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Земельні торги
тепер у законі 
В Україні набув чинності

закон №5077�VI про внесен�

ня змін до Земельного ко�

дексу України (щодо поряд�

ку проведення земельних

торгів у формі аукціону). 

Закон встановлює, що земельні

торги проводяться у формі аук�

ціону, за результатами прове�

дення якого укладається дого�

вір купівлі�продажу, оренди зе�

мельної ділянки з учасником

земельних торгів, який запро�

понував найвищу ціну за зе�

мельну ділянку або вищу плату

за користування нею, зафіксо�

вану в ході проведення земель�

них торгів.

Закон також передбачає,

що продаж земельних ділянок

державної або комунальної

власності або прав на них по�

винен здійснюватися виключ�

но на земельних торгах.

Крім того, продаж земель�

них ділянок приватної власно�

сті або прав на них на земель�

них торгах може регулюватися

положеннями чинного Земель�

ного кодексу, якщо інше не пе�

редбачено законом.

Відповідно до закону, укла�

дений договір купівлі�продажу

земельної ділянки нотаріально

засвідчується, а право на зе�

мельну ділянку, придбане за ре�

зультатами проведення аукціо�

ну, підлягає державній реєстра�

ції в порядку, визначеному

законом.

Таким чином, прийнятий

закон дасть змогу розблокувати

проведення земельних аукціо�

нів, сприятиме наповненню

бюджетів усіх рівнів, дозволить

власнику землі бути впевне�

ним, що земельну ділянку у

нього не заберуть ні через суд,

ні через прокуратуру. Порядок

проведення аукціонів буде за�

тверджувати Кабінет Міністрів

України.

ЯКОСЬ непомітно підійшла двад�

цять перша річниця Незалежно�

сті. Непомітно, бо за політичним

галасом передвиборчих баталій

про неї майже ніхто не згадує. От,

приміром, довкола Євро�2012, по�

чинаючи з етапу підготовки, гала�

су було дуже багато. Може тому,

що на його підготовці дехто заро�

бив непоганий капітал, а на незал�

ежності вже навіть політичного

капіталу не зробиш? 

Великим, як сонце, і таким же

життєдайним хлібом зустрічає

день народження країни українсь�

кий селянин. Попри кліматичні

катаклізми вдалося виростити до�

стойний урожай – вистачить і собі

на коровай, і на продаж. Світова

кон'юнктура ринку дає сподіван�

ня хоч трохи компенсувати втрати

за рахунок високих цін на зерно.

Бо розраховувати, виходячи з реа�

лій сьогодення, доводиться лише

на власні сили, розум і працю.

Рік парламентських виборів,

та ще й з мажоритарними округа�

ми, мав би, за логікою, «кинути в

поля» масу кандидатів, що праг�

нуть «ощасливити» виборців, хоча

б одноразово принісши якусь ко�

ристь людям. Проте цього не по�

мітно. Не тягне їх у село – чи

може селяни як виборці нікого не

цікавлять? Так само непомітно і

особливої уваги держави та полі�

тиків до аграрного сектору. Тобто

якщо перед виборами похвалити�

ся чужими здобутками (вироще�

но, надоєно, побудовано), то вони

тут як тут, а от реальних справ,

таких, щоб селянин почувався не

людиною другого сорту, підсоб�

ним робітником, а героєм�твор�

цем хліба, гарантом добробуту

держави – немає. 

Можливо селяни і самі винні,

що не піднімають голови від

землі, день при дні вирощуючи

країні та світові продовольство?

От і користуються цим політики

та політтехнологи. Такий у нас

добрий, працелюбний і, ніде пра�

вди діти, – довірливий народ.

Треті вибори поспіль нас розво�

дять по різні боки барикад, вико�

ристовуючи мовне питання. І тре�

тій раз ми слухняно розділяємося і

навіть починаємо чубитися один з

одним і замість спитати у влади:

чому так погано живемо, почина�

ємо виясняти один з одним, чия

мова краща. 

Україна, звичайно, не Росія,

але, на жаль, і не Швеція. Бо

попри вікопомну перемогу над

шведами на європейській фут�

больній першості, наша перевага

є виключним досягненням збірної

і за межі футболу не виходить.

Маючи значно менші природні і

людські ресурси Швеція далеко

обігнала нас у показниках со�

ціально�економічного розвитку і є

справді незалежною державою, на

яку зважають у світовій політиці.

Як вдалося маленькій північній

країні досягти таких успіхів, у

тому числі й в аграрній сфері, чи�

тайте на сторінках цього номера.

Україна святкує День незалежності

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

Огляд корпоративних новин українських
компаній, акції яких торгуються на світових
фондових майданчиках, та динаміка цін
на їхні цінні папери.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТРИМАЮТЬ
СИТУАЦІЮ ПІД КОНТРОЛЕМ
Про те, як складаються справи на
зерновому ринку та що стає на заваді
потужному зерновому експорту,
дізнавайтесь із інтерв'ю президента
Української зернової асоціації
Володимира Клименка. 127
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СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР
ЩОБ ГІДНО ЖИТИ ñ СЛІД БУТИ 
НЕ ЛИШЕ СИТИМ, А І ЗДОРОВИМ

16 серпня поточного року унікальне ендоскопічне
обладнання японського виробництва загальною
вартістю понад півмільйона гривень компанія
"НІБУЛОН" урочисто передала Миколаївській
лікарні швидкої медичної допомоги.

РЕПОРТАЖ
ШВЕЦІЯ ñ ЗЕЛЕНА КРАЇНА 
ПІД ЖОВТО!БЛАКИТНИМ ПРАПОРОМ
15319 серпня цього року Швеція гостинно
зустрічала півтори сотні міжнародних
аграрних журналістів з 30 країн світу, у т.ч. –
з України, що зібралися на 563й щорічний
Конгрес Міжнародної федерації аграрних
журналістів (IFAJ).
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* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

22.08.2012

Зміна 
за тиж*

день

Зміна 
з початку

року
UX*індекс (UA) 1073,10 *0,1% *26,4%
РТС (RU) 1429,83 0,2% 3,5%
WIG 20 (PL) 2279,12 *1,7% 6,3%
WIG Ukraine (PL) 753,19 2,8% 6,8%
DAX* (DE) 7089,32 1,6% 20,2%
S&P 500* (US) 1413,17 0,7% 12,4%



Крим і Китай співробітничатимуть в АПК
Автономна Республіка Крим і китайська провінція Хайнань
розвиватимуть співробітництво у сфері туризму, сільського
господарства, культури та у банківському секторі. Такої
домовленості досягнуто під час зустрічі Голови Ради міністрів
АР Крим Анатолія Могильова з делегацією провінції Хайнань
20 серпня.
Голова виконавчої влади республіки зазначив, що Крим і
провінція Хайнань мають потужний потенціал для розвитку,
регіони поєднують тісні побратимські зв'язки. «Крим –  ре)
гіон, який динамічно розвивається, тож ми зацікавлені в спів)
праці з Китайською Народною Республікою у встановленні
міцних дружніх і економічних зв'язків, – звернувся Анатолій

Могильов до представників китайської делегації. – Врахо)
вуючи, що китайська економіка одна з найпотужніших у світі,
ми дуже зацікавлені в залученні ваших інвестицій у Крим».
Віце)губернатор Народного Уряду провінції Хайнань Чень

Чен повідомив, що основна мета приїзду китайської делега)
ції – розвиток співробітництва та обмін досвідом у сфері ту)
ризму, а також вивчення можливості постачання кримських
вин в Китай. «У галузі відпочинку і туризму у нас є безліч мо)
жливостей для налагодження тісної ділової співпраці, напри)
клад, в лікуванні, SPA тощо», – сказав Чень Чен.
Крім того, китайська делегація висловила зацікавленість у
розвитку співробітництва в сільському господарстві, у тому
числі в тваринництві, а також у промисловому і банківському
секторах, культурній сфері.

Понад 90% зібраного на Херсонщині 
врожаю – зерно вищого ґатунку
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної
державної адміністрації Михайло Мельник під час наради з
питань забезпечення борошномельних та хлібопекарських
підприємств сировиною.
«Понад 90% зібраного врожаю – продовольче вищого ґатун)
ку, яке задовольняє всім потребам, а пропозиції зерна на ре)
гіональному ринку при потребі споживання достатні. У регіоні
гарантована стабільність цін на продукти харчування і на різ)
номанітні продукти переробки зерна», – наголосив Михайло
Мельник.
В області працює 141 хлібопекарське і 80 борошномельних
підприємств, виробництво хліба значно збільшилося, а якість
покращилася.
Також заступник голови облдержадміністрації підкреслив, що
завантаження борошномельних підприємств забезпечено на
100%. Він переконаний, що в області потрібно продовжити
практику щодо створення 1% страхового фонду валового ви)
робництва зерна, яке зобов'язує товаровиробників продавати
борошно за цінами, що були встановлені на початку року та
цим підтримати товаровиробників, які виробляють масові
сорти хліба, щоб витримати певну стабільність цін. «На Хер)
сонщині формується регіональний резерв продовольчого
зерна в обсязі трьохмісячного незнижувального запасу, який
складає близько 49 тис. тонн пшениці», – сказав Михайло
Мельник.

На Харківщині виплачено 
понад 2,8 млн грн дотацій
Як повідомив заступник голови Харківської обласної держав)
ної  адміністрації Юрій Сапронов, станом на 20 серпня по)
точного року державна дотація за утримання молодняку ве)
ликої рогатої худоби нарахована 4780 домогосподарствам
області на 8805 голів молодняку.
«Загальна сума нарахованої дотації складає 3615,5 тис. гри)
вень. Фактично виплачено 2819,0 тис. гривень. Найактивніше
робота з нарахування дотації ведеться в Сахновщинському
районі, де сума нарахувань складає 344,75 тис. гривень,
Шевченківському районі – 227,75 тис. гривень, Лозівському –
230,0 тис. гривень та у Близнюківському районі – 210,5 тис.
гривень», – зазначив Юрій Сапронов.
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ДВАНАДЦЯТЬ партій українсь�

ких сирів від двох виробників

заборонено до реалізації в Росії,

повідомляє Росспоживнагляд.

У опублікованому на сайті ві�

домства повідомленні йдеться, що

за вісім місяців цього року в лабо�

раторію Росспоживнагляду в

Москві поступило 360 партій сиру

виробництва п'яти підприємств

України. Нині повністю завершені

дослідження 331 зразка.

За результатами лабораторних

досліджень на 3 партії сиру вироб�

ництва ЧП КФ «Прометей» і на 9

партій сиру виробництва ТОВ «Га�

дячсир» видані експертні виснов�

ки про невідповідність санітарно�

епідеміологічним правилам і нор�

мативам. Ця продукція не допу�

щена до реалізації населенню.

Росспоживнагляд також роз�

глянув план заходів «Лозівского

молочного заводу» по усуненню

недоліків, виявлених в ході ін�

спекції російськими експертами, і

направив 1 серпня на адресу заво�

ду зауваження, оскільки план не

містив усіх заходів, необхідних для

усунення виявлених порушень.

«Проте до теперішнього часу

ТОВ «Лозівской молочний завод»

не представив Росспоживнагляду

перероблений план і інформацію

по усуненню порушень, що не уз�

годжується з намірами керівника

цього підприємства по швидкому

відновленню постачань продукції

на ринок Російської Федерації», –

йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому між РФ і

Україною виникла так звана

«сирна» суперечка, в ході якої Рос�

споживнагляд заборонив ввезення

на територію Росії сирної продук�

ції семи українських молокопере�

робних підприємств через її невід�

повідність російським стандартам

якості. У квітні сторони домови�

лися про врегулювання ситуації, і з

травня більшість українських ком�

паній, що потрапили під заборону,

після проходження відповідних

перевірок Росспоживнагляду від�

новили експорт сирів до РФ.

Тим часом уряд України не за�

лишився осторонь і створив комі�

сію з перевірки якості українських

сирів, недопущених до реалізації в

Росії. Про це 22 серпня після засі�

дання Кабінету Міністрів повідо�

мив міністр економічного розвит�

ку і торгівлі України Петро Поро�

шенко..

«Ми відправили туди нашу ко�

місію, і перевіримо якість виро�

блюваної продукції, і тільки після

отримання відповідних дослі�

джень коментуватимемо ситуа�

цію», – сказав міністр.

У той же час він відмітив, що

Україна продовжує співпрацю з

Російською Федерацією стосовно

акредитації лабораторій, за допо�

могою яких аналізи продукції, що

постачається до РФ, проводити�

муться в Україні.

І знову за сир

У ЦЬОМУ році держава передба�

чила впровадження державної

підтримки на страхування сіль�

госпкультур. Це дасть змогу міні�

мізувати втрати аграріїв та уни�

кнути ситуації, яка склалася цьо�

горіч. Про це під час колегії Міні�

стерства аграрної політики і про�

довольства повідомив міністр аг�

рарної політики та продовольства

Микола Присяжнюк, передає

прес�служба Мінагрополітики.

«З 1 липня набув чинності

закон «Про особливості страх�

ування сільськогосподарської

продукції з державною підтрим�

кою». Відповідно до нього держа�

ва розпочинає програму фінансо�

вої підтримки, що передбачає

страхування сільськогосподарсь�

кої рослинницької продукції на

випадок її загибелі. Цього року в

державному бюджеті передбачено

70 мільйонів гривень компенсацій

на страхування озимої пшениці

від втрат у період перезимівлі», –

зазначив Микола Присяжнюк.

Міністр додав, що на сьогодні

уряд прийняв рішення про за�

твердження порядку та умов на�

дання сільськогосподарським то�

варовиробникам державної під�

тримки у страхуванні сільгосп�

культур шляхом здешевлення

страхових платежів (премій) та

видів страхових продуктів, на які

у 2012 році надається компенсація

вартості страхових платежів (пре�

мій). Микола Присяжнюк також

пояснив, що страхування сільсь�

когосподарської продукції з дер�

жавною підтримкою буде здій�

снюватися на випадок її загибелі

внаслідок настання певних стра�

хових ризиків, які встановлюють�

ся окремо для кожного виду стра�

хового продукту.

Держава підтримає агрострахування



Після першого в історії виявлення Африкансь�

кої чуми свиней в Україні ФАО попереджає,

що, не дивлячись на те, що заходи по контро�

лю за вірусом тимчасово зупинили поширен�

ня захворювання, він посів міцне положення

на Кавказі і погрожує сусіднім територіям.

НА ДОДАТОК до інших регіонів України найближчі

країни, такі як Молдова, Казахстан і Латвія, які ро�

зводять в домашніх господарствах або на сімейних

фермах велику кількість свиней і мають при цьому

дуже слабкий рівень біологічного захисту, також зна�

ходяться в зоні підвищеного ризику зараження.

«Національні і місцеві органи влади в усьому

регіоні повинні посилити заходи по запобіганню

захворюванню і мають бути готові до дій у відпо�

відь у разі нових епідемій, – сказав Хуан Луброт,

головний ветеринарний експерт ФАО. – Це може

бути перший спалах у ряді нових епідемій, як по�

казує наш аналіз захворювання».

