільгосппродукцію
мають сільськогосподарські то�
варовиробники, які здійснюють
діяльність на території України і
відповідають визначеним Кабі�
нетом Міністрів критеріям (крім
нерезидентів).
Ціна одиниці вирощеної про�
дукції розраховується цен�
тральним органом виконавчої
влади, який формує і реалізує
державну аграрну політику. Во�
на може бути диференційована
за видами продукції, областями
або природно�економічними
зонами. Дані про рівень цін на
продукцію доводяться Мінагро�
політики до відома страхуваль�
ників та страховиків.
Право страхування сільгосппро�
дукції із держпідтримкою мають
страховики, які відповідають
вимогам закону «Про страх�
ування», отримали ліцензію на
здійснення відповідного виду
страхування і є членами Аграр�
ного страхового пулу. Ліцензії
на здійснення страхування
сільськогосподарської продук�
ції видає Нацкомфінпослуг.
Страховики, які здійснюють
страхування сільгосппродукції з
держпідтримкою, створюють
фонд покриття катастрофічних
ризиків за рахунок відрахуван�
ня в нього не більше 5% зібра�
них платежів.
Крім того, закон передбачає,
що умови страхування сіль�
госппродукції із держпідтрим�
кою, стандартні страхові тари�
фи, форми договорів страх�
ування та додатків до них, фор�
ми інших документів щодо
укладення та супроводу догово�
рів страхування та врегулюван�
ня страхових випадків затверд�
жують Нацкомфінпослуг спіль�
но з Мінагрополітики.

ГОЛОВА Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

Іван Бісюк, коментуючи ситуа�

цію, пояснив, що впродовж ос�

танніх півтора року діяла спроще�

на система ввезення білоруської

молочної продукції на територію

України. Білоруська сторона га�

рантувала якість і безпечність

своєї продукції, натомість укра�

їнська сторона обмежувалася до�

кументальними перевірками і ли�

ше зрідка проводила лабораторні

дослідження зразків. У ході цих

досліджень, починаючи із жовтня

минулого року, українські ветери�

нарні інспектори почали реєстру�

вати перебільшення кількості ан�

тибіотиків у готовій молочній

продукції з Білорусі.

Українська сторона неоднора�

зово надсилала офіційні листи із

попередженнями та рекомендаці�

ями щодо усунення порушень. На

жаль, у Департаменті ветеринарії

та продовольства Міністерства

сільського господарства Республі�

ки Білорусь не відреагували на

зауваження, а вже у лютому цього

року випадки виявлення антибіо�

тиків у молочній продукції стали

масовими. Саме тому довелося

йти на такий радикальний засіб,

як тимчасове призупинення біло�

руського молочного імпорту в Ук�

раїну.

Іван Бісюк підкреслив, що це

захід тимчасовий, і у випадку, ко�

ли білоруська сторона виправить

ситуацію із забрудненням, укра�

їнський ринок знову буде відкри�

тий для продукції наших сусідів.

Держветфітослужба України

запропонувала конкретні кроки

для виходу з ситуації, зокрема

проведення перевірки системи

моніторингу забруднюючих речо�

вин у сировині та готових харчо�

вих продуктах, який повинен здій�

снюватися відповідно до євро�

пейських вимог, а також інспекту�

вання білоруських підприємств.

Проте, хоча білоруська сторона

під час офіційної зустрічі жодним

чином не спростувала зауваження

нашої Держветфітослужби, дії Ук�

раїни вирішила кваліфікувати як

спробу тиску, і замість запропоно�

ваних спільних дій по вирішенню

спірних питань, висунула ульт�

иматум. Відповідно до нього, як�

що українська сторона в односто�

ронньому порядку не відмінить

тимчасові обмеження, то у поне�

ділок з 15:00 вони введуть заборо�

ну на імпорт української продук�

ції, зокрема, на олію, сіль, куку�

рудзу, кондитерські вироби та

шрот. Більше того, Білорусь пові�

домила, що буде просити підтрим�

ки в країн�членів Митного союзу

щодо введення заборони на ім�

порт української продукції до кра�

їн цього об'єднання.

Будь�які пропозиції Держвет�

фітослужби вирішити ситуацію

шляхом усунення недоліків з боку

білоруських переробних підпри�

ємств та перевірки планів моніто�

рингів щодо антибіотиків, біло�

руською стороною не сприйма�

ються. Як зазначив на брифінгу

очільник Держветфітослужби, Ук�

раїна не може на таке піти, адже

до понеділка запустити у роботу

систему моніторингу ветеринар�

ної медицини іншої країни аби бі�

лоруські виробники гарантували,

що там відсутні антибіотики, не�

можливо. 

«Для початку нам потрібно от�

римати відповіді на запитальники,

які вже надіслані до Білорусі.

Окрім того українські інспектори

повинні відвідати тамтешні під�

приємства та лабораторні ком�

плекси. І лише тоді, за умови не�

виявлення порушень з боку Біло�

русі, постачання буде відновлено.

Наразі мова йде про продовольчу

безпеку країни, тому жодного

компромісу з боку України бути

не може», – наголосив Іван Бісюк.

Стосовно ж м'ясної продукції,

яка теж опинилася під забороною

через заходи щодо недопущення

на територію України збудника

африканської чуми свиней, пред�

ставники Білорусі висловили го�

товність якнайшвидше надати від�

повідні документи та дозволи ін�

спектування поголів'я свиней фа�

хівцями з України. Варто нагада�

ти, що Білорусь є членом Митного

союзу і переміщення сільськогос�

подарської продукції в межах кра�

їн�членів цієї організації практич�

но безконтрольне. В той же час,

як повідомив Іван Бісюк, на одно�

му з м'ясопереробних підприємств

Краснодарського краю Російської

Федерації серед м'яса, яке надій�

шло на переробку, було виявлено

збудника африканської чуми сви�

ней. Гарантувати, що таке м'ясо

через територію Білорусі не потра�

пить в Україну – неможливо.

Коментуючи вплив заборони

на наповнення українського рин�

ку, Іван Бісюк зазначив, що частка

імпортної молочної продукції у за�

гальнодержавному балансі нез�

начна і її відсутність ніяк не впли�

не на українського споживача. Зо�

крема, у 2010 році її було завезено

6,5 тис. тонн, а у 2011 – 9,2 тис.

тонн, в той час як обсяги нашого

внутрішнього виробництва скла�

дають більше 1 млн тонн.

Відповідаючи на запитання

про реальність білоруських ульт�

иматумів, очільник Держветфіто�

служби зазначив, що Білорусі еко�

номічно невигідно відмовлятися

від нашого продовольства. «Укра�

їнська продукція – це забезпечен�

ня білоруського тваринництва. За�

купівля продовольства в інших

країнах є економічно невигідним

для цієї держави. Тому ми споді�

ваємося, що Білорусь таки піде на

конструктивний діалог, і ми разом

вирішимо ситуацію, що склала�

ся», – відзначив Іван Бісюк.

Втім здоровий глузд врешті пе�

реміг: 5 березня 2012 року Депар�

тамент ветеринарного і продо�

вольчого нагляду Міністерства

сільського господарства та продо�

вольства Білорусі повідомив, що

білоруська сторона має намір

знайти взаєморозуміння з укра�

їнською стороною без введення

обмежувальних заходів у відпо�

відь, оскільки між відповідними

органами двох країн налагоджена

співпраця, проводиться обмін ін�

формацією і у робочому порядку

оперативно розглядаються питан�

ня, що викликали підозри у Держ�

ветфітослужби України. 

Олесь Євтєєв

Фото: ІА «RegioNews», www.regionews.com.ua

АГРОПРОФІ

№ 10 [179] 9 березня, 2012

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.С.Петлюри (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», 2012

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2012�й рік 

у будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

М'ясо�молочні заборони 
на державному кордоні
Як ми вже повідомляли, («Агропрофі» №9

від 02.03.2012) Державна ветеринарна та

фітосанітарна служба України тимчасово

призупинила ввезення на територію нашої

країни молочних продуктів з Білорусі. Про'

тягом лютого 2012 року зафіксовані систе'

матичні порушення ветеринарно'санітар'

них вимог Україні, а саме: виявлено пере'

вищення максимально допустимих рівнів

залишків ветеринарних препаратів у мо'

лочних продуктах білоруських виробників.

Для врегулювання ситуації 2 березня на

прохання білоруської сторони відбулася зу'

стріч голови Держветфітослужби України

Івана Бісюка з першим заступником дирек'

тора Департаменту ветеринарії та продо'

вольства Міністерства сільського господар'

ства Республіки Білорусь Юрієм Пивовар'

чиком. Українська сторона запропонувала

конкретні дії для розв'язання ситуації, що

склалася навколо заборони ввезення на

територію України молочної та м'ясної про'

дукції з Білорусі. Проте, замість спільних

дій білоруська сторона заявила про можли'

ве введення заборони на ввезення продук'

ції українського виробництва, зокрема,

олії, солі, кукурудзи, кондитерських виро'

бів та шроту. 



2 БЕРЕЗНЯ у міністерстві відбу�

лася нарада з питань ситуації на

ринку молока і молочних продук�

тів, повідомляє прес�служба Мін�

АПП. У заході взяли участь за�

ступник міністра Олександр Сень,

директор департаменту продо�

вольства Олександр Куць, голова

Держветфітослужби Іван Бісюк,

представники профільних асоці�

ацій і молокопереробних підпри�

ємств, виробники молока. 

У ході наради сторони обгово�

рили ситуацію, що наразі склалася

на ринку молочних продуктів і

молока. З початку поточного року

закупівельні ціни знизились з 3,78

до 3,60 гривень за літр продукту.

Найбільший спад цін за останній

місяць спостерігається в Вінниць�

кій, Луганській, Миколаївській,

Полтавській, Сумській і Хер�

сонській областях. У середньому

по Україні ціна впала з 3742 до

3601 грн за тонну. Стабільна ціна

спостерігається в Закарпатській,

Київській, Одеській, Тернопільсь�

кій та Чернівецькій областях. Вар�

тість молока зросла лише в двох

областях – Черкаській і Криму. 

За два місяці 2012 року, за да�

ними Держстату, відбулося змен�

шення середньої ціни виробників

на молоко та сухі вершки – на

1,4%, тверді сири – на 1,3% та

вершкове масло на 0,7%.  Це було

пов'язано зі зростанням обсягів

промислового виробництва в Ук�

раїні в січні 2012 року порівняно з

аналогічним періодом 2011 року,

зокрема, вершкового масла на

11,7%, жирних сирів – на 7,1% та

на 10,5% – молока обробленого

рідкого.  

Для стабілізації ситуації на

ринку молока та молочних про�

дуктів, Мінагрополітики та моло�

копереробні підприємства підпи�

сали Меморандум про узгодження

дій, який діятиме до 31 грудня.

Згідно з документом міністерство

залучатиме представників пере�

робників до підготовки рішень,

які впливатимуть на даний ринок.

Також відомство взяло на себе зо�

бов'язання сприяти підвищенню

інвестиційної привабливості уча�

сників ринку молока та молочних

продуктів, фінансувати будівниц�

тво тваринницьких комплексів з

виробництва молока, відшкодову�

вати вартість закуплених племін�

них нетелей, корів молочного та

комбінованого напряму продук�

тивності. Також МінАПП частко�

во відшкодовуватиме населенню

вартість установок для індивіду�

ального доїння.  

У свою чергу, молокоперероб�

ні підприємства взяли на себе зо�

бов'язання забезпечувати закупі�

влю молока у сільгоспвиробників

за економічно обґрунтованими ці�

нами, сприяти стабільному та без�

перебійному забезпеченню потреб

внутрішнього ринку, а також га�

рантувати належну якість молоч�

них продуктів.
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ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 06 березня 2012 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 69,6 70,2 70,2 5 590 1 759 0,5% 1,0% #1,2%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 12,8 12,9 12,9 1 389 1 389 #6,7% 20,3% #4,7%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,9 5,1 5,0 526 690 2,5% 8,0% 3,9%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 8,5 9,0 9,0 575 575 0,8% 35,5% #4,6%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 65,1 67,0 66,5 1 661 523 1,1% 27,8% 0,7%

Ovostar Варшава OVO PW PLN 100,0 101,0 100,0 600 189 0,0% 49,3% #5,2%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 15,3 15,5 15,5 484 152 #6,0% 10,6% #4,4%

Агротон Варшава AGT PW PLN 21,6 21,9 21,9 475 149 #3,5% 17,7% #4,3%

КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 22,5 23,0 23,0 343 108 0,0% 12,2% #0,9%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 10,5 10,6 10,5 330 104 0,3% 34,8% 0,0%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,3 1,3 1,3 42 55 0,0% 3,6% 0,0%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,3 1,4 1,3 22 29 #8,6% #35,0% #9,0%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 17,0 20,0 18,5 8 12 23,3% 49,4% 5,7%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 71,0 77,0 75,0 23 7 2,7% 36,6% #5,1%
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Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Мрія, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Мілкіленд, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський Хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg

За значний особистий внесок у соціально#
економічний, науково#технічний, культурно#освітній
розвиток Української держави, вагомі професійні здобутки
та багаторічну сумлінну працю   п о с т а н о в л я ю:

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 

ХАРКОВЕЦЬ Наталію Анатоліївну – Виноградівського
сільського голову Компаніївського району, Кіровоградська
область 

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня 

ЛІТВІНЧУК Любов Василівну – Козлиничівського
сільського голову Ковельського району, Волинська область

МАШИНСЬКУ Віру Олександрівну – голову Херсонської
обласної організації Всеукраїнської громадської організації
«Рада жінок#фермерів України»

ОРЛОВУ Надію Василівну – Мар'ївського сільського
голову Баштанського району, Миколаївська область

РОЗУМ Віру Григорівну – оператора машинного доїння
державного п ідприємства «Агрофірма « Іскра»
Золотоніського району, Черкаська область

ШАПОШНІКОВУ Надію Львівну – доярку державного
підприємства «Навчально#дослідний племінний
птахівничий завод імені Фрунзе Національного аграрного
університету», Автономна Республіка Крим

ЯРОВУ Тетяну Андріївну – художнього керівника
муніципального театру#студії естрадної пісні для дітей,
юнацтва та молоді, м.Миколаїв

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

КОМПАНІЄЦЬ Оксану Олександрівну – оператора
сільськогосподарського товариства «Агрофірма
«Оржицька», Полтавська область

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ»

МОРОЗ Валентині  Миколаївн і  – директорові
державного підприємства «Красноармійське лісове
господарство», Донецька область

СТУПАЧЕНКО Людмилі Іванівні – провідному спеціа#
лістові державного підприємства «Корюківське лісове
господарство» Чернігівського обласного управління
лісового та мисливського господарства

ХОМИЧ Любові Андріївні – майстрові лісу Черева#
хівського лісництва державного підприємства «Маневицьке
лісове господарство» Волинського обласного управління
лісового та мисливського господарства 

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

ПЕТРОВІЙ Надії Михайлівні – викладачеві Козе#
лецького технікуму ветеринарної медицини Біло#
церківського національного аграрного університету,
Чернігівська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

ГОСТІЩЕВІЙ Людмилі Антонівні – директорові това#
риства «Богуславський завод продтоварів», Київська
область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

ТЕРЛЕЦЬКІЙ Галині Василівні – голові правління
сільськогосподарського кооперативу «Промінь»
Красилівського району, Хмельницька область

ЯРКІЙ Людмилі Григорівні – завідувачу заводу
агрофірми «Україна», Полтавська область

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

6 березня 2012 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
№ 180/2012 (ВИТЯГ)

Про відзначення державними нагородами України 
з нагоди Міжнародного жіночого дня