Африканська чума свиней (АЧС) не погрожує

безпосередньо здоров'ю людини, але падіж домаш�

ніх свиней може бути надзвичайно високим.

У 2011 р. до 300 тис. голів свиней померли або

були забиті в результаті епідемії АЧС в Російській

Федерації, що спричинило економічні збитки в роз�

мірі приблизно $240 млн.

Раннє виявлення 
і швидкі заходи у відповідь
УКРАЇНА вжила швидкі заходи у відповідь, впрова�

джуючи санітарні заходи, знищуючи заражених сви�

ней і встановлюючи карантинні зони навколо сіл, які

були вогнищами епідемій, сказав Луброт.

Ще важливішим чинником є те, що Україна ви�

плачувала фермерам компенсацію за забій і пра�

вильну утилізацію заражених свиней, щоб бідні

сім'ї, харчування і прибутки яких залежать від сви�

нарства, не залишилися розореними через втрату

свиней, додав він.

Усі країни, що знаходяться в зоні ризику, мають

бути готовими до виявлення епідемій АЧС на почат�

ковій стадії і швидкого вживання заходів у відповідь.

Діяльність людини 
сприяє поширенню вірусу
АЧС викликає високоінфекційний вірус, який вра�

жає домашні і дикі види свиней.

Люди часто сприяють поширенню захворюван�

ня, навіть через, здавалося б, нешкідливий викину�

тий бутерброд. Продукти харчування, що містять за�

ражену вірусом АЧС свинину, або продукти зі сви�

нини, наприклад, консервоване м'ясо, можуть спо�

жити в їжу свині на вільному випасі.

Свині можуть бути заражені через годування за�

раженими харчовими відходами, а також через спо�

живання заражених свинячих туш, що неправильно

утилізували, або викинутого сендвіча з шинкою, що

містить вірус. У результаті АЧС може поширювати�

ся стрибкоподібно, як тільки вона проникає в нові

регіони.

Перш ніж вірус був виявлений на Кавказі в 2007

році, він був локалізований на африканському кон�

тиненті і італійському острові Сардинія. Сьогодні,

проте, вірус вважається ендемічним в деяких регіонах

Російської Федерації і деяких країнах Кавказького

регіону, включаючи Грузію і Вірменію. Захворювання

було знищене на Іберійському півострові в середині

1990�х рр. після тривалої спільної роботи між вете�

ринарними службами і виробниками свиней.

Необхідно уникати годування 
тварин харчовими відходами
ФАО постійно рекомендує ввести сувору заборону на

годування харчовими відходами, коли різні харчові

залишки і відходи згодовують домашнім свиням у

вигляді суміші рідких і твердих продуктів.

Дослідження ФАО по АЧС в Російській Федера�

ції показують, що в результаті годування харчовими

відходами відбувається 97% нових заражень домаш�

ніх свиней. Присадибні ділянки, де розводять 34%

усіх домашніх свиней, зазвичай заражаються в першу

чергу, а потім передають вірус дрібним товарним гос�

подарствам і, кінець кінцем, промисловим фермам.

Заборони на годування харчовими відходами

іноді складно ввести в умовах обмеженості ресурсів,

при яких годування харчовими відходами є малови�

тратним варіантом годування свиней.

Роль дикого кабана
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ дикий кабан є також сприйнят�

ливим до Африканської чуми свиней, задаючи век�

тор руху вірусу, оскільки він вільно переміщається за

межі національних меж. 

Відповідно до картографії ФАО популяцій диких

кабанів в Європі, є привід для занепокоєння: у міру

просування від Кавказу на захід популяції диких ка�

банів збільшуються і стають особливо щільними в

таких країнах, як Франція, Італія і Іспанія. Кількість

домашніх свиней також значною мірою збільшуєть�

ся на захід від Російської Федерації, при цьому

Польща, Угорщина і Німеччина утворюють зовнішні

межі великих фермерських господарств по усій За�

хідній Європі.

АЧС буде набагато складніше перемогти, якщо

вірус знайде зручного носія в щільних популяціях

сприйнятливих видів як домашніх, так і диких сви�

ней, зазначає прес�служба ФАО.

АГРОПРОФІ
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Верховна Рада України

Закон України №5037�VI від 04.07.2012 року «Про вне�

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо

вдосконалення та спрощення процедури державної реє�

страції земельних ділянок та речових прав на нерухоме

майно»

8 серпня набув чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких зако)
нодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення про)
цедури державної реєстрації земельних ділянок та речових
прав на нерухоме майно» 5037)VI № від 04 липня 2012 року
(надалі – Закон).
Ухвалені норми Закону передбачають внесення змін до ряду
нормативно)правових актів, серед яких: Закони України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об)
тяжень», «Про нотаріат», «Про іпотеку», «Про виконавче прова)
дження», «Про Державний земельний кадастр» та інші.
Закон спрямований на вдосконалення та спрощення процедури
державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на не)
рухоме майно.
Відповідно до положень прийнятого Закону відтепер закріплена
можливість подання документів на державну реєстрацію прав як
у паперовій, так і в електронній формі шляхом запровадження
механізму їх подання.
Важливіших змін зазнали повноваження нотаріусів. Так, відте)
пер нотаріусів наділено повноваженнями державного реєстра)
тора прав на нерухоме майно, які виникають у результаті вчи)
нення нотаріальних дій, а саме – здійснення нотаріусами дер)
жавної реєстрації прав власності, реєстрація яких була прове)
дена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх ви)
никнення, при вчиненні нотаріальної дії з нерухомим майном,
об'єктом незавершеного будівництва, а також державної реє)
страції прав у результаті вчинення нотаріальної дії з такими
об'єктами; можливість отримання витягу з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно особами, які мають речові
права на чуже нерухоме майно, а також інформації про наяв)
ність іпотеки та обтяжень речових прав на нерухоме майно;
звільнення фізичних та юридичних осіб від сплати державного
мита при проведенні державної реєстрації прав, які виникли
та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у
порядку, визначеному Законом України «Про державну реє)
страцію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Необхідно звернути увагу на те, що передбачені Законом заяви
в електронній формі можна подавати до органу державної реє)
страції прав у порядку, визначеному Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об)
тяжень», вже з 01 січня 2013 року.
Закон набув чинності 8 серпня 2012 р., однак деякі положення
мають індивідуальний порядок набрання чинності, передбаче)
ний самим Законом.

* * *

Закон України №5060�VI від 05.07.2012 р. «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо визна�

чення умов поставок»

5 липня ВРУ було ухвалено Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов
поставок».
Відповідно до змін, які вводяться до чинного законодавства Ук)
раїни, слід підкреслити наступне.
Раніше, в сфері господарських відносин та відносин, пов'язаних
із зовнішньоекономічною діяльністю, при укладанні договорів
поставки, умови такого договору повинні були в обов'язковому
порядку відповідати вимогам правил «Інкотермс». Тепер, зако)
нодавець вніс зміни, які по)перше знімають імперативне прави)
ло, по)друге, дають право сторонам для визначення умов дого)
ворів поставки використовувати відомі міжнародні звичаї, реко)
мендації, правила міжнародних органів та організацій.
Зважаючи на вищевикладене – вбачається, що прийняття
цього закону забезпечує реалізацію норм Господарського та
Митного кодексів України, приводить норми українського за)
конодавства у відповідність до рекомендацій Міжнародної
торгової палати, а головне те, що дані зміни надають можли)
вість суб'єктам господарської діяльності України використову)
вати в контрактах зовнішньої торгівлі відомі міжнародні зви)
чаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організа)
цій, а також визначати митну вартість товару на основі одно)
рідних та нейтральних систем оцінювання, у тому числі з вико)
ристанням правил «Інкотермс» будь)якої редакції.

Коментар юристів Адвокатського об'єднання «С.Т. Партнерс»

ФАО ставить Україну 
за приклад

ПРОТЯГОМ липня від господарів

надійшло заявок на отримання

дотації за збережений молодняк

великої рогатої худоби удвічі біль�

ше, ніж у червні. Про це повідо�

мив міністр аграрної політики та

продовольства України Микола

Присяжнюк, передає прес�служ�

ба Мінагрополітики.

«Впроваджена урядом програ�

ма підтримки господарів для збе�

реження молодняку ВРХ у госпо�

дарствах населення успішно діє та

набирає позитивної динаміки.

Так, протягом липня, від селян,

що утримують телят віком до 15

місяців, надійшло 85 тис. заявок

на отримання дотації. Це удвічі

більше, ніж було в червні (41,7

тис. голів)», – поінформував мі�

ністр. Загальна сума виплат госпо�

дарям за поданими у липні заяв�

ками становитиме 40,2 млн гри�

вень. Ці кошти вже найближчим

часом надійдуть до господарів.

Крім того, у регіони на сьогодні

направлено 17,4 млн гривень за

заявками, отриманими у травні�

червні.

Загалом, з початку дії програ�

ми надійшло заявок від 97,8 тисяч

господарів на державну підтримку

за збереження 138,8 тис. телят на

загальну суму 60,6 млн гривень.

Слід також підкреслити, що 25

липня урядом прийнято постано�

ву, відповідно до якої отримати

державну допомогу можна не тіль�

ки за народжене у господаря теля,

але й за те, що придбане ним та

утримується в його господарстві

протягом 3 місяців (250 гривень).

Побільшало охочих отримати дотації
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серпня поточного року було урочисто вру�

чено компанією «НІБУЛОН» Миколаїв�

ській лікарні швидкої медичної допомоги

(ЛШМД), яке стало справжнім проривом у

медицині півдня України. Загальна вартість

обладнання японського виробництва –

понад півмільйона гривень. Подякувати

компанії «НІБУЛОН» та її керівництву у лі�

карняному дворику зібрався численний ме�

дичний колектив. Для них це справжнє свя�

то, адже мрія про встановлення такої апара�

тури не полишала керівництво лікарні

понад 10 останніх років.

«Це вже традиція для нашої компанії, –

звернувся до присутніх генеральний дирек�

тор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський. – Ми – найкра�

щі у бізнесі, в аграрному секторі, у суднобу�

дуванні і логістиці, ми сумлінні платники

податків. Не дивно, що й у соціальній сфері

компанія «НІБУЛОН» займає лідируючі

позиції. Жити в суспільстві і не допомагати

йому неможливо. Саме тому ми робимо

все, щоб у громаді, серед якої ми працюємо

і живемо, був гідний рівень життя». Він

також наголосив, що стиль роботи його

компанії такий: якщо вона надає допомогу

навчальним закладам – то це справжній

прорив в освіті! Аграрії прагнуть, щоб укра�

їнські діти навчались на рівні з учнями роз�

винених європейських країн. Школи, яким

компанія «НІБУЛОН» рік у рік системно

допомагає, через певний час просто не впіз�

нати. Так само і з охороною здоров'я. «Ми

цілеспрямовано обрали кілька миколаїв�

ських лікарень, – продовжує Олексій Вада�

турський, – що охоплюють своєю медич�

ною допомогою якомога більшу кількість

населення. Так, зокрема, лікарня швидкої

допомоги щороку приймає близько 7 тисяч

хворих. Купуючи медичне обладнання та

допомагаючи лікарням, наша компанія

прагне впровадити новітні проривні техно�

логії у медицині, щоб кожен миколаївець

мав можливість отримувати ефективне лі�

кування у своєму рідному місті. Це не PR�

акція, це – системний підхід, внутрішня

сутність нашої компанії. І мешканці тих ре�

гіонів, де працює «НІБУЛОН», вже давно

відчули нашу надійну підтримку».

Головний лікар ЛШМД Олександр

Дем'янов зазначив, що компанія «НІБУ�

ЛОН» вже багато років допомагає лікарні.

Ця допомога завжди відзначається великою

відповідальністю і розумним ставленням.

За останні роки компанією було передано

лікарні сучасне ультразвукове лікувально�

діагностичне обладнання, унікальне медич�

не обладнання, що дозволяє проводити

операції на хребті і головному мозку, не уш�

коджуючи тканин, операційні столи, суча�

сний ультразвуковий дісектор/аспіратор,

що дозволяє проводити безкровні операції.

«Це не перший подарунок Олексія Опа�

насовича нашій медичній громаді, – під�

креслила заступник Миколаївського місь�

кого голови Маргарита Сапожнікова. –

Сьогодні, на жаль, можливості бюджету не

дозволяють нам забезпечити всі нагальні

потреби медицини. Але люди з такою ак�

тивною соціальною позицією, як Олексій

Опанасович, дають нам змогу надавати

гідну медичну допомогу. Дякуємо за те, що

ви підвищуєте життєвий рівень не лише

працівників власної компанії, але і всіх

мешканців міста». Маргарита Олександрів�

на зазначила, що лише у лютому цього року

відбулась презентація відділення для немо�

влят Миколаївської міської дитячої лікарні

№2, що на кошти компанії «НІБУЛОН»

було відремонтоване та обладнане суча�

сною медичною апаратурою.

Начальник міського управління охоро�

ни здоров'я Лариса Дергунова також

зазначила, що задачі, які ставляться перед

охороною здоров'я, не можливо охопити

існуючими фінансовими можливостями:

«Ми вдячні таким людям, як Олексій Опа�

насович, які не лише самостійно розвива�

ються, рухаються вперед, але й хочуть бути

флагманами усього передового, розуміють

найбільш гострі моменти, допомагаючи

всьому суспільству. Сьогодні компанія

«НІБУЛОН» наблизила медичну допомогу

до миколаївців. Пацієнтів лікарні вже не

треба буде направляти на обстеження в

інші міста, як це було до сьогодні. Всі об�

стеження проводитимуться нашими фахів�

цями у нашій лікарні швидкої медичної

допомоги».

Олексій Вадатурський зазначив, що у

листопаді 2010 року подібний ендоскопіч�

ний апарат японського виробництва Olym�

pasGIF�E було передано Миколаївській

обласній лікарні. «Тепер я можу з впевнені�

стю зазначити, – наголосив він, – що про�

блема діагностики та лікування шлунково�

кишкових захворювань в нашому місті ви�

рішена. Вирішена комплексно і системно.

Відтепер 4�5 тисяч мешканців міста щороку

зможуть отримати кваліфіковане обстежен�

ня. Це гарний стимул і для професійного

росту лікарів. Нове унікальне обладнання

спонукатиме фахівців ставати більш профе�

сійними, удосконалюватись, вчитися,

йдучи в ногу з медичним прогресом. Це

справжній прорив у медицині для півдня

України!»

Усі присутні мали змогу пройти в кабі�

нет ендоскопії, де висококваліфікований

фахівець Валерій Бабайкін продемонстру�

вав неперевершені можливості та переваги

нового обладнання. Тепер лікування спра�

вді стане комфортнішим. Менший діаметр

зонда (1,1 см у порівнянні зі старим – 2 см)

дозволяє легше переносити обстеження.

Той, хто проходив обстеження на старому

обладнанні, може порівняти і переконатись

– лікуватись тепер набагато простіше.