МінАПП домовилось про спільні
дії з переробниками молока 



Африканський 
вектор 
інвестпроекту
27 лютого 2012 року в м. Касаб�
ланка, Марокко, проходив
міжнародний форум «Стиму�
лювання зростання та інвести�
цій в перехідний період», прис�
вячений покращенню інвести�
ційного клімату в країнах Пів�
нічної Африки. Організатором
заходу виступив Європейський
Банк Реконструкції та Розвитку.
Міжнародна фінустанова роз�
починає реалізацію низки ін�
вестпроектів в регіоні. Тому ке�
рівництво ЄБРР запросило до
участі і компанію «НІБУЛОН» як
зразкове підприємство, яке за
фінансової підтримки банку
реалізовує власну інвестиційну
програму (загальною вартістю
$470 млн, з яких освоєно понад
$252 млн), аби вона поділила�
ся своїм успішним досвідом
співпраці із ЄБРР, продемон�
струвавши реалістичність інве�
стиційних починань в країнах,
що розвиваються.
Нагадаємо, що 2010 року ком�
панією було отримано кредит
від ЄБРР в розмірі $50 млн. У
листопаді 2011 р. банк визнав
«НІБУЛОН» переможцем Укра�
їнської програми підвищення
енергоефективності у номінації
«Проект з найбільшим енер�
гозбереженням».
Компанію «НІБУЛОН» на зу�
стрічі представляв начальник
фінансового відділу Андрій

Михайлюк. У своїй доповіді
перед політиками і представ�
никами бізнесових кіл він вис�
вітлив основні сторони діяль�
ності компанії, а також акцен�
тував увагу на ключових мо�
ментах інвестпроекту, зокрема:
зведенні мережі сучасних еле�
ваторів та перевантажувальних
терміналів; будівництві власно�
го буксирного флоту; удоско�
наленні логістичного ланцюга із
використанням українських
водних артерій; створенні та
розвитку системи контролю за
якістю зерна тощо.
Форум у Марокко став почат�
ком пошуків варіантів реаліза�
ції інвестиційної програми ТОВ
СП «НІБУЛОН» на африкансь�
кому континенті. Під час заходу
А.Михайлюк також провів ряд
двосторонніх перемовин із лі�
дерами країн, керівниками
компаній – потенційними по�
купцями українського зерна.
«В результаті проведених під
час форуму переговорів, – за�
значає Андрій Михайлюк, –
компанія «НІБУЛОН» була ком�
плексно презентована імпорте�
рам країн Північної Африки,
які традиційно імпортують сіль�
госппродукцію з США, Арген�
тини, Бразилії. У підсумку
можна розраховувати, що це
дозволить нам розширити гео�
графію українського експорту,
встановивши торговельні та ін�
вестиційні відносини як з ма�
рокканськими покупцями, так і
з іншими африканськими ім�
портерами».

КАЖУТЬ, що жінки – більш від�

дані істоти, ніж чоловіки. І через

це вони більш відповідально ста�

вляться до роботи, тому є кращи�

ми працівниками. Однак через сі�

мейні обов'язки зазвичай не мо�

жуть так багато часу приділяти ро�

боті, як чоловіки. Тому на більшо�

сті підприємств при прийомі на

роботу або просуванні службови�

ми сходами перевагу віддають чо�

ловікам. Так зникає гендерна рів�

новага і виникають конфлікти,

адже головне для згуртованої ро�

боти команди і розвитку підпри�

ємства є не стать, а фаховість ке�

рівників і приблизне рівне спів�

відношення чоловіків і жінок. Усе

має бути, як в житті.

Сьогодні компанія «НІБУ�

ЛОН» стала підприємством націо�

нального масштабу, в якій працює

близько 4500 чоловік. І до гендер�

ної політики тут ставляться дуже

зважено й, всупереч навіть світо�

вій практиці, за «прочих рівних

умов» при призначенні на посаду

перевагу віддають жінкам. Тож

співвідношення керманичів

структурних підрозділів і відділів

урівноважене – тобто приблизно

однакова кількість чоловіків (56%)

і жінок (44%). Це реалізація вива�

женої гендерної політики, завдя�

ки який підтримується здоровий

колективний дух. До речі, торік у

конкурсі Європейського Союзу

«Рівні можливості: найкращий ро�

ботодавець України 2011» компа�

нія отримала золоту відзнаку у ка�

тегорії «Найкраще підприємство

для родини» та срібну –  у катего�

рії «Підприємства, що мають по�

над 1000 працівників».

Однак мало хто знає, що за�

сноване генеральним директором,

Героєм України Олексієм Вадатур�

ським ТОВ СП «НІБУЛОН», ком�

панія�ровесниця нашої держави,

своїм становленням зобов'язане

саме жінкам. Упродовж перших

трьох років, зізнається Олексій

Опанасович, робочий костяк на

90% становили жінки. Починали

працювати у дуже складних умо�

вах загальнодержавної невизначе�

ності, безглуздого реформування

АПК, дикого ринку. Претендентів

на роботу тоді було достатньо, але

не кожен був здатний витримати

ці випробування. І, зазвичай, чо�

ловіки йшли шукати кращої долі,

а жінки залишалися відданими

своїй компанії. 

А ще кажуть, що вирішальним

у формуванні команди є ставлен�

ня чоловіка�керівника до жінки. В

«НІБУЛОНі» на першому місці

стоїть повага. В компанії з момен�

ту заснування до колег, незалежно

від віку і посади, прийнято звер�

татися на «Ви» й виголошувати

ім'я та по�батькові. Це виглядає

цілком природно. 

Сьогодні на підприємстві

працює близько двох тисяч жінок,

три чверті з яких – представниці

виробничих філій і робітничих

професій. Їхні сфери діяльності –

сільськогосподарські філії, елева�

тори, судноплавні компанії, пере�

вантажувальний термінал, апарат

управління. 

До підбору кадрів в компанії

ставляться дуже відповідально –

їх вважають за краще вирощувати

і гартувати власноруч. Ставку

роблять на молодь, особливо це

стосується керівних кадрів: дів�

чат на такі посади призначають з

23 років. Однак вік не є визна�

чальним. Головне – дати людині

можливість розкритися, реалізу�

вати увесь свій потенціал. Дос�

відчені фахівці продовжують

працювати і вже перетнувши

пенсійний вік. 

Щодо фахової освіти, то понад

75% жінок – інженерно�технічних

працівників і службовців – мають

вищу освіту. Дуже важливим є

досвід роботи. Компанія динаміч�

но розвивається – відкриваються

нові філії, будуються елеватори.

Тому для їхньої злагодженої робо�

ти представниць сільської місце�

вості – доярок, тваринниць, куха�

рів, а столові є практично в кож�

ному підрозділі, приймають з дос�

відом роботи і бажанням прац�

ювати.

За двадцятирічну історію іс�

нування в «НІБУЛОНі» молоді

фахівці створили 288 подружніх

пар. Цьому сприяє кадрова полі�

тика підприємства, яке приймає

багато молоді в усі філії. Особли�

во це важливо для сільської міс�

цевості, де соціальні питання ду�

же загострені – в Україні молодь

зникає з села. Компанія «НІБУ�

ЛОН» одна з небагатьох, яка в

масштабах держави активно про�

тистоїть цьому жахливому проце�

су. І робить це цілеспрямовано.

Так, коли зводиться в сільській

місцевості новий елеваторний

комплекс, він безпосередньо за�

безпечує роботою 70 чоловік.

Щороку на ньому існує п'ять�де�

сять додаткових штатних оди�

ниць для перспективної молоді,

яка щойно закінчила вищі учбові

заклади, щоб вона мала можли�

вість застосовувати отримані

знання на практиці, засвоювати

усі тонкощі виробництва, залуча�

ються до сформованих на підпри�

ємстві традицій. Ці талановиті пі�

дростаючі молоді кадри так само

отримують увесь соціальний па�

кет, забезпечуються житлом. Че�

рез декілька років на новий об'єкт

вони переходять вже підготовле�

ними, часто�густо в якості керів�

ників структурних підрозділів, й

далі досить швидко рухаються

вгору службовими сходами. І,

зрозуміло, створюють нові сім'ї. А

там, де любов – там і діти. 

Фінансовий стан підприєм�

ства дозволяє в повній мірі забез�

печувати перебування жінок у де�

кретних відпустках. Сьогодні, на

жаль, в Україні поширюється така

ганебна і протизаконна практика,

коли з молодої жінки при прийомі

на роботу вимагають письмові зо�

бов'язання, що впродовж п'яти

років вона не народжуватиме. В

«НІБУЛОНі» народжуваність всі�

ляко підтримується, і лише у ство�

рених з обох працівників підпри�

ємства сімейних парах народилося

253 дитини. Жінки після декрет�

ної відпустки зазвичай швидко

повертаються до роботи і продов�

жують працювати, як кажуть, на

повну силу, з іще більшою відда�

чею і вдячністю за звичайне люд�

ське щастя й упевненість у зав�

трашньому дні.

Сильна компанія «НІБУЛОН»

не лише своїми виробничими тра�

диціями: тут вміють у теплій друж�

ній атмосфері весело святкувати,

дарувати подарунки. І, як зізна�

ються керівники філій, ініціатора�

ми і організаторами усіх заохочу�

вальних і розважальних заходів

виступають жінки. Їхній творчий

підхід до кожної події робить свя�

то справді незабутнім. Хіба є щось

більш зворушливе, ніж жіноча по�

смішка. В компанії роблять усе,

щоб незалежно від посади, віку,

досвіду, жінки якомога більше по�

сміхалися і були щасливими.

Артем Житков

Фото компанії «НІБУЛОН»
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Ми обираємо, нас обирають – 
у «НІБУЛОНі» це співпадає
Господи, які ж ми всі різні – за характером, поглядами, віком, уподобаннями. Та всі праг'

немо бути щасливими. А що для цього потрібно? На перший погляд, нічого надзвичайно'

го: обрати свідомо життєвий шлях, закохатися і одружитись за покликом серця, працюва'

ти із задоволенням і відчувати, що життя хоч і складне, та все одно прекрасне. Але для то'

го, щоб віддаватись роботі і відчувати себе щасливим, хтось має створити умови… 



Початок на стор. 1
Тваринницька галузь в «Крок�Укр�

залізбуді» представлена молочното�

варним і м'ясним виробництвом.

Також з 2005 року підприємство

має статус племінного господарства

з вирощування червоно�рябої по�

роди корів і свиней великої укра�

їнської білої породи. На сьогодні

поголів'я ВРХ складає 1395 голів, а

до того ще утримується понад 8�ти�

сячне поголів'я свиней. 

За словами заступника директо�

ра з тваринництва Олександра

Сови, ціни на молоко останнім ча�

сом катастрофічно низькі. Коли во�

ни впали до 2,9 грн/кг, підприєм�

ство перейшло до інших перероб�

ників – на Куликівський і Ічнянсь�

кий молокозаводи. Однак і їхні 3,20

грн за кілограм проблему не вирі�

шують. Молоко «Крок�Укрзаліз�

буд» виготовляє виключно екстра

класу: жирність – 3,9�4%, білок –

3,4%. Досягається це за рахунок то�

го, що молоко напряму з доїльного

залу попадає до танку охолоджува�

ча, а звідти вже до переробників.

Мають два доїльних зали: один – на

28 скотомісць, другий – у відкрито�

му 2 місяці тому пологовому відді�

ленні на 6 скотомісць для роздою�

вання первотелів. Доїльне облад�

нання поставила німецька фірма

«Вестфалія Сьордж». А от зведення,

оснащення, монтаж обладнання

для корівників і свинарників виго�

товляли власноруч господарським

способом під керівництвом фахів�

ців. Вийшло на рівні європейських і

світових стандартів, що докумен�

тально підтверджено, і мінімум у

2,5 разу дешевше. Це є предметом

особливої гордості на підприємстві. 

Завдяки технологіям утримання

у 2011 році надої на фуражну коро�

ву становили 6200 кг, а племінну –

7300 кг; порівняно з 2010 роком

збільшили виробництво молока на

2 літри на корову за день. 

Щодо рентабельності, то по

свинині, яку продають Чернігів�

ському м'ясокомбінату, на Кремен�

чукм'ясо, Лубним'ясо і Світло�

водськм'ясо, торік вона становила

19%, по молоку – 65%. 

Стабільній рентабельності тут

завдячують власному виробництву.

Підприємство має свій комбікор�

мовий завод. Його придбали у с.

Мала Дівиця 2002 року, щоб збері�

гати вирощене збіжжя. Це було

класичне колишнє міжколгоспне

підприємство потужністю 50 т ком�

бікорму на добу та об'ємом підлого�

вого зберігання зерна 10,5 тис. т.

Після реконструкції воно сертифі�

коване, запрацювало на рівні світо�

вих стандартів, збільшивши об'єми

зберігання до 32 тис.т. 

«Замінники молока для випой�

ки телят та білково�вітамінні добав�

ки також свої, – веде далі фахівець.

– Соковиті корми – теж наші, адже

під кормовою групою маємо 700

гектарів, у які крім органіки нічого

не вносимо, жодного грама хімії.

Молодняк також виключно свій –

племпідприємство може собі дозво�

лити. Спермодози для ВРХ – з «Ге�

нетичних ресурсів», а для свиней –

виробляємо у власній лабораторії». 

На питання «чи має підприєм�

ство якісь проблеми у тваринниц�

тві?» Сова відповідає: «Та майже ні�

яких – все нормально, підприєм�

ство стабільно розвивається, має

перспективу, ціль і, найголовніше,

гарних робітників, які працюють і

вдень, і вночі, бо тваринництво ви�

магає цілодобової праці».

А от те, що справді бентежить

виробників�аграріїв, так це відсут�

ність реальної державної підтримки

молочної галузі, що робить некон�

курентоздатною нашу продукцію

як всередині країни, так і на світо�

вих ринках. Наприклад, Голландія,

Франція допомагають аналогічним

агропідприємствам: дотують близь�

ко $1 тис. за гектар ріллі та $500 –

за корову. Відсотки за кредитами

для аграріїв у світі не перевищують

3�4%, у нас вони доходять до 24%.

«Все зростає в ціні, – зітхає пан Со�

ва, – а ціни на сільгосппродукцію

падають. От якби іноземців в наші

умови, як би вони витримали?»

Та ми ж прибули по святковий

репортаж, то хотілося почути щось

приємніше. Тому наш співрозмов�

ник продемонстрував навички

справжнього дипломата: «Хоча 8

Березня – жіноче свято, скажу про

весь колектив: незалежно від статі,

це дуже дисципліновані, працелюб�

ні і життєрадісні люди. Жінки зав�

жди були попереду чоловіків у ста�

ранності і наполегливості, а тва�

ринництво вимагає, насамперед,

цих двох якостей. Наші робітниці і

героїні – це бригадири Людмила

Коломієць, Людмила Батрак і Люд�

мила Мошка; завідувач комплексу

Валентина Івченко; доярки – Уляна

Дронь, Людмила Пиріг, Людмила

Хвіст, Надія Коваленко, Валентина

Бабенко, Оксана Кубрак, Оксана

Матлаш; свинарки – Наталія Ку�

зан, Олена Охріменко, Тетяна Ти�

щенко, Наталія Зеленська, Наталія

Логінс; Наталія Остапчук – технік

штучного осіменіння свиней, Вік�

торія Тищенко – технік штучного

осіменіння ВРХ. Я пишаюся тим,

що працюю з ними». 

Щодо проблем підприємства

Олександр Сова, може, трохи й лу�

кавить. Ще у 2010 році планували

збудувати власну переробку молока

– розфасовування в пакети, дове�

дення до товарних кондицій. Проте

плани поки що залишаються пла�

нами. Санітарні і ветеринарні нор�

ми не дозволяють влаштовувати пе�

реробку менш, ніж за триста метрів

від ферми. Пан Сова називає ці

норми незрозумілими. 

Проте підприємство все одно

продовжує розвиватися. Зокрема, є

плани щодо збільшення виробниц�

тва як молочної, так і м'ясної про�

дукції. Наразі вводять третю чергу

молочного комплексу, щоб його по�

тужність досягла 6 тис. тонн молока

на рік. По м'ясу планують за рік ви�

йти на річну потужність у 1,5 тисячі

тонн.

Михайло АНДРІЄВСЬКИЙ

– ЗА РОБОТОЮ краще зберіга�

ється природна краса і стрункість.

Ви десь бачили товсту бджілку? –

– посміхається наша співбесід�

ниця і переходить до розповіді про

свої депутатські справи. – У депу�

тати обласної ради я пішла через

те, що зрозуміла – без нашого

втручання розраховувати на зваже�

ну економічну політику в сільсь�

кому господарстві на державному

рівні неможливо. Припиняти руй�

націю села слід з місцевого рівня:

коли камінь кидають у воду, то від�

чутний сплеск посередині і довко�

ла нього з'являються декілька кі�

лець хвиль, а далі – все тихо… Так

само і у нас – коли в Києві прий�

маються певні рішення, то вони

якось докочуються до областей,

слабше – до районів, а до села вже

нічого не доходить. Зворотного

зв'язку взагалі ніякого. 

Я балотувалась по Прилуцько�

му мажоритарному округу №36,

де вже понад десять років працює

наше підприємство – оре землю,

розвиває тваринництво, забезпе�

чує людей роботою і зарплатою,

сплачує податки. Ми опікуємось

двома селами, в яких працюємо, і

завжди своєчасно та в повній мірі

розраховуємося за паї. До речі, з

нашими орендодавцями за мину�

лий рік ми повністю розрахували�

ся до 20 листопада – Дня праців�

ників сільського господарства –

коли ціни на зерно були вищими. 

Кожен причетний до сільсь�

кого господарства знає, який це

важкий труд. Маючи дві вищі ос�

віти і ступінь кандидата економіч�

них наук, а також понад десяти�

річний досвід роботи фінансовим

директором у нашому «Крок�Укр�

залізбуді» і депутатом Прилуцької

районної ради, я відчула в собі

здатність відповідально працюва�

ти як депутат на обласному рівні.

З такою пропозицією я пішла до

людей. 

Права і обов'язки депутатів

визначені в Законі України «Про

статус депутатів місцевих рад».

Однак людей цікавить, яким же

чином (!) ці самі права використо�

вуватимуться депутатом в інтере�

сах виборців та яким чином депу�

тат в тих же інтересах зможе забез�

печити виконання своїх обов'яз�

ків. Розмірковуючи над цим пи�

танням, я визначила, що депутат

повинен: 

– добре знати особливості та

проблеми кожної територіальної

громади, щоб визначатись зі спо�

собами їх вирішення; 

– мати тісний зв'язок з акти�

вом територіальних громад та міс�

цевими радами, щоб відчувати по�

тенціал місцевої влади та її здат�

ність впливати на ситуацію; 

– чітко усвідомлювати свої та

владних інституцій можливості в

частині вирішення найбільш бо�

лючих проблем округу, щоб не

обіцяти людям нездійсненного та

не «донкіхотствувати» дарма.

Водночас, я, як напевно і ви�

борці, розумію, що розв'язати

проблеми нашого виборчого

округу без комплексного підходу

до їх вирішення в масштабах Чер�

нігівської області і всієї держави

неможливо. 
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Годувальниці і натхненниці наші

Людмила Андрієвська: 

«Невирішувану в цілому проблему 
слід вирішувати хоча б частково»

Людмила АНДРІЄВСЬКА

Депутатом Чернігівської обласної ради Людмила Михайлівна Андрієвська стала через свою

активну життєву позицію, неабиякий виробничий досвід і довіру людей, для яких зробила ба5

гато корисних справ як депутат районної ради, як співкерівник знаного в області агрогоспо5

дарства. І просто як людина. Її робочий час вимірюється не робочим днем, а добою… 



роботи немає, бо тільки завдяки тваринництву та пе�

реробці на селі можливо створювати додаткові робо�

чі місця. І це проблеми не тільки нашого району та

області. Такий стан організації сільськогосподарсь�

кого виробництва панує в більшості регіонів Украї�

ни. Вплинути на ситуацію можливо лише у випадку,

якщо на кожен гектар землі буде чітко прописано,

скільки великої рогатої худоби, свиней або птиці по�

винно держати таке аграрне підприємство. Таким чи�

ном виграють усі. Держава отримає не тільки зерно

на експорт, але й значну кількість м'ясних та молоч�

них виробів, що в декілька разів збільшить дохід від

реалізації. Переробні підприємства отримають якісну

м'ясну та молочну сировину. Відтак зникне потреба

завозити рослинні жири та м'ясо сумнівного похо�

дження, що, зі свого боку, покращить якість готової

продукції. Село отримає робочі місця та додаткові ві�

драхування до бюджету. Та якщо Україна просувати�

ме нашу сільгосппродукцію на світові ринки так, як

це роблять Данія, Нідерланди та інші Європейські

держави, де реалізація м'ясних та молочних продук�

тів – задача загальнодержавна, то це буде найсильні�

шою підтримкою розвитку села.

Конкретні рішення 
за участі депутата Андрієвської
– ГОВОРИТИ про особливі свої досягнення за час

роботи в складі ради немає сенсу, адже нам не вда�

лось ще докорінно змінити соціально�економічну

ситуацію в області на краще. Люди це відчувають, і

ніяким переможними реляціями їх не заспокоїш. Але

я вважаю, що маю підстави пишатись тим, що саме я

разом зі своїми радниками та помічниками звернула

увагу депутатського корпусу області та представни�

ків органів виконавчої влади на надзвичайно важли�

ву проблему деградації ґрунтів та відновлення їх ро�

дючості. Ми не просто загострили увагу всіх причет�

них та зацікавлених у вирішенні цієї проблеми. Ми

підготували проект та запропонували органам упра�

вління області прийняти Програму консервації та ра�

ціонального використання торфово�земельного ре�

сурсу Чернігівської області на 2012�2020 роки.

Крім того, цього року я хочу домогтись, щоб в на�

шому районі були реалізовані рекомендації нашої

профільної комісії при розгляді питання «Про стан

врегулювання майнових питань в процесі розподілу

та використання майна пайового фонду реформова�

них КСП, виплати пайовикам плати при його відчу�

женні та орендної плати за використання майна і зе�

млі на території господарчих дворів». 

Також як депутат я збираюсь взяти під пильний

контроль виконання рішень обласної ради на тери�

торії мого виборчого округу. Такий підхід дозволяє

не порушуючи принципів незалежності бізнесу та

місцевих органів влади вивчати ситуацію на місці та

втручатись у неї там, де це необхідно.

Свої плани, які стосуються покращення ситуації в

районі, виконання виборчих програм та наказів вибор�

ців, стараюсь доводити до людей. Саме оцінка людьми

моєї роботи для мене є надзвичайно важливою. 

Тому свій річний звіт як депутата для поширення

в ЗМІ та серед виборців свого виборчого округу я ви�

рішила зробили у вигляді інтерв'ю – щоб люди отри�

мали вичерпні відповіді на конкретні запитання, які

вони ставили мені під час неодноразових зустрічей, у

своїх письмових зверненнях. Я думаю, що ці відпові�

ді будуть цікаві не лише для тих, хто їх ставив, а й для

тих, хто не мав можливості наживо поспілкуватись зі

мною та кому не байдужий стиль і, головне, – резуль�

тати діяльності обраних депутатів місцевих рад.

У своєму житті, у виробничій та громадській діяль�

ності я завжди дотримуюсь принципів відкритості та

щирості. Цей звіт я пропонуватиму керівникам усіх

сільських рад мого виборчого округу винести на об�

говорення сесій чи засідань виконавчих комітетів, да�

ти оцінку моїм діям, висловити зауваження і пропози�

ції. Вважаю, що справедлива оцінка викладеного спо�

нукатиме місцевих депутатів до співробітництва. Адже

все, про що я мрію, стосується злободенних питань

кожної територіальної громади та району взагалі. Хо�

тілося б, щоб бажання співпрацювати, виражене в рі�

шеннях сільських рад, було не декларативними, а кон�

кретним планом дій для мене та місцевих депутатів.

Підготувала Тетяна Шелкопляс

бати протез за десять тисяч гри�

вень та кількома знедоленими,

яким бракує грошей на дрова, лі�

ки і хліб. Не всі люди розуміють,

що спеціальних фондів для на�

дання такої допомоги депутати

всіх рівнів, в тому числі і обласної

ради, не мають. Але люди зверта�

ються, і доводиться шукати мо�

жливості для надання необхідної

допомоги. 

За рахунок прибутків нашого

підприємства тільки за 2011 рік

було надано благодійної допомо�

ги більше двохсот тисяч гривень.

В тому числі продуктами нашого

власного виробництва. Таку допо�

могу отримали школа та дитячий

садок в с. Білорічиця, школа в с.

Галиця, обласний дитячий буди�

нок «Надія», районна організація

ветеранів війни, гроші пішли на

реконструкцію церкви у с. Мазки. 

Але таку благодійність я не

вважаю надзвичайно важливою.

Найбільшим нашим внеском в

подолання негараздів, є достойна

заробітна плата, яку отримують

більше двохсот працюючих на на�

шому підприємстві. Прибутковий

податок з фізичних осіб, який ми

сплачуємо в місцевий бюджет, а

це майже один мільйон гривень на

рік, відрахування до Пенсійного

фонду, які за минулий рік стано�

влять майже два мільйони гри�

вень, земельний податок та оренд�

на плата за використовувані землі,

зайняті нашим господарським

комплексом, та орендна плата,

яку виплачуємо власникам зе�

мельних ділянок, отриманих ни�

ми як земельні частки (паї). 

Так, за рахунок діяльності на�

шого підприємства наші праців�

ники і члени їх родин мають мо�

жливість працювати, вчитись та

лікуватись. Пенсіонери нашої

держави отримують щомісячно

пенсію, в тому числі і за рахунок

коштів, що сплачуємо ми до Пен�

сійного фонду. Мало це чи багато

залежить від того, як рахувати.

«Крок�Укрзалізбуд» працює на зе�

млях двох сіл району. То якби у

кожному селі діяло хоча би по од�

ному такому підприємству, як на�

ше, то щонайменше ще 250�300

працівників мали б роботу, а їхні

родини – відповідний достаток. 

На доказ цієї думки наведу та�

кий приклад: після мого виступу в

газеті про діяльність нашого під�

приємства я отримала цікавого, на

мою думку, листа зі зворотнім

зв'язком: «Чи не знайдеться у вас

робота для трьох хлопців і двох

дівчат? Хлопці працюють у лісі, а

там замалий заробіток. Вони ро�

битимуть любу роботу, аби гроші

платили. Напишіть, будь ласка,

яку суму грошей платите, чи є у

вас житло. Яка у вас робота для

дівчат, окрім ферми. Бажано на

виробництві макаронів та олії». 

Люди завжди шукатимуть кра�

щої долі. Однак, зверніть увагу на

підхід авторів цього листа до місця

роботи: сільська молодь не хоче

працювати на фермі, на землі, не

прагне освоїти професію аграрія. І

це при тому, що сотні тисяч сімей

селян�чернігівців володіють зе�

млею, за яку поклали голови наші

діди. Зрозуміло, що в кожного

власника земельного паю немає

належних засобів виробництва. Але

ж є можливість об'єднатись, щоб

працювати на землі продуктивно.

Страшно сказати, але в людей зга�

сла віра в добробут через хліборо�

бську працю. Сьогодні важко знай�

ти механізатора, щоб міг вправно

керувати складною сільгосптехні�

кою. Але ж в селах нашого краю

навряд будуть створені силіконові

долини та діамантові фабрики.

Хто винний 
і що робити?
– ЦЕ споконвічні риторичні пи�

тання, якщо на них не шукати

конкретні відповіді.

Не дивлячись на те, що я пов�

ністю усвідомлюю неминучість

становлення ринку землі, я проти

неконтрольованого скуповування

земель сільськогосподарського

призначення та за унеможливлен�

ня обезземелення українських се�

лян й позбавлення їх права розпо�

ряджатись цим головним багат�

ством країни. 

Сьогодні на поля розвалених

та ліквідованих колгоспів прихо�

дить великий бізнес. Він зорав, за�

сіяв поля монокультурами, піджи�

вив та обробив посіви, зібрав та

вивіз урожай, і – до наступної вес�

ни. Місцевим мешканцям в них
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– АЛЕ, як кажуть мудрі, велику помилку робить той,

хто розуміючи, що не може вирішити проблему в ці�

лому, не докладає зусиль, щоб вирішувати її хоча б

частково. Тому я прагну докладати зусиль там, де во�

ни можуть дати конкретний позитивний результат.

Під час передвиборчих зустрічей стало зрозумі�

ло, що людей цікавить не написаний або проголо�

шений зміст програми, бо написати красиво і нао�

біцяти можна що завгодно. Їх цікавило моє розумін�

ня злободенних проблем села, бачення шляхів вихо�

ду зі скрути, в якій вони опинились.

Аграрна комісія облради
– НЕ МОЖУ сказати, що за час роботи в облраді для

мене відкрилось щось зовсім нове. З позиції обла�

сного депутата я побачила ті самі проблеми, з яким

стикаємось ми всі повсякчасно. Масштаби інші, а це

означає, що і гострота проблем відчувається більше,

і мотивація до дій підвищується. 

В облраді не вагаючись я обрала постійну комісію

з питань агропромислового комплексу, земельних

відносин, екології та природних ресурсів, бо для на�

шого, переважно аграрного регіону, вважаю її най�

більш важливою. І теперішній склад комісії це довів:

понад 20% питань, що виносяться на розгляд облра�

ди, прямо чи опосередковано відносяться до компе�

тенції нашої комісії. 

Від роботи в нашій комісії неможливо не отри�

мувати задоволення перш за все тому, що в її складі

всі 12 чоловік – активні депутати, справжні професі�

онали, представники аграрних підприємств: Сергій

Гайдай – генеральний директор СТОВ «Дружба Но�

ва», Іван Іваній – генеральний директор ТОВ «Бор�

зна Агроінвест», Володимир Лобосок – голова спо�

стережної ради ВАТ «Семенівське хлібоприймальне

підприємство», Анатолій Мороз – директор ПП

«Алекс Принт», Василь Нестерук – заступник дирек�

тора ТОВ «Земля і воля», Григорій Супрун – дирек�

тор ЗАТ «Нива�2008», Віктор Труш – директор СФГ

«Колос», Борис Щербина – голова правління ЗАТ

«Нива плюс», Іван Якуб – голова ФГ «Соната». Очо�

лює комісію прекрасний адміністратор, директор пе�

реробного підприємства «Куликівське молоко» Ар�

сен Дідур. Його заступником було обрано неорди�

нарну людину, активного депутата Надію Міклухо�

Маклай, яка також займається сільськогосподарсь�

ким виробництвом, а мене – секретарем комісії. 

Надзвичайно важливим, на мою думку, є те, що

переважна більшість засідань були виїзними, тобто

проходили в районах Чернігівської області. Це дає

нам як депутатам унікальну можливість більш де�

тально зануритись у проблеми кожного району, ви�

словити свої думки, проаналізувати та узагальнити

проблеми, які є також, певною мірою, типовими.

Враховуючи те, що третина усіх депутатів обла�

сної ради є професійними аграріями, ми завжди мо�

жемо розраховувати на підтримку ініціатив нашої ко�

місії та її пропозицій. Відрадно також, що й решта

депутатів усвідомлює, що локомотивом, здатним ви�

тягти економіку регіону з провалля в нинішніх умо�

вах, є її аграрний сектор.

Хочу також сказати, що серед загалу авторитетних

депутатів�чоловіків обласної ради жінки, і я в їх числі,

почуваються впевнено, хоч нас там усього десята ча�

стина. Не думаю, що тільки притаманна нашим коле�

гам галантність зумовлює їхнє уважне ставлення та

підтримку пропозицій, які ці жінки висувають. 