Завдяки тому, що якісне зображення

буде транслюватись у збільшеному вигляді

на монітор, у складних випадках одноча�

сний огляд і постановку діагнозу зможуть

вести декілька фахівців (колегіально). Крім

того, нове обладнання дає можливість ком�

плексного та практичного навчання май�

бутніх лікарів�ендоскопістів.

Також хворий сам бачитиме на екрані

зображення, а після обстеження зможе от�

римати документальний результат на диску.

Це дає можливість вести архів, і з часом по�

вернутись до цієї інформації та проводити

відстрочений аналіз отриманого матеріалу.

Лікарі констатують, що обладнання на�

дасть змогу без оперативного втручання

спинити деякі види кровотеч вже під час

огляду хворого. Наприклад, побачивши на

моніторі виразку з судиною, що кровото�

чить, лікар тепер має можливість електро�

коагулювати, тобто припекти уражену ді�

лянку. Відтак, хворого не має потреби опе�

рувати: не потрібен наркоз, реанімація, роз�

різи тощо. Крім того, лікар зможе спеціаль�

ними щипцями, електродами, відпалювати

без операції поліпи – доброякісні пухлини

шлунку (передраковий стан).

У разі підозри на злоякісні утворення у

шлунку, дванадцятипалій кишці, стравохо�

ді лікар бере біопсію – відщеплює шматоч�

ки і досліджує їх під мікроскопом. Новий

апарат дає можливість більш якісно та ін�

формативно взяти зразок тканини для біо�

псії. Ділянку, від якої було відщеплено зра�

зок, можна відразу коагулювати, що виклю�

чає кровотечу. Відтак діагностика покра�

щиться і частка виявлених на ранніх стадіях

випадків раку зросте. 

Ще одна не першочергова, але не менш

важлива для здоров'я українців проблема,

яку вирішує це обладнання – захист від

хвороб на кшталт СНІДу, Гепатиту С, що

передаються від людини до людини, в тому

числі і через інструментарій. Нове облад�

нання дає можливість надійної стерилізації.

Герметичність дозволяє повністю розміщу�

вати апаратуру у фізрозчині.

«Цей апарат – відеогастроскоп, дозво�

лить швидко, якісно і правильно ставити

діагнози. Адже, якщо поставити діагноз і

вчасно розпочати лікування, більшість па�

цієнтів не потребуватимуть оперативного

втручання. На півдні України це третій

такий апарат. Це реальний крок в Європу.

Це революція, це прорив. Дякую вам,

Олексію Опанасовичу, за ваші справи, за

душу, за серце. Ми не підведемо!» – запев�

нив лікар Валерій Бабайкін.

За інф. прес�центру компанії «НІБУЛОН»

Фото компанії  «НІБУЛОН»
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Щоб гідно жити – слід бути 
не лише ситим, а й здоровим

Лікар Валерій БАБАЙКІН і гендиректор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ 



В рамках Всесвітньої продо�

вольчої програми (World

Food Program, WFP) «НІБУ�

ЛОН» відправив чергову

партію зерна. Він є одним з

лідерів вітчизняного аграр�

ного ринку, який добре зна�

ний і відомий у світі, та єди�

ною компанією в Україні,

що співпрацює з ООН за

цією програмою, адже здат�

н а  з а б е з п е ч и т и  в и с о к у

якість продукції та витрима�

ти усі контрактні умови.

«НІБУЛОН» постійно бере

участь у міжнародних тендерах,

які проводить ООН. Зокрема, в

рамках цієї Програми з 2008

року «НІБУЛОН» завантажив 43

судна, що складає майже 800

тис. тонн високоякісного зерна.

Сільськогосподарську продук�

цію отримало голодуюче насе�

лення Пакистану, Північної

Кореї, Ефіопії, Судану, Бангла�

деш, Палестини.

У липні 2012 року ООН про�

водила черговий відкритий тен�

дер в рамках Програми – на по�

ставку 9,8 тис. тонн продоволь�

чої пшениці до Мавританії. Пе�

ревага була надана саме компанії

«НІБУЛОН», що змагалась із

потужними транснаціональни�

ми компаніями.

Вже 15 серпня поточного

року на перевантажувальний

термінал компанії у м. Миколаїв

прибули мішки, у які зерно буде

розфасовано після прибуття до

Мавританії. На фірмових міш�

ках Програми зазначені країна�

отримувач, організація�поста�

чальник та англійською мовою

назва компанії «НІБУЛОН». Ук�

раїнським аграріям приємно, що

кожен з цих мішків – це частин�

ка нашої держави. Тож кожен

українець має пишатись тим, що

українська пшениця, вирощена

на українських полях, буде пере�

дана в рамках почесної місії Все�

світньої продовольчої програми

ООН. Усі мішки було виванта�

жено у несамохідне судно, де

вони зберігалися до завершення

завантаження судна пшеницею.

Процес вивантаження мішків (й

надалі всі етапи, пов'язані із за�

вантаженням судна) тривав під

наглядом сюрвеєрської компанії

«Baltic Control Ukraine», найма�

ної ООН.

У супроводі двох буксирів

наступног дня на перевантажу�

вальний термінал прибуло судно

«Ilgaz» (порт приписки – Стам�

бул). По завершенні всіх необ�

хідних процедур (митний огляд,

відкриття кордону тощо) розпо�

чалося завантаження судна. Па�

ралельно із завантаженням

судна сюрвеєрами здійснювала�

ся контрольна перевірка зерна.

Вночі з 17 на 18 серпня, коли

у трюми судна «Ilgaz» було за�

вантажено 9,8 тис. тонн продо�

вольчої пшениці, за допомогою

плавучого крана мішки із неса�

мохідного судна було виванта�

жено поверх зерна, а люки судна

було закрито. Вранці 18 серпня

турецьке судно, якому допома�

гали два буксири�тягачі, поки�

нуло перевантажувальний термі�

нал у м. Миколаїв і вирушило у

м. Нуакшот, столицю Маврита�

нії. Через 10 днів, 28 серпня,

судно має прибути до місця

призначення.

Довготривала партнерська

співпраця української компанії

та ООН – це прояв поваги та до�

віри не лише до вітчизняного аг�

ропідприємства, а й до всієї Ук�

раїни. Відтак цілком логічно, що

генеральний директор ТОВ СП

«НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський цього

року став номінантом (першим

із України) на Всесвітню продо�

вольчу премію. Ця висока від�

знака є аналогом Нобелівської

премії, але в аграрному секторі і

вручається за видатні досягнен�

ня в розвитку сільського госпо�

дарства у світі в цілому.

«НІБУЛОН» замовив у Румунії 
будівництво власного плавучого крану 
Будівництво власного флоту компанії «НІБУЛОН» є основною
складовою патріотичного інвестиційного проекту з відродження
Дніпра та інших річок України як транспортних судноплавних
артерій. В рамках реалізації цього масштабного проекту, після
розгляду та детального аналізу комерційних пропозицій від ук)
раїнських та іноземних суднобудівних заводів, групою компа)
ній «НІБУЛОН» 2 липня 2012 року було укладено контракт на
будівництво плавучого крана проекту POSS)901. Згідно з доку)
ментом його зводитимуть на суднобудівній верфі у м. Констан)
ца (Румунія), від якої надійшла найбільш конкурентоспромож)
на пропозиція.

Розробником проекту виступила миколаївська проектна органі)
зація «Торола Дизайн Групп», яка є давнім та надійним партне)
ром «НІБУЛОНа» і за його технічним завданням розробила про)
екти несамохідних суден та буксирів. Ці судна нині успішно хо)
дять рідним Дніпром і успішно працюють на благо української
економіки. Керівництво та профільні спеціалісти агрокомпанії
також брали активну участь у розробці проекту та неодноразо)
во відвідували румунський суднобудівний завод. Найближчим
часом відбудеться закладка плавкрана проекту POSS)901.
За оцінками спеціалістів, дане судно буде найбільш продуктив)
ним перевантажувальним плавучим краном в Україні. Плав)
кран призначений для виконання вантажно)розвантажуваль)
них робіт у грейферному режимі з вантажністю крана до 45 т. і
у режимі гака – до 60 т. на внутрішніх водних шляхах, в Азов)
ському морі та у 20)мильній узбережній зоні Чорного моря –
цілорічно.
Технічні характеристики крана забезпечують виконання ван)
тажно)розвантажувальних робіт при висоті морської хвилі до
1,5 м і силі вітру до 20 м/с.   
Основні характеристики плавкрана: довжина максимальна )
52,3 м; ширина – 22 м; осадка (порожнім) )2 м; водотоннаж)
ність (при осадці 2 м) – близько 2000 т; швидкість – не менше
4 вузлів. Також вантажність плавучого крана у грейферному ре)
жимі сягатиме (виліт стріли 32 м) 45 т., у режимі гака (виліт
стріли 26 м) – 60 т.
На судні буде встановлено чотири дизель)генератори по 420
кВт, а також застосовано схему електричного приводу пропуль)
сивного комплексу.
Будівництво плавучого крана відбуватиметься під наглядом Ре)
гістру Судноплавства України, а також відповідатиме всім ви)
могам санітарних норм України. Строк завершення будівництва
згідно з контрактом – 28 лютого 2013 року.
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ІНДЕКС обсягу сільськогоспо�

дарського виробництва у січні�

липні п.р. порівняно з відповід�

ним періодом 2011 р. становив

95,8%, у т.ч. у сільськогосподарсь�

ких підприємствах – 92,6%, у гос�

подарствах населення – 98,9%.

Рослинництво. За січень�ли�

пень п.р. індекс обсягу виробниц�

тва продукції рослинництва по�

рівняно з відповідним періодом

2011 р. становив 89,9%, у т.ч. у

сільськогосподарських підприєм�

ствах – 84,6%, у господарствах на�

селення – 97,6%. 

На 1 серпня п.р.  порівняно з

початком серпня 2011 р. ярих зер�

нових культур (без кукурудзи) зі�

брано на 19,2% більше (6,5 млн.т)

за рахунок прискорених темпів

збирання площ (на 25,7% більше).

Валовий збір ячменю ярого (5,4

млн.т), який склав 83% загального

виробництва ярих зернових,

збільшився на 12,8%. 

Зростання виробництва кар�

топлі (на 10,0%) та овочів відкри�

того ґрунту (на 18,4%) зумовлено

більш раннім початком збирання

цих культур (зібрані площі більші

минулорічних відповідно на

15,8% та 18,8%).  

Тваринництво. Індекс обсягу

виробництва продукції тварин�

ництва у січні�липні п.р. порівня�

но з відповідним періодом 2011 р.

становив 101,8%, у т.ч. у сільсько�

господарських підприємствах –

104,7%, у господарствах населен�

ня – 99,8%. 

У сільськогосподарських під�

приємствах (крім малих) у січні�

липні п.р. порівняно з відповід�

ним періодом 2011 р. обсяг виро�

щування худоби та птиці збільше�

но на 2,1% за рахунок збільшення

вирощування свиней (на 6,9%) та

великої рогатої худоби (на 5,9%),

але вирощування птиці скороти�

лося на 0,2%. Відношення обсягу

вирощування худоби та птиці до

їхньої реалізації на забій станови�

ло 107,6% (торік – 105,2%). Се�

редньодобові прирости великої

рогатої худоби на вирощуванні,

відгодівлі та нагулі збільшились

на 6,7%, свиней – на 11,3%. Се�

редній надій молока від однієї ко�

рови в аграрних підприємствах

збільшився проти січня�липня

2011 р. на 14,3% і становив 2797 кг.

Реалізація сільськогосподар�

ської продукції. Загальний

обсяг реалізованої аграрними під�

приємствами власно виробленої

продукції за січень�липень 2012 р.

порівняно з відповідним періо�

дом 2011 р. збільшився на 42%,

у т.ч. продукції рослинництва –

на 84%, продукції тваринниц�

тва – на 2%.

Середні ціни продажу аграрної

продукції сільськогосподарськи�

ми підприємствами за всіма на�

прямами реалізації за січень�ли�

пень 2012 р. порівняно з відповід�

ним періодом 2011 р. зросли на

5%, у т.ч. продукції тваринництва

– на 19%, рослинництва – знизи�

лися на 14%. У липні п.р. порів�

няно з червнем середні ціни реа�

лізації сільськогосподарської про�

дукції залишилися на минулоріч�

ному рівні, у т.ч. продукції рос�

линництва – знизилися  на 1%,

продукції тваринництва – зросли

на 3%. 

Наявність зерна та насіння

соняшнику. На 1 серпня 2012 р.

в сільськогосподарських підпри�

ємствах (крім малих) та підприєм�

ствах, що здійснюють зберігання,

переробку зернових культур, було

в наявності 20,2 млн.т зерна (на

1% більше проти 1 серпня 2011

р.), у т.ч. 13,2 млн.т пшениці, 4,0

млн.т ячменю, 1,7 млн.т кукуру�

дзи, 0,4 млн.т жита. Безпосе�

редньо в аграрних підприємствах

зберігалося 12,2 млн.т зерна (на

10% менше), у т.ч. 7,6 млн.т пше�

ниці, 2,6 млн.т ячменю, 0,9 млн.т

кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Зер�

нозберігаючі та зернопереробні

підприємства мали в наявності 8,0

млн.т зерна (на 25% більше), у т.ч.

зернозберігаючі – 5,9 млн.т (на

21% більше).

Запаси насіння соняшнику

становили 0,6 млн.т (на 55% біль�

ше, ніж на 1 серпня 2011 р.), із

них безпосередньо в аграрних під�

приємствах (крім малих) зберіга�

лося 0,2 млн.т (на 42% більше),

підприємствах, що здійснюють

його переробку та зберігання, –

0,4 млн.т (на 63% більше, ніж

торік).

Сільське господарство 
України у січні-липні 2012 року
СТАТИСТИКА Державна служба статистики України обрахувала та
оприлюднила дані щодо обсягів виробництва і реалізації основних видів
сільськогосподарської продукції в Україні за сім місяців поточного року.

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

Продукція

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення Частка населення, %
січень*
липень
2012 р. 

у % до 
січня*липня

2011 р. 

січень*
липень
2012 р. 

у % до 
січня*липня

2011 р. 

січень*
липень
2012 р. 

у % до 
січня*липня

2011 р. 

січень*
липень
2012 р. 

січень*
липень 
2011 р. 

М'ясо1, тис.т 1651,4 99,8 949,8 99,8 701,6 100,0 42,5 42,4

Молоко, тис.т 6736,6 102,5 1525,1 113,3 5211,5 99,7 77,4 79,5

Яйця, млн.шт. 11470,3 101,3 6828,7 101,4 4641,6 101,1 40,5 40,6

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

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

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції агропідприємствами (крім малих) у січні-липні 2012 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: липень 2012 р.

тис. тонн
у % до 

січня*липня 
2011 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня*липня 

2011 р.

грн. за тонну
(тис. шт.)

у % до 
червня 
2012 р.