Основні проблеми на селі 
та шляхи їх розв'язання
– І ЗВЕРНЕННЯ виборців, і сільських голів, які

представляють інтереси виборців, в більшості випад�

ків є клопотаннями про надання фінансової допо�

моги. На жаль. Звичайно, допомогти усім і одразу

просто немає можливості. Наприклад, доводиться

вибирати між допомогою молодому інваліду прид�

«Невирішувану в цілому проблему 
слід вирішувати хоча б частково»

Михайло і Людмила АНДРІЄВСЬКІ
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Російська Федерація: 
державні закупівлі на ринку зерна
Обсяг біржових торгів на ЗАТ «НТБ» при проведенні державних
закупівельних інтервенцій на ринку зерна за період з 29 листопада
2011 року по 6 березня 2012 року становив 419,31 тис. тонн, на
загальну суму 1921,75 млн рублів, у т.ч.: пшениця м'яка продо�

вольча 3 класу (урожаю 2011 року) – 308,88 тис. тонн за се�
редньозваженою ціною 4636 руб/т (мінімальна ціна – 4100 руб/т,
максимальна – 5000 руб/т); пшениця м'яка прод. 4 класу (2011)

– 110,43 тис. тонн за середньозваженою ціною 4433 руб/т (міні�
мальна ціна – 4200 руб/т, максимальна – 4650 руб/т); пшениця

м'яка 5 класу (2011) – угод не укладено; жито 1, 2, 3 класу (2011)

– угод не укладено; ячмінь фуражний (2011) – угод не укладено;
кукурудза 3 класу (2011) – угод не укладено.
На початок лютого 2012 року акредитовано 237 учасників, а також
123 елеватори. За інформацією ММВБ

Ф'ЮЧЕРСИ на пшеницю на ми�

нулому тижні закрилися вище,

переважно через міцні технічні

продажі та проблеми із сухою по�

годою в США. Не по сезону тепла

і вітряна погода на південно�захо�

ді рівнини США загрожує врожаю

озимої пшениці HRW, оскільки

передчасно пробуджує сплячі по�

сіви. Новина щодо першого про�

дажу американської пшениці до

Ірану з жовтня 2009 підтримала

ринки. На біржі у Міннеаполісі

(MGEX) ф'ючерси на пшеницю

відгукнулися приростом у 41%,

закрившись на рівні $8,28/bu.

Контракти на біржах у Канзас�Сі�

ті (KCBT) і Чикаго (CBOT) додали

30 центів кожний і закрилися на

позначках $7,11/bu і $6,71/bu від�

повідно. Контракт CBOT на куку�

рудзу зріс на 18 центів і закрився

на рівні $6,59/bu, а ф'ючерс CBOT

на соєві боби зупинився на по�

значці $13,28/bu, демонструючи

збільшення на 49%.

За офіційними даними ЄС,

прогнозований обсяг загального

виробництва пшениці 2012/13 у 27

країнах ЄС становить 131,9 млн

тонн, що на 2,5% більше, порівня�

но з 2011/12 МР. За оцінками, ек�

спорт пшениці з ЄС становитиме

15,0 млн тонн, а прогнозовані кін�

цеві запаси – 15,1 млн тонн.

Виробництво пшениці в Ав�

стралії в 2012/13 МР, як очікуєть�

ся, скоротиться на 15% – до 25,0

млн. тонн, але це й досі набагато

вище середнього 10�річного по�

казника 20,3 млн тонн. Згідно з

опитуванням 10 аналітиків, про�

веденного Reuters, зниження сві�

тових цін на пшеницю може спо�

нукати фермерів перейти до виро�

щування інших культур. Австралія

в 2011/12 МР виробила рекордні

понад 29,5 млн тонн.

Мінсільгосп Росії оголосив,

що очікує збільшення виробниц�

тва пшениці у 2012/13 до 57,0 млн

тонн проти 56,2 млн тонн у

2011/12 МР. Міністерство прогно�

зує менший експорт у 2012/13 на

рівні 20,0 млн тонн, порівняно із

21,0 млн тонн цього року. Також

до 28,0 млн тонн збільшено за�

гальну оцінку експорту зерна

2011/12, що перевищує ліміт у 25,0

млн тонн, встановлений заступ�

ником прем'єра РФ Віктора Зуб�

кова, який дозволив би уникнути

обмежень на експорт.

Основні тенденції зернового ринку США

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 # Березень '12 #3,2282 259,0434 
CBOT # Травень '12 #2,5983 257,4687 
CBOT # Липень '12 #2,8345 257,8624 

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext # Березень '12 #2,3005 272,7751
Euronext # Червень '12 #1,9719 276,3902
Euronext # Серпень '12 #2,9578 246,4835

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT # Березень '12 #4,9971 240,3038
CBOT # Травень '12 #5,2176 241,6266
CBOT # Липень '12 #5,2911 245,5214

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext # Березень '12 #4,9297 284,9349
Euronext # Травень '12 #2,9578 274,7469
Euronext # Серпень '12 0,0000 267,1881
Лондон # Березень '12 +0,0062 261,9984

Лондон # Травень '12 #0,0161 264,0441
Лондон # Липень '12 #0,0161 267,1912

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext # Травень '12 0,0000 613,9082
Euronext # Серпень '12 #0,9859 583,3443

Euronext # Листопад '12 #0,6573 576,4428
Вінніпег # Березень '12 +3,4889 586,3691

Вінніпег # Травень '12 +2,9437 578,3627
Вінніпег # Липень '12 +3,2708 579,3635

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT # Березень '12 #5,2215 187,3930
CBOT # Травень '12 #2,4367 176,3699

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT # Березень '12 +3,8213 488,5442
CBOT # Травень '12 +3,7479 490,6019
CBOT # Липень '12 +3,4539 492,9535

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT # Березень '12 +7,6059 400,2451
CBOT # Травень '12 +8,4877 403,3316
CBOT # Липень '12 +8,3775 404,1032

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT # Березень '12 #1,0793 116,5639
CBOT # Травень '12 #0,9912 117,3568
CBOT # Липень '12 #0,9692 118,2599

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT # Березень '12 #1,9842 308,9775
CBOT # Травень '12 #1,9842 314,2686
CBOT # Липень '12 #1,9842 320,2211

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT # Лютий '12 #0,0042 0,6053
CBOT # Березень '12 #0,0032 0,6095

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME # Березень '12 0,0000 2,8855
CME # Квітень '12 0,0000 2,7753

CME # Травень '12 #0,0165 2,7753
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон # Травень '12 #16,1000 631,4000
Лондон # Серпень '12 #13,9000 617,8000
Лондон # Жовтень '12 #12,0000 615,8000
NYBOT # Березень '12 #13,8767 529,7357

NYBOT # Травень '12 #14,7577 512,3348
NYBOT # Липень '12 #14,3172 512,9956

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 06 березня 2012 року

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

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 02 березня 2012 року

Біржа 
(зернові) 

Березень '12 Травень '12 Липень '12 Вересень ’12 Грудень ’12

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 246,45 6,708 0,298 6,745 0,333 6,863 0,333 7,013 0,318 7,165 0,285
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 261,06 7,105 0,295 7,190 0,308 7,275 0,310 7,390 0,288 7,565 0,275
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 304,14 8,278 0,413 8,315 0,390 8,258 0,365 8,053 0,243 8,090 0,240
CBOT Чикаго (Кукурудза) 259,44 6,590 0,182 6,550 0,110 6,563 0,098 6,045 0,163 5,700 0,120

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Березень '12 Травень '12 Липень '12 Серпень '12 Вересень ’12

488,04 13,283 0,493 13,330 0,463 13,403 0,450 13,305 0,410 13,123 0,337

США. Ставки океанського фрахту на 02 березня 2012 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 19 17
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 30
Північ Південної Америки (Колумбія) 21
Схід Південної Америки (Бразилія) 32
Західна Африка (Нігерія) 38
Східне Середземномор'я (Італія) 38
Західне Середземномор'я (Марокко) 35
Близький Схід (Єгипет) 31
Японія 50 49

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 37
Західна Африка (Нігерія) 46
Близький Схід (Єгипет) 29

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 22
Близький Схід (Єгипет) 32

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 71
Західне Середземномор'я (Іспанія) 58
Європа (Роттердам) 58
Західна Африка(Марокко/Алжир) 66

ПівнічноЗахідне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Близький Схід (Єгипет) 39
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 45
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 33 31
Тайвань 33 30
Південна Корея 32 29
Японія 28 27



– НАШІ огірки найсмачніші у світі… при�

наймні, упродовж останніх тридцяти років,

– говорить, дивлячись прямо у вічі, незмін�

ний очільник підприємства, Герой України

Володимир Чернишенко. І при цьому

стримано посміхається, побачивши нашу

певну розгубленість.

– Але ж комбінату усього тридцять років,

– віднайшовшись, демонструємо свою обіз�

наність щодо історії підприємства.

– Так і є. Нічого дивного, – веде далі наш

співрозмовник. – Це і помідорів стосується.

Ми просто витримуємо технологію і виро�

щуємо продукцію екологічно чисту для всіх,

як для себе.

– А хіба можна якось інакше?

– Я теж думав, що не можна. Однак

прочитав в якомусь журналі, вже навіть і не

пам'ятаю у якому саме, інтерв'ю одного ке�

рівника�тепличника, де він вихваляється.

Мовляв, є у нас така дільниця, де ми виро�

щуємо екологічно чисту продукцію – для

власних потреб. А решту – на продаж. Мене

цей факт настільки вразив, що я не витри�

мав: відксерив той текст, роздав усім і ска�

зав, що ми ніколи у житті не опустимося до

такої низькості, щоб годувати людей непо�

требом.

– Але ж це дорого…

– Здоров'я дорожче. Вміст нітратів у на�

ших огірках удвічі менше норми, а влітку – у

три�чотири рази. Нітрати, в першу чергу, за�

лежать від сонця – чим його більше, тим їх

менше. По�друге – від гібрида. По�третє, від

добрив. Рослина і людина може з'їсти стіль�

ки, скільки йому треба, і все. Тому ми даємо

рослині стільки поживи, скільки їй треба. І

тільки. Витримуємо температурний режим,

вологісний, мікроклімат, живлення.

Нітрати з'являються, коли на рослину

починає впливати негативний фактор. А ми

цього не допускаємо. Бо у нас працюють

найкращі люди. В основному – жінки. Це від

їхніх рук, від їхнього серця ростуть запашні,

соковиті, а головне вкрай необхідні кожно�

му з нас овочі – огірки, помідори, редиска,

салат. На дворі – сніг, а на столі – свіжа зе�

лень. От вам і свято!

* * *

На перший погляд, робота в теплиці –

суцільна романтика: чистенько, тепло, про�

стору багато, цілими гронами висять помідо�

ри і продовжують цвісти, огірки на ліанах

трапляються майже вздовж усього стовбура.

Літають бджоли і джмелі та ще і музика грає.

Вздовж доріжок стоять ящики з огірками, від

смачного запаху яких паморочиться в голові

і шлунок весело нагадує про своє існування.

В теплицях ми зустріли Валентину Гай'

дайчук і Людмилу Севернюк, які за

класифікатором професій називаються «май�

стер�овочівник», а в житті – справжні ча�

клунки огіркової справи. Люда з Вінницької

області, після закінчення курсів бухгалтерів

стало зрозуміло, що за фахом немає роботи. І

вона вирішила «спробувати себе на помідо�

рах». Перше враження було неочікуване –

навіть спало на думку, що це помилка в жит�

ті. Коли ж спробувала – то наче прикипіла

до роботи. Працює вже 11 років, з яких три

відбула у декретній відпустці і повернулася

на комбінат. За її словами, важкувата робота,

але працювати подобається, бо за характе�

ром, простим і спокійним, дуже підходить.

Валя навпаки виявилася щебетушечкою:

з Житомирщини сюди понад 15 років тому її

«посватав» брат, який працював на комбінаті

склярем. «У нас роботи не було, – говорить

вона. – Вже 4 роки була в декреті, грошей

немає. Намагалася віднайти роботу – я ди�

пломована швачка, закінчила курси секрета�

рів�машиністок і перукарів. Усе марно. А

комбінат процвітав, зарплату вчасно плати�

ли, забезпечували проживання. Спочатку

приїхала сама, пройшла випробувальний

термін, облаштувалася, потім перевезла си�

на. Робота подобається і ставлення до нас з

боку керівництва».

Агроном�технолог Олександра Бара'

новська працює в цій царині з 1983 року.

Павло Мороз

НАТАЛІЯ Василівна прийшла

працювати сюди після інституту

1979 року головним економістом.

Від навчання завжди отримувала

задоволення і своїми успіхами щи�

ро завдячує піклуванню батьків: 

– Тато ніколи не був комуні�

стом, але більшого комуніста за

принципами, за способом життя я

не зустрічала. Вони з мамою все

життя положили на дітей. Через

війну вони не мали змоги отрима�

ти освіту, то принцип «учитися,

учитися і ще раз учитися» вони

повною мірою спрямували на ді�

тей. Учитель, педагог – це був не�

заперечний авторитет в нашій сім'ї.

Ми, троє дітей, вчилися старанно,

закінчили виші з медалями і від�

знаками.

На вибір професії, зізнається

Наталія Василівна, вплинула її ак�

тивна громадянська позиція. 

– Як була малою, казала, що

буду воєнним – так батьки розпові�

дають. Потім мріяла бути педаго�

гом. Німецька мені давалася легко,

тому й збиралася поступати до До�

нецького інституту іноземних мов.

Але як побачила територію Воро�

шиловградського сільськогоспо�

дарського інституту, де вчився стар�

ший брат, аж серце заспівало – усе

таке, наче рідне, охайне. У виборі

спеціальності економіста�організа�

тора ключову роль відіграло слово

«організатор», тому що завжди зі

школи займалась організаційною

діяльністю. Про професію економі�

ста, коли поступала, не дуже то й

знала – в господарстві така посада

існувала лише два роки. Та й орга�

нізатором стати не судилося, – ус�

міхається Наталія Василівна. – Але

з таким, як у мене, графіком робо�

ти, можна сказати, що дитяча моя

мрія стати військовим збулася –

служу від зорі до зорі. 

У 90�ті роки господарство, як і

багато інших колишніх колгоспів,

переживало скрутні часи. У 1997

році, коли обирали голову правлін�

ня КСП «Мирне», вона також ви�

сунула свою кандидатуру – адже

ніколи не обмежувалася лише кабі�

нетною роботою, і знала про діяль�

ність господарства не лише з папір�

ців. До роботи підійшла з точки зо�

ру економіста. У «Мирному Плюс»

введено систему заохочень праці.

Приміром, за кожні 900 тонн намо�

лоченого зерна комбайнер одержує

5 ц збіжжя безкоштовно. Механіза�

торам, водіям, працівникам току,

майстерні, мехдвору призначається

по 3% від зібраного урожаю зерно�

вих та соняшника за символічними

цінами. Існує тут і підзабуте понят�

тя «13 зарплата». В господарстві

працює 280 чоловік. Але це не ме�

жа, оскільки господиня вважає, що

в «Мирному Плюс» робота знай�

деться для кожного, аби людина

хотіла працювати.

Стиль керівництва доволі жор�

сткий. Як розповідає сама Наталія

Василівна, раніше, коли намагали�

ся вирішувати все колегіально, ро�

бочі наради затягалися на години.

Нині ж, говорить вона, приймає рі�

шення одноосібно, звісно, прислу�

хаючись до думки фахівців. 

– Скільки людей, стільки і ду�

мок. Загальною масою ніколи не
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ТОВ «Мирне Плюс» утворилося на базі колишнього радгоспу «Мир�
ний» і, втративши близько 1000 га в кількості землі, практично не
втратило в майновому комплексі. Нині мають 5600 пашні, вирощу�
ють переважно традиційні культури. Сорти на 80% використовують�
ся української селекції, 20% з розташованої поруч Ростовської
області. Думають над розширенням посівів зерна російської селек�
ції, оскільки кліматично Ростовська область подібна до Луганської.
У тваринництві утримують 700 голів ВРХ, понад 600 свиней, 200 го�
лів овець. Тваринництво обумовлює те, що в посівах 25% площ зай�
мають кормові культури.
За багаторічну працю Наталія Пульна удостоєна численних нагород,
серед яких Подяка Президента України, Грамота Кабінету Міністрів
України, орден княгині Ольги ІІІ ст. Минулого року до них додалося
звання «Заслужений працівник сільського господарства України».