Зернові культури 12516,6 178,3 1483,8 95,1 1475,7 101,6
у т.ч. пшениця 4764,1 142,4 1438,6 98,5 1480,5 107,8

жито 106,2 275,3 1311,3 96,9 1355,0 103,5
ячмінь 1371,7 120,9 1526,0 112,6 1562,2 114,4
кукурудза 5889,2 262,4 1464,9 86,2 1297,7 92,0

Насіння соняшнику 2659,9 219,4 3442,7 84,6 3135,2 94,1
Соя 797,3 170,3 3155,9 96,3 3330,3 102,8
Ріпак 574,7 167,7 3889,8 96,4 3948,6 111,2
Худоба та птиця (у живій вазі) 955,5 98,0 13589,5 122,5 13557,4 98,2
у т.ч. велика рогата худоба 101,2 98,4 12948,8 112,8 12133,7 97,3

свині 231,3 96,9 16050,9 127,6 16141,9 98,4
птиця 620,9 98,8 12781,9 121,6 12821,9 98,2

Молоко та молочні продукти 1386,5 115,2 2689,8 96,3 2554,7 108,8
Яйця, млн.шт. 6267,0 102,8 600,4 133,3 559,7 118,8

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 серпня
2012 р.

до 1 серпня 
2011 р.

на
1 серпня
2012 р.

до 1 серпня 
2011 р.

на
1 серпня
2012 р.

до 1 серпня 
2011 р.

+/– у % +/– у % +/– у %

Велика рогата худоба 5178,5 17,1 100,3 1570,2 2,5 100,2 3608,3 14,6 100,4

у т.ч. корови 2627,4 *24,5 99,1 586,0 *1,7 99,7 2041,4 *22,8 98,9

Свині 7924,3 *75,9 99,1 3497,1 2,0 100,1 4427,2 *77,9 98,3

Вівці та кози 2108,4 *11,5 99,5 309,6 *26,6 92,1 1798,8 15,1 100,8

Птиця 255432 17072 107,2 120038 15171 114,5 135394 1901 101,4

За матеріалами Держстату України (Експрес-випуск від 15 серпня 2012 р.)

Таблиця 4. Хід збирання врожаю усіх категоріях господарств станом на 1 серпня 2012 р.

2 У початково оприбуткованій вазі

Культури

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т

до 1 серпня 
2011 р.

тис.га
у % до

ц/га
+/* до

1 серпня 
2011 р.+/* у % 1 серпня 

2011 р.
площі посіву на
1 червня 2012р.

Зернові і зернобобові 
культури – всього 2 22766,3 *6022,9 79,1 8982,2 94,9 82,8 25,3 *5,1

у т.ч. пшениця (озима і яра) 14665,6 *5128,0 74,1 5190,9 89,5 89,6 28,3 *5,8
ячмінь (озимий і ярий) 6781,3 *1330,0 83,6 3132,7 98,1 91,1 21,6 *3,8
жито озиме 550,1 166,9 143,5 233,8 140,4 77,6 23,5 0,4
овес 327,4 218,4 300,3 151,5 263,5 48,6 21,6 2,7
просо 25,1 22,2 857,7 23,0 1352,9 12,2 11,0 *5,3
гречка 9,6 8,1 630,1 9,7 808,3 3,3 10,1 *2,1
зернобобові культури 390,5 8,4 102,2 229,6 97,2 71,8 16,9 0,8
кукурудза на зерно Х Х Х Х Х Х Х Х

Цукрові буряки (фабричні) Х Х Х Х Х Х Х Х
Соняшник Х Х Х Х Х Х Х Х
Ріпак (озимий і ярий) 1116,1 *167,0 87,0 484,2 65,5 85,5 23,0 5,6
Соя 1,4 0,9 267,9 0,9 300,0 0,1 14,6 *10,4
Картопля 1741,7 158,4 110,0 131,6 115,8 9,1 132 *7
Овочі відкритого ґрунту 2365,3 368,3 118,4 153,0 118,8 31,1 154 *1
Плоди та ягоди 548,3 *6,9 98,8 71,9 105,1 Х 76,1 *5,2
Виноград Х Х Х Х Х Х Х Х



За даними Мінагрополітики,

що базуються на звітах регіо�

нів, в Україні станом на 21

серпня збирання ранніх зер�

нових і зернобобових культу�

ри завершене – з 9,7 млн га

площ намолочено 25,2 млн

тонн зерна при врожайності

26,0 ц/га (Тут і далі дані про

хід збирання наведено у бун�

керній вазі). 

АКТИВНО триває збирання

пізніх культур: на цю дату намо�

лочено 49 тис. тонн гречки з 51

тис. га (18%) при врожайності

9,6 ц/га (10,5 ц/га на аналогічну

дату 2011 р.), повідомляє інфор�

маційна компанія «ПроАгро».

Високі температури і дефіцит

опадів у період цвітіння культу�

ри спричини обпадання цвіту,

що негативно позначилося на

показниках урожайності.

Просо обмолочене на площі

59 тис. га (35%), намолочено 70

тис. тонн зерна, середня вро�

жайність – 11,8 ц/га. Слід зазна�

чити, що врожайність проса на

сьогодні на 6,6 ц/га нижче в по�

рівнянні з аналогічними даними

торік (18,4 ц/га – у 2011 р.) –

посуха в Степу і Лісостепу зро�

била негативно вплинула на

врожайність пізніх культур.

У Степу і Лісостепу триває

збирання соняшнику – на пло�

щі 95,6 тис. га (всього заплано�

вано до збирання 4,74 млн. га)

намолочено 95,3 тис. т. при вро�

жайності 10,0 ц/га. Врожайність

соняшнику в Степу – 9,7 ц/га,

Лісостепу – 21,3 ц/га. В процесі

збиральної кампанії врожайність

цієї олійної культури підвищить�

ся, проте кардинальних змін че�

кати не доводиться – в зоні Сте�

пу в Україні зосереджено близь�

ко 80% посівів соняшнику.

Врожайність сої в Степу на

21 серпня – 15,9 ц/га, Лісостепу

– 12,0 ц/га. Найнижча врожай�

ність культури наразі зафіксова�

на в Дніпропетровській області.

Вал сої, за оцінками, склав 23

тис. тонн. За уточненими дани�

ми регіонів, усього в 2012 р. зби�

ранню підлягає 1,47 млн га сої.

Перші обкоси демонструють

досить низьку врожайність со�

няшнику в Дніпропетровській,

Херсонській і Запорізькій обла�

стях – 6,6�8,4 ц/га. На окремих

площах у цих регіонах посіви

соняшнику повністю загинули

внаслідок посухи.

Несприятливі погодні умови

привели до передчасного заси�

хання рослин, припинення

росту кошиків соняшнику. У

2012 р. відзначається також ве�

лика кількість пустозерного на�

сіння.

Урожай соняшнику фактич�

но вже сформований, триває

його дозрівання. Інтенсивні

дощі, що пройшли Україною,

навряд чи змінять ситуацію з

урожаєм соняшнику, але можуть

дещо поліпшити ситуацію з

соєю.

Інформаційна компанія

«ПроАгро» прогнозує, що в 2012

році валовий збір соняшнику в

Україні становитиме 9 млн тонн

у вазі після доробки, сої – 2,6

млн тонн (проти 9,2 млн тонн і

2,3 млн тонн відповідно в 2011

році). Експерти відкоригували

свій прогноз урожаю зазначених

олійних у бік зниження – зва�

жаючи на понижувальне коригу�

вання як площ до збирання, так

прогнозного показника врожай�

ності.

Щодо зернових фахівці

«ПроАгро» прогнозують валовий

збір поточного року в межах 43,9

млн тонн, у т.ч. пшениці – 14,0

млн тонн, ячменю – 6,6 млн

тонн, кукурудзи – 20,6 млн тонн.

АГРОПРОФІ

№ 31 [195] 24 серпня, 2012

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 7 РИНОК І ЦІНИ

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

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 22.08 по 24.08 2012 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки

Пшениця

Ячмінь Ріпак2

Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза11 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл. червоне біле

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 2200 2150 2100 – – 2050 – 4650*4550 – – – – 2050
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 2060 2010 – – 1960 2030 4530*4430 – 1750 – – 1900
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 2130 2080 2030 – – 1980 2080 4550*4450 1760 1780 – 4580 1950
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 2120 2070 – – 2020 2120 4650*4550 1830 1850 – 4630 2030
Філія «Козацька», Херсонська обл. 2170 2120 2070 – – 2020 2120 4650*4550 1830 1850 – 4630 2030
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 2050 2000 1950 – – 1900 1970 4500*4400 – – – 4500 1850
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 2050 2000 1950 – – 1900 1970 4500*4400 – – – 4500 –
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 2050 2000 1950 – – 1900 1970 4500*4400 – – – 4500 1850
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 2050 2000 1950 – – 1900 1970 4500*4400 – – – 4500 1850
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 2050 2000 1950 – – 1900 1990 4500*4400 – – – 4500 1850
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 2050 2000 1950 – – 1900 2000 4500*4400 – – – 4500 1850
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 2050 2000 1950 – – 1900 2000 4500*4400 – – – 4500 1850
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 2050 2000 1950 – – 1900 4520*4420 – – – – –
Філія «Вітове», Черкаська обл. 2050 2000 1950 – – 1900 1990 4520*4420 – – – 4520 –
Філія «Кам’янка*Дніпровська», Запорізька обл. 2150 2100 2050 – – 2000 2090 4600*4500 1830 1850 – 4600 1980
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 1950 1900 – – – 1940 4450*4350 – – – – –
Філія «Денихівська», Київська обл. 2030 1980 1930 – – 1880 1940 4450*4350 – – – – 1800
Філія «Переяславська», Київська обл. 2050 2000 1950 – – 1900 1980 4500*4400 – – – – –
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 1930 1880 – – 1830 1900 4425*4325 – – – 4450 –

Україна завершила збирання ранніх зернових

Джерело: за даними ІК «ПроАгро»

Україна: баланс попиту і пропозиції зернових і зернобобових, 2005/06�2012/13 маркетингових роках, тис. тонн.

Показники балансу 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
(прогноз)

2012/13
(прогноз)

Запаси на початок сезону 4 392 3 463 2 608 2 445 3 573 3 564 6 363 8 932

Площа до збирання, тис. га 14 605 14 192 13 428 15 381 15 484 14 576 15 322 14 754

Валовий збір 38 016 34 258 29 295 53 290 46 065 39 271 52 659 43 883

Імпорт 177 146 114 103 112 133 167 157

Загальна пропозиція 42 585 37 868 32 017 55 838 49 750 42 967 59 189 52 973

Внутрішнє споживання 25 998 25 468 25 369 27 524 25 283 24 311 26 837 26 108

– продовольче споживання 6 111 5 867 6 324 6 428 6 507 6 300 6 537 6 532

– інше використання 
(включаючи корми, насіння, втрати) 19 887 19 601 19 045 21 096 18 776 18 011 20 300 19 576

Експорт 13 124 9 792 4 203 24 742 20 902 12 294 23 420 20 590

Загальний попит 39 122 35 260 29 572 52 266 46 186 36 604 50 257 46 698

Перехідні запаси 3 463 2 608 2 445 3 573 3 564 6 363 8 932 6 275

Відношення запасів до розподілу, % 8.85% 7.40% 8.27% 6.84% 7.72% 17.38% 17.77% 13.44%

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдинг» на період з 22.08 по 23.08 2012 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Кукурудза Соя

Елеватори ГК «УкрАгроКом» і «Гермес*Трейдінг» (Кіровоградська обл.):
ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «Украгроком» 1950 1900 2020 1970 4450 4150 1950 –
Вінниця1 1950 1900 2020 1960 4430 4130 1940 –
Кіровоград1 1950 1900 2020 1960 4430 4160 1940 –
Черкаси1 1950 1900 2020 1960 4430 4140 1940 –
Миколаїв1 1980 1920 2030 1990 4480 4140 1970 –

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. www.nibulon.com



Тетяна Шелкопляс

ЯКЩО будь�кого запитати про

Швецію – її економіку, виробничі

компанії, історію, пересічний гро�

мадянин упевнено назве автомо�

білі Volvo, які справді яскраво

символізують виробництво цієї

країни, – потужні, надійні, краси�

ві і легендарно безпечні машини.

З історії наші співвітчизники

обов'язково згадають скандинав�

ських варягів, поразку шведів під

Полтавою (1709 р. – Авт.) та їхню

участь в Євро�2012 і так само, але

вже спортивну поразку у футболь�

ному матчі від України. Проте

шведи чи не єдині уболівальники,

які зголосилися жити на Трухано�

вому острові в Києві за справжніх

спартанських умов. 

Трошки подумавши, наступ�

ним у переліку назвуть Ericsson,

концерн витончених і «навороче�

них» мобільних телефонів, який

об'єднався з японською компані�

єю Sony, а також шведські автомо�

більні гіганти SAAB та Scania, по�

бутову техніку компанії Electrolux
та сантехніку фірми Gustavsderg.

Шедеврами світової дитячої

художньої літератури стали повісті

шведської письменниці Астрід
Ліндгрен про Малюка і Карлсона,

який живе на даху, про Пеппі Дов�

гапанчоха. А хто з вас не пам'ятає

казкового маленького хлопчика

Нільса, який подорожував по

Швеції із дикими гусьми на спині

гусака Мартіна? Мало хто знає,

що ця книга – це підручник з гео�

графії вчительки за освітою і

письменниці Сельми Лагерльоф,

яка захопливо розповідає дітям

про Швецію, її географію і істо�

рію, легенди і культурні традиції.

Але це не просто подорож, це –

виховання особистості: завдяки

зустрічам і подіям під час подоро�

жі в Нільсі прокидається доброта,

він починає співпереживати

чужим нещастям і радіти успіхам,

сприймати чужу долю як свою. У

хлопчика з'являється здатність

співпереживати, без якої людина

не людина. Завдяки своєму твору

«Дивовижна подорож Нільса

Хольгерссона Швецією» Сельма

Лагерльоф стала першою жінкою,

що отримала Нобелівську премію

з літератури (1909 р.) і третьою

жінкою�лауреатом після Марії

Кюрі і Берти Зуттнер. Популяр�

ність у нашій країні казка здобула

завдяки однойменному мальова�

ному мультфільму, знятому на Со�

юзмультфільмі 1955 року. У Сток�

гольмі в одному з двориків Старо�

го міста встановлений найменший

у світі пам'ятник – Нільсу, всього

15 см, який сидить обхопивши

ноги руками і опустивши голову.

Портрет Сельми Лагерльоф з 1991

року зображено на банкноті номі�

налом 20 шведських крон.

Нобелівська премія – одна з

найпрестижніших міжнародних

премій; її сума змінюється залеж�

но від доходів Нобелівського

фонду. Вона заснована за запові�

том шведського підприємця, фі�

лантропа та винахідника динаміту

Альфреда Бернарда Нобеля. Весь

свій статок (близько 31,5 млн

шведських крон) він призначив на

фінансування міжнародної премії.

Згідно з його волею, річний при�

буток від цієї спадщини має діли�

тися на 5 рівних частин між осо�

бами, які попереднього року най�

більше прислужилися людству в

різних галузях діяльності. Заохо�

чення призначено за відкриття у

галузях фізики, хімії, фізіології або

медицини, літератури і особливі

досягнення перед людством у

справі миру (Нобелівська премія

миру). Виняток – математика. За
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Швеція – зелена країна під Швеція – зелена країна під 

ДОСВІД 15-19 серпня цього року Швеція го-
стинно зустрічала півтори сотні міжнародних
аграрних журналістів з 30 країн світу, у т.ч. – з
України, що зібралися на 56-й щорічний Конгрес
Міжнародної федерації аграрних журналістів
(МФАЖ – IFAJ). Цьогорічна тема конгрессу, за-
пропонована організаторами: «Рішення для зеле-
ного майбутнього». Сьогодні «Агропрофі» розпо-
чинає цикл репортажів, присвячених зазначеній
події та знайомству зі скандинавською країною й
її сільським господарством.

Учасники 56�го щорічного конгресу МФАЖ у Швеції. Сага�Себі, 15 серпня 2012 року. Фото: Chuck Zimmerman, USA

Церемонія закриття 56�го щорічного конгресу МФАЖ у Швеції відбувалась у Стокгольмському Сіті�Холлі –
славетному залі, де нагороджують лауреатів Нобелівської премії. Фото: Chuck Zimmerman, USA

Серед 30 країн, представлених на міжнародному конгресі аграрних журналістів, була й Україна



легендою це пов'язано із сумною

історією кохання Альфреда: його

кохана вийшла заміж за математи�

ка. 1900�го року було створено

Нобелівський комітет, який ви�

плачує премії. Вручення почалося

1901 року.

За час існування премії трапи�

лося одне нововведення: 1968

року Шведський банк з нагоди

свого 300�річчя запропонував ви�

ділити гроші на премію з економі�

ки, і Нобелівський комітет взяв на

себе зобов'язання з їхнього розпо�

ділу. Офіційно іменована як пре�

мія з економіки пам'яті Альфреда

Нобеля, вперше вона була прису�

джена 1969 року. За традицією,

Нобелівські премії (за винятком

премії миру та премії з економіки)

щороку вручає король Швеції під

час урочистої церемонії в Сіті�

Холі в Стокгольмі 10 грудня – в

роковини смерті Альфреда Нобе�

ля. Забігаючи наперед, гордо по�

відомимо, що саме в цьому старо�

винному неперевершеному пала�

ці 18 серпня відбувся урочистий

прийом�вечеря для учасників цьо�

горічного міжнародного конгресу

аграрних журналістів. 

Крокуючи далі притаманними

цій північній країні особливостя�

ми, слід згадати шведську стінку –

мабуть, найбільш універсальний

спортивний снаряд у світі,– який

дійсно придумали в Швеції. Пра�

вда, там її іменують en ribbstol, до�

слівно – «рама з перекладинами».

Цей винахід став основою для си�

стеми гімнастики, розробленої

Пером Хенріком Лінгом (1776�

1839 рр.). Поет, драматург і учи�

тель фехтування, Лінг прагнув

створити таку систему фізичної

підготовки, яка сприяла б вихо�

ванню гармонійної особистості.

Будучи переконаним патріотом,

Лінг сподівався, що його система

допоможе шведам набути сили і

волі предків. У 1813 році за велін�

ням його королівської величності

Лінг заснував у Стокгольмі Цен�

тральний гімнастичний інститут,

перший вищий учбовий заклад

Швеції, що спеціалізується на під�

готовці вчителів фізкультури для

армії і школи. Після смерті Пера

Хенріка справу батька продовжив

його син Яльмар, завдяки якому

шведська гімнастика і її знамениті

атрибути – шведська стінка, гім�

настична колода і лавка – отрима�

ли поширення в усьому світі.

Крім того, в Швеції в 1857 році

були винайдені і перші тренажери
для бодібілдінгу. Одним з перших

імпортерів «фізкультурних апара�

тів» стала Росія: їх замовила собі

царська сім'я і представники ви�

щого світу. Що ж до шведської

стінки, то вона і зараз вважається

найбільш функціональним трена�

жером і тому так часто використо�

вується в якості основи для до�

машнього міні�спортзалу. Фізіо�

логи переконані: шведська стінка

повинна супроводжувати людину

усе життя. А заняття на цьому сна�

ряді в перші роки життя зміцню�

ють не лише тіло і імунітет дити�

ни, але і дух, а також сприяють

ранньому інтелектуальному ро�

звитку.

І, нарешті, знамениті шведські
сірники прийшли до царської

Росії, як до решти країн світу, в

другій половині XIX століття.

Вони називаються також безпеч�

ними сірниками. Винахідник,

професор хімії Густав Ерік Паша

(1788�1862 рр.), запатентував їх у

1844 році. Ноу�хау полягало в

тому, що як горючий матеріал він

використовував не отруйний жов�

тий фосфор, а безпечний черво�

ний, а потім зіскоблив його з сір�

никових голівок і переніс на бічну

грань коробки. На сам же сірник

Паша запропонував наносити

слабозаймистий матеріал, єдине

призначення якого – створювати

достатнє тертя і підтримувати ста�

більне горіння (до цього сірники

спалахували, як тільки ними чир�

кали об будь�що).

Спочатку диво�сірники поча�

ли виробляти у Стокгольмі, але

дуже скоро виробництво згорнули

через надзвичайну дорожнечу чер�

воного фосфору. І тут до справи

втрутився ще один шведський

геній – Юхан Едвард Лундстрем,

який вніс ряд таємних запатенто�

ваних змін до хімічного складу го�

рючого матеріалу і почав моно�

польно робити нові сірники, –

безпечні і дешеві. У 1855 році вони

були удостоєні медалі на Всесвіт�

ній виставці в Парижі. Через

дев'ять років Олександр Лагерман

сконструював перший у світі авто�

мат для виготовлення сірників. У

кінці XIX століття сірниковий біз�

нес перетворився на справжній

шведський Клондайк: у країні

було відкрито 121 завод з вироб�

ництва сірників, і відтоді ось вже

понад 100 років світ використовує

тільки «а swedish match», зроблені

з розумом і суто шведською прак�

тичністю.

Так само сьогодні важко уяви�

ти світ краси і моди без шведської

косметики Oriflame. Вона пере�

творила свою компанію на міжна�

родний концерн з виробництва

засобів по догляду за шкірою

обличчя, засобів особистої гігієни,

парфумерію і декоративну косме�

тику з натуральних рослинних ін�

гредієнтів, біжутерію і аксесуари.

Прихильникам естрадної му�

зики добре знайомий, знаний на

весь світ шведський співочий

квартет АВВА (існував у 1972�1982

рр.), названий за першими літера�

ми імен виконавців. Він є одним з

найбільш успішних колективів за

всю історію популярної музики і

найуспішнішим з числа створених

в Скандинавії: записи групи по

всьому світу були продані накла�

дом понад 350 мільйонів екземп�

лярів. Пісні квартету посідали

перші місця у світових чартах, а

альбоми�збірки очолювали світові

хіт�паради і в 2000�х. Вони зали�

шилися в записах радіостанцій, а

їхні альбоми продовжують прода�

ватися по сьогодні.

Ще одна особливість цієї ди�

вовижної країни отримала попу�

лярність у всьому світі – шведсь�
кий стіл (буфет). Це спосіб подачі

їжі, при якому безліч наїдків ви�

ставляється поруч і розбирається

по власних тарілках самими гостя�

ми. Історія цієї скандинавської

традиції сягає корінням у глибоку

давнину. Історично скандинави

робили заготівлі «про запас» з

продуктів тривалого зберігання –

солоної риби, коренеплодів і ово�

чів, копченого м'яса. Коли приїж�

джали гості, уся їжа подавалася ві�

дразу, у великих мисках. Так гос�

подарі позбавляли себе зайвих це�

ремоній, вивільняючи час для

спілкування. На початку XX сто�

ліття цей спосіб колективної тра�

пези узяв на озброєння весь світ.

Щоб зрозуміти традиції націо�
нальної кухні Швеції, слід уявити

природні умови цієї північної кра�

їни, де літо прохолодне і коротке,

а зима холодна і вітряна. Лише на

короткий час Швеція відпочиває

від холодів, постійно нагадуючи

про те, що треба запасати енергію,

щоб пережити холоднечу. Тому

особливістю усіх блюд є їх підви�

щена калорійність. Суворий клі�

мат визначив і невелику різнома�

нітність традиційних сільськогос�

подарських культур: картопля,

горох, цибуля, серед овочів в ос�

новному – коренеплоди, а також

жито, пшениця і ячмінь.

На щедрих лугах завжди було

досить трави для відгодівлі корів і

овець, тому в країні широко роз�

винене скотарство, переважає мо�

лочний напрям і страви з теляти�

ни, баранини і свинини, а також

молоко і всілякі сири і кисломо�

лочні продукти. Невід'ємною ча�

стиною національної кухні, зви�

чайно ж, є риба і морепродукти.

Національну кухню Швеції

можна характеризувати трьома ос�

новними визначеннями: свіжість,

простота і природність. На відміну

від інших кухонь, де хитромудрі

рецепти до невпізнання змінюють

оригінальний смак, тут продукти

(м'ясо і риба) піддаються гарячо�

му і холодному копченню, солін�

ню, маринуванню, квашенню.

Якщо щось смажиться, то на

грилі. Гарніри – відварні: карто�

пля, каші і коренеплоди. 

У Швеції дуже смачне пиво,

велике розмаїття шнапсу, а знана і

відчутно дорога горілка Absolut

уже понад століття виготовляється

в містечку Ахус на півдні Швеції з

морозостійкої пшениці, яка додає

напою м'який характер. 

Шведська випічка – справ�

жній шедевр кулінарного мистец�

тва: в солодкі десерти кухарі дода�

ють усілякі лісові ягоди, яких

поряд з грибами в шведських лісах

удосталь, і джеми. Тому блюда

краще один раз спробувати, ніж

намагатися переказати їхній смак. 

Гордістю країни по праву є її

чисте повітря і вода, яку можна

пити прямо з�під крану без будь�

яких фільтрів. Місцеві жителі по�

відомляють туристів, що вода тут

дорога, тому краще мати при собі

пляшку, яку можна поповнювати

у будь�яких громадських місцях

безкоштовно.

Для фахівців в аграрному сек�

торі візитівкою Швеції передусім

є світовий лідер обладнання для

молочної галузі зі шведським ко�

рінням «DeLaval» (про відвідини

дослідної ферми цієї компанії ми

напишемо в наступних номерах

«Агропрофі». – Авт.), зернові си�

лоси компанії «Tornum», елева�

торне устаткування фірми Skan�
dia, виробник аналітично�вимірю�

вального устаткування (у т.ч. і для

зерна) «Perten». Продукція лісу і

лісопереробки – «коник» шведсь�

кої індустрії, яка знаходиться у ве�

денні міністерства сільського гос�

подарства країни.

Важко уявити, що лише яки�

хось півтори сотні років тому

Швеція була однією з найменш

розвинених країн Старого Світу,

що вона і дійсно була на задвірках

Європи. Зважена політика і свобо�

да підприємництва надали по�

штовх для розвитку виробництва.

Причому тих галузей, які вимага�

ють високої кваліфікації і знань

від персоналу, точного і сучасного

устаткування, культури виробниц�

тва. Освоєння таких технологій

укупі з помірною зовнішньою по�

літикою (Швеція – країна ней�

тральна, тому на чужих війнах во�

на не розоряється, а багатіє) при�

звело до того, що економіка Шве�

ції обігнала багато європейських.

Проте «Шведська модель»,

або «шведський соціалізм», що

проголошує принцип загальної

рівності, заклала тим самим міну

уповільненої дії під благополуччя

суспільства. Високі соціальні до�

тації (адже бідних бути не повин�

но!) безробітним за рахунок прац�

юючих привели до зростання со�

бівартості шведських товарів, а

валюта Швеції зміцнювалася за

рахунок росту обсягів виробниц�

тва. Тому в 1970�х роках почалася

криза, що викликала спочатку

уповільнення темпів приросту, а

потім і зменшення ВВП країни.

Для збільшення конкурентоспро�

можності шведських товарів уряд

кілька разів знижував курс валюти

Швеції.

На сьогодні Швеція бере ак�

тивну участь у світовій економіці,

її зовнішньоекономічні зв'язки, у

тому числі і з країнами колишньо�

го Радянського Союзу, постійно

розвиваються і зміцнюються.

Продовження на стор. 10
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Міністр сільського господарства Швеції Ескіл ЕРЛАНДССОН (у центрі)
та українські аграрні журналісти: Тетяна ШЕЛКОПЛЯС і Юрій МИХАЙЛОВ

жовто�блакитним прапоромжовто�блакитним прапором



Початок на стор. 8

ДЕНЬ незалежності і День націо�

нального прапора у Швеції урочи�

сто святкують 6 червня. З 1916

року ця дата відзначається як День

Шведського Прапора., а 1983 року

цей день був також оголошений

Національним Днем Швеції. Дату

обрали з двох причин: 6 червня

1523 року Густав Васа був обраний

королем Швеції, що започаткува�

ло незалежність держави; того ж

дня 1809 року країна прийняла

нову конституцію, яка встановлю�

вала права громадян і наділяла їх

значною свободою.

Шведи асоціюють себе з бла�

китним и жовтим (золотим)

кольорами – шведський блакит�

ний прапор має жовтий хрест, а

основний герб шведської монар�

хії – на синьому щиті три жовті

(золоті) корони.

Швеція, одна з країн Сканди�

навського півострова і п'ята за

розмірами країна Європи, має

площу 450 тис. км2, з яких 53%

займають ліси, 11% – гори, річки і

озера – 9% і культивовані землі –

лише 8%. За останнім переписом,

мешкає в країні 9,4 млн чоловік, з

яких 1,3 млн – мешканці столиці

Стокгольму. Загалом 85% шведів є

місцеві жителі. За конституційним

устроєм Швеція – конституційна

монархія, яка має однопалатний

парламент (Riksdag) з 349 пред�

ставників. До Євросоюзу країна

вступила 1995 року, однак зали�

шила власну грошову одиницю –

шведську крону ($1 = 6,72 Sek; 1

Sek = 1,21 крб).

* * *

Численне аграрно�журналіст�

ське товариство упродовж кількох

діб гостинно обслуговував готель�

но�бізнесовий комплекс Санга�

Себі в 35 км на захід від Стокголь�

ма, який природно облаштувався

на мальовничому острові Екеро

серед одного з найбільших озер

Швеції – Меларен. Започаткова�

ний як школа фермерів, з часом

він перетворився на сучасний

центр роботи і дозвілля, що про�

довжує належати Федерації

шведських фермерів (LRF). Ця

організація виступила одним з ос�

новних спонсорів і організаторів

заходу. 

Головним (діамантовим) спон�

сором саміту виступила міжнарод�

на компанія «ДеЛаваль» – один зі

світових лідерів з виготовлення

комплексного обладнання для мо�

лочної галузі, яка організувала від�

відини дослідницької ферми

Hamra Farm of DeLaval. 