Наталія Пульна: 

«Ми самі і є національне багатство»

Тепличний огірок потребує вправних рук

Робочий день Наталії Пульної, яка приму'

дряється природно поєднувати зовнішню

мініатюрність з командирським характе'

ром, ось вже 14 років розпочинається з

«планьорки» о шостій ранку і добре, якщо

закінчується о восьмій'дев'ятій вечора.

Перепочинок під час польових робіт – та

розкіш, яка іноді випадає або через погод'

ні умови, або на загальнодержавні свята,

та й те не на всі. «Як прокидаюся весною о

четвертій ранку, – посміхаючись говорить

вона, – так і лягаю пізно ввечері наприкін'

ці листопада, коли рік повертає на зиму.

Але в нас є тваринництво, яке і в холоди не

дає довго спати». 

Така вона – доля директора господарства

ТОВ «Мирне Плюс» Марківського району на

Луганщині, якому після вузівського розпо'

ділу разом із чоловіком присвятила вже

більше 30 років. 

Кожний підрозділ розгалуженої високотехнологічної інфраструктури най'

потужнішого в Україні ПАТ «Комбінат «Тепличний», що у Броварському

районі під Києвом, є життєво важливим. Однак кінцевий результат – кіль'

кість, якість і тривалість плодоношення огірків і томатів – залежать від од'

нієї, на перший погляд, дрібниці – вправності рук майстра'овочівника.

Валентина КАЛАШНИК, Валентина ГАЙДАЙЧУК, Людмила СЕВЕРНЮК, Олександра БАРАНОВСЬКА
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шення. Тож з певного часу остаточне

рішення завжди за мною. А правильне

то рішення було чи ні, показують ре�

зультати роботи.

Поки що, вочевидь, рішення були

вірними, оскільки господарчі резуль�

тати дають змогу не тільки розвивати

господарство, а й підтримувати со�

ціальну сферу села Караван�Солод�

кий, де, власне, і знаходиться госпо�

дарство: допомагати школі, пенсіоне�

рам, облаштовувати дороги тощо. 

До щільного графіку керівника

господарства додається ще й депутат�

ство. Пані Наталія вже вп'яте обира�

ється депутатом районної ради, наразі

входить і до Луганської обласної ради.

Про секрет людської довіри говорить

просто:

– Я ніколи нічого не обіцяю, роз�

повідаю про труднощі роботи в даний

період, і складний досвід нашого гос�

подарства. Про те, як завдяки наполе�

гливій праці вдалося перебороти

складні часи в господарстві. Мабуть,

тому і обирають. Депутатська робота

непроста: хочеться всім допомогти,

але ми не все можемо. 

Однак є результати, якими осо�

бливо пишається Пульна�депутат,

адже вони приносять користь не тіль�

ки людям, а й економіці держави в ці�

лому. Один із прикладів – боротьба з

монополізацією ринку молока. Мар�

ківський район сільськогосподарсь�

кий, тож дуже мало робочих місць, і

багато людей живуть за рахунок

реалізації молока з особистого госпо�

дарства. 

– Якщо в державі політика це хліб,

то в нашому районі – це молоко. Вліт�

ку ціна доходила до 1,40 грн за кг, тоді

як в сусідніх районах – 2,50�2,80. Тож залучили моло�

копереробні підприємства з інших районів і практично

на гривню підвищили ціну. Проте на сьогодні це знову

відкрите питання, яке стосується не тільки нашого ра�

йону, – позначається і економічна ситуація в країні, і

зовнішньоекономічні відносини. Тож розглядаємо си�

туацію на сесіях обласної ради.

Вдома до графіку керівника�депутата звикли. Чо�

ловік Наталії Василівни, Олександр Олександрович,

також працював в «Мирному» головним ветлікарем

до 2005 року. Наразі на ньому тримається домашнє

господарство. Старший син Сергій допомагає матері

– працює в «Мирному» головним інженером. Молод�

ший – Михайло – наразі в інтернатурі, обрав спе�

ціальність сімейного лікаря. 

Оскільки на відпочинок перепадає зовсім мало ча�

су, Наталія Василівна знаходить його в роботі:

– Будучи керівником зрозуміла, що втратила в со�

бі талант агронома. Агрономія – це пристрасть, захо�

плення. Навіть інколи шкодую, що не поступила на

цю спеціальність, адже коли розстроєна, або пережи�

ваю за щось, то сідаю на машину, їду в поле – це мене

дуже заспокоює, там я відпочиваю. 

Серед мрій Наталії Василівни – найперша, звісно,

про щастя і добру долю для своїх дітей. 

– А як керівник господарства мрію, насамперед,

щоб була стабільність, упевненість у завтрашньому дні,

адже зараз дуже важко планувати. Щоб в державі на�

решті збагнули, що люди, тобто ми самі, і є національ�

не багатство. 

Як я можу планувати діяльність господарства, коли

я не знаю, що буде з тим молоком, із землею? До речі,

щодо землі, я категорично проти її продажу. Вважаю,

що держава як дала безплатно землю, так повинна аку�

ратно, без втрат для людей, її і забрати, щоб у разі на�

ціоналізації запобігти соціальному вибуху. Але ж землю

безкоштовно отримали 14% населення України – а ін�

ші, виходить, не громадяни України?

Я наразі сплачую 1 млн 700 тис. грн за оренду землі

на рік. То хай би держава розподіляла ці кошти між на�

шими ж незахищеними верствами населення, на со�

ціальну сферу тощо. А земля як була, так і залишати�

меться нашим спільним державним скарбом. 

Досвід і стиль її роботи, можна сказа�

ти, неперевершені, а історія життя тя�

гне на цілу низку пригодницьких ро�

манів. За словами Олександри Мико�

лаївни, на робочу спеціальність май�

стер�овочівник, зазвичай, люди прихо�

дять «з вулиці». Тому впродовж місяця

випробувального терміну агроном�тех�

нолог проводить інструктажі, демон�

струє навички роботи, консультує.

Працюють робітники в ланках з розра�

хунку 1 га – 1 ланка. На огірках ланка

– 8 фахівців. Щоб віднайти справ�

жнього майстра�овочівника, який би

знайшов спільну мову з рослиною і

вкладав душу в роботу, доводиться пе�

ребрати 3�4 претенденти. Майстер від

посадки доглядає і формує рослину,

збирає врожай. Робочий день звичай�

ний, в пік врожайності, це травень�

червень, працювати доводиться так,

щоб зібрати усі плоди і не вкоротити

життя рослинам.  Огірків дещо менше,

а помідорів за зміну дівчата примудря�

ються збирати 2,5�3,5 тонни. 

– Зараз дівчата вибирають овочі в

ящики, що стоять на візках. А раніше

були спеціальні фартухи на животі, ку�

ди збирали продукцію. Навантаження

на спину було жахливим, не всі витри�

мували. Я приїхала сюди в 41 рік. А до

того працювала в Братську Іркутської

області Росії, куди з ткаль потрапила

різноробочою за комсомольською пу�

тівкою у 1961 році. Там отримала вищу

освіту і працювала інженером целю�

лозно�паперового виробництва кані�

фольно�екстракційного заводу, що

входив до складу Братського лісопро�

мислового комплексу. Він складався з понад 30 заво�

дів, яких за день навіть не обійти. Народилася я в Ко�

стромі, а мій чоловік – з Житомирщини. Старша наша

донька навчалася в КПІ, і я сказала, що піду куди зав�

годно, де будуть мої діти. Тепличний комбінат саме бу�

дувався, і Володимир Ілліч нас із чоловіком взяв на ро�

боту, а через рік ми отримали квартиру. Починали з то�

го, що грузили щебінь на будівництві. До роботи я зав�

жди була завзята, тому в перший рік була першою в те�

плицях, моє фото було на дошці пошани. Обіймала

посаду начальника цеху, а три роки тому хотіла піти на

пенсію, та не змогла. Простягаючи руку до огірка ду�

маю, що це справжній скарб. Чоловіка не стало 21 рік

тому, і робота перетворилася для мене на життя. 

Валентина Калашник – майстер облікової

справи на комбінаті, і вважає роботу бухгалтера не

просто цікавою, а навіть захопливою. 

– Я дуже люблю свою роботу. – розповідає Вален�

тина Миколаївна. – Можу сказати, що за кожною ци�

фрою насправді стоїть людина, і від того, як ці цифри

«б'ються», можна простежити її життя. Наприклад,

коли зростають виробничі показники, зарплата, зав�

жди радієш.

Заступником головного бухгалтера працюю з 1996�

го року, а взагалі на комбінаті – з 1984 року. Коли ком�

бінат будувався, сюди набирали молоді сім'ї, і мій чо�

ловік перейшов сюди головним економістом. 

Раніше справді, коли були рахівниці і папери – бу�

ло нудно. Я ж люблю рух, техніку, комп'ютери, телефо�

ни, спілкування. Від негативу мене рятує моя машина.

Я з дитинства освоїла усі види транспорту, крім водно�

го. Навіть на літаку за кермом літала – розтрушувала

добрива над полями. З роботою пораюся швидко і не

люблю, щоб у мене щось невиконане було за плечима.

В теплиці люблю ходити, особливо в січні, коли на дво�

рі холодно, сніг навкруги і сонечко світить, а там

зацвітають огірки і помідори. Це таке відчуття дива, що

й не переказати! Тому кращих овочів за наші немає.

Артем Житков
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* * *

13'15 березня 2012 року в місті Києві (готель Inter�
continental) відбуватиметься Щорічний міжнародний

Форум Агробізнес України.
Форум Агробізнес України, який щорічно збирає більше
150 учасників і 50 елітних доповідачів (серед яких
ключові урядові посадовці, керівники вищої ланки та
акціонери провідних агрохолдингів України, «висхідні
зірки» – національні корпорації, трейдери та провідні
міжнародні інвестори) цьогоріч обіцяє стати ще актуаль�
нішим і продуктивнішим, ніж його попередники.
До експертного складу доповідачів входять, зокрема: 
– Микола Присяжнюк, vіністр аграрної політики та
продовольства України;
– Григорiй Калетнiк, Голова Комітету з питань аграрної
політики та земельних відносин ВРУ; 
– Віталій Хомутиннік, Голова Комітету з питань фінансів,
банківської діяльності, податкової та митної політики ВРУ;
– Леонід Козаченко, Українська Аграрна Конфедерація 
– Віктор Іванчик, Астарта�Київ 
– Тім Андрієсен, CME Group 
– Пітер Брайд, заступник директора з агробізнесу, ЄБРР
– Жак Мунье, банк Credit Agricole
В програмі Форуму Агробізнес України 2012:
– 50+ презентацій від лідерів галузі;
– 3 інформаційно насичених дня, включаючи Брифінг
День (13 березня) для українських аграрних CFO;
– 7 інформаційно насичених пленарних сесій з фокусом
на головні теми галузі, у тому числі: Україна на світово�
му аграрному ринку; останні регуляторні аспекти і
остання інформація по реформі землі; залучення фінан�
сування українськими аграрними компаніями; акцент на
наібільш динамічно зростаючі  корпорації; роль фінан�
сового директора в агрохолдингу і практичні аспекти
роботи CFO; 
– 3 палких експертних дискусії: «Як Україні використову�
вати свій потенціал можливого глобального гравця зер�
нового ринку?»; «Очима інвестора»; дебати лідерів CFO;
– живе інтерв'ю на сцені з лідером галузі 
– 5 посекторних стратегічних робочих групи за «круглим
столом» на теми: «зерно і олійні», «молоко і молочні про�
дукти», «цукор», «фрукти і овочі», «м'ясо і птиця».
13 березня 2012 року – Брифінг�день для українських
аграрних CFO. Основні напрями брифінгу: Роль CFO як
чинника росту в українському агробізнесі; Створення
ефективної фінансової служби; Керування взаєминами
між усіма співвласниками та партнерами; Практичні
аспекти роботи CFOу підготовці IPO і в період після
лістингу; Участь в угодах M&Aі побудова єдиної
фінансової служби після злиття; Осмислення різних
інструментів залучення фінансів і робота із кредиторами.
Детальніше про Форум можна дізнатися на сайті
http://www.adamsmithconferences.com/RU7UAC.

* * *

13'15 березня 2012 року в Міжнародному виставко�
вому центрі (пр�т. Броварський, 15, Київ, Україна) прой�
де IV Міжнародна спеціалізована виставка «Пасіка

Експо». 
Організатор виставки: ТОВ «Виставкова фірма «Троян».
Виставка проходить за підтримки Всеукраїнської гро�
мадської організації «Братство бджолярів України», а та�
кож за сприяння Організаційного комітету XXXXIII Між�
народного Конгресу Апімондії.
Основні завдання, які ставлять перед собою організатори
виставки, це, передусім, пропаганда новітніх технологій,
матеріалів і обладнання для бджільництва, сприяння
просуванню продукції бджільництва українських пасіч�
ників на міжнародні ринки, встановлення прямих зв'язків
між виробниками і споживачами продукції бджільниц�
тва, обмін досвідом і інформацією.
До участі у виставці організатори традиційно залучають:
підприємства по виготовленню пасічного обладнання і
інвентаря; організації по заготівлі, переробці, реалізації
продуктів бджільництва і препаратів з них; зарубіжні
фірми, приватних підприємців, бджолярів�аматорів.
Представлені на виставці�ярмарку експонати, а також
мед і продукти бджільництва відвідувачі зможуть прид�
бати безпосередньо у прямих виробників. 
На виставці можна буде також отримати консультації і
практичні рекомендації фахівців�пасічників.

* * *

13'16 березня 2012 року в Москві на території Все�
російського Виставкового Центру (ВВЦ) пройде
10 Міжнародна виставка «Молочна і М'ясна індустрія»

– єдиний в Росії спеціалізований бізнес�захід, що пред�
ставляє повний технологічний цикл промислової пере�
робки молока і м'яса. Організаторами заходу є міжна�
родний виставковий оператор Група компаній ITE спіль�
но з Російським союзом підприємств молочної галузі,
М'ясним союзом і «Росптицесоюзом».
На виставці можна ознайомитися з обладнанням і техно�
логіями кожного етапу технологічного циклу – від заго�
тівлі молока і отримання м'ясної сировини до виробниц�
тва готової до реалізації продукції, включаючи устатку�
вання для молочного і м'ясного виробництва, масло– і
сироваріння, технології, сертифікацію, транспортування,
упаковку і зберігання готової продукції.
Третій рік поспіль французькі компанії об'єднані на ви�
ставці в національний павільйон. На виставці 2012 року
вперше буде організовано об'єднаний стенд компаній з
Китаю.
Вчетверте в рамках виставки буде проведено Міжнарод�
ний салон сиру. Ділова програма салону включає науко�
во�практичну конференцію, «круглі столи», презентації
російських і зарубіжних сирів, конкурси і різноманітні де�
густації.
У рамках виставки також пройдуть з'їзд Молочного сою�
зу Росії, науково�практичні конференції, панельні диску�
сії, семінари, майстер�класи, шоу�конкурси професійної
майстерності та інші ділові заходи.
Для фахівців також передбачені традиційні технологічні
екскурсії на молокопереробні підприємства. 
У 2011 році 9�у Міжнародну виставку «Молочна і М'ясна
індустрія» відвідали 5702 фахівці з 64 регіонів Росії і 34
країн світу. Свої експозиції продемонстрували 279 ком�
паній з 20 країн світу.

* * *

14'16 березня 2012 року в Запоріжжі у виставково�
му центрі «Козак�Палац» відбудеться спеціалізований

форум�виставка «Біопаливо. Інноваційні техноло�

гії». Організатор події – Запорізька Торгово�промислова
палата (ЗТПП). Офіційну підтримку надають Міністерство
аграрної політики та продовольства України, Національ�
ний Біоенергетичний Союз Росії, Запорізька обласна дер�
жавна адміністрація, Запорізька обласна рада.
Форум стане продовженням низки організованих ЗТПП у
2011 році тематичних конференцій, на яких розглядалися
проблеми підвищення ефективності діяльності підпри�
ємств АПК Південного Сходу України і виробництва па�
лива з біомаси рослинного і тваринного походження.
Захід проходитиме одночасно з ХI спеціалізованою ви�
ставкою сільськогосподарської техніки і технологій «Аг�
ротехсервіс�2012», яка цього року збере понад 80 уча�
сників з різних регіонів України і країн ближнього зару�
біжжя. Загальна площа виставкових експозицій складе
близько 5000 кв. м.

* * *

15'18 березня 2012 року у Німецькому аграрному
центрі (НімАЦ), с. Поташ, Черкаська обл., Асоціація
«Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) проводить
перший модуль АгроШколи УКАБ, присвячений пи�
танням ґрунтознавства. 
Передовим досвідом із слухачами АгроШколи поділять�
ся практики ПАТ «Миронівський хлібопродукт», групи
компаній «Кернел», ЗАТ «Індустріальна молочна компа�
нія», групи компаній «Біоцентр», науковці Національного
університету біоресурсів і природокористування України,
представники новітніх технологічних компаній «Ведер�
стад» та «Лемкен».
Під час практичних і теоретичних занять планується вис�
вітлення наступних тем:
– Аналіз стану грунтів
– Потенціал і підготовка грунту;
– Відновлення родючості грунтів.
– Технологія обробітку грунту (класична, mini�till, no�till):
переваги та недоліки;
– Визначення структури землекористування підприєм�
ства;
Слухачі, що вдало пройдуть підсумкове тестування за
програмою модулю, отримають відповідні сертифікати.

* * *

5'6 квітня 2012 року в Києві проводиться III Форум

«AGRO�2012: Еволюція аграрних ринків». Організатор
форуму компанія Conference House, співорганізатор ком�
панія «Аграріка» (ТМ «Агро Перспектива»).

Особливістю форуму AGRO є комплексність підходу. Об�
говорювані на заході проблеми, розглядаються з усіх мо�
жливих позицій: з юридичної, фінансової, технологічної,
інноваційної, управлінської, з точки зору ведення бізнесу
в цілому тощо. Організатори Форуму пропонують уча�
сникам ознайомитися з експертними оцінками світового і
українського аграрного бізнесу, визначити перспективні
можливості і джерела фінансування діяльності підпри�
ємств АПК.
Ключовими темами цього Форуму стануть:
– Тенденції розвитку українського сільського господар�
ства;
– Залучення фінансування в агробізнес України;
– Земельні відносини в сучасних українських умовах;
– Товарні ринки України: тенденції розвитку і прогнози.
Мови заходу : російська, українська, англійська. Очіку�
вана кількість учасників – 200 чоловік.

* * *

10'12 квітня 2012 року в Києві (Міжнародний ви�
ставковий центр) відбудеться 8 Міжнародний форум

«ЗооВетЕкспо». Організатор – Виставкова фірма «Тро�
ян». Форум проводиться за підтримки Міністерства аг�
рарної політики і продовольства України, Державної ве�
теринарної і фітосанітарної служби України, Асоціації
фахівців ветеринарної медицини України.
Форум «ЗооВетЕкспо» нині став центральним виставко�
вим заходом української зоо і ветеринарної галузі, тра�
диційним місцем зустрічі фахівців, на якому лідери де�
монструють свої останні досягнення.
Форум представлятиме інтерес для українських і зару�
біжних виробників зоо і ветеринарних товарів, представ�
ників оптових і роздрібних торговельних мереж, ветери�
нарних установ, власників розплідників, а також для ши�
рокого кола любителів домашніх тварин, птахів і інших
домашніх улюбленців.
На семінарах, лекціях і «круглих столах» обговорюються
проблеми галузі, представляються новинки, проводиться
навчання фахівців. 
Тематичні розділи форуму:
– Ветеринарне обладнання і препарати;
– Клініки, аптеки, державні, професійні і любительські
структури і асоціації;
– Охорона здоров'я продуктивних тварин, коней, дріб�
них домашніх тварин;
– Проблеми лабораторної діагностики хвороб тварин,
якості і безпеки продукції тваринництва;
– Розробка, виробництво, контроль якості ветеринарних
препаратів і кормових добавок.

* * *

16'18 травня 2012 року в місті Одеса відбудеться
IХ щорічна міжнародна конференція «Ринок міне�

ральних добрив і агрохімії 2012». Організатори захо�
ду: компанія «Бізнес�форум», журнал «Хімкур'єр».
У ході конференції представники агропромислового
комплексу зможуть отримати актуальну інформацію про
цінову політику, плани постачань на внутрішній ринок
провідних гравців галузі мінеральних добрив, новинки і
перспективи розвитку галузі, знайти шляхи зниження ви�
трат на виробництво продукції, способи підвищення ро�
дючості грунтів і врожайності сільськогосподарських
культур.
Захід проходитиме в інтерактивному форматі: сесії�ін�
терв'ю з провідними постачальниками добрив з СНД та
індивідуальні переговори з виробниками мінеральних
добрив.
Участь в конференції братимуть агрохолдинги, зерно�
трейдери і виробники сільськогосподарської продукції,
представники відомих компаній�постачальників міне�
ральних добрив Росії, України і країн СНД.
Серед головних тим для обговорення:
– Практика провідних сільгоспвиробників і застосування
добрив як ключовий чинник ефективності;
– Закупівля добрив: способи зниження витрат і вплив на
вартість готової агропродукції;
– Питання врожайності і рентабельності агровиробниц�
тва в СНД і їх вплив на внесення добрив;
– Плани розвитку АПК в Україні: самозабезпечення або
залежність від імпорту добрив з Росії;
– Світовий ринок мінеральних добрив в 2012 році і його
вплив на ринки країн СНД;
– Зростання споживання і попит, роль трейдера на вну�
трішньому ринку мінеральних добрив.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков



НЕ ОМИНУЛА ця доля і Кіровоградське са�

дове товариство «Дружба». Товариство зна�

ходиться у міській межі обласного центра,

засноване 1957 року. На 74 гектарах тут роз�

ташовано 1307 участків від трьох до дванад�

цяти соток кожен. Дев'яності роки для

«Дружби» затягнулись тут до 2006 року, аж

доки за керівництво товариством не взялася

жінка.

– Це доволі специфічна робота, – гово�

рить голова правління товариства Валенти'

на Доленко. – Я навіть і не уявляла собі, ко�

ли мене обирали, що доведеться стати і фі�

нансістом, і юристом, і навіть психологом.

Погодьтесь, різносторонні таланти. Тож

пані Валентина, маючи освіту інженера�тех�

нолога і фінансиста, на сьогодні «підтягує»

економічну складову – поступила  на еконо�

мічний факультет Кіровоградського універ�

ситета. 

На вересень 2006 року в товаристві було

лише чотири державних акти на право влас�

ності на землю. На сьогодні люди отримали

вже 586 держактів, з них на понад 40 участ�

ках оформлене право власності на нерухоме

майно. І в цьому неабияка заслуга голови

правління. 

«Намагаємося працювати так, – говорить

Валентина Володимирівна, – щоб люди яко�

мога менше бігали кабінетами щодо прива�

тизаційних питань. Зокрема, домовилися з

організацією, яка робить фізичні заміри зе�

мельних ділянок, виготовляє технічну доку�

ментацію. Я вже займаюсь погодженням цієї

документації. Людина ж має прийти тільки

особисто забрати державний акт».

В кабінеті голови правління дачник мо�

же отримати будь�яку консультацію щодо

переофрмлення участків, оформлення будь�

яких інших документів. А ще – це робота по

відновленню інфраструктури товариства.

Наразі товариство підключене до електрое�

нергії. А от система водопро�

воду була розрушена і розкра�

дена у дев'яності. Вже розроб�

лено технічні умови і проект,

наразі йде його погодження,

збираються документи на зе�

мельні роботи.

Оскільки більша частина

власників участків – пенсіоне�

ри, а товариство чимале, до�

мовилися з місцевою радою

про виділення автобуса, який

розвозить дачників до найвід�

даленіших вулиць.

Серед основних проблем

пані Валентина називає все ті

ж крадіжки, але наразі на них

керівництво товариства при�

намйні реагує. Дачники, з

огляду на пенсійний вік та й

загальну економічну ситуацію

в країні, поки що не готові ба�

гато платити за охорону, хоча

вона й потрібна. Якщо раніше

держава хоч трохи допомагала

подібним товариствам, то за�

раз у неї більш нагальні про�

блеми. От і доводиться голові

правління вночі вирішувати

питання з міліцією, конфлікт�

ні ситуації. 

Ще одна проблема – не�

можливість правління розпо�

ряджатися нічийними ділянка�

ми, внески з яких могли б дати

зайву копійчину на розвиток

інфраструктури. Це право на�

лежить місцевій владі. 

Оперативне вирішення

проблем і відповідальний під�

хід до довіреної справи не за�

лишилися неоціненими: в

2006 році, згідно статуту това�

риства, Валентину Доленко

було обрано головою правлін�

ня на три роки, а вже у 2009

році садівники переобрали її

на строк у п'ять років.

Відіграло свою роль і щире

дбайливе ставлення до людей.

«Мої дачники, – як називає

учасників товариства Вален�

тина Володимирівна, – гово�

рять, що я з ними панькаюся.

Але ж це, мабуть, добре». 

Павло Мороз

Фото з сімейного архіву В.Доленко
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Газета «АГРОПРОФІ» п'ятий рік поспіль подає інформацію про
реальний стан аграрного ринку без прикрас, не видає бажане за дійсне. Ми
постійно перебуваємо у відрядженнях, спілкуємося з керівниками і
фахівцями господарств, тому наша інформація – з першоджерел. 

Для висвітлення проблем АПК ми залучаємо кращих вітчизняних
експертів галузевих ринків, щотижня подаємо ціни на сільгосппродукцію в
Україні і світі.

Інформація нашої газети дає змогу керівникам і фахівцям вільно
орієнтуватися в кон'юнктурі ринку, уникати невигідної реалізації продукції
і більш зважено планувати роботу підприємства. Тому ми користуємося
розумінням і повагою з боку наших читачів. 

Дуже хотілося б, щоб підготовлена у такий спосіб інформація
доходила до якомога більшого числа споживачів і мала ще більший вплив
на ситуацію в українському АПК. 

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 з 2009 року залишається незмінною –
16,00 грн/місяць, або 192,00 грн на рік.

Валентина Доленко:

«Прагнемо працювати
так, щоб люди якомога
менше бігали кабінетами»
Міські жителі, навіть у надцятому коліні, також іноді воліють відпочити

на природі. Але ж скільки там тієї відпустки – і озирнутися не встигнеш,

як уся природа вже скінчилася. Тож багато городян, керуючись при'

слів'ям, що кращий відпочинок – це зміна виду діяльності, заводить со'

бі дачні участки. Садівництво, квіткарство, овочівництво – за всіма ци'

ми справами городянин відпочиває, тим більше, що робиться все це не

для бізнесу, а для душі. У дев'яності роки, коли ціни в магазинах аж ніяк

не відповідали зарплатам, дачні участки стали джерелом постачання

на родиннний стіл свіжих овочів та фруктів. Ті ж дев'яності, коли люди з

безвиході тягнули все, що погано лежить, для садових товариств обер'

нулися справжнісенькою катастрофою. 
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ПОЧАЛАСЯ історія нової сільської школи�десяти�

річки з того, що 1960 року до села з дивною назвою

Бісівка перевели молоду вродливу вчительку матема�

тики Галину Михайлівну Корнакiвську. Вона наро�

дилася в травні 1938 року в сусідній Денисівці того

самого Білогірського району Хмельниччини, закін�

чила Житомирський педагогічний інститут і встигла

попрацювати два роки вчителькою. Невдовзі багато�

дітна Бісівка отримала поетичну назву – Квітневе.

Так її нарік Іван Борець – тоді новопризначений го�

лова місцевого майже розваленого колгоспу «Украї�

на». За його задумом, ця зміна й потягла за собою ці�

лу низку позитивних перетворень. 

Любов до життя, досконале володіння предме�

том, неоціненний досвід і намагання розгледіти в

кожній дитині індивідуальність дають можливість

Галині Михайлівні і досі працювати. Вона продовжує

викладати математику в 6�му, 7�му і 8�му класах рід�

ної Квітневської загальноосвітньої школи, яка спра�

вді стала її долею. 

Тут викладачем хімії і фізкультури так само усе

життя пропрацював її коханий чоловік, високопо�

рядна та інтелігентна людина – Валентин Сергійо�

вич Нечипорук. На превеликий жаль, на початку по�

точної зими він пішов з життя. 

Як талановитий педагог і справжній математик,

вона тримає в голові купу інформації, майже миттє�

во дає відповіді на найскладніші запитання. Однак

єдине, чого ніяк не може обрахувати Галина Михай�

лівна, це кількість учнів, яких на своїй довгій викла�

дацькій ниві вона виростила і випустила в світ.

Далекого 1966�го молодого спеціаліста, яка вже

рік працювала заступником директора, було призна�

чено директором. Дивилась вона на тi три старі бу�

дівлі, в яких у дві зміни тулилася школа i гірко зітха�

ла: як добре було б навчати дітей у великому примі�

щенні, щоб було просторо, світло й затишно. Хіба

можуть розвиватися таланти в таких непристосова�

них умовах, хіба гірші за міських сільські діти?! За

підтримкою звернулася до колгоспного голови, бо

Борець впирався і таки витягав «Україну» з прірви.

Він також почав розбудовувати село – звів колгос�

пну контору, клуб. Голова по�господарському поста�

вився до такого відповідального питання і допоміг у

будівництві школи. 

Отже новенька двоповерхова середня школа го�

стинно відкрила свої двері 1973 року. Відтоді і діти, і

вчителі проводили час у чудовому приміщенні, у

просторих класах. Галина Михайлівна як справжня

господиня дбала і про обладнання, і про харчування,

і про благополуччя учнів та вчителів. З усім справля�

лася, відмовляючи собі у відпочинку, бо насамперед

дбала про шкільні справи, була вимоглива, справед�

лива. На той час у закладі навчалося 267 учнів, пра�

цювало 19 учителів. 

Посадою директора згодом Гали�

на Михайлівна поступилася, однак з

1974 року ще майже чверть століття

поєднувала викладання математики

з обов'язками заступника директора

школи.

Петро Володимирович Іващук –

Герой України, генеральний дирек�

тор ТОВ «Науково�виробнича агро�

фірма «Перлина Поділля», кандидат

сільськогосподарських наук і почес�

ний академік Національної академії

аграрних наук. За його словами, са�

ме Галина Михайлівна навчила його

правдивої і вкрай важливої мови

цифр. Це вона прищепила любов до

математики, закріпила талант швид�

ко аналізувати і обраховувати, про

що кожного разу Петро Володими�

рович не втомлюється нагадувати,

щойно мова заходить про навчання. 

Історія родини Іващуків тісно

пов'язана з Квітневим. Після трива�

лих перипетій і випробувань, вона

нарешті оселилася в цьому селі,

облаштувала, як кажуть, родинний

маєток. Коріння ж родини походить

з сусіднього села Окіп, де раніше бу�

ла лише початкова трирічна школа.

Тому діти засвоювали програму се�

редніх класів у квітневській школі.

Тут навчалися обидві сестри Петра

Володимировича Віра і Галя, майбут�

ня дружина Ганна Михайлівна, яка

тривалий час також працювала тут

викладачем, сини Володимир і Сер�

гій. До речі, лише Сергієві пощасти�

ло закінчити школу�десятирічку,

причому – з золотою медаллю. 

Чимало нагород має у своєму пе�

дагогічному доробку Галина Михай�

лівна Корнаківська – грамоти і по�

чесні відзнаки регіональних рівнів,

міносвіти УРСР та СРСР; вона воло�

дар почесного звання «Відмінник на�

родної освіти УРСР». 