Перші півдня роботи саміту

були присвячені презентації

шведського агропромислового

комплексу. Офіційна мова конгре�

су – англійська, тому усі побачені

нами і почуті упродовж усіх днів

візиту шведи від міністра і фахів�

ців�промовців до фермерів і ліс�

ників вільно володіли англійсь�

кою мовою. Ми навіть на мить уя�

вили, як би почували себе наш мі�

ністр або президент асоціації фер�

мерів на англомовній аудиторії…

У технічно оснащеній просто�

рій конференц�залі комплексу

Санга�Себі першою була доповідь

директора дослідницького центру

Стокгольмського інституту навко�

лишнього середовища, професора

Йохана Рокстрьома . У ній

йшлося про управління екологіч�

ними системами в умовах зро�

стання чисельності населення і

швидкої урбанізації, збільшення

споживання людством продуктів

суші, повітря і моря. Він особливо

наголосив на проблемі скорочен�

ня кліматичних ризиків, спричи�

нених викидами парникових газів

у довкілля і загальнопланетним

потеплінням. Світова економіка,

сказав професор, принесла благо�

получчя і процвітання у світі. Але

вона також виснажила природні

ресурси і життєво важливі екоси�

стеми. Інститут же працює над по�

шуком альтернатив для здорового

майбутнього, від планетарного

масштабу до практичного рішен�

ня на місцях.

Хелена Йонсон вітала уча�

сників як президент Федерації

шведських фермерів. Вона розпо�

віла, що Федерація, до складу якої

входять майже усі фермери краї�

ни, є основним виробничим ко�

оперативом. Йому належать мо�

лочні ферми, м'ясокомбінати, під�

приємства з випуску добрив і

устаткування для сільського гос�

подарства. Федерація повністю
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На конгрес до аграрних жур�

налістів завітав і міністр

сільського господарства

Швеції Ескіл Ерландссон.

НАСАМПЕРЕД пан Ерландссон

подякував за запрошення на кон�

грес і можливість взяти участь в

обговоренні питання зеленого

майбутнього. За його словами,

саме сільське і лісове господарство

відіграють значну роль у його

створенні. 

«Ми, людство, живемо в ото�

ченні природи та завдяки їй, ви�

користовуючи її ресурси, – звер�

нувся Ескіл Ерландссон до при�

сутніх. – Для того, щоб мати змогу

використовувати природні ресур�

си й у майбутньому, ми маємо ви�

користовувати ресурси, не висна�

жуючи їх сьогодні. Наголошую,

використовувати ресурси, не вис�

нажуючи їх. Саме так я сформу�

лював концепцію, коли вперше

заступив на цю посаду в 2006�му.

З того часу вона стала основопо�

ложним принципом для усієї по�

літики, впроваджуваної міністер�

ством.

Поряд зі сталим розвитком лі�

сового господарства, сільського

господарства, рибальства й оле�

нярства – всіх галузей економіки,

що залежать від землі, – урядом

Швеції також поставлено важливі

екологічні цілі, які створюють

умови для тривалого стратегічного

покращення якості навколишньо�

го середовища». 

Пан міністр зауважив, що ві�

рить у зелене майбутнє і те, що ми

рухаємося до біо�економіки.

«Сільське і лісове господар�

ство завжди були важливими галу�

зями для суспільства. Я думаю, що

їхній вплив лише зростатиме, а не

зменшуватиметься з часом.

Я з приємністю відзначаю для

себе, що сільське господарство,

лісове господарство та морський

промисел знаходять альтернатив�

ні шляхи та способи використан�

ня у нових сферах. Сільське і лісо�

ве господарство є ключами до зе�

леного майбутнього – і водночас

дають нові бізнес�можливості для

всіх галузей нашої економіки», –

зазначив він.

Торкнувся пан міністр і питан�

ня Єдиної сільськогосподарської

політики* (ЄСГП) ЄС. 

За словами чиновника, Єдина

сільськогосподарська політика,

може бути використана, щоб ру�

хатися у напрямку до зеленого

майбутнього. Також ЄСГП у 2014

році забезпечить європейські кра�

їни новими правилами. 

«Я хотів би побачити політику,

яка «зеленіша», в якій більше

уваги приділялось би захисту тва�

рин і що надала би можливість

провадити політику чесної конку�

ренції між фермерами з країн�чле�

нів ЄС», – підкреслив Ескіл Ер�

ландссон. 

Шведський аграрний міністр

бере активну участь в обговоренні

реформи ЄСГП і він не приховує

свого розчарування деякими із

пропозицій щодо цієї реформи. 

«Я волів би краще залишити

поза предметом обговорення пи�

тання пов'язаної підтримки та за�

ходи, що негативно впливають на

ринок. Також я проти будь�яких

заходів, що зменшують можливо�

сті для країн, що розвиваються,

покращити своє сільське госпо�

дарство та вийти на нові ринки.»,

– зазначив він. 

Замість цього він хотів би ба�

чити у подальшій аграрній політи�

ці ЄС більше уваги до розвитку

сільських територій, до агроеколо�

гічних заходів і прикладних науко�

вих досліджень та інновацій. 

Як зазначив міністр щодо

своїх пропозицій до ЄСГП, він

працює над простішими правила�

ми і кращим регулюванням.

Це доречно як для регулюван�

ня ЄС, так і до національного за�

конодавства. «Моя мета – спро�

щення регуляторних процедур для

бізнесу в межах моєї компетенції

на 50% до 2014 року», – говорить

пан Ерландссон і додає, що на

сьогодні 37% вже досягнуто. 

Значну увагу пан міністр при�

ділив лісовому господарству

Швеції, адже це лісова країна.

Більше половини її території за�

ліснено, а в лісовому господарстві

і супутній промисловості задіяно

більше ста тисяч осіб. Лісова про�

мисловість – це й одна з най�

більш прибуткових експортних

галузей Швеції. За його словами,

саме лісова біо�маса буде основ�

ною сировиною для майбутньої

біо�економіки. Важливість лісів

для Швеції надихнула уряд краї�

ни на створення концепції Лісо�

вого королівства. 

Лісове Королівство – це кон�

цепція створення умов для вини�

кнення нових робочих місць,

пов'язаних зі шведськими лісами.

Такі заходи передбачають сприян�

ня економічному розвитку сільсь�

кої місцевості, малих міст і сіл.

Концепція ґрунтується на сталому

екологічно раціональному вико�

ристанні лісів та на убезпеченні

досягнення відповідних задач охо�

рони навколишнього середовища

і виробництва.

При русі до «зеленої» економі�

ки значну роль відіграють кілька

Ескіл Ерландссон: 
«Сільське і лісове господарство – ключ до зеленого майбутнього»



Президія МФАЖ: Ріта МУСТОНЕН, Маркус РЕДІГЕР, Джеймс КЕМПБЕЛ та Оуен РОБЕРТС. Фото: Chuck Zimmerman, USA

напрямків Лісового Королівства.

Зокрема, в напрямку обробки та

інновацій розглядається питання

про підвищення рівня ефективно�

сті переробки деревини. Мова йде

про стимулювання розвитку й ін�

новацій у зеленій енергії, викори�

стання нових матеріалів, виробів з

деревини, поширення дерев'яного

будівництва тощо.

Також, за словами міністра,

Швеція має давні традиції еколо�

гічного раціонального лісівниц�

тва, і досвід Швеції може бути ко�

рисним для інших країн світу.

Є чому повчитися у Швеції і у

використанні альтернативних

джерел енергії. Наразі в країні ви�

робляється більше енергії з біопа�

лива, ніж з нафти. В енергетично�

му балансі Швеції давно вже знач�

не місце посіла енергія з біомаси,

відходів і води. Але, за словами

пана Ерландссона, шведи не по�

лишають спроб винайти нові дже�

рела енергії.

«Я вважаю, що майбутнє – за

використанням відходів для ви�

робництва енергії. Як приклад, ми

дуже активно працюємо, щоб сти�

мулювати виробництво біогазу із

сільськогосподарських та харчо�

вих залишків, таких, наприклад,

як гній», – підкреслив він.

Використання зеленої енергії

веде до уважнішого ставлення до

природи. У 2009 році шведський

уряд затвердив амбітні плани кра�

їни на період до 2020 року: скоро�

чення на 40% викидів парникових

газів; принаймні 50% енергії по�

винні бути відновлюваними; при�

наймні на 20% більш ефективне

використання енергії. Ці плани,

до речі, значно перевищують

плани ЄС у цьому напрямку. За

словами міністра, це буде досягну�

то за рахунок поєднання ряду за�

ходів, включаючи обґрунтовані

податки на енергію та підтримку

альтернативних джерел енергії,

таких, наприклад, як вітряки.

контролює збут олії, сиру, молока і

більше половини збуту шерсті,

яєць, зерна і м'яса.

Останнім слово взяв міністр

сільського господарства Швеції

Ескіл Ерландссон, який нав�

мисне сидів у залі і слухав усіх по�

передніх промовців, щоб мати

змогу об'єктивно оцінити накре�

слені проблеми і відповісти на за�

питання (Текст його промови чи�

тайте нижче. – Авт.). Після перер�

ви на каву міністр відповідав на

запитання журналістів.

Завершальним етапом пленар�

ної частини були вибори членів

президії на 2012�2014 роки: прези�

дента, віце�президента, скарбни�

ка і  генерального секретаря

МФАЖ. Президентом організації

одностайно обрано Маркуса Реді�

гера зі Швейцарії, який обіймав

пост віце�президента, а до того у

2004�2008 рр. був також її скарб�

ником. Місце віце�президента ви�

боров Оуен Робертс з Канади,

який досі був генеральним секре�

тарем МФАЖ. Це місце нині посі�

ла Ріта Мустонен з Фінляндії. А

скарбником на наступний термін

залишився Джеймс Кемпбел з

Північної Ірландії.

Українські журналісти в рам�

ках тематичного туру відвідали

також лосину ферму, дві екологіч�

ні молочні ферми, а також лісоса�

дівниче та лісозаготівельне госпо�

дарства (репортажі про перебіг

туру чекайте в наступних числах

нашого видання).

Особливої піднесеності надала

учасниками 56 міжнародного кон�

гресу аграрних журналістів урочи�

ста прощальна вечеря і нагоро�

дження учасників у найпрестиж�

нішому палаці Швеції – Сіті�

Холлі у Стокгольмі, де щороку

вручають Нобелівські премії.

Наступний конгрес пройде

наприкінці літа 2013 року в

Аргентині, на який гостинно

запросила всіх учасників чи�

сленна делегація цієї потуж�

ної аграрної країни, прийняв�

ши від шведів прапор МФАЖ.
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* ЄСГП ЄС – система сільськогосподарського субсидування і сіль�

госппрограм в Європейському Союзі. На неї витрачається 46,7 % бюдже�

ту ЄС. Наприклад, в 2006 році було витрачено 49,8 млрд євро.

ЄСГП включає як прямі виплати у вигляді субсидій за поля і землю, яка

може бути культивована, за допомогою механізму підтримки цін, вклю�

чаючи гарантії мінімальних цін, імпортних тарифів, так і квоти на

імпорт певних товарів ззовні Європейського Союзу.

На сцені – доповідачі пленарної частини конгресу. Фото: Chuck Zimmerman, USA

Аграрні журналісти під час пленарної частини конгресу



Цього року ні квот, ні
мита не буде – принаймні

так запевнив аграрну спільноту
уряд. Однак темпи експорту не
вражають. Що заважає відван�
тажувати зернові «на повну по�
тужність»?
– Дійсно, доводиться констатува�

ти, що темпи експорту низькі –

ми очікували у серпні проекспор�

тувати 2 млн тонн зернових, нас�

правді ж вивезено менше мільйо�

на тонн. Головною причиною та�

кого становища стала робота різ�

ного роду інспекцій на місцях – в

першу чергу у портах України. За�

тягується час виконання аналізів,

оформлення документів. Зрозумі�

ло, що якщо ми хочемо вивезти на

експорт заплановані обсяги збіж�

жя, ці інспекції повинні працюва�

ти чіткіше і швидше. Бо через їх

повільну роботу з оформлення ек�

спортних вантажів простоюють

судна, не розвантажуються порто�

ві елеватори. Це, у свою чергу, не

дає можливості стати під заванта�

ження новим суднам, завантажені

вагони�зерновози простоюють на

під'їзних коліях. Український же

фермер не може продати вироще�

не, бо трейдери його не купують –

нікуди ж дівати!

Склалася ситуація, коли різно�

го роду інспекції через неритміч�

ну роботу та затягування своїх

процедур фактично затримують

відвантаження зернових та галь�

мують експорт. Як результат – за�

мість умовно 2 млн тонн експорту,

станом на 21 серпня відвантажено

822 тис. тонн, тоді як у липні від�

вантажили 1 млн 320 тис. тонн.

Звісно, ще не кінець місяця, але

динаміка невтішна і єдина причи�

на цьому – незадовільна робота

державних інспекцій. Бо і зерно є,

і контракти є – можна працюва�

ти, але коли приходить судно єм�

ністю 50 тис. тонн, а його трима�

ють у порту 10 днів, виникає слу�

шне запитання: а чи варто замо�

вляти наступне?

Які заходи вживає аграр�
на спільнота для подолан�

ня негативного «людського чин�
ника»?
– Щоб розібратися з цією тривож�

ною ситуацією, громадські органі�

зації аграрного сектору – в першу

чергу Українська зернова асоці�

ація та Українська аграрна конфе�

дерація, минулого тижня зібрали�

ся на нараду під головуванням за�

ступника міністра аграрної полі�

тики та продовольства Олексан�

дра Сеня, на яку запросили усіх

зернотрейдерів, радників першого

віце�прем'єр�міністра Валерія Хо�

рошковського, представників ка�

рантинної інспекції та фахівців

Мінагропроду. На нараді детально

розбиралися з причинами, що

гальмують експорт українських

зернових і ухвалили рішення

вжити заходів для усунення недо�

ліків. За результатами роботи на�

ради сторони підписали протокол,

який, зокрема, містить наступні

положення.

По�перше, щоб запобігти не�

порозумінням пов'язаним з якістю

зерна, рекомендовано відбирати

зразки і робити аналізи карантин�

ній інспекції разом з сюрвеєром

(експертом страхової компанії),

котрий обслуговує зернотрейдера.

Це дозволить мати два варіанти

аналізів, щоб зняти всі питання з

якості проведення аналізів каран�

тинною інспекцією, а на нараді

такі сумніви висловлювалися з

боку зернотрейдерів.

По�друге, були нарікання на

те, що карантинна інспекція не

працює у вихідні. Мабуть, на по�

чатку експортного сезону кожний

свої функції розуміє по�різному.

Тому за підсумками наради каран�

тинній інспекції дано доручення у

разі необхідності (наприклад, за�

вантажується судно) за попе�

редньою заявкою трейдера пра�

цювати і у вихідні. Телеграми з

відповідним дорученням розісла�

ні на місця вже минулого тижня.

По�третє, досягнуто домовле�

ності, що у разі необхідності за

ініціативою УЗА подібні робочі

наради будуть проводитися

щоп'ятниці. На цих нарадах бу�

дуть оперативно підбиватись під�

сумки зернового експорту за тиж�

день, учасники ринку зможуть об�

мінюватися інформацією про

судна, вихід яких затримується, а

також причини їх простою. У ви�

падку якихось проблем можна

буде звернутися до міністерства і

провести нараду там.