У планах Галини Михайлівни –

допрацювати цей рік і вже від на�

ступного спробувати нову справу –

відпочинок. Та від себе ж не втечеш,

розмірковує вчителька, – тож вона

заходитиме до рідної школи подиви�

тись, яке там воно життя�буття.

Тетяна Шелкопляс

Чого не може обрахувати
вчителька математики

Педагоги Квітневської ЗОШ (сидять) – Валентин НЕЧИПОРУК, Галина КОРНАКІВСЬКА, 
Юрій ТУНІК (директор), Лідія ТАНАЩУК, а також випускник школи Петро ІВАЩУК. Фото: Артем Житков



подарської ради підприємців у За�

порізькій області, голова гро�

мадської ради при райдержадміні�

страції, голова Запорізької обла�

сної ради роботодавців АПК, член

Ради Аграрного союзу України.

Тому природно виникає питання:

як на все це вистачає часу?

– Я за гороскопом Овен. А це

такі люди, які спокійно жити не

можуть. Нам потрібно завжди бу�

ти у русі, кудись поспішати, чи�

мось займатися. У господарстві у

мене є гарні помічники, на яких

можна покластися. Крім того, ро�

бота поставлена таким чином, що

фахівці самі доволі самостійні і

можуть вирішувати більшість пи�

тань, тому й керувати господар�

ством легше. Та й колектив піді�

брався хороший.

– Як Ви відпочиваєте, чим зай�
маєтеся у вільний час?
– Вільного часу залишається не

так багато, тому волію проводити

його з сім'єю, дітьми та внуками,

зустрічатися з друзями. Люблю

помандрувати «просторами Інтер�

нету». Замолоду дуже любила

спорт, організовувала молодь гос�

подарства у волейбольні команди,

грали цілий рік, навіть коли у нас

ще не було пристойного спортза�

лу, їздили до сусіднього села. 

– Як Ви ставитеся до свята
Восьмого березня?
– Це свято вже стало історичним,

кожна мама чекає його, бо знає,

що зберуться у сімейному колі ді�

ти, будуть її поздоровляти. Це

свято всенародне на пострадянсь�

кому просторі. Воно підкреслює

значимість наших матерів, і я йо�

го сприймаю, в першу чергу, як

свято мами.

Олесь Євтєєв

Фото: газета «Нова Таврія»

цій галузі. Я вважаю, що це проблема загальнодер�

жавна. Щоб відродити тваринництво, держава має

поставитися до цієї галузі як до найголовнішої. Наш

регіон перебуває у зоні ризикованого землеробства і

часто потерпає від посухи. Тож якщо зрошення загу�

блене, то створити стабільну кормову базу у нашому

регіоні неможливо. Тому, перш за все, у нас потрібно

відновити зрошення. Має бути відповідна державна

програма. Відновиться зрошення – відновиться і тва�

ринництво. Бо знущатися з худоби не можна: є пого�

да – є корми, немає погоди, немає і кормів; то що,

тримати корів напівголодними? 

Крім того, держава має дотувати цю галузь, як це

робиться в усьому світі. Потрібні цільові дотації на

закупівлю високопродуктивних порід, не завадить і

зниження податкового пресу. Добре було б звільняти

сільгоспвиробників, які відроджують скотарство, від

податків хоча б на 5 років. Тоді й господарства на но�

ги можуть стати, і галузь відродити.

Господарство, яке очолює Катерина Василівна,

хоч і невелике – 3170 гектарів, все ж потребує по�

стійної уваги і турботи. А вона до того ще й депутат

Запорізької обласної ради, член Ради підприємців

при Кабінеті Міністрів України, голова сільськогос�

– Катерино Василівно, чому Ви
обрали для себе сільське госпо�
дарство? Хіба не хотілося яко�
їсь кращої, міської долі?
– Я народилася в селі, батько за�

відував фермою, мама була дояр�

кою, а тітка – зоотехніком. Коли

прийшов час визначатися з май�

бутньою професією, батько нама�

гався мене переконати вступати до

медінституту. Але у мене виклика�

ла захоплення моя тітка. Це була

рішуча красива жінка, прекрасний

фахівець. І я вирішила поступати

на її спеціальність – стати зоотех�

ніком. Тваринництво для мене бу�

ло близьким – я виросла на фер�

мі, допомагала батьку. Любов до

тварин стала моїм життєвим доро�

говказом. Я дуже шаную людей,

котрі працюють у тваринництві, це

святі люди: навіть опівночі, коли

усі сплять, вони йдуть на роботу,

бо тварини не знаються на годин�

нику. Щире захоплення такими

людьми і спонукало мене обрати

цю спеціальність.

– Чи легко сьогодні бути жін�
кою�керівником?
– Керівником бути нелегко всім –

і жінці, і чоловіку. Це, можливо,

найважча, найвідповідальніша ро�

бота. Потрібно бути дуже зваже�

ним психологічно, щоб знаходити

спільну мову з колективом. Керів�

ник має бути бездоганним психо�

логом, бо від того, наскільки  пра�

вильно він може сприймати про�

блеми людей, вирішувати їх, за�

лежить його можливість керувати

колективом. У роботі з людьми я

завжди дотримувалася одного

критерію – ставила себе на місце

підлеглого і намагалася ухвалити

рішення, яке б хотіла отримати

для себе. Робота у сільському гос�

подарстві була нелегкою завжди –

і за радянських часів, і зараз. Вона

потребує, перш за все, любові до

землі. Я люблю землю і свою ро�

боту. Через цю любов поруч з то�

бою з'являться люди, котрі стають

твоїми соратниками. Загалом я не

бачу великих складнощів у керів�

ній роботі.

– Ви говорили про прихиль�
ність до тваринництва, а самі
господарюєте без нього. Яка
Ваша думка щодо сучасного
стану тваринництва?
– На превеликий жаль, корів за�

раз ми не тримаємо, як і решта

господарств з великим досвідом у
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Катерина Луценко: 

«Я люблю землю і свою роботу»
Народилаcя Катерина Луценко на Донеччині і після школи у

1968 році поступила на зоотехнічний  факультет Українсь'

кої сільськогосподарської академії. Вивчившись, вийшла

заміж у Запорізькій області і з того часу присвятила життя

Василівському району: працювала у радгоспі «Василів'

ський», потім у однойменному відгодівельному колгоспі та

на тваринницькому комплексі  нетелей колгоспу ім. Ватуті'

на. Молоду, активну, рішучу та наполегливу, її швидко помі'

тили і перевірили на партійній роботі у оргвідділі райкому

партії. Так Катерина Василівна очолила колгосп ім. Воров'

ського у селі Тополине. Життя склалося – народила і виро'

стила двох доньок, зараз вже бавить онуків – їх у неї троє.

Досягла висот у професійному (стала Заслуженим працівни'

ком сільського господарства України) та громадському жит'

ті (є багаторічним депутатом рад різного рівня). Цікавою

вийшла розмова з Катериною Василівною про особливості

життя жінки'керівника у сільському господарстві. Адже во'

на, змолоду ставши керівником, досі успішно очолює агро'

фірму «Злагода». На ній відповідальність за господарство

та долю 94 людей, котрі у ньому працюють.

ВІТАННЯ ДО 8 БЕРЕЗНЯ
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Ті ж яйця, 
але... дорожчі
Лише протягом лютого
цього року відбулося зро�
стання цін на яйця в Україні
близько 40%. Таке підви�
щення є традиційним, се�
зонним та ускладнюється
зменшенням пропозиції на
внутрішньому ринку. Зни�
ження пропозиції, у свою
чергу, відбувається за раху�
нок скорочення виробниц�
тва дрібними виробника�
ми, зростання внутрішньо�
го споживання та збіль�
шення обсягів експорту, –
зазначає заступник гене�
рального директора ВГО
«Українська аграрна кон�
федерація» (УАК) Олек'

сандр Ярославський.
Складна ситуація у 2011 ро�
ці, а саме суттєве підви�
щення собівартості та низь�
кий рівень цін, зумовили
зниження прибутковості
виробництва яєць, що осо�
бливо стосується дрібних
виробників. Вертикально
інтегровані господарства із
виробництва яєць, як і ін�
шої продукції птахівництва,
мали можливість дещо
знижувати вартість кормів
за рахунок їх власного ви�
робництва.
Загальний обсяг виробниц�
тва яєць у січні 2012 року
становив 1,35 млрд шт, що
на 2% менше, ніж у січні
2011 р. При цьому у січні
2011 року порівняно із січ�
нем 2010 р. виробництво
яєць збільшилось на 23%.
Загальне виробництво яєць
у 2011 році збільшилось на
9,6% і становило 18,7 млрд
шт, ціни реалізації сіль�
госппідприємств підпри�
ємств за вказаний період
підвищилися на 11%.
В умовах низької плато�
спроможності населення
України яйця є одним із ос�
новних джерел поповнення
раціону людини білком
тваринного походження.
Тому обсяги споживання
яєць поступово збільшу�
ються. Так, протягом остан�
ніх 11 років споживання
яєць в Україні збільшилося
майже удвічі та досягло у
2011 році 320 шт на рік на
одну особу.
Суттєво збільшився попит
на українські яйця і на зов�
нішніх ринках, що призве�
ло до збільшення у 2011 ро�
ці їхнього експорту на 73%.
При цьому значно розши�
рилася географія зовнішніх
продажів.
Такий стан на ринку яєць
продовжуватиметься, во�
чевидь, аж до Великодня,
який цього року припадає
на 15 квітня, після чого,
ймовірно, ціни на яйце тра�
диційно знижуватимуться.

Аналітичний департамент УАК

ПРОДУКЦІЯ підприємств перероб�

ної промисловості подорожчала на

0,4%. Найбільше зростання цін (на

1,9�0,4%) спостерігалося у виробниц�

тві продуктів нафтоперероблення,

машин та устаткування, іншої неме�

талевої мінеральної продукції, целю�

лозно�паперовому виробництві; ви�

давничій діяльності, металургійному

виробництві та виробництві готових

металевих виробів. Водночас, у ви�

робництві коксу і транспортних засо�

бів та устаткування ціни знизилися

на 2,5% та 0,3% відповідно.

У виробництві харчових продук�

тів, напоїв ціни зросли на 0,6%, у т.ч

у виробництві чаю та кави – на 2,2%,

борошномельно�круп'яних виробів –

на 1,4%, рибних та м'ясних продук�

тів – на 0,9% та 0,7% відповідно. Ра�

зом із цим відбулося здешевлення

продукції у виробництві тютюнових

виробів на 4,0%.

У виробництві та розподіленні

електричної енергії, газу та води та�

рифи зросли на 1,6% саме за рахунок

подорожчання електроенергії на 1,8

відсотка.

СТАТИСТИКА Держстат України оприлюднив дані
щодо індексів цін на різні групи товарів та послуги.
За даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та
цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у лютому
2012 року становили 100,2% і 100,8%, з початку року –
100,4% і 100,0% відповідно.  

За матеріалами Держстату України

ЕкспресFвипуск від 6 березня 2012 р.

Індекси цін на товари і послуги
в Україні у лютому 2012 року

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги

Лютий 2012 до

січня 
2012

грудня 
2011

лютого 
2011

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 100,2 100,4 103,0

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 100,3 100,5 100,6

Продукти харчування загалом 100,3 100,4 99,5
Хліб та хлібопродукти 99,9 99,7 102,3

Хліб 100,0 100,1 111,1
Макаронні вироби 100,2 100,2 108,2

М'ясо та м'ясопродукти 100,0 100,2 112,7
Риба та рибопродукти 100,7 100,6 108,9
Молоко 99,9 100,0 102,6
Сир і м'який сир (творог) 100,0 100,3 106,1
Яйця 96,2 90,2 115,9
Масло 99,7 99,9 102,9
Олія 99,5 99,2 103,1
Фрукти 105,2 107,7 97,7
Овочі 101,4 105,1 52,4
Цукор 97,2 94,9 73,0
Безалкогольні напої 100,4 100,8 113,3
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,5 101,2 108,6
Одяг і взуття 99,2 98,6 99,9

Одяг 99,5 98,9 100,5
Взуття 98,6 97,9 99,0

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 100,3 100,8 105,5

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 99,7 102,7 115,0

Утримання та ремонт житла 100,1 100,1 103,3
Водопостачання 100,5 101,8 107,7
Каналізація 100,4 102,1 108,4
Електроенергія 100,0 100,0 115,1
Природний газ 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 100,9 101,0 102,4

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,1 100,1 103,1

Охорона здоров’я 100,4 100,5 105,7
Медичні товари, ліки та обладнання 100,4 100,4 105,6
Амбулаторні послуги 100,7 100,9 106,5

Транспорт 100,1 100,3 115,6
Паливо і мастила 100,2 99,9 118,9
Транспортні послуги: 100,2 100,8 117,7

Залізничний пасажирський транспорт 100,0 100,0 105,4
Автодорожній пасажирський транспорт 100,2 100,9 119,4

Зв’язок 100,0 100,0 103,6
Відпочинок і культура 100,3 100,3 102,6
Освіта 100,6 100,9 105,9
Ресторани та готелі 100,2 100,5 106,7
Різні товари та послуги 100,4 101,0 105,0

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у люто�

му ціни на продукти харчування та

безалкогольні напої зросли на 0,3%.

При цьому найбільше (на 5,2%) по�

дорожчали фрукти. На 1,7�0,4% зро�

сли ціни на сало, овочі, яловичину,

рибу та продукти з риби, маргарин,

безалкогольні напої. Водночас на 3,8�

2,0% подешевшали яйця, цукор і рис.

На 0,5�0,1% знизилися ціни на про�

дукти переробки зернових, свинину,

соняшникову олію, масло, молоко. 

Зростання цін на алкогольні на�

пої, тютюнові вироби на 0,5% зумо�

влене насамперед підвищенням цін

на тютюнові вироби на 0,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види па�

лива зросли на 0,3%, у т.ч. плата за га�

рячу воду, опалення – на 0,9%, водо�

постачання – на 0,5%, каналізацію –

на 0,4%. Разом з цим плата за квар�

тиру знизилася на 0,3%. 

Відбулося подорожчання амбула�

торних послуг на 0,7% та фармацев�

тичної продукції на 0,4%.  

Ціни на транспорт загалом зросли

на 0,1%, при цьому ціни на паливо та

мастила і вартість перевезень пас�

ажирським автотранспортом підви�

щилися на 0,2%. Водночас відбулося

зниження цін на автомобілі на 0,3%.

Зростання цін у сфері освіти на

0,6% відбулося через підвищення

плати за послуги закладів дошкільної

і початкової освіти на 2,8%.

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2011F12 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2011F12 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги

Лютий 2012 до

січня 
2012

грудня 
2011

лютого 
2011

ПРОМИСЛОВІСТЬ 100,8 100,0 107,5
Переробна промисловість 100,4 100,0 105,7

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 100,4 100,3 107,9

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 100,7 100,9 121,1

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 99,9 99,4 112,0

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,0 100,0 109,6

Виробництво цукру 100,5 100,5 82,0
Виробництво напоїв 100,9 101,7 120,6

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %
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Борошно пшеничне вищого ґатунку CFR 2876,33 360,08
Борошно пшеничне вищого ґатунку DAF 2344,67 293,52
Борошно пшеничне вищого ґатунку DAP 294,46 36,86
Борошно пшеничне вищого ґатунку FCA 1303,72 163,21
Кукурудза фуражна CPT 1756,67 219,91
Кукурудза фуражна DAT 1717,23 214,98
Кукурудза фуражна DDU 2010,13 251,64
Кукурудза фуражна FAS 1837,65 230,05
Кукурудза фуражна FOB 1723,51 215,76
Насіння соняшника CPT 9878,56 1236,68
Насіння соняшника DAF 4194,03 525,04
Насіння соняшника DDU 10684,6 1337,58
Насіння соняшника EXW 4952,9 620,04
Насіння соняшника FCA 4267,94 534,29
Насіння соняшника FOB 5193,37 650,15
Олія соняшникова нерафінована CPT 8616,6 1078,69
Олія соняшникова нерафінована DAF 8249,37 1032,72
Олія соняшникова нерафінована FOB 7686,19 962,22
Пшениця 3 кл CPT 1972,87 246,98
Пшениця 3 кл DDU 3276,09 410,13
Пшениця 3 кл FOB 2076,54 259,96
Пшениця фуражна CPT 1838,28 230,13
Пшениця фуражна DAP 1917,58 240,06
Ріпак CFR 5119,99 640,96
Ріпак DAF 4150,13 519,55
Ріпак EXW 4952,75 620,02
Ріпак FCA 4595,33 575,28
Цукор білий DAP 5111,68 639,92
Ячмінь фуражний CPT 1757,76 220,05

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

Результати торгів
за зовнішньоекономічними контрактами, 

які склалися на Аграрній біржі на 05 березня 2012 року

Назва товару Базис 
поставки

Середньозважена ціна
за 1 тонну, грн

Середньозважена ціна 
в USD за 1 тонну, 

за курсом НБУ

За даними Аграрної біржі, http://agrex.gov.ua

Шановні читачі! 

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ «АГРОПРОФІ» НА 2012 РІК
у будь'якому поштовому відділенні. Читайте нас і будьте заможними!

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ головного управлін�
ня агропромислового розвитку ОДА в
області на сьогодні розпочато піджи�
влення озимих культур та багаторічних
трав. Ці роботи проведено на 10% площ
озимих зернових. Сповільнює темпи
підживлення наявність снігового покри�
ву, який місцями сягає ще 10�15 см.
У доброму та задовільному стані пере�
бувають біля 80% площ озимих зерно�
вих, 38% – озимого ріпаку.
За даними обстеження стану озимих
культур, здійсненого спеціалістами та
науковцями, можна попередньо сказа�
ти, що потребують пересіву біля 78 тис.
га озимих культур, з яких 48 тис. га –
озимі зернові та 30 тис. га озимого рі�
паку. Площі пересіву озимини переваж�
но зосереджені в південних районах
області, де сніговий покрив під час мо�
розів був практично відсутнім (1�5 см).
Підлягають пересіву площі озимих зер�
нових, які були посіяні в пізні строки та
ввійшли в зиму слабкими та зріджени�
ми. Також пересів озимих планується
провести кукурудзою на площі 38 тис.
га, ярим ячменем – 10 тис. га, ярою
пшеницею – 5 тис. га, соняшником – 10
тис. га, соєю – 13 тис. га та пізніми
круп'яними культурами – біля 2 тис.га.
Відібрані моноліти на початку березня
дадуть змогу після 15 числа точніше
визначити прогнозовані площі пересіву.
З урахуванням пересіву прогнозується
площу посіву зернових культур не
зменшити порівняно з минулим роком,

у тому числі площі під кукурудзою пла�
нується довести до 300 тис.га, цукрові
буряки – на 107 тис.га, сою – на 140
тис.га. 
Соняшник в структурі посівних площ
займатиме біля 7,6%, тобто 123 тис.га,
що на 25 тис.га менше ніж в 2011 році. 
На виконанні весняно�польових робіт
поточного року працюватиме 8727
тракторів, з яких 25% високопродук�
тивних та 5349 одиниць сівалок.
Технічні можливості господарств дозво�
ляють посів ранньої групи зернових
здійснити за 5 робочих днів, посів цук�
рових буряків – за 10�12, кукурудзи – за
11�14 робочих днів.
Сільськогосподарські підприємства на�
копичують матеріальні та фінансові ре�
сурси для проведення комплексу весня�
но�польових робіт. 
Господарства області забезпечені насін�
ням ярих зернових культур на 111% –
від потреби 33,5 тис. тонн засипано 37,1
тис. тонн, кодиційного насіння засипа�
но 109% та 93% – насіння високих ре�
продукцій. 
Забезпеченість насінням кукурудзи та
соняшнику складає 62%, а сої – 96%.
На даний час укладаються угоди щодо
закупівлі насіння кукурудзи та соняшни�
ку в необхідній кількості.
Забезпеченість мінеральними добрива�
ми та протруйниками становить біля
80%, паливно�мастильними матеріала�
ми – 70% В області визначені 3 опера�
тори на поставку пільгового пального.

На виконання доручень Президента Ук�
раїни Віктора Януковича щодо відрод�
ження українського села, підвищення
ефективності ведення сільськогосподар�
ського виробництва, розвитку аграрної
науки та освіти, посилення ролі вітчизня�
ної науки у розвитку аграрного сектора
економіки на Полтавщині створено
обласну Консультативну раду з питань
розвитку агропромислового комплексу
та сільських територій, засідання якої
відбулось 2 березня ц.р. на базі Полтав�
ської державної аграрної академії
Обласна консультативна рада утворена
з метою забезпечення реалізації дер�
жавної політики щодо розвитку сільсь�
кого господарства та сільських терито�
рій, підвищення інвестиційної прива�
бливості аграрного сектора економіки
та конкурентоспроможності сільсько�
господарських товаровиробників.
Актуальність створення консультатив�
ної ради пов'язується у першу чергу з
необхідністю тісніше пов'язати вироб�
ничий сільськогосподарський процес з
напрацюваннями та досягненнями віт�
чизняної науки, її розробками, що при
відповідному підході дасть можливість
аграріям суттєво підвищити показники
прибутковості, а науковці зможуть от�
римати ширші можливості для дослі�
джень саме у тих напрямах, що най�
більш актуальні в умовах сьогодення.
Крім того необхідність ґрунтування су�
часного сільськогосподарського вироб�
ництва виключно на науковій основі

пояснюється серйозністю завдань, що
стоять перед аграріями області у поточ�
ному році. На розгляд учасникам зі�
брання були представлені остання роз�
робки полтавських науковців у сферах
підвищення ефективності ведення мо�
лочного скотарства, вирощування ос�
новних сільськогосподарських культур,
що набуває особливої актуальності на�
передодні проведення комплексу вес�
няно�польових робіт, органічного зе�
млеробства. Під час засідання було
проведено детальний розгляд наукових
напрацювань, які були схвалені члена�
ми ради та рекомендовані до впрова�
дження у аграрне виробництво.
Не випадково місцем проведення засі�
дання Консультативної ради було обра�
но Полтавську державну аграрну акаде�
мію, яка є головною базою для підготов�
ки кадрів для аграрного сектора. В
області усвідомлена актуальність питан�
ня якісної підготовки майбутніх спеціа�
лістів для сільського господарства, адже
вже сьогодні відчувається дефіцит ка�
дрів у сільській місцевості. Тому одним з
першочергових завдань органів влади
та сільгоспвиробників створити всі на�
лежні умови для вдосконалення мате�
ріально�технічної та наукової бази ака�
демії з орієнтуванням на актуальні дося�
гнення світової аграрної науки, оскільки
турбота про забезпечення кадрового
потенціалу дозволяє будувати стратегіч�
ні плани розвитку аграрної політики на
довготривалу перспективу.

Вінниччина готова 
до проведення весняно�польових робіт

Консультативна рада на Полтавщині
зближатиме науку з виробництвом та
забезпечуватиме якісну підготовку кадрів



ЩЕ ЗА РАДЯНСЬКИХ часів при об'єд�

нанні «Прикарпатліс», що на Івано�

Франківщині, створили сім форельних

господарств. Головною їх метою було

вирощування форелі для зариблення

карпатських річок. Насправді ж, до рі�

чок вона практично не доходила, а ви�

користовувалася як екзотична страва на

столах високого місцевого, і не тільки

місцевого, начальства. Після розпаду

Радянського Союзу ці розплідники фо�

релі були приватизовані. У рибгоспах

відгодовують райдужну форель на про�

даж, деякі бізнесмени, що розвивають

напрямок «зеленого туризму» включи�

ли екзотичну риболовлю як приманку

для туристів. Але про розведення струм�

кової форелі, яка значно вибагливіша до

умов утримання, а тим більше про за�

рибнення нею річок, вже не йдеться.

Наразі струмкової форелі, рожеве

м'ясо якої так поціновують гурмани, за�

лишилося не так вже й багато. Тому зде�

більшого ресторани закуповують рай�

дужну форель, яка вирощується в роз�

плідниках, у приватних господарствах.

Різниця між струмковою та райдужною

форелями, як пояснюють спеціалісти,

приблизно така, як між свійською та

дикою качкою. Струмкова форель не

виростає великою, вона більш строката:

має крупні червоні та чорні цятки на бо�

ках. У райдужної – цятки дрібніші, ли�

ше чорні, а на боці – рожева смуга.

Щоб дізнатися про особливості про�

мислового розведення цієї риби, ми

приїхали до одного з найкращих на Іва�

но�Франківщині господарств. ПРАТ

«Більшівці риба», яким керує Володи�

мир Януш, знаходиться у селі Набереж�

на Галицького району. Тут у спеціально

обладнаних водоймищах зростає кілька

десятків тонн риби. У природі окремі

екземпляри форелі досягають 15�20 кі�

лограмів, але в штучних водоймах таких

ніхто не тримає, хіба що маточне пого�

лів'я. Споживчий її стандарт – 350 гра�

мів. Порівняно з коропами, що також

вирощуються на промисловій основі –

це маленька рибка. Проте різниця між

вирощуванням  коропових і форелі ве�

лика. Форельне господарство – дуже

копітка праця. 

«Вигодувати форель до ста грамів, це

як виростити і виховати річну дитину»,

– говорить завідуючий дільницею ПРАТ

«Більшівці риба» Михайло Зорій (на

фото вгорі), котрий працює в господар�

стві вже шостий рік. «Столовий стан�

дарт форелі 320�350 грамів. А щоб вона

такою потрапила на стіл споживача,

знаєте, скільки з нею треба наморочи�

тися? 14�15 місяців!». Годувати її нале�

жить чотири рази на день (взимку двічі)

спеціальними кормами. Саме корми і

«з'їдають» найбільше грошей. І доки Ук�

раїна не матиме власної кормової бази,

як Польща чи Данія, доти у державі не

буде дешевої форелі. Адже її «королів�

ська» ціна випливає не з забаганки, а із

затрат. Треба уважно слідкувати і за тем�

пературою води, в якій живе ця прим�

хлива істота. До речі, сама форель ікру

не відкладає. У період нересту її треба...

доїти. «Береш у руки рибину й акурат�

ним легким погладжуванням видавлю�

єш з неї ікру. Найголовніший процес

виробництва – інкубація ікри – з цього

все починається. Тримати рибину пот�

рібно удвох – один тримає за голову, ін�

ший за хвіст і витискає ікру. Утримати

5�6 кілограмову самку під час забору

ікри дуже важко навіть двом – вона так

б'ється і виривається, що може травму�

ватися, навіть зламати собі хребта. Тому

доводиться застосовувати анестезію, від

якої риба так само важко «відходить»,

як і людина. Загалом від травм отрима�

них під час інкубації гине до 2% риби,

інколи і більше», – розказує пан Ми�

хайло.

Наразі форелевий бізнес на Прикар�

патті успішно розвивається. Проте існу�

ють проблеми, котрі можуть в одну мить

зруйнувати цю справу. Перша – вода.

Форель любить холодну і чисту воду гір�

ських річок, тому без доступу до свіжої

води швидко гине. Для того, щоб вирі�

шити це питання, у господарстві до всіх

водоймищ, ванн та ставочків підведені

спеціальні насоси, які подають джерель�

ну воду. Проте інколи буває нестача во�

ди в джерелі, від якого живляться стави.

«Минуле літо було посушливе і спекот�

не, це ледве не призвело до масової за�

гибелі риби, бо джерело, яке постачає

воду впродовж п'яти днів пересохло. Без

притоку свіжої води вода у ставках на�

грівалася до 26 градусів. Щоб врятувати

поголів'я, всю рибу запустили у найбіль�

ший став. Ми п'ять діб практично не

спали, рятуючи рибу, бо вже й маточний

матеріал – особини до 6 кг – почали ги�

нути. Добре, що підставили надійне

плече працівники МНС», – розказує

Михайло Зорій. 

Друга проблема полягає у тому, що

фермери, котрі мають землю довкола

господарства, використовують засоби

захисту рослин у надмірній кількості.

Речовини просочуються крізь землю і

разом з грунтовими водами потрапля�

ють у джерело. «Як тільки після обро�

бітку полів хімікатами проходить дощ, у

нас починає масово гинути риба, осо�

бливо мальки, – говорить Михайло Зо�

рій. – Мальок слабший, тому в першу

чергу це позначається саме на ньому. У

нас були колосальні втрати. За радянсь�

ких часів такого не було – чи гербіциди

були менш шкідливі, чи використовува�

ли їх менше. Це проблема не лише збе�

реження водних ресурсів, але і збере�

ження довкілля взагалі. Ми зараз боре�

мося, щоб фермери розвивали тварин�

ництво, вносили у грунт не хімію, а ор�

ганіку».

Плодючість форелі невелика – всьо�

го 200�600 ікринок. Для порівняння,

плодючість коропа – від 90 тисяч до 1,7

млн ікринок. Інкубаційний період ікри

– 36 днів. А потім ще 25 днів її не мож�

на випускати на велику воду. Розселяти

малька треба чотири рази: після дося�

гнення ваги 2, 10, 100 та 200 грамів. До

наступної весни зародки розвивати�

муться, а потім цілий рік рибоводи

працюють з личинкою, мальком, рибо�

носним матеріалом аж поки риба дося�

гне товарної кондиції. Адже форель

надто чутлива до несприятливих антро�

погенних чинників. Ця риба дуже прим�

хлива, часто хворіє і гине. Тож треба

добре її доглядати, щоб не допускати

захворювання. Найкраще з цією копі�

ткою працею справляються жіночі руки.

«Я працюю тут уже 14 років, – роз�

повідає Надія Малинська. – Прийду до

оцих рибинок малесеньких – на душі

свято. Буває, рознервуюся через щось

вдома, а прийду сюди, підійду до ванни,

а вона вся біжить до мене, чекає, що дам

їсти. За мною закріплені усі ванни і ба�

сейни, маю усіх погодувати, а між году�

ваннями перебираю ікру. 

Байдикувати не доводиться, – про�

довжує розповідати Надія Михайлівна,

не припиняючи роботу. – За день через

мої руки проходить до 50 тисяч ікринок.

Перебирати ікру, відбирати зіпсовану –

це робота копітка, і досконало виконати

її може лише жінка. З 50 тисяч десь ти�

сячу йде у відходи, а решта вся добра».

І насамкінець працівники ПРАТ

«Більшівці риба» поділилися своїм ре�

цептом приготування форелі. Спершу її

треба злегка обсмажити, як коропа. Го�

лову можна не відкидати, якщо ви хоче�

те для краси, але обов'язково треба вий�

няти очі і зябра, бо вони дають гіркува�

тий присмак. Після приготування за�

мість очей можна вставити ягоди кали�

ни – взагалі буде краса. Обсмажили, то�

ді берете чисту сковорідку, додаєте олії

чи вершкового масла, цибулі, порізаної

кружальцями, 3�4 дрібно порізаних зуб�

чики часнику, кладете обсмажену фо�

рель, заливаєте сметаною. Можна дода�

ти червоного чи чорного перцю і солі за

смаком. Можна додавати моркви чи ін�

ших овочів, але риба тоді стає солодкою

– не всім це подобається. Потім усе це

тушкуєте до рожевого кольору. Форель

розімліває так, що кісточок не відчу�

вається. – смакує по�королівському. 

Олесь Євтєєв

Фото: Артем Житков
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Жива перлина Карпат
РЕГІОНИ У карпатських горах багато туристичних принад, але одна з них не лише милує око,
але й принаджує гурманів. Мова про форель, яку з давніх часів називають королівською
рибою – як завдяки витонченому смаку, так і через високу ціну. За людськими переказами,
ловити струмкову форель, або пстругів як її називають на Гуцульщині, полюбляв Іван Франко.
З того часу втекло багато води з гірських річок, і дикої форелі залишилося обмаль.

Надія МАЛИНСЬКА – відповідальна
за вирощення рибопосадкового матеріалу