Ухвалені рішення та вжиті за�

ходи ніби�то налагодили роботу з

експорту, зокрема відправлено

кілька суден, котрі до цього про�

стоювали в портах та й до каран�

тинної інспекції поки що запи�

тань немає.

До речі, з Державною інспек�

цією сільського господарства Ук�

раїни під керівництвом Миколи

Вашешнікова ми проводили по�

дібну нараду. Також були присут�

ні зернотрейдери та представни�

ки контролюючих організацій.

На цій нараді Микола Вашешні�

ков нам офіційно сказав, що усі

контролюючі органи, йому під�

порядковані (а це й хлібна ін�

спекція), будуть працювати мов

годинник. Тобто ніяких затри�

мок, ніяких додаткових платежів

за ГМО, чи інше (а казали, що

знаходяться «спеціалісти з при�

скорення») не буде. До того ж, у

разі необхідності, служби працю�

ватимуть і у вихідні. Треба визна�

ти – поки що він своє слово три�

має. Тим більше, що ми домови�

лися, що у випадку якихось непо�

розумінь на місцях будемо інфор�

мувати і його, і міністерство аг�

рарної політики та продоволь�

ства, і аграрну спільноту – гро�

мадські організації, експортерів

та виробників. 

Тобто громадські організації

аграрного сектору тримають си�

туацію під контролем, адже зараз

Україні дуже важливо успішно

провести експорт зернових. Це

пов'язано з необхідністю змен�

шення від'ємного сальдо зовніш�

ньої торгівлі. Крім зерна українсь�

ких аграріїв це сальдо виправити

просто нічим, інакше і гривня

себе буде погано почувати. Ек�

спортувати у нас є що. 

Які цінові тренди склада�
ються на вітчизняному

зерновому ринку?
– Поки що про зниження ціни на

зернові мова не йде. Продовжує

діяти чинник Сполучених Штатів

та невизначеною залишається си�

туація з експортом зернових з

Росії. Скоріше за все, Російська

Федерація проекспортує десь 8

млн тонн зернових, а потім закриє

експорт. Не думаю, що у ситуації,

яка склалася, росіяни будуть вига�

дувати щось нове – вони діяти�

муть як і раніше та просто закри�

ють експорт.

Стосовно цін на українське

зерно, то вони, звісно, відрізня�

ються у різних портах, але пше�

ниця 1�го класу в середньому

коштує 2200�2220 грн/тонна – це

досить добра ціна. Пшениця 2�го

класу коштує 2170 грн/тонна, 3�го

– 2120. Непогана ціна склалася на

ріпак – близько 4600 грн/тонна.

Такі орієнтовні ціни у портах ста�

ном на 21 серпня. Аномально ви�

сокою тримається ціна на ячмінь

– сьогодні він навіть дорожчий за

пшеницю, і у портах його беруть

по 2220 грн/тонна, майже як пше�

ницю 1�го класу.

В першу чергу це пов'язано з

тим, що ціла низка компаній�ек�

спортерів мають виконати свої

зобов'язання за раніше укладени�

ми контрактами. До того ж уро�

жай ячменю виявився меншим від

очікуваного, тому закупівля і від�

вантаження йде мляво, а терміни

спливають – от експортери й ви�

мушені піднімати ціну. Наразі для

виконання взятих на себе раніше

зобов'язань трейдери вимушені

працювати «у мінус», щоб зберег�

ти репутацію. Я вважаю, що така

ціна це вже «перебір».

Як на обсяг урожаю впли�
нула спека?

– Хоча спека і вплинула на уро�

жай зернових, все ж ми споді�

ваємося, що його обсяг складе

45,5 млн тонн, з них кукурудза –

21,5 млн тонн. В такому разі за�

гальний експорт збіжжя може

скласти 20 млн тонн, з них пше�

ниці – 4,5 млн тонн, ячменю –

близько 3 млн тонн і трохи більше

12 млн тонн кукурудзи. Літня

спека, яка так дошкуляла агра�

ріям, має і свої позитивні сторо�

ни: високі температури дозволили

отримати урожай пшениці висо�

кої якості.

Чи встигнемо проекспор�
тувати заплановане за

таких млявих темпів експорту,
які спостерігаються у серпні?
– Темпи, звісно, повільні, але ці

темпи повністю залежать від робо�

ти державних служб. Два мільйо�

ни – це просто мінімум, який має

відвантажуватися щомісяця. Тобто

контракти є, відвантажувати мо�

жемо, затримка – за чиновника�

ми. Якщо вони будуть працювати
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Володимир Клименко: 

«Громадські організації аграрного сектору
тримають ситуацію під контролем»

ІНТЕРВ’Ю В Україні закінчено збір ранніх зернових. Урожай, звісно, менший, ніж торік, проте
досить пристойний. За логікою речей у апогеї має бути зерновий експорт - аграрії намагаються
використати цінову кон'юнктуру і хоча б частково компенсувати втрати від погодних негараздів та
минулорічних недолугих дій влади. Про те, як складаються справи на зерновому ринку та що стає
на заваді потужному зерновому експорту, ми розпитали президента Української зернової асоціації
Володимира Клименка. 

Володимир КЛИМЕНКО



швидко – ніяких затримок не

буде. Інакше може повторитися

ситуація минулого року, коли з 1

липня зерновий ринок отримав

експортні мита, експортерам пере�

стали повертати ПДВ. Як наслідок

– внутрішні ціни на зерно стали

на 30% нижчими, ніж на світовому

ринку і наш зерновиробник ніяк

не міг зрозуміти, чому він має от�

римувати на третину менше, ніж

його закордонний колега. Поки

ринок адаптувався до нових умов,

експорту як такого не було. З но�

вого року, коли мито відмінили, усі

кинулися експортувати, а тут втру�

тилася зима – порти замерзли. До

того ж, поки не було експорту за�

лізниця використовувала вагони�

зерновози на свій розсуд – здавала

їх в оренду і замість зерна вони пе�

ревозили щебінь. Поки їх усі по�

вернули, виник ажіотаж і черги за

вагонами – довелося вирішувати

проблему вагонів на державному

рівні («Агропрофі» неодноразово

писала про це). Тому експорт має

бути ритмічним, а державні кон�

тролюючі служби мають зробити

все від них залежне, щоб він таким

і був. 

А не надходила від зерно�
трейдерів інформація, що

знаходяться «спеціалісти з при�
скорення», котрі за плату вирі�
шують усі проблеми? Чи мова
йде про звичайнісіньке чинов�
ницьке «головотяпство»?
– Завжди, коли внаслідок «голо�

вотяпства» щось гальмується чи

стає дефіцитом, одразу «виплива�

ють» люди, котрі прагнуть на

цьому заробити. І хоч докумен�

тально підтверджених фактів у

мене немає, але розмови про те,

що хтось пропонує подібні послу�

ги – ходять. Втім позиція трейде�

рів однозначна – працювати ви�

ключно у правовому руслі, без

усяких «прискорень». Усі західні

компанії, що працюють на нашо�

му ринку, собі цього дозволити не

можуть – у них прозора бухгалте�

рія і платежі «за прискорення»

там не передбачені. Цілий ряд

вітчизняних компаній, таких як

«НІБУЛОН», також на сумнівні

схеми не йдуть. Тому спроби на�

давати такого роду «посередниць�

кі» послуги не приносять нічого,

крім дискредитації репутації на

ринку.

Водночас про випадки сумнів�

ного «посередництва» ми регуляр�

но доповідаємо і міністру аграрної

політики та продовольства, і його

заступникам. На нашу інформа�

цію з цього приводу вони завжди

кажуть одне й те саме: «ми розбе�

ремося і ситуацію виправимо».

Будемо сподіватися, що так воно і

буде, а різного роду пройдисвітів з

ринку будуть виганяти.

Однією з причин минуло�
річних експортних про�

блем було намагання держави
стримати зростання цін на про�
довольство всередині країни.
Щось змінилося у цьому на�
прямку, чи як і раніше – аграр�

ний сектор буде дотувати до�
ступність продовольства?

– Нещодавно відбулося засі�

дання Громадської ради при Міні�

стерстві аграрної політики та про�

довольства, на якому було ухвале�

но рішення працювати над запро�

вадженням цільових продоволь�

чих субсидій для населення. Я

вважаю, що введення такого роду

субсидій цілком може бути проло�

бійовано самою аграрною спіль�

нотою. Це справа не Міністерства

соціальної політики, а саме Міні�

стерства аграрної політики та про�

довольства і нас усіх.

Я нещодавно був у Сполуче�

них Штатах, зустрічався з фахів�

цями їхнього міністерства сіль�

ського господарства, яке власне і

опікується такими програмами, а

також з колишнім міністром

сільського господарства США

Джоном Блоком, котрий у 1981

році запровадив програми адрес�

них продовольчих дотацій. 

Про що йде мова? Річний бю�

джет Мінсільгоспу США, який

витрачається на програми продо�

вольчої допомоги незаможним,

складає $100 млрд. Допомогу за

цими програмами отримують 45

млн осіб з більш ніж 300 млн насе�

лення! 

Їх суть полягає в тому, що, з

одного боку, – держава турбуєть�

ся про те, щоб населення харчува�

лося якісними продуктами, і як

наслідок мало нормальний імуні�

тет. До речі, епідемія туберкульозу

в Україні пов'язана якраз із тим,

що наші громадяни отримують

недостатнє харчування. З іншого

боку, – контролюють, щоб кошти,

які отримують американські гро�

мадяни за цими програмами, ви�

трачалися лише на харчі, а не на

якісь забаганки – новий автомо�

біль або щось подібне. Відтак,

гроші потрапляють до виробників

продовольства – фермерів. Тому�

то вони так зацікавлені в цих про�

грамах і саме фермери разом з

мінсільгоспом були ініціаторами

запровадження програм продо�

вольчої допомоги незаможним.

Адже всі кошти за програмами по�

трапляють на внутрішній ринок,

внаслідок чого всередині країни

споживають значно більшу кіль�

кість продуктів харчування. Фер�

мери ж мають надійний збут виро�

щеної продукції на батьківщині.

Найбільшою серед програм є

так звані продовольчі талони –

фуд стемпи (англ. – food stamps).

Із загальної суми у $100 млрд, що

витрачається на продовольчу до�

помогу, 80% – йде саме на фуд

стемпи – допомогу незаможним

сім'ям. Всього таких програм у

США налічується близько 25�ти.

Найпершою ж програмою була

програма «Шкільні сніданки». До

речі, за часів СРСР аналогічна

програма існувала і у нас, люди

старшого покоління це чудово

пам'ятають: дітям молодших кла�

сів безкоштовно давали молоко і

булочку.

Наскільки реально у нас
зараз запровадити подіб�

ну програму?
– Якби зараз відновити таку прак�

тику – безкоштовно видавати мо�

лодшим школярам молоко, булоч�

ку з маслом – це стало би суттє�

вим стимулом для розвитку віт�

чизняної молочної галузі. Адже

буде забезпечено надійний збут

молочних продуктів, не кажучи

вже про підвищення якості харчу�

вання, що особливо важливо у ди�

тячому віці.

Звичайно, можуть сказати, що

на такі речі у бюджеті немає кош�

тів. Проте кошти на запроваджен�

ня такої програми потрібні зовсім

не астрономічні. В Україні близь�

ко 2 млн молодших школярів,

щоб забезпечити їх безкоштовни�

ми сніданками потрібно всього 1,2

млрд грн на рік.

Я вважаю, що Україна має зро�

бити перший крок і запровадити

на всій території країни програму

безкоштовних шкільних снідан�

ків, як це було зроблено і в США.

Кошти, які для цього потрібні –

цілком «підйомні» для нашого

бюджету. Якщо для проведення

футбольної першості континенту

Євро�2012 в бюджеті віднайшли

50 млрд, то для дітей – майбутньо�

го нації, 1,2 млрд можна знайти.

Більше того – хто цю програму за�

провадить, той і вибори виграє,

тому ще не пізно і діючій владі по�

старатися.
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Спілкувався Олесь Євтєєв



ОСТАННІЙ тиждень відзначи�

вся слабкою активністю на фі�

зичному ринку. Високі ціни на

зерно, рослинну олію і насіння

олійних культур знижували по�

пит споживачів. У той час, коли

ринок ф'ючерсів досяг нових іс�

торичних максимумів на сою та

пшеницю, ф'ючерси на кукуруд�

зу залишилися на високому

рівні після корекції на минуло�

му тижні.

Соя досягла нових максиму�

мів на ринку ф'ючерсів з урах�

уванням низької оцінки врожай�

ності в США. За результатами

нещодавніх ProFarmercrop�турів

врожайність сої оцінюється

нижче, ніж очікували учасники

ринку, незважаючи на дощі, що

пройшли у серпні. Нагадаємо,

що за оцінкою USDA від 10 сер�

пня очікувана врожайність сої в

США 36,1 буш/акр. Не дивля�

чись на такі цінові тенденції,

об'єми експорту сої за тиждень

були вищі, ніж очікувалося. Пе�

редбачається, що для стриму�

вання попиту, ціни на сою про�

довжуватимуть зростати.

З початком збирання вро�

жаю української сої ринок почав

визначати перші цінові позиції.

Так, на сьогодні ціни на укра�

їнську сою перебувають в діапа�

зоні 4550�4700 грн/т на умовах

поставки CPT�порт. Враховуючи

світові тенденції, ми очікуємо на

подальше зростання цін.

Після корекції на минулому

тижні на Чиказькій біржі ціна

на кукурудзу знову підвищи�

лась. Американський ринок ку�

курудзи стає більш орієнтова�

ним на внутрішній ринок і втра�

чає позиції міжнародного стан�

дарту. Незважаючи на коливан�

ня на ф'ючерсному ринку, ціни

на фізичному ринку України та

Південної Америки були ста�

більними та за тиждень зросли

на $5. Рівень експорту США за�

лишається дуже низьким. Тож

останній тиждень був спокій�

ним та малоактивним на ринку

кукурудзи.

Варто відзначити, що зов�

нішньому ринку наразі підтрим�

ку надають результати ProFar�

mercrop�турів, що вже відзнача�

ють невтішні результати. Деякі

експерти вважають, що цього�

річна посуха в Сполучених Шта�

тах Америки є найсильнішою за

останні 60 років. Враховуючи

зменшення врожайності, питан�

ня раціонування попиту зали�

шається актуальним.

На останньому тижні були

визначені ціни на новий врожай

кукурудзи. Ціновий діапазон

становить 1800�1950 грн/т по ре�

гіонах, та 2000�2100 грн/т на

умовах СРТ�порт. Надалі, незва�

жаючи на підтримку ф'ючер�

сного ринку, ціни на внутріш�

ньому ринку України під ти�

ском початку збирання вро�

жаю кукурудзи будуть посту�

пово знижуватися.

Після останніх тендерів на

пшеницю на минулому тижні

на ринку було дуже спокійно,

що зумовлено закінченням

Рамадану в більшості країн

Північної Африки та країн

Близького Сходу, а також свя�

тами в ЄС, що відбулися в се�

редині серпня. Чорноморська

пшениця залишається найде�

шевшою у світі – трохи вище

300 $/т. FOB, однак попит на�

віть за таких умов відсутній, у

зв'язку з чим можна помітити

значну розбіжність на ф'ю�

черсному ринку та фізичному.

Нещодавно ф'ючерси на аме�

риканську пшеницю відчува�

ли сильну підтримку через

очікування введення експорт�

них обмежень з боку Росії

(які на даний час були відхи�

лені урядом). 

Посіви пшениці в Арген�

тині оцінюються як досить

непогані, оскільки навіть у

найпосушливіших регіонах

ідуть дощі. 

На даний момент увага

трейдерів прикута до погоди в

Австралії, оскільки циклон

Ель�Ніньо може принести

посуху в основні регіони ви�

рощування пшениці протя�

гом наступного місяця. Нато�

мість дощі у вересні можуть

забезпечити врожайність на

рівні 2,5 т/га, і це в свою чергу

заспокоїть світовий ринок

пшениці.

Ціни на пшеницю в Укра�

їні за останній тиждень зали�

шалися в межах незначних

коливань, тобто +/– 20 грн/т.

Надалі така тенденція зберіга�

тиметься.

В Україні пройшли дощі з

достатньою кількістю опадів.

Завдяки цьому посіви озимо�

го ріпаку та пшениці отрима�

ють достатньо вологи, на від�

міну від минулого року.

На сьогоднішній день ціна

на ріпак на фізичному ринку

дещо підвищилася у порів�

нянні з минулим тижнем.

Проте попит залишається об�

меженим. У липні Україна ек�

спортувала менше 50 тис.т. рі�

паку, в основному до Польщі

на умовах DAF, хоча потен�

ціал експорту складає трохи

менше 1млн тонн. 

Ціна на український ріпак

за останній тиждень залиша�

лася стабільною, в подальшо�

му така тенденція не змінюва�

тиметься.
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РИНКИ пшениці різко впали на

початку минулого тижня, реагую�

чи на страхи щодо послаблення

світових поставок і відсутність

конкурентоспроможності амери�

канської пшениці на експорті

через високі ціни. Однак скоро�

чення пропозиції до продажів у

результаті зниження цін допомо�

гли пшеничним ф'ючерсам відно�

вити значну частину втрат мину�

лої п'ятниці. У підсумку на біржі у

Чикаго (CBOT) вереснева пше�

ниця впала на 11 центів за тиж�

день до $8,75/bu. Аналогічні кон�

тракти на біржах у Канзас Сіті

(KCBT) і Міннеаполісі (MGEX)

втратили по 8 центів кожен і за�

крилися на рівні  $8,86/bu і

$9,27/bu, відповідно. Вересневі

контракти CBOT на кукурудзу та

сою закриті на 2 центи нижче

кожен – на рівні  $7,99/bu і

$16,71/bu, відповідно.

Закриття ринку у позаминулий

вівторок відзначено найбільшими

триденними з липня 2011 року

втратами для найближчих кон�

трактів CBOT на пшеницю, які за

три дні поспіль впали на 8 від�

сотів.  Аналогічний контракт

KCBT втратив 7  в ідсотків,  а

MGEX втратив 6 відсотків за той

же проміжок часу.

Російська аналітична компанія

СовЕкон повідомила, що експорт

надлишків зерна в країні може за�

кінчитися в листопаді, якщо висо�

кі темпи експорту триватимуть.

Експерти заявили, що російські

зернові виробники розпочали рік

на історично низькому рівні запа�

сів у зв'язку з високим попитом, а

також зрізали оцінку російського

виробництва до 70�74 млн тонн

порівняно із попередньою оцін�

кою у 72�75 млн тонн. Такі новини

відродили стурбованість щодо об�

меженої пропозиції пшениці в

світі і підтримали ф'ючерси ціни

на біржах у США.

* 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 17 серпня 2012 року

Біржа 
(зернові) 

Вересень ’12 Грудень ’12 Березень '13 Травень '13 Липень '13

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 321,32 8,745 *0,107 8,945 *0,067 9,028 *0,080 8,865 *0,125 8,425 *0,095
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 325,36 8,855 *0,075 9,098 *0,075 9,188 *0,102 9,158 *0,098 8,700 *0,070
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 340,79 9,275 *0,080 9,400 *0,057 9,500 *0,045 9,560 0,008 9,580 0,025
CBOT Чикаго (Кукурудза) 314,35 7,985 *0,015 8,073 *0,020 8,078 *0,042 8,005 *0,067 7,878 *0,103

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Вересень ’12 Листопад ’12 Січень ’13 Березень ’13 Травень '13

613,98 16,710 *0,023 16,458 0,020 16,370 0,015 15,543 0,090 14,708 *0,060

США. Ставки океанського фрахту на 17 серпня 2012 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 17 16
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 31
Південь Південної Америки (Чилі) 35
Північ Південної Америки (Колумбія) 21
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 43
Східне Середземномор'я (Італія) 40
Західне Середземномор'я (Марокко) 35
Близький Схід (Єгипет) 24
Японія 51 50

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 34
Західна Африка (Нігерія) 43
Близький Схід (Єгипет) 25

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 38
Європа (Роттердам) 25
Близький Схід (Єгипет) 30

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 68
Західне Середземномор'я (Іспанія) 58
Європа (Роттердам) 55
Західна Африка (Марокко/Алжир) 58

Північно*Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Південь Південної Америки (Чилі) 38
Північ Південної Америки (Колумбія) 29
Близький Схід (Єгипет) 35
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 50
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 35 33
Тайвань 32 29
Південна Корея 30 27
Японія 29 28

Основні тенденції на зерновому ринку США

ХОЧА Сполучені Штати Амери�

ки пережили найсильнішу посу�

ху за останні 50 років, велика

частина урожаю зернових буде

перероблена в етанол.

Їжа або паливо? Цей кон�

флікт вже виникав на початку

2007 року, коли ціни на зерно в

багатьох країнах значно збіль�

шилися, що пояснювалося зрос�

таючим використанням зерно�

вих на виробництво біопалива.

Через історичні посухи в

США Продовольча і сільсько�

господарська організація ООН

ФАО вже попередила про нову

хвилю продовольчої кризи.

Генеральний директор ФАО

Хосе Граціано да Сільва ви�

словився більш конкретно – він

закликав США зменшити ви�

робництво біопалива.

За словами да Сільви, зараз

40 відсотків виробництва куку�

рудзи в США використовується

для виробництва біопалива.

Тимчасове скорочення квоти

«дасть ринку коротку перерву і

дозволить використовувати

більше зерна для харчових про�

дуктів і кормів».

Насправді, продовольча кри�

за ще не наступила, але посуха в

США робить світові  ринки

продовольства «дуже вразливи�

ми» для ймовірних подальших

потрясінь.

Да Сільва попередив, що

уряд може погіршити ситуацію

неправильними рішеннями, як

в 2007 році, коли багато великих

країни�виробників ввели обме�

жувальні заходи на імпорт, щоб

тримати ціни під контролем у

своїй власній країні, але це тіль�

ки посилило кризу. Нині багато

країн великої двадцятки вже ви�

разили свою заклопотаність з

приводу масштабів виробництва

біоетанолу в Сполучених Шта�

тах Америки.

Чи не забагато біоетанолу?ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

За інформацією торгового відділу ТОВ СП «НІБУЛОН»
З ціновою політикою ТОВ СП «НІБУЛОН» можна ознайомитися 

на сайті http://www.nibulon.com/r/main.php
або зателефонувавши на автовідповідач (тел. 0512 58-04-02)

Цінові тренди 
на світових ринках зерна
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Астарта
Компанія «Астарта», один з

найбільших агрохолдингів та

лідер з виробництва цукру в Ук�

раїні, що займається також ви�

робництвом продукції рослин�

ництва, молока і м'яса, відзвітува�

лась про чистий прибуток у роз�

мірі EUR 52,9 млн за перше пі�

вріччя 2012 року, що на 6,7%

менше, ніж прибуток за аналогіч�

ний період минулого року. Відпо�

відно до оприлюднених даних,

чистий дохід холдингу збільшився

на 23,5% до EUR 143 млн, а по�

казник EBITDA зріс на 7,2% до

EUR 71,4 млн. 

За сегментами, 55% від отри�

маного доходу надійшло від про�

дажу цукру, в порівнянні з 67%

доходу в аналогічному періоді ми�

нулого року. Продаж зернових

приніс приблизно 32% (23% у 1

пів.2011), сегмент молочного тва�

ринництва – 11% (9%). У нату�

ральному виразі обсяг продажів

зернових зріс на 75%, цукру – на

42%, молока на 33%. 

Незважаючи на вражаючі по�

казники зростання бізнесу «Ас�

тарти» в об'ємах проданої продук�

ції, рентабельність помітно зни�

зилася: так рентабельність по

EBITDA в першому півріччі 2012

року склала 50%, а чиста рента�

бельність – 37%, проти 58% та

49% відповідно у першому півріч�

чі 2011 року. Така ситуація по�

яснюється несприятливими для

компанії цінами на цукор, що

встановились на внутрішньому

ринку. Яскравим підтвердженням

тому є те, що дохід компанії від

продажу цукру майже залишився

на рівні минулого року, склавши

EUR 78 млн, при тому що нату�

ральному виразі продано було на

42% більше цукру. 

Окремо зазначимо, що активи

агрохолдингу «Астарта» зросли за

рік на 49,6% до EUR 640 млн.

Боргове навантаження компанії

на 30 червня 2012 року складало

EUR 202 млн, причому співвідно�

шення чистого боргу до EBITDA

знаходиться на доволі комфорт�

ному рівні 1,6. 

Котирування акцій «Астарти»

на Варшавській фондовій біржі

позитивно відреагували на данні

фінансової звітності за перше пів�

річчя, в перший день після їх пуб�

лікації ціна однієї акції зросла на

4,0%, досягши рівня PLN 66,9. 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

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

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 22 серпня 2012 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн.

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Зміна 
за 

день

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 73,65 73,75 73,70 5 873 1 793 1,0% 6,1% *1,7%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 13,30 13,49 13,30 1 401 1 401 1,9% 24,2% 0,4%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 5,05 5,20 5,05 537 669 *1,0% 10,1% 0,7%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 9,61 9,88 9,88 631 631 1,8% 48,7% *0,1%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 66,20 66,80 66,50 1 663 507 4,1% 27,9% 3,3%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 92,15 94,00 94,00 564 172 6,8% 40,3% *0,5%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 17,51 17,79 17,50 547 167 *3,0% 25,0% *0,3%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 14,60 14,97 14,60 457 139 *5,5% 86,9% *2,0%

КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 17,30 17,71 17,22 257 78 3,7% *16,0% *2,1%

Агротон Варшава AGT PW PLN 10,91 11,04 10,93 237 72 *5,0% *41,2% *4,9%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 0,46 0,80 0,46 15 19 0,7% *62,8% 1,1%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 8,01 11,50 9,75 4 6 *4,9% *21,2% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 52,34 54,50 54,50 17 5 *9,0% *0,7% 0,9%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,25 0,52 0,18 3 4 *14,6% *91,3% *19,0%
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Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg

инкова вартість акцій: 
Мілкіленд, PLN

Джерело: Bloomberg

инкова вартість акцій: 
Мрія, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
МХП, USD

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Авангард, USD

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg

Мілкіленд
Один з найбільших виробників молочних продуктів в Україні та
Росії компанія «Мілкіленд» у першому півріччі 2012 року збільшила
виробництво молока у 2 рази – до 8,5 тис. тонн з 4,2 тис. тонн у
січні)червні 2011 року, повідомив директор компанії зі зв'язків з ін)
весторами Сергій Трифонов. Такий результат він пояснює придбан)
ням низки агроферм і зростанням поголів'я молочного стада.
«Перш за все у нас два шляхи збільшення надоїв: минулого року ми
придбали низку колгоспів і агроферм і збільшили кількість землі – у
нас в оренді близько 21 тис. га. У придбаних фермах ми розви)
ваємо молочне тваринництво. Подвоєння виробництва молока до
8,5 тис. літрів відбулося, по)перше, за рахунок збільшення поголів'я
молочного стада в наших колгоспах, а по)друге, за рахунок збіль)
шення надоїв», – сказав С.Трифонов.
За його словами, на кінець першого півріччя п.р. «Мілкіленд» воло)
дів близько 6,4 тис. голів молочного стада, що майже на 2 тис.
більше, ніж на початку року. Наступного року «Мілквленд» планує
відкрити 2 нові агроферми на 6 тис. корів.
Довідково. Група компаній «Мілкіленд» – один із 5 найбільших
провідних виробників молочної продукції на ринках Росії та Украї)
ни. Група займається виробництвом молока, сирів, масла.
У Росії «Мілкіленд» випускає свіжі молочні продукти під торговою
маркою «Останкінська» на московському ВАТ «Останкінський мо)
лочний комбінат». В Україні Групі належать десять заводів, на яких
виготовляють, зокрема, сири, свіжі молочні продукти і масло під
торговими марками «Добряна» і «Коляда». У Польщі «Мілкіленд»
придбав Мазовецький сироварний завод «Островія». «Мілкіленд»
також є одним із провідних експортерів молочної продукції, поста)
вляючи її у більш ніж 30 країн світу.

Roshen
Міжнародна кондитерська корпорація Roshen завершила будівниц)
тво другої кондитерської фабрики у Вінницькому районі Вінницької
області, інвестувавши у проект близько 600 млн грн.
«Нам вдалося менше ніж за 2 роки пустир площею 16,4 га перетвори)
ти на сучасну територію фабрики», – сказав під час прес)конференції
засновник корпорації Петро Порошенко. За його словами, Roshen
створила на цій території інженерну та інфраструктурну складову,
провела впорядкування території, освітлення, побудувала нові доро)
ги. Запуск нових виробничих потужностей дозволяє додатково випу)
скати близько 120 тисяч тонн шоколадної та іншої продукції на рік.
Асортимент фабрики становитиме десятки видів нової продукції.
Будівлі фабрики займають площу 62 тис. м2. 
Довідково. Міжнародна кондитерська корпорація Roshen – лідер
українського ринку кондитерських виробів, що виготовляє до 200
видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва про)
дукції досягає 410 тис. тонн на рік.
До складу корпорації (без урахування нової фабрики у Вінницько)
му районі) входять 4 українські фабрики (Київська, Вінницька, Ма)
ріупольська і Кременчуцька); два виробничі майданчики Липець)
кої кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська
фабрика (Литва), а також масломолочний комбінат «Бершадьмо)
локо» і «Літинський племзавод», які забезпечують фабрики корпо)
рації натуральною високоякісною молочною сировиною.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

Показники, EUR млн 1H12 1H11 Зміни

Чистий дохід 143,4 116,1 23,5%

EBITDA 71,4 66,7 7,2%

рентабельність 50% 58% *8 п.п.

Чистий прибуток 52,9 56,7 *6,7%

рентабельність 37% 49% *12 п.п.

Основні фінансові показники компанії «Астарта»

Джерело: Данні компанії
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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 хочеться, 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.


